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 ) ٔاحلرف حتي وع آت بدال ... وَ فعمْ كٍدال المر كاٌدال (  

عحي ع يعلٔلع  عوؤا  عٌليطعىفعلأللصعش عمالوعلصمدسر ٔ عْو عبسالعٌَعفعيّ علصمدسر عوك  عإذل  ٌِٓ
ٔدلعأيعكًعكي ٌ عوالع ٔدلعولولجليهعحنٔعكي ٌ عالعكع وكشلمعحيش عمالوعدلماءعحنٔعظلي علمعأيعظل كعلهللعثلعسعكع

ٔلُي عوكسعع ٔدعبّعلتلٔايذعحنٔعأث الكعلصمشيبعأيعأثجٔلىنعوكسعلصمدسرعوؤا عإذلعوك علصمدسرعبعسعلالظجفٓ معلصملد
ع علعالك عبّ ٔد علصملد علىفعو ع ي عٌل ٌّ علصمدسر عوإك ٌة علصمدسر عخش عمالو عأيعويلو عوكصلٌة عأفعو عحنٔ خلرب

عُ ئبعٌِ بّع يعلدلالىةعىلععأكصلمعو عولصمدسر عٌِدٔبعبفعوعحمشو عوؤا  علألٌديةعوحنْٔ  ف صمدسرع يعْشه
ٔعكٔلعللش عصع:عٌعِ هعوأش رعبلٔهلعنِسالعإىلعٌ عأنش عسهعظيبٔيّعْو

 ٖٔسجعَ وَ دازَٖ جبس احلكائب (  ) ميسُٔ بالدٍِا خفافا عٗابّي ...

 دال شزٖل املاه ٌده الثعالب ( ) عمى حني أهلى الٍاس جن أوٕزِي ... فٍ

ٔعلُسلعولجلسلعرطفعلليشءعبرسعةعوزريقعٌِ دىعولتللسيصعُسالعي ع فِسالعُ ئبعٌِ بعفعوعلأللصعْو
زريقعلصم لعوزريقعلظًعرووعوأو زعلصمدِفعأنعيكٔنعلصفٔماعبِسالعوفيّعُظصعألُّعإنعوعوعُسالعُ ئب عٌِ بع

كٔنعلصفٔماعبّعألنعفعوعلأللصعإذلعاكنعليٍز طبعالعيصف عفعوعلأللصعليٍز طبعولتللسيصعأُسلعلًعيدحعأنعي
ظ ْصلعفهشلمعٌ عُ بعٌِ بّعوإنعوعوعُ ئب عٌِ بعفعوعلأللصعليغ ئبعولتللسيصعحلِسلعصحعأنعيكٔنعلصفٔماع
عليٍز طبعحنٔع عئِبعٌِ بعفعوعلأللص عليغ ئبعوإٍُ  بّعىكَعلصمِلٔلعأنعلصمدسرعالئِبعٌِ بعفعوعلأللص

عزيسلعولهللعأعيًع عزيسلعأيعلرضبعرضا
 ) ٔوا لتفصٗن كإوا وٍا ... عاومْ حيرف حٗث عٍا ( 

ًععىع كبةعٌ عثلسٌّعنلٔهلعثع ىلع حيش عأيض عمالوعلصمدسرعوؤا عإذلعوك عثفديال خىتعإذلعأخثِجٍْٔ
عولتللسيصعولهللع عوفسلءعلدسرلنعٌِدٔا نعبفعوعحمشو عوؤا  عفٍِ  ع( عفسلء عبعسعوإٌ  عٌِ  عللٔخ قعفإٌ  فشسول

شلعٌعىنعكٔهلعوٌ عتلفديوعإىلعآرصهعأيعحيش عمالوعلصمدسرأعيًع لصمعٔقععفإٌ عثٍِٔنعٌِ عوإٌ عثفسونعفسلءعْو
عليجفديوعخيحععَعأيععصضع

 د ... ٌائب فعن السي عني استٍد () كرا وكسز ٔذٔ حصس ٔز

أيعنشلمعحيش عمالوعلصمدسرعوؤا عإذلعُ بعلصمدسرععَعفعوعلظتِسعالظًععنيعأيعأرربعبّععِّع
لصمدسرعلهصرلعأوعحمدٔرلعفٍد لعلصمهصرعزيسعظريلعظريلعولتللسيصعزيسعيعريعظريلعفدش عيعريعوؤا عىلي مععواكن

لتلهصيصعٌل ٌّعوٌد لعلصمددٔرعٌ عزيسعإالعظريلعوإٍُ عزيسعظريلعولتللسيصعإالعيعريعظريلعفدش عيعريعوؤا عصم ع
رصعلًعجيبعلحلش عحنٔعزيسعظريلعلتللسيصعزيسعفإنعلًعيكصرعولًعحيٌَعلتلأكيسعلىل ئًعٌل معلتلهصيصع يعلحلرصع

عشئتعرصختعبّعولهللعأعيًعيعريعظريلعفإنعشئتعخشفتعيعريعوإنع
 ) ٔوٍْ وا ٖدعٌْٕ وؤكدا ... لٍفسْ أٔ غريٓ فاملبتدا ( 

 .. ٔالثاُ كابين أٌت حكا صسفا ( ) حنٕ لْ عم٘ ألف عسفا .
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عجلف علصمؤكس عيعىم عٌ  عوؤا  عماليّ علصمدشو  علصمدسر عٌَ عىغريهعأي عولصمؤكس ععّ
ف صمؤكسعجلفعّعللٔلك عبعسعمجيةعالعحتجٍوعغريهعحنٔعهلعيلععأىفععصف عأيعلعرتلف عف عرتلف علدسرعٌِدٔبعبفعوع
حمشو عوؤا عولتللسيصعأعرت علعرتلف عويعىمعلؤكسلعجلفعّعألُّعلؤكسعليجٍيةعكبيّعويهعُفطعلصمدسرعبٍعىنع

عْٔعلصمصلدعبلٔهلعف  شل عْو عأيعف ألولعٌَعلىأُٓ عالعحتجٍوعظٔله ولصمؤكسعلعٍنيعلصمشنٔريَع يعلبليتعلألولعصمبجسل
ىغريهعْٔعللٔلك عبعسعمجيةعحتجٍيّعوحتجٍوعغريهعفجدريعبشنصهعُد عفيّعحنٔعأُتعلبينعخل عفدل علدسرعٌِدٔبع
بفعوعحمشو عوؤا عولتللسيصعأخلّعخل عوظيمعلؤكسلعىغريهعألنعلجلٍيةعكبيّعثديحعهلعوىغريهعألنعكٔلمعأُتع

عك لعخل علب علبينعفيٍ  عبٍزنىة عىلععٌعىنعأُتععِسيع يعلحلِٔ عوأنعيكٔنعدل زل ينعحيجٍوعأنعيكٔنعخليلة
ص رتعلجلٍيةعُد ع يعأنعلصمصلدعلبلِٔةعخليلةعفجأخصتعلجلٍيةعب صمدسرعألُٓ عص رتعبّعُد عفاكنعلؤكسلعىغريهع

ٔؤبعٌغ يصةعلصمؤخصعليٍؤخصعفيّع عل
 بكا بكاء ذات عضمْ ( مة ... كم٘ ) كراك ذٔ التشبْٗ بعد مج

أيعنشلمعجيبعخش عمالوعلصمدسرعإذلعكدسعبّعلىتشبيّعبعسعمجيةعلشجٍيةعىلععف عوعلصمدسرع يع
ٔعٌِدٔبعبفعوع علضيسعصٔتعصٔتعمح رعوهلعبك ءعبك ءعلثلىلكعفدٔتعمح رعلدسرعتشبييهعْو لصمعىنعحنٔ

عولتللسيصعيدٔتعصٔتعمح رعوكبيّعمجيةعويهعلضيسعصٔتعويهعلشج ٍيةعىلععلىف عوعفى صمعىنعحمشو عوؤا 
ٔعزيسعوكشلمعبك ءعلثلىلكعٌِدٔبعبفعوعحمشو عو فئعلًعيكَعكبوعْشلعؤا عولتللسيصعيبيكعبك ءعلثلىلكعْو

لصمدسرعمجيةعووبعللصف عحنٔعصٔثّعصٔتعمح رعواك ؤهعبك ءعلثلىلكعوكشلعلٔعاكنعكبيّعمجيةعوىيعتعلشجٍيةع
شلعصٔتعصٔتعمح رععىلععلىف عوع يعلصمعىنعحنٔعْشلعبك ء ولًعيجعصضعلصمدِفعهلشلعللرشطعبك ءعلثلىلكعْو

ع.ولهِّعٌفٓٔمعٌَعثٍدييّع
 

 

 

 


