
 
  

          

ۙ ٓ ّٰ َىل َىل َىل و َىل ىل ىلۡعٰ�ؕ     ََىل واۡال آءىلُه وجىل ّىلٗهو     اىلۡن ىلعىلل ول ويُۡدِريۡكىل َىلمىلا
ۙ ٓ ّٰ َّىل ىل ۡكٰرىؕ     ي والّذِ وفىلتىلنۡفىلعىلُه ّكىلُر ىلّذىل وي َۡ ىل واۡستىلغٰۡىنۙ     ا ومىلِن ىلّمىلا   ا

ّدىؕ َىل وَىل ىلٗه ول َىل ۡ ۡىل ؕ     فىلا ٓ ّٰ َّىل ىل وي واىلّالىل ىلكۡكىل وَىلل ومىلۡنو     َىلمىلا ىلّمىلا ا َىل
ٰعۙ ۡۡ ىل وي َىل آءىل ٰۡشۙ     جىل َىل و َىل ُُ ّٰ      َىل ىل وَىلل وعىلنُۡه َىل ۡ ۡىل ۤو      ۚفىلا ىلّالىل ك

ةٌ  وَىلۡذِكرىل ىلا هٗ       ۚاِّىل وذىلكىلرىل وشىلآءىل مىلٍةۙ      ۘفىلمىلۡن وّمُكىلّرىل وُصُحٍف   ِىفۡ
َۡعىل  ّۙمىلۡرُف ٍةۭ هّىلرىل ٍةۙ     ٍةوّمُطىل فىلرىل ىليِۡدۡىوسىل ٍةؕ     بِا رىل وبىلرىل اٍمۢ و   ِكرىل ُقتِلىل

ٗهؕ ۤواىلۡكفىلرىل ومىلا اُن ۡىل ۡ ىلقىلٗهؕ     اۡالِۡ ل وخىل ٍء ۡ وشىل واىلّىِ وُّۡۡطفىلٍةؕو     ِمۡن ِمۡن
ٗهۙ رىل وفىلقىلّدىل ىلقىلٗه ل ٗهۙ     خىل رىل ّۡىل ىل وي كۡلىل َِ ّۡىل وال واىلمىل      ُثّمىل اَىلٗهوُثّمىل

ىلٗهۙ ىلقۡربىل ٗهؕ     فىلا رىل ۡشىل واِذىلاوشىلآءىلواۡىل ٗهؕ     ُثّمىل ۤواىلمىلرىل ىلۡقِضومىلا اوي ىلـّمىل ول ىلّالىل   ك
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عىلاِمٖهۤ◌ۙ وطىل ٰٰ اُنواِ ۡىل ۡ ىلنُۡظِرواۡالِۡ بًّاۙ     فىللۡي ىلآءىلوصىل ىلاواۡمل ۡن َىل ب ّىلاوصىل ۡىل و     ا ُثّمىل
وشىلّقًاۙ واۡالىلۡرضىل ىلا بًّاۙ    شىلقىلقۡن وحىل وفِكۡهىلا ىلا ىلتۡن ۢۡب ۡىل وِعنىلبًاو     فىلا َّىل

قىلۡضبًاۙ ًؕ     َّىل ۡال خنىل َّىل و ًۡا َۡ زىليۡتُ و�ُلۡبًاۙ  و َّىل دىلإٓٮِقىل فىلاِكهىلةًو     َىلحىل َّىل
اىلبًّاۙ ۡعىلاِمُكۡمؕ     َّىل ۡىل ِال َىل و ّىلـُكۡم ول تىلاًَا آءىلِتو     ّمىل وجىل فىلاِذىلا

ةُ  آّخىل َّىل َۡ      ال ىل واىلِخكِۡهۙي وِمۡن ىلۡرُء واۡمل ىلِفّرُ وي اىلبِكِۡهۙ     مىل َىل و اُّمِٖه   َىل
بىلِنكِۡهؕ َىل و اِحَىلتِٖه وشىلاٌۡنو     َىلصىل مىلٮٍِٕذ َۡ ىل وي وّمِنُۡهۡم واۡمِریٍء لُِكّلِ

ٌةۙ     يُّغِۡنكِۡهؕ ِفرىل ۡۡ وّمُ مىلٮٍِٕذ َۡ ويّىل ٌه َۡ ُج َُ ةٌ  و تىلبِۡشرىل ۡۡ وّمُ اِحكىلٌة    ۚضىل
 َُ هٌ َىل َۡ مىلٮِٕذٍ و   ُج َۡ ىلكۡهىلاو  يّىل ىلٌةۙو  َىلل ُقهىلا         �ىلربىل ُىل ىلٌةؕو  َىلۡر ٓٮِٕكىل  و  قىلرتىل ٰ  اَُل

ةُ  رىل ُةوالۡفىلجىل ُموالۡكىلفىلرىل ُُ  
 

 


