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                                   رِ صْ عَ الْ  ةُ لَ كِ شْ مُ                                            النص
 ـــتـَ  إن ـــبِ الْ  ثَ و َل ـــرَ طِ خَ  ةٌ رَ اهِ َظـــ ةِ يَئ ـــخَ ، دَ ةٌ يـــرَ ثِ ا كَ هَ رُ ادِ َصـــ، ومَ ةٌ ي ـــ انِ َســـنْ علـــى اإلِ  تْ َل ـــتَـ خْ مُ  نْ ِم  فِ َل
 ارِ يـتـَ  عَ َمـ الٍ َجـمَ  ل فـي ُكـ تْ لَـغَ لْ غَ ي تَـ تِـا ال َهـارِ طَ خْ أَ  ءِ رْ عـن دَ  زُ ِجـعْ يَـ  ادُ َكـيَ ى لَ تَ ، حَ هِ اتِ يَ حَ  بِ انِ وَ جَ 
ا َنــهُ  ضِ رْ علــى األَ  انِ َســنْ اإلِ  دُ ا يَــَهــي بِ ِقــلْ تُـ  اتُ اَمــمَ قُ والْ  ارُ ذَ ْقــ، األَ هِ ر وَشــ هِ رِ ْيــخَ بِ  قِ افِ د اْلــ ةِ يــنِ دَ مَ الْ 

ـــوهُ  ـــلَ وْ ا حَ َهـــاتِ ايَ فَ نِ  عُ َمـــجْ تَ  عُ انِ َصـــمَ ، والْ اكَ َن ـــنـْ مِ  ةٍ بَـــرُ قْ ا أو علـــى مَ َه ـــ حُ رَ ْطـــا، وتَ َه ـــ فُ لـــخَ ا تُ َم  نْ ِم
 دْ ا، وَقــهَ وِ فْ َصــبِ  بَ هَ ذْ ا وتَــهَ رَ د َكــتُ ، فَـ ارِ َحــب والْ  ارِ َهــنـْ األَ  اهِ َيــفــي مِ  وتٍ يُــوزُ  اتٍ يــاوِ يمَ وكِ  اضٍ َمــحْ أَ 
  .ةِ ئَ يْ بـَ الْ  ثِ و لَ في تَـ  يدُ زِ ة تَ نَ فِ عَ  اتٍ ومَ ا كُ هَ نـْ مِ  كُ رُ تْـ ا، وتَـ هَ اكِ مَ سْ من أَ  يرَ ثِ كَ ي الْ نِ فْ تُـ 
ــتـَ الْ  ةُ رَ اهِ َظــو  ــإلــى جُ  ةٍ اَجــفــي حَ  ثِ و َل ــوْ د الْ  دِ ْه ــفــي بِ  ةِ َل ــالْ  اءِ َن ، يــفٍ ظِ نَ  ي حِ ِصــ وٍ ْحــعلــى نَ  نِ دُ ُم
ــتَ فَـ  ــهِ س فِ ف نـَ تَـ ــ ي ــانِ بَ ا ومَ هَ عُ ارِ وَ َش ــى إِ  ةٍ اَجــوفــي حَ ...،ةُ عَ اِســوَ ا الْ يَه ــإل ــ ةِ اعَ َش ــالْ  يِ عْ وَ اْل نَ يْ ي بـَــحِ ص 
ي تــال اتِ دَ اَهــعَ مُ الْ  دِ ْقــعَ بِ ي فَ الَم◌ِ َعــى الْ وَ تَـ ْســمُ ا علــى الْ مــأَ . يــفِ الر ى وَ رَ ُقــالْ  اءِ َنــبـْ أَ  نَ يْ ا وبـَــَهــائِ نَ بـْ أَ 
 ارِ َهــــنْـ فــــي األَ  اضِ َمــــحْ واألَ  وتِ يُــــز الْ  اءَ َقــــلْ إِ  مُ ر َحــــ، وتُ ةِ يــــوِ وَ نـَ الْ وَ  ةِ يــــرِ ذ الْ  اتِ يــــرَ جِ فْ تـ الْ  نَ ِمــــ د ُحــــتَ 

  .ارِ حَ بِ والْ 
ــالِ عَ  اتٍ اَعــفَ تِ إلــى ارْ  اتِ ازَ والَغــ انَ خَ د اْلــ هِ بِــ لُ ُقــنـْ ، يـَ نِ اخِ دَ َمــلْ ا لِ اًمــظَ نِ  عَ َضــأن يَ  مِ ْلــعِ ى الْ َلــوعَ  ، ةٍ َي
ــالْ  اتِ َكــر حَ مُ ولِ  قَــي أَ ِطــعْ حتــى تُـ  تِ اارَ يَ س َجــيُ  نْ وأَ (، اتِ ازَ غَــمــن الْ  رٍ دْ قَــ ل بَ ارِ َجــتَ الْ  رَ ِثــكْ يُ فَـ  بَ ر( 

  .اقٍ طَ نِ  قِ يَ ضْ ا في أَ هَ ارُ طَ خْ أَ  رَ صِ حَ نْ حتى تَـ  اتِ رَ ه طَ مُ والْ  اتِ يدَ بِ مُ ي على الْ رِ جْ التي تَ 
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