
 

  ندائَ المَ ةََ هرَ زَ 
 

ليصَ أ ََالةالصَ َياَمدينةَ َكَ ألجلَ   

_________َهرةَ ياَزَ َ....نساكَ المَ َهيةَ ياَبَ َكَ الجلَ   

....َدس َياَقَ َ....دس َياَقَ َ....دس َياَقَ   

ليصَ ياَمدينةَالصالةَأَ   

ترحلَكلَيومَ....كلَيومَرحلَ ت ََناَإليكَ يونَ عَ   

دعابَ ةَالمَ قَ روَ فيَأَ َدورَ تَ   

نائسَالقديمةالكَ َقَ عانَ تَ   

دساجَ عنَالمَ َزنَ الحَ َحَ مسَ وَتَ   

****** 

_________ََرواَإلىمنَمَ َربَ ياَدَ َ....ياَليلةَاإلسراء  

صلينيَأَ ن َاَ كلَيومََوَرحلَ ت ََيونناَإليكَ عَ   
 

يانبكَ ي ََ_________ريمَهَمَ مَ غارةَوأَ فيَالمَ َفلَ الطَ   

يانَبكَ ي ََ_________ريمَهَمَ مَ غارةَوأَ فيَالمَ َفلَ الطَ   

يانبكَ يَ   

(٢)  



 

دوارَ شَ نَتَ ألجلَمَ َ  

_________الَب ََألجلَأطفالَ   

لداخَ فيَالمَ َدَ شهَ ستَ ا ََوَعَ ألجلَمنَدافَ   

المنَالسَ طَ فيَوَ َ_________َدَ شهَ ستَ إوَ  

لداخَ علىَالمَ َدلَ العَ َطَ قَ وَسَ   

دلَ العَ َطَ قَ سَ   

دلَ العَ َطَ قَ سَ   

لداخَ علىَالمَ َدلَ العَ َطَ قَ سَ   

دسَ القَ َ_________تَوَ هَ َحينَ   

_________َتَ نَ وطَ ستَ إنياَالدَ َلوبَ وفيَقَ َبَ الحَ َعَ راجَ تَ   

دسَ تَمدينةَالقَ وَ هَ َحينَ   

_________َتَ نَ وطَ ستَ إنياَالدَ َلوبَ وفيَقَ َبَ الحَ َعَ راجَ تَ   

يانَبكَ ي ََجهانَ ريمَوَ هَمَ مَ غارةَوأَ فيَالمَ َفلَ الطَ   

ليصَ نيَأَ ن َا ََو  

****** 

 



 

ََعَ اطَ السَ َبَ ضَ الغَ  آت   

آتَ َعَ اطَ السَ َبَ ضَ الغَ   

َوأناَكَ َعَ اطَ السَ َبَ ضَ الغَ َ يمانإيَلَ آت   

َسَ  علىَاألحزانَرَ أمَ الغضبَالساطعَآت   

َوأناَكَ َعَ اطَ السَ َبَ ضَ الغَ  يمانَإيَلَ آت   

َسَ  علىَاألحزانََرَ أمَ الغضبَالساطعَآت   

آتَ َ..._________نَكلمَ   

آتَ َ...ةَ هبَ الرَ َيادَ جَ ب ََ  

آتَ َ..._________نَكلمَ   

آتَ َ...ةَ هبَ الرَ َيادَ جَ ب ََ  

َآتَ  َآت   وَكوجهَاهللَالغامرَآت 

 

صليألَ َبةَ فأناَذاهَ َ_________َبابَ َلَ قفَ نَيَ لَ   

هاَاألبوابحَ علىَاألبوابَوسأفتَ َقَ سأدَ   

ةدسيَ قَ َمياهَ جهيَبَ ردنَوَ هرَاألَ ياَنَ َلَ غسَ وَستَ   

ةجيَ مَ الهَ _________َثارَ آردنَهرَاألَ محوَياَنَ تَ وَسَ   

(٢)  



 

َبَ الساطَ َ_________ هبةَآتَ الرَ َجيادَ عَآت   

َبَ الساطَ _________ هبةَآتَ الرَ َجيادَ عَآت   

ةوَ القَ َجهَ وَ َمَ هزَ سيَ َوَ   

ةوَ القَ َجهَ وَ َمَ هزَ سيَ   

ةوَ القَ َجهَ وَ َمَ هزَ سيَ   

 البيتَلناَوالقدسَلنا

 البيتَلناَوالقدسَلنا

دسالقَ َ_________َعيدَ نَ أيديناَسَ وَبَ   

المسَ َدسَ لقَ يديناَلَ أبَ   

المسَ َدسَ لقَ ل ََيديناأبَ   

المسَ َدسَ لقَ يديناَلَ أبَ   

 ...َآتَ َللقدسَسالم

 ...َآتَ َللقدسَسالم

 ...َآتَ َللقدسَسالم

 

 

 


