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الش اابلّ الاازِ ْؼزااشف ثكاال العداالعٓم
ٌ مزايجًي
مزيت

ٌي ْ هبا مم أِ س مض مم س مٍص أِ

ٌلًزا فإق فزٍاو نبلذ سضب العدلعٓم

ٌ لذ سد ف ضٓلخ اإل مب

األك جش

شٓخ ال

بمغ

األصيش الذكزٍس أحعذ الطٓت سدا جعٓال ٌاػزشف
ال خبمهئّ ػبلي مم أك جش ػل عبء

ثأق اإل مب

العدلعٓم ٌأنى ْعثل اإل ال
الشاال ؼخ

الوبفّ ٌالٍ طٓخ

ٌ لزا ي ثذ مم الزؼب مل مغ أِ سأِ

م خبلف للعشجؼ ٓخ ث حزس شذْذ

ٌػ لُ الع دلعٓم
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ٌ يٍ ا لزِ

ٌْكفّ المٍا لنى كعب جبءد رلس
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الف زٍَ ثشدا ٌ المب ػ لُ الع دلعٓم

فإن ًب

جبءد نبسا ػلُ مم أساد للفزهخ أق ر زؼل .
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