
وا�روحُ  	�ت �و 	�� أ�� أرى   

و�ذ�وحُ  ��ر � ا���ق وأن  

�وح ا�ن 	��� �وحُ  ا�� او◌ٌ    

���روحُ  ���روحُ  ھل ��ت 	���  

�دري � و�� أ�� و�� وأ��  

ا��وح ھو ا�ذي ا��وح ا"�! 	���  

���	 �#�أ'رى ذو و&ً◌  �$  

◌ُ  روح إذ ا�ن ا�"راب �ر�دون  

�	#� ا�� ھل ارا�� ا�� 	#*  

+وحُ  �رى � ارا�� �	#� ا�  

��ث � ��ث ���� ا�روح وأن  ٌ◌  

ا�روحُ  	��ت �د ا�ذي ا�ن ا��  

 
 

 

��ث � ��ث ���� ا�روح وأن  ٌ◌  

ا�روحُ  	��ت �د ا�ذي ا�ن ا��  

�و�� وھلٍ◌  �وم �ن ��س �-�ري  

◌ُ  أر2وح وا���ت ���1م 	���  

◌ٌ  �رد وا�ذيً◌  �و�3 ا�زوج 3را��  

وح ��ث ��ت 	زوج وا�روحُ  ا�ر6  

أي8  ��� �ّ�� ��� 	��ت +1ل  

�ر�وحُ  	�ن �� ھل ��ن � ا��ً   

�ن :���� إّ�� ا��3 	�ف وھل�  

◌ُ  روح اذاً  	ّ�� إ��ً  	ّ�� +�و  

�$مٌ  ا�ذي ا�ت اذاٌ◌  :دل +1ل  

�"روحُ  	�ت �� اذاٌ◌  "رح وھل  

 

 

 

�$مٌ  ا�ذي ا�ت اذاٌ◌  :دل +1ل  

�"روحُ  	�ت �� اذاٌ◌  "رح وھل  

�;�� ��ذا ا��ق ا��س �;�  ً◌  

◌ُ  روح ا��3 ا��#س ھ�ٌ◌  �ق 	��  

ا�و�* ا��2> ذا ا�ذي رب ا��   

�'�وحُ  '���ت اذا ھ= ا�  

	��ت و�ٌ◌  ��ر ��1 	��ت و��  

�ذ�وحُ  ا��ور +� و�ٌ◌  �ور ��1  

أ:�� �� ا�	ل ذواتٍ◌  "-ر �ذي  

◌ُ  �2روح و&ٌ◌  زھرة 	���  

�-�و إذ ا�ن إن ا�ن و	ل  

◌ُ  روح �	��� ا���3 ار�دون  

�-�و إذ ا�ن إن ا�ن و	ل   

◌ُ  روح �	��� ا���3 ار�دون  

◌ٌ  :;ل ھ��1ً◌  :;= إنٌ◌  �2ون  

◌ُ  و���وحٍ◌  :;ل +� ? وھل  

إّ�� ����� �� وا�ذي 	�ّ��  

روحُ  ھل ا�"وق +� وا��3 	�ّ��  

◌ٌ  أ�ب � ��ءٌ  	لٌ◌  أ�ب  

◌ُ  �طروح 	�نٌ◌  ��ب إذٌ◌  	�ب  

"�ط�نٌ  ا���ء ��ث ا���ء أ�ب  

��روحُ  �ط ��ءاً  أ���ت 	��  

$�ّ* �ن ا��س وا���ث ا+�	م  

�وحُ  ا��Bن ذات ا�ط#ل 	$در��  

 
 

 

�Dري ا�و�� ��س ا��C إ�� أ��  

◌ُ  دوح إذُ◌  دوح إذ ھ�و إ� ھ�و  

◌ُ  ا�ر�E 	�� ادري �� ا�ن :��  

���	 ��3�� Eو��ٌ◌  ر� Eر��ا  ُ◌  

أ�ري ا�� ھل روحٌ ◌ّ  إنٍ◌  	روح  

روحُ  إذ ا�روحْ  ا�-روس 	��#�س  

  <�ا�د��> ا�زاو�> $#    
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روح اذا ا�روح  '�وي ��2د  

v  


