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 شرح قصائد الصف السادس كاملة

أخالق كريمة –النخلة المعوجة   -القدس   –راعي الميثاق   

36265635شرح االستاذ : باسم ناصر رحال   

 

  



36265635أ. باسم ناصر رحال      2017/2018شرح وتحليل قصيدة القدس للصف السادس الفصل الثاني   

  
 

 معناها الكلمة شرح ونثر البيت معاني المفردات البيت
  ـ لعينيها1

 مدينتي التي سجنت

 لمسجدها

 ألقصاها

 لحرمتها التي انتهكت

 لخطو محمد فيها

 لما حملت

 وما حفظت

 لمريم والمسيح

 كل ما عرفت ومن عرفتو

 لعينيها

 مدينتي التي اغتصبت

 وفوق جبينها المشجوج

 آي هللا قد طمست

 
  القصاها

 
 اغتصبت 

 انتهكت  
 

 اى هللا
 
 

 المشجوج
 

 طمست

 
لمقصوووووود المسوووووجد ا

 االقصى 
 احتلت

 
 اخذت بالقوة 

 
 ايات هللا من القران

 
 

 المجروح
 

 ازيلت 

 
مسجد االقصى التى انتهكوت يستغيث الشاعر من اجل مدينة القدس وال

حرمتها من اليهود الغاصبين تلك المدينه المقدسه التوى شوهدت رحلوة 
االسراء للرسول الكريم محمد صولى هللا عليوه وسولم وحفظوت اكريوات 

وامووه مووريم تللووك المدينووة الجريحووة -عليووه السوو  -المسوويح بوون مووريم
 المحتلة

 ألقصاها : اشارة الى ان االقصى مسرى الرسول ص 
 والعالقات الجمالية والصور األساليب

صووورة جماليووه يصووور فيهووا الشوواعر  جبينهووا المشووجوج  -
مجروح الجبين وسر جمالها التشخيص مدينة القدس إنسانا

: صوووور الشووواعر القووودس بفتووواة  موودينتي التوووي اغتصوووبت -
 عذراء تم اغتصابها من قبل العدو الصهيوني

  ـ أنادي كل موتانا 2

  اناأنادي كل أحي

  أنادي باسم هللا

  أشياخاً وشبانا

  أناديهم من األعماق

  فرساناً وشجعانا

  أناديها كتائبـنا

  وأدعوها سريانا

  أقول لهم ألجل القدس

  تصميماً وإيمانا

  ألجل القدس أدعوكم

  فطهر القدس قد هانا

  ألجل القدس أدعوكم

  لها لـلقـائها اآلنا

فهل تحتمل التأخير وهي تموت 
 انأحز

 احيانا  -
 اشياخا

 كتائبنا
 
 

 سرايانا
 
 
 
 
 
 
 

  هانا

 يقصد احيائنا -

 كبار السن -شيوخا 
جمع كتيبه وهى  

 الوحده من الجيش
 

سريه وهى  
المجموعه من 

 المقاتلين

 
 
 
 
 

 اصبح  سه  
 

 

ينادى الشاعر كل االحياء وكول المووتى وكول الشوبال والشويوم باسوم  
هللا يناديهم صادقا من اعماق قلبة ينادى الفرسوان الشوجعان والكتائو  
والسرايا المجاهدة ليتحركووا مون أجول القودس المحتلوة ليطهروهوا مون 
دنووا اليهووود المحتلووين ويوودعوهم للتحوورا فووورا آلن االموور ال يحتموول 

 ..التأخير

 والعالقات الجمالية والصور األساليب

 

كاألحيواء  أنوادى كول موتانوا  صوورة جماليوه يصوور المووتى -
 .يناديهم ويتكلم إليهم

: صوور الشواعر القودس بانسوان  وهي تموت أحوزان -
يتعوورل للتعوووذي  والتنكيوول والحوووزن الووذي اصوووابها 

 سيؤدي الى موتها 

 ع قة ترادف افرساناً وشجعان اشياخا وشباتا : ع قة تضاد  
  ع قة تضاد      أحيانا و  موتانا

 : اشارة الى ضرورة تطهير وتحرير القدس   فطهر القدس قد هانا

 ـ أناديهم من االطلنط 3

 حتى شاطئ العرل

 أناديهم باسم هللا

 بالقرآن بالكت 

 بكل مقدساتهم

 بكل طهارة الغض 

 
 االطلنط

 

 
يقصد المحيط 

 االطلنطى
 

لنداء لجميع العرل من المحيط االطلنطى الى شاطئ يوجه الشاعر ا * 
العوورل ينوواديهم بأسووم هللا وبووالقرآن وبكوول الكتوو  المقدسووة والمقدسووات 
االس مية وبالغض  الطاهر الذى يمو  نفوسوهم ليفعلوو شوينا مون اجول 

 . القدس
 : اشارة الى ان صفة الغض  محمودة  بكل طهارة الغض 
 النداء هي االمة العربية واالس مية : المقصود ب أناديهم من االطلنط

 ـ أناديهم ألجل عيونها 4

 ورة الهدلكسالم

 أناديهم أناديها

 أنادي أمة العرل
 

 وجمعها  شعر العين الهدل
 االهدال

ينووادى الشوواعر امووة العوورل ليتحركوووا موون اجوول القوودس الذليلووه بسووب  
 االحت ل

 والعالقات الجمالية والصور األساليب
ر القدس بانسان له اهدال وصور االهدال بجسم صل  تم صور الشاع

 كسره .
:تعبيور خيوالي ولويا حقيقوة ولكنوه  اشوارة الوى ان   ورة الهودلكسالم

 القدس تعرضت للتدمير والتشويه



 

 إعداد المعلم  : باسم ناصر رحال                  2017/2018 الثاني الفصل  - الابتدائي السادس ( للصف راعي الميثاق قصيدة )           
 الفكرة العامة 

 عيسى المك حمد بن  جاللة انجازات وجهود 

 االفكار الثانوية 

  عيسى بالعلم حمد بن اهتمام الملك:  5-4  حمد كعهد المل الوطن في نهضة: 3  المك حمد بن  عيسى: وصف  2 -1

 بقلوب الشعب المفدى حمد بن عيسى البالد لملك ا جاللة  : منزلة 9  ملك حمد بن عيسى آل خليفةالإنجازات : صور  6-8 

 البيت
والصور  المظاهر اللغوية والبالغية معاني المفردات

 معناها الكلمة شرح ونثر البيت الخيالية 

 صرحا قد أدهش رائيه راعي الميثاق وبانيه -1
 

 الميثاق
 راعي الميثاق  

 

 أدهش
  صرحا

 العهد جمعها مواثيق
ملك الحافظه ومتولي أمره والمقصود 

 عيسى  حمد بن
 أعجب

 جمعها صروح وهي البناء 

ر الميثوواق بشوويء إلتووا  إلووى  صووو 
رعاإوووووة وهووووو ا إووووودل علوووووى عظوووووم 

 المسئولية

 الملك حمد بن عيسى رراعي الميثاقإبدأ الشاعر القصيدة ب ك
بجماله ال ي أدهش الجميع  من بنى ه ا الصرحهو وأنه 

 وعظمته . 

 لللق نصيرا منصـــورا بالعدل تللى والشورى  -2
 تللى 

 نصيرا 
 منصورا 

 اتصف
 معين للمظلوم جمعها انصار 

 ملقق النصر

تعبير إدل  :بالعدل تللى والشورى-
 معلى خبرة الملك بأسس اللك

 .قد أدهش: أسلوب مؤكد بقد- .

 وهووو رمووز للوثيقووة الوطنيووة كووصووف ملووك البالوود بالعوودل وأخوو 
 المشورة من الجميع وأنه ناصر لللق .

 

 مجدا إنضاف إلى مجده والنهضة أضلت في عهده  ِ-3
 النهضة
 أضلت
 مجدا

 التقدم
 صارت 
 شرفا 

مجدا إنضاف إلى مجده: تعبير إدل 
 جازاتنعلى كثرة اإال

 حمد بن عيسى صار ملكالن الشاعر أن في عهد إبي

 في البالدك وه ا شرف إنضاف إلى واالزدهارالتقدم 

   منجزاته.

 ال غاإة تعدل غاإته فالعلم تقلد راإته 4. -4
 تقلد 
 غاإة
 تعدل 

 تولى 
 هدف 

 تساوي 

صور الشاعر فالعلم تقلد راإته: 
العلم بعقد لبسه في عنقه ليزإد من 

  لعلمجماله ورعاإته ل

 تعبيروهو  إ كر الشاعر أن الملك حمل راإة العلم واعتنى به
 على اهتمام الملك بالعلم والتعليم .ى إدل
 الغاإة تعدل غاإته: تعبير إدل على أن العلم غاإة أساسية-

 دورا للعلم توطده ّ   إده شادت سلمت إده 5. -5
 

 شادت
 تعدل

را.  َّ  دَو
 توطده

  بنت من البناء 
 تساوي 

 أماكن
 تثبته 

 
 سلمت إده: أسلوب دعاء

 

 حبث انه الملك  لشاعر  الى انجازات ا إشير 

   -المدارس والجامعات والمعاهد -بنى أماكن كثيرة للعلم 

 نسان بعزمته. .اال عال و  رفع العمران بلكمته -6
 عال 

 العمران
العزإمة    

 ارتقى وارتفع 
 البنيان والتمدن

 رصراالجمعها العزائم ومعناها ا 

صور الشاعر اللكمة بآلة  رفع 
 قادرة على حمل اثقل االشياء 

التوي حققهوا الملوك فوي عهوده منهوا كثورة  اإلنجوازاتإبين الشاعر 
  ورفع من شان االنسان عاليا  البنيان والتمدن

 قد وفرها جمعا بوطن   عمل أمل أمن وسكن -7
 أمن

 وفرها
 الرخاء واالستقرار

 كثر واتسع 
 سلوب مؤكد بقد.قد وفرها بوطن: أ

 جمعا: نكرة للشمول والعموم
ر يتوووفعموول علووى  :  الملووك انجووازات وإشووير الشوواعر اإضووا الووى 

وإؤكود الشواعر بكلموة قود أن هو ه  األمونوالسكن وانتشوار  العمال
 في مملكة البلرإن جمعها  اإلنجازاتجميع 

 اللمامة والصلة تاٌ  ألبسه  للناس فنعم مؤِس سُه 8-
 تا 

  فنعم 
 سُهمؤِس  

 جمعها تيجان
 فعل للمدح

 منشئه وبانيه 

 صورة خيالية 
شووووووبه الشوووووواعر الصوووووولة بالتووووووا  

 ال ي ُإلبس. 
 مدح نعم مؤسسه: أسلوب

انتشار القطاع الصلي في البالد  اإلنجازاتومن ضمن 
 ابلمق ال(المستشفيات والمراكز الصلية) التي تعتني بالمواطن ب

 .عبادل ي إتوجه الملك للمادي ك شبه الشاعر هنا الصلة بالتا  ا

 ُضربت مثال وعزإمته  ملك في الشعب ملبته 9-

 عزإمته  
َمثل َّ 

 ُضربت 

 اصراره وهمته
 مثال ُإلت ى به 

 أُعطيت
  

ملك في الشعب ملبته: تعبيور إودل  
 على حب الشعب.

شووبه الشوواعر حووب الملووك بالمثوول  -
 الناس ال ي جرى على لسان

 

الد تيجة هي حب الشعب ملك البه ا البيت نتيجة لما سبق ك فالن
لما قدمه من إنجازات سياسية وصلية وتعليمية ك فصارت 

 إنجازاته وعزإمته مثال للجميع

 



  

 اصر رحال نإعداد المعلم  : باسم       2017/2018 الثاني الفصل  - الابتدائي السادس ( للصف شرح قصيدة النخلة المعوجةقصيدة )       

 االفكار الفرعية 
للمكان الذي مشت فيه مها ووالدها وصف  1-2  

: حالة الفرح والسرور التي رافقت مها اثناء سيرها بين 3    
 االشجار        

مها بتعديل اعوجاج النخلةاهتمام :  4-6     

: موقف االب الرافض لطلب ابنته بتعديل اعوجاج  7-10   
ن التهذيب انما يكون فى الصغر ا اةخلة وهو معزى القصيدالن

  ألن من شب على شئ شاب عليه

أخواتها ، فتسر العيون ، وترضى  مستقيمةً مثل تكون  رادت تقويمها وتعديلها ؛ حتىعـوجاء مـن بـين سـائر األشـجار ، فأ استاءت مها وتأثرت لما رأتها:  العامة الفكرة 
 النفوس ، فصدها أبوها ، ومنعها،

 المغزى من القصيدة
نسوا بها ة الفاضلة ليأيب اإلسالمأن مرحلة الطفولة مرحلة مهمة جدا في توجيه األبناء وتعديل سلوكهم ، فعلى الوالدين أن يأخذا أبناءهم بمبادئ اآلداالشاعر  يخبرنا فيها 
في الكبر  كون تقبله لهاي الصغر يفعليها ويأخذوا منها ليسهل عليهم قبولها عند الكبر كنشأتهم عليها عند الصغر ألنهم سيكونون متطبعين بها ، فالذي ال ينشأ عليها وينشئوا 
 العلم في الصغر كالنقش في الحجر-وكما قيل سابقاً :عسيرا ، 

القصة :عناصر   

الشخصيات : مها + االب  /  المشكلة : محاولة اصالح اعوجاج النخلة  / الحل : رفض االب  /   رالحاض الزمنر    /     الزمان : : بين االشجاالمكان 
 لمطلب ابنته مها بإصالح االعوجاج لهدف ومغزى  

 البيت
والصور  المظاهر اللغوية والبالغية معاني المفردات

 شرح ونثر البيت الخيالية 
 معناها الكلمة

 بين الحديقِة والنهْر وجماِل ألواِن الّزهـرْ  -1
 

 

حيث جمال الطبيعة  للمكان الذي مشت فيه مها ووالدهاوصف   الورود الّزهـرْ 
 ينتر بكل مكان الحديقة الجميلة زالزان الورود الزاهية 

  والطيُر يشدو بالغناِء العذِب في شتى الصورْ   -2
 شدوي

 العذبِ 
 شتى

 ينشد –يعرد 
 حَسن الوقع في األذن 

 مختلف 

صور الطير بعازف الموسيقى الذي 
 يعزف اجمل االلحان 

والطيووور تشووعر بالسووعادة والفوورح وتعووزف اعووذب االلحووان بووين 
االشوووجار وعلوووى ا صوووانها بمختلوووف الصوووور واالشوووكال المليئوووة 

 بالفرح 

  برْ سارت مها مسرورةً مـع والـٍد حـاٍن أ  ِ-3
  أبرْ 

 حـانٍ 
 طائع ومخلص الود
 حنون وعطوف 

    والـٍد حـاٍن أبرْ 
 صفات االب : العطف والحنان 

اثنوواء   الفوورح والسوورور التووي رافقووت مهووايصووف الشوواعر حالووة 
 بين االشجار         ابيها الحنون   عم سيرها

ر سير مها بين االشجار شاهدت نخلة معوجة  الشكل  ي ءواثتنا هناك : اسك اشارة للبعيد  ير مستقيمة  مـعـوجةً  فرأْت هنالَك نخلةً مـعـوجةً بين الشجرْ   -4
 مستقيمة كعيرها من األشجار 

  فتناولْت حبالً وقالْت يا أبي هيا انتظرْ  . -5
 تردة فعل مها  ان قلبها رق وحن على التخلة المعوجة فاحتذ  اخذت  فتناولتْ 

 ي منا ان ينتظرها ريثما تنتهحبال لتعديل االعوجاج مطالة اباه
 تعديل اعوجاج النخلة 

ـوَم عُـودها ِلـتَـكُـوَن أجمَل في النظرْ  -6 ََ ـوم . .حتى نُـَق ََ  نُـَق
ََ عُـودها  

لهُ  اه وَعدَّ  سوَّ
 ها ُصن

الالم في لتكون : سببية ناصبة 
 الفعل المضارع 

 ارادت مها ان تصلح اعوجاج النخلة لتكون اجمل بالنظر اليها 

 فأجاب األب: إنها َكـبَُرْت وطاَل بها العمرْ -7
صووور الشوواعر النخلووة بإنسووان كبوور  كبرت  –داللة على تقدمها بالسن  وطاَل بها العمرْ 

 وتقدم بالسن 
: اشووووارة الووووى  وطوووواَل بهووووا العموووورْ 

 صعوبة االصالح بعد فوات االوان

سياق التحول : ردة فعل االب انوه رفوض مطلوب مهوا بسوبب تقودم 
لسوون وان اصووالحها بهووذا العموور سوويكون صووعبا وهووو الشووجرة با

 فوي  مبوادئ اآلداب اإلسوالمية  ىالذي ال ينشوأ علو: يقصد بكالمه 
 الصغر يكون تقبله لها في الكبر عسيرا

 ومن العسيِر َصالُحها فاَت األواُن وال مفرْ  8-
 العسيرِ 
 َصالُحها

 فاَت األوانُ 
 مفرْ 

 ً  َصْعباً، َشاقّا
 سابق عهدها تعديلها وارجاعها الى

 مضّي الوقت أو الفرصة
 مهرب وملجأ

نتيجووووة  7بالبيووووت  8عالقووووة البيووووت 
 لسبب 

: داللووة علوووى  فوواَت األواُن وال مفووورْ 
 انها وصلت لباب معلق

مبررات االب لعد اصالح اعوجاج النخلة انها اصبحت كبيرة 
وا صانها يبست ومن الصعوبة االن ارجاع النخلة لوضعها 

ا و إشتد عوده ويمها بعد ان نمت و كبرت يمكن تق والالطبيعي 
 و صالبتها . 

 لتهذيبُ ا  قْد ينفع اإلصالُح والتهذيُب في عهِد الِصغَرْ  9-
 عهد 

 لعناية  ا – تَْنِسيقَُها َوَجْعلَُها َسِليَمةً 
 زمان

 قد : حرف تشكيك وتقليل  
  ترادف بينهما: اإلصالُح والتهذيبُ 

 نا  ينفع احياهذيب منذ الصغر التاحتمال   ان الى  االب  يشير 

 بَـرْ لِكـاوالنشء إِْن أْهـَمـْلـتَـهُ ِطْفالً تَعَثَرَّ في  -10
 النشء
 تَعَثَرَّ 

 أْهـَمـْلـتَـهُ 

 الِجيُل الَجِديدُ 
 تعرقل

  لم تهتم به 

 
 الكبر والصغر : بينهما تضاد 

خاتمة القصة  هي حكمة يطلقها االب لتكون عبرة ودرسا وهي 
ه لجيل الجديد وعدم تهذيبه واصالح نفسه  منذ صغران اهمال ا

 فان النتيجة تكون التعثر والتعرقل  عند الكبر 
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األخالق الكريمة التي يتحلى بها الشاعر ودور التربية في 
 اكتسابها

 االفكار الفرعية 
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 البيت
والصور  المظاهر اللغوية والبالغية معاني المفردات

 معناها الكلمة البيتشرح ونثر الخيالية 

  ويهذي المسيُء فـال أعتبُ   أداري السفـــيھَ وال اغـضُب     -1
 
 

 أداري 
 السفيھ 
 يهذي  
 أعتبُ 

 االطف
 ضعيف الحكم وفاسد الرأي

 يقول كالما غير مفهوم أو غير معقول
 الوم

شبھ السفيھ والضعيف الشخصية بطفل 
 صغير يداريھ ويالطفھ 

في هذه القصيدة يبين لنا الشاعر بعض الصفات واألخالق 
وهو صاحب األخالق الكريمة  الكريمة،حيث نرى بأن الشاعر

لى وع يالطف اإلنسان الجاهل الذي يتكلم بكالم سيئ وغير معقول
 الرغم من ذلك بأنھ ال يلوم هذا اإلنسان 

 نُب؟ـــذوأصفــُح عــمْن أتى مـــذنبًا       ومْن في البريـِة ال يـ-2
 

 أصفح
 البرية

 

 عكسها اعاقب أسامح
 جمع برايا: الخلق 
 

ي الرية ال يذنب( ومعنى )ومن ف
 استفهام انكاري يدل على النفي

ن مكذلك نرى اإلنسان صاحب األخالق الكريمة بأنھ يسامح كل 
ن نسايخطئ في حقھ، وال يرد الخطأ بخطأ ألنھ إنسان صالح واإل
أن  دركالصالح ال يذنب في حق اآلخرين، بل متسامح بطبعھ ألنھ ي

 الناس البد أن يقعوا في خطأ

 هبُ قوَد بــوجٍھ مضيٍء       ولو كـــــان في قلبِھ غيوألقى الح-3
 

 غيهب 
 الحقود:
الوجھ 

 المضيء 

للمبالغة.  الظالم الذي يستر ما تحتھ
المبغض عكسها المحب المبتسم 

  المشرق باالبتسامة
د لتضااي هغیهب مضيء و لعالقة ا
 دلتضااي ّد هلود والحقوالعالقة بین ا

البتسامة في اشبّھ ء: بوجھ مضي-
 لتعامل معالبشاشة عند والمقابل اجھ و
 لقلبء الصفارة شاء إآلخرين بالضوا
أن لى إیر ـلیشم لحقد بالظالاشبّھ -
 احبھ يتخبط ـص

كذلك بأن يقابل الحسود والعدو بوجھ مبتسم ومضيء يشع 
 ن شدةم مباالبتسامة حتى لو كان في قلب ذلك اإلنسان المعادي ظال

 يهبلتضاد في كلمتي مضيء وغالحقد والكراهية والحسد، ونرى ا

ه حـــــادث  -4   ـرعبُ مــ وأبسطُ للجاِر ظَل االمــــــاِن       إذا هزَّ
 

أبسط 
للجار 
ظل 

 االمان

: ال أؤذيھ وال أزعجھ و ال أضايقھ 
  وأساعده في وقت الشدة

ن جعل لألمان: ألمااظل ر بسط للجاأ
رة اـشإية ظل داـلمء ال كما لألشیاـظ
 ةبالوحدس إلحساوالنفسیة احة الرا
ت تقلباادث ولحواثر أشبّھ دث: حاه زه
م عداب ولیشیر لإلضطرة لزمن بالهزا
 لنفسيار االستقرا

تقلب ولزمن ادث ايحزنھ من من حوأو ما يخیفھ ري حلّ بجاوإذا 
 نباألما فیشعرا حیدونھ لیس ألیعلم ه ساعدوأقف معھ أر فإني هلدا
 

 رسبُ ـَــْن يحتذي       خطا الناجحين وال يـــوأغمُر بالـــوِد م-5
 

 أغمر 
 الود 
 يحتذي 

  خطا

 امأل
 الحب

 يقتدي , يتبع
 سير 

 دلتضاايرسب و لناجحین العالقة بین ا
 دلتضااي دّ هلود والحقوالعالقة بین ا

ي لذء الحبّ بالمااشبّھ ّد: غمر بالووأ
ة دـلشرة اـشء إیاـألشايغطي ويغمر 

ه يظهري لذام االحترى امدولحبّ ا
 لمجتهدينواللناجحین 

آلخرين رب الناجحین: شبّھ تجااخطا  
ن ألى إلیشیر ام القدر اثاات أو آبالخطو
 ضحح والنجااطريق 

ب صحاء وأكل مجتهد في حیاتھ مقتد بالعظمام حتروأحبّ وأ
ل كسولالھ ال ا صلوولما ل لساعي بجد للوصووالعالیة زل المناا
 لفاشلا

 يكذبُ  كــاذباً        ولو ملَك الــدَر مـــنوأمقُت مـــْن جاءني -6
 أمقت 
 الدّر 

 اكره , أبغض
 أحجار ثمينة

ي همقت أبین كلمة د ولحقواكلمة 
  ادفلترا

 هر الجوا ملك نفر منھ حتى لوا وأا شديدهھ كرهكرأفإني ذب لكااما أ

 ربُ وأصحُب كـــَل كريِم الطباعِ        ومْن في النجوِم لھ مــأ-7
 

 مأرب  
 الطباعِ        

 , مطلب مقصد
 الصفات 

سیرتھ جمیلة وخالقھ حسنة ن أمن تكوب ألصحاامن ر ختاوأ 
 ةكبیرة لحیااطموحھ في و

 األنام  ـذهبُ مــ خلقت محبًا لكــِل األنــــــاِم        وإن المحبــةَ لـــي-8
 مذهب 

 الَخلق أو البشر 
 منهج في الحياةطريقة أو 

 يم هألنااكلمة وية لبرالعالقة بین كلمة ا
 ادفلتراعالقة 

 لحبّا اذر هحتى صاس لنااعلى حبّ جمیع ت نشأوفقد تربیت 
 ةلحیااصبح منهجا لي في وأنا لكل تصرفاتي اعنو

 األبُ  ـعمَ خــــالُل تعلمتها مــــن أبي        فنعَم الخــــالُل ونــ-9
 خــــاللُ 

 نعم 
 صفات

 فعل للمدح
 حمد بسلوب: أألانعم ل ولخالانعم 

 
ا هياإو من علمني ي هلدن والحسنة فإت الصفااكرتھ من ذكل ما و

 أبعظمھ من أما ت وعظمها من صفاأفما 
 لحبّا اذر هحتى صاس لنااعلى حبّ جمیع ت نشأوفقد تربیت 

 ةلحیااصبح منهجا لي في وأنا لكل تصرفاتي اعنو



  

 


