
 نمحرلا هللا مسب

 ملسو هبحصو هلآ او دمحم انديس ىلع ىلصو

 ميحرلا ن

 ةقيرطلا لهج نمل ةقيقحلا فشك

 رصقأ ايف حداقلا اهنأ

 َقَحْلا لهأ بهذم ين تحدق

 الع الإ دوُيضابالا امف

 انومَس دق نيفلاخملا نإ

 ضابإ ىتف نإ هلصأو
 ةجحلاب انئادعأ اعفادم

 هتريشع نم ةعنملا يف ناك دق

 ىدعلا مغر ىلع قحلا رهظأف
 كلما دبع مايأ ي ىف ناك دق

 باوصلا نيبو ةقان

 همااب الإ هوغدي ال ناكو
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 رعشت مل مأ تلق ق اذام ردتأ

 قلخل اةلإ تبضغأ كخجيو

 املعافاَتم ًةحلا ءافلخلل

 ايضَراتنأَريغ كاذب

 يضامو انل اِماحم ناك

 ةكوشلاب اتاوخإ ايماحو

 هتوط سل هةشُسأب قاطي الو
 ادهش دق هنادعأ نم اكلاو

 .كلشسَمل ا قيضو رمألا ةدش عم
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 ادحأ أخَص بخصلا ءالؤهف

 اثدح مهيف ثدحأ دق نامنع

 رمألا لازتعال هورصاحف

 اذب تحةحاةُْبعيملو

 ىلإ ةليسو حدقلا اولعجف
 اهوَلط لصاو ةتتفلا اوجهف

 رحلا صوشصبب اغ ممرو

 ةاغبلا ن نم رامع حيو اي

 ىفطصملا ىدان ضوحلا ثيدح يفو
 يردت تسل كنإ هل ليق

 رفغت كاذف مهنم بتي نمو

 بشي 7 ي ذلا ىلع انمكح و

١٩٦ 

 ىدتعا نيح نم ثدحملا ىلع اوماق

 انكن نمح هيلع اوعمتجاف

 يرجي زاصحلاو هورهاجو
 ىدتعاو مهيف ةنتفلاب ماق نم

 الهَج ¡ نمم سانلا بولق بلج

 اقولا مملا لجأل
 رشتلا نيب قَحْلا يناعمو

 ةافولا نم اسأك نوقسي

 افرع ذإةباحصأ باحصأ

 رمأ نم اوثدحأ دق يذلا اذام

 ىقشيو مفمود نم نةَحؤيف

 يقش نمم اضيأ ثكدلاب مهيفو
 هعراش اذهب حتفلا ةروس يف

 ةقفصلا ثكنو افولا ركذ دق

 م4 لوقن الو ةبونذ

 بيغتلاب هيف فكن ملو

اوُمْثؤي نأ زاج بونذلا نم



 اذغ تاداعسلا لهأ نم ناك ول

 دحلل قراس عطقك وهف

 دودحلل زوفلا يفاني سيل

 تقرس ول اهنأ ثيدحلا يو

 ىَمَر دق نميف رامع ىمر دقو

 انوذهشي زوفلاب اهل ممرو
 سان اذدعب رم ترهظو

 ةيالولا ف عيمح اولعجف

 فلسهيلع مه نكيمنو
 ا يلتاقتُملا نأ كاذو
 ةلزنم ف ۔ ٥ م 1 7

 ) تصنتلا ةيالو ا اغا

 ١ ْ رر ثيدحل او ءيشب سيل

٩٧ ١ 

 ادعبتسي نل رهاظلاب ُهكُْحْلاف

 دنجلا لشمو ينازلل مجرلا
 ضرفلاو
 تبب دقو اهتعطق ةمطاف

 اََحَتْا لاتقلا موي ةشئاع

 اتئومكحي هللا مك مهر

 سابتلالا نيدلا يف مُهنَع

 ةيادهلا كلذب اوؤالطخأف

 اوفلتخا يذللا دمحأ بحص نم

 اتوئعالتي لاققلا عق

 ةلزرناةلالاام مكح فالخ

 تشسفلا لهال ةءاربلا ريغ
 اولزن ثيح قلحلا اذه فانصأ

 اودشرأ ضعبو ضعبلا أطخأف

 دمت مل اذإ أطخأ نإ رذعي

 اذهتجا نيح ًاطخأ مكاح يف

 اهاظل ىلص نيدلا :طخمف

 درنلاب موقن نأ



 بيرق نم بات ام اذإ الإ

 لحتس ىمسي نيدلا ئطخمو

 ةيجانلا نأ غاشمجإلا لصحف

 ربخلا ىنعمل قفاوم وهف
 هولاق ام لبقي ال لقعلاو

 اقرح دق ام لالحتساب ناك ول

 انرجؤيو :ءيشلا مرحي
 الف هلالحل ذاقنعالاو

 هلالختساب فلالاخ ةنأل

 ملعاف لالضلا يف ذيزي وهف

 اكررقت رخ آ قيرط نمو

١٩٨ 

 بيوصئلاب نحشلل ماقو

 لضم ْمكلاذب وهو هييد ين

 اوريغ نمم لالضلا اولوأ اجن

 قالشاإلا فلاخم هتمأ

 ةماقتسا يلوأاوناك ةقرفل

 املعاف أضيأ غامهإلا كلذك

 اوتقرتفا نيذلا نم اهقلخ

 ةيطاخ اهاوس امو ةدحاو

 رخبلا ريبخل قادصم كاذو

 ةولعفيو هللا ًََح دق

 امش اذإ غعرششلاف بي

 ابذع لب الك هيلع

 الل ًالالض لإ ةذبيزي

 هلاعفأ يف فلاخام لنمك

 اَمَرحُم هلعفي يذلا ىلع

ابضغ اق ةل يذلاب برلل



 \ مب هللا ىلإ بر ةتُم و

 هنررذعي هجولا اذمب مهو

 معرلا اذه لطب تفرع دقو

 قيرف عم قَحْلا ناك ثيحو

 ةريس نع ةريس لدي مل نم

 مالسإلا يف زاونألا تناكو
 انيف تراص قارتنالا دعبو

 انايع انروبق ىلع ىرت

 انم حالصلا لهأ ىلع يهو
 ربخلا اذه قيدصت ذري نمو

 برغتسي ام راونألا نم ىر
 اضعب نوفلاخُملا ىأر دقو

 ميررح نع تكسن مهلوقو
 ابحَصلا اوُبسو اوضاخ دقف ابذك

 اوبلط دق مشو مُهوشعلو

 لوسرلا دهت نتم مهيفر

 بانبلا اذ نم لخدي نم لوأ

١٩٩ 

 ائقنالإادزي بضغي

 هنئوُمغزي هنم دصق نسحل
 مهولا تاطقاس نم هنأو

 قيرطلل كلاسلا هب ىلوأ

 ةريرسلا يف مرحلا لحتسا الو
 ماركلا هبحصو ىفطضخألل

 اتيفلاخ يف اهوركذني مل

 انايحأ ىلع ىرث اذكهو

 امو ةهجرةا صلا نود

 رظنيف اندالب ىلا لبمت

 بجعلا ىضق اموي هب امو
 اضخبو ادسح اودا زف اهنم

 م

 ل وقي هلل تارم ث الت

 باونلاو ةلا ىلإ وهف



 صوقرُح نلخدي ثالثلا يو

 دهاشملا دهش نق مهيفو
 هوأر ذإ ركنملا اورُركنأ دت

 راتخملا ةيصو ىلع اوضع
 موقلاف ه هلكانه دعو

 رخص لجن رذغ يف اولوع دق

 قحلا مازتلا عم اهلكو
 ىَوهألا نأ ردت كاشُه نمف

 مهلصأ ىلع مكلدأ الأ

 هيراعم عم يفبلا يف اوبراحو

 يلع نعل مهمامإ مهف نس
 هنرًومةنُس مهيف ناكف

 : اسحالابو ل 7 اب م أت

 ارهج يلعأ بس اوك رتف

 ص وصخمل ١ وه ؤ ريه َ لج

 هاش كاذب مهمصخ ناكو ٠ ٠ و ٥ .  4ده ۔ ١

 ا وكلس و ١ هورتا ذإ قيرطل

 راربألا ةمئألا ةريس يف

 موللاو مهمتش مهنم ردصي

 رذعب نكتل رومأ ىلع

 قشسفلاب اوممَر نميف ةدوجوم

 ىوري نيح قحلا ال مهذوقت

 اومصخ نيذلا ممم مهلصأ

 هينالع ىدفا لهأ اومتشو

 رقخَم نكو ةعمج لك يف
 هةندحمش يهو ةنسلا هذهف

 ايهيلعةئُس لها مفهف
 قيرطلا هملعب ةل ناب

 بتتكم نآرقلا نم ةبآب

 ناودغ نعر شحف نع ىهتنو

ارس هولعج دق ي



 ايقب ز مهضعب ابا دق و

 ىضم دق اًمع تكسن ن ىلوألا ن

 مظتل ااذنمبةتركذامو

 رم ل ١ ل ٩٩ . 2 1 و 4 ك (

 ِ تع ./ . م 7

 تلخ دقو ةما كلت لوقن

 + وت من 7

 ىلع ًافوقوم داقتعالا ناك ول

١ ٠ 

 ايف نأ ىلإ ارهج هةخعلي

 اوكرت كانه مشاه ةكولم

 ن اطلُللا ةل ود ف اش و

 رذقلا يذ نم :ئطخملا م

 تبَسكاماملةقرف لكو

 ن اسَسَلل اب ل وشضفل ١ نع لغش

 ركذلل "كن ملأ ديزب امو

 ل وظطت اذإ ني]ضُل اركذ



 ملعلا تادلجم تألتماو

 ءيش اندنع اذ سيل تاهيه

 ىقلت الانذأالب هذهف

 بهذلا اك الب انكهو

 افآاخلا فرعيالاتلهاج

 يضمي فالتخالاب ملاعو
 اولوقي نأ لاهجلا نم افوخ

 لهاجلا لوقي نأ نم اوعنم مه
 الاقم لهاج نم اوعمس نإ

 اوئكَح ءاملعلا نإف اولاق

 مهملع َلنم تملع نإ تنأو

 نم بجاولا مايقلل كاذو

 فوقولا كشضإرَق تلهج نإو
 نثحبت ال مهلوق ني ناكر

 2 :مث رس هيت أل.

 ثدحلا كاذ رمأ اوسانت قو

 ىضم اميفمهلوق نم ناكو

 ملظل ١ له ل متل او بسل اب

 اط طق بح صلا سل امي

 يبغ لك عمو ملاع لك عم

 اق او ت اَمسَمْل ١ ىَتَح مهيب

 د ت

 ضرف نم هنزلي ام . رسلا ا ي

 اوملع دق هل يذلاب كاذ ى

 همكح لنمب مكحلا كل زاج
 نكر ناك يذلا ةءاربلا ىنعم

 فورعم اندنع ليبس وهو

 نارت هنم لجأل ثدَح نع

 عيطملا اندنع 4ةذَلعفي ال

 ثحبت ال نثخَحبت ال مهلوق نم

 ضرف ُ أ د ق \ :بلع 1 ,



 هعاسب ول كلبق ىضم امف

 امظلا وغ سياو

 اًرَم ذق نم لاوحأ يف رظني
 ملع ىدملل رايخألا ةريسف

 امظلا كاذ دنع فداصي نإف

 ءاربلا م ما قلا انأل

 روسلا يف

 ارهَج اًربتدق هيبأ نمف

 اميهاربإ دنع رم اذكهو

 اورهاجر مُهَموتق اوقراف دق

 ممب يّسأتلا ىلع اتنو

 ةداجُملا رخآ ف ةلوقو

 امتَح يفاني مدو نأو

 ىّصَم ذق اهيلع ةقيرط يهر

 هةاحصواذامحناغإو

 اذتعلا بلاطن ال لآخغو

 اتلق نيتلمُجلاب ىتأ نمف

 و

 ةعاط هنع ثحبلا سيل هغدق

 اريسلا ذأرقيةارأ :رتل

 اشلا يقليو ةنحلا ذخأيل

 ةَرتلادق مهل دشألا بلاطف

 ىَرَب اري نأ هيلع نَبجوي ام

 ةياور ام ريغ يف ىتأ ضرف

 رفقك دق نميف ميهاربإ لعفك
 اًصأدتق هآر نأ دعب نم

 اميظعت ىفلا ْبَر م همظع
 اورهظ دق مهنم يربتلابو

 م ٥ ٠٨.

 ىتلا هل فلس نم ىضم دق ن

 ةر هيلع ىلص مفو
 اذذاقنغا مهتداهش قوف

 اتمق قوقحلابو اتتكاوخإ



 نم جورخلاو ةيؤرلاب لوقلا ام
 مهتاف دق بارعألا يف سانلاو

 مهوعدي نمم زاتخملا ثعبي م

 ةريره ابأ ىفن هنأ ل
 ةئذأ سادق ةنأب ازور
 :ي نأب مهيلع افوخ

 احيحص اوور ذق ام ركي نإف

 هةتولعجي فيك ينلا يهن

 مسيالذاقعالا ناك ول

 4هممدقورنغلت ملو

 الل مهييد يف اودقتعاو

 ُُهقَح نم اذ رب سنو

 ريرقتلاو ديحوتلا بتك ف

 اقلخلااونلضي اليك اندهج

 اوملسي نأب مهنم يفتكنو

 نكزدهأمايأ ئف ران

 اوُمَلْعي مل اهن :ايشأ كاذ م

 هف وأ كاذ داقتعا ىلا

 تلضأ ١ !مف م انصأ علخو و

 ه 5 ذإ ذإ قورافلا ةرو

 لمعل ١ ىع 7 مهل اقم ىلع

 احيرص اوفل اخ دق ا دإ مهف

 ةتومزليي سالاو ا ادقنعم



 ةدسفم لك وج اقنعا وهف

 ادبأ نوتمي المت نم

 اولاق دوهيلارابحأ لنمك

 هلنمك ضرع مهاتأ نإو
 ازاجم هرمأ سيل تاهيه

 اتوطعت ُُكينامأ سيل

 ائدنع ناك ةوَوَر ام حص ول

 هللاألإل هلإال لاق نم
 ديحوتلاب نولخدي ةانعم

 لمعلا نمزلييمَل ام كاذو

 ةيعطقلا ةلدألا تماق ذق

 الوقن نأب اهنيب عمجلاو

 بيغرتلا نق رئاظن هن

 ىقنلا نلسري ثيدحلا ىرن

 مفلعلل هركذي ال ذ يقلاو

 يصاعملار تاعاطلا امنإو

 االتَقلا ًرَطبرح ريبكلا ذإ

 ر

 هدقتعُماتيدق هيلع :مل

 ادبب دق مارحلا نم ضرع نع

 لافألا{زقغئو ةذأخأن

 هلكأ اوغراسو ةل اوماق

 کز اج هب ء وُسل ١ لمعي نم

 ائوغذي لبق نمالو متنأ

 ةيلعفلا كرات كاله ىلع

 الوُمْغَمْلا كرتي مل نإ كلذ

 بيهرتلا نم اضيأاذنكعو

 اشع نيح باونلا ركذيف
 مهفلا يذ ىلع ىفخي الف هب

 يصادعل ادبأ ناعمجب ال

الزتأاقح نآرقلا كلذب



 ءايرلاو نزملاو ىذألا نإ

 هتوص قوف توصلا عفر كاذك

 بوئذلا رئابك نم لكلار

 قرس نإو انز نإو اوَوَر دقر

 اقرس وأ يز نإو هنإف
 اباتاماذإأ انعم كاذف

 لعنناك نإةارأ ذل روأ

 امتَح طونقلاب اذه سيلو

 يتَمحَر نم اوطنقت ال ةلوقف

 يف عقاولا نع ًارابخإ سيلو
 ارغإناكلمكلذ ناك ول

 مشر ساون لوقيهنأك
 الو زرشضاب هللا رمعل اذه

 ىرخأو م دنه

 اقرسأدق نتم ثحيهتكل

 فارسالا كتنب ال لوقي
 م ےم

 ِ ش ِ . ٠ .٠
 اب ون ذلا رمع اوبوتي نإف

 ءاج تاطحم تاقدص,لل

 هتأي دق رممل الامعأ لطبن

 بيبحلا ةنس ف هودغو

 قدص ناك نإ مشبتلا ربخ ىف

 اقلطم ىحمي مالسإلاب كرشلا يف

 ا باوتلا قزري بالابف
 لقتنا هنع يذلا كرشلا يف كلذ

 اشنالا يحمت ةبوتلا امال

 ةتوتلا حوص ىلع ممُهَل ثح

 فرصا وتلا نسي ةمايقلا مو
 ١ ١َ بيص نم لعفل هنم

 4؛هكل رفغأ نإ بنذلا يف

 اقولاو باتملل عجري نأ

 فاطلأ يعمف باتلا نغ

بيذعتلا بجَجوأ اوُرصي نإو



 يحلا ةعافش مكلوقو

 اَقَحْلا نأ باوصلا نم سيل

 باتكلا مكحف كاذب ءاج

 نتلالإآادبأنوعفشي ال

 رابخألا خئاحص تدروو

 اقحس لاق ضوحلا ثيدح يئو

 ےقتلل ثوركتاهتكل

 باسحلا فقوم نم ممُهُجرخُت
 هللا ل ضفب اهئولخد ق

 رابخأ يف ةيؤرلاب لوقلاو
 هةيزتل اف هوو رام حص نإ

 حر 7 و
 \ 5 : ا 1 7 - .. ١ \ : تيحو

 م

 و

 هشضشتلا نيعت امنيحو
 مم ٥٠

 للا لنمك سيلة4 نأ

 ث ه از ل 1 1 : . ١

 ق شيدق نمل ةعافش َسيل

 باحص ل ١ و ر اتخا ةتسو

 و ه وو و

 نمرحتو مهعنمت ىضترا دق
 يرامئالف مهنع اهعنمب

 ىقشيالال براي لقيمَلو

 يع لزشل4؛ففرت
 باونلاو لضفلا ماقم ىلإ

 هارألا :هك لا ةعاف شب و

 ةتس هل لصم لزت نم
 غعنفرنو ةبتر ىعض :_

 ىڵلعتىتفهلايظح

 رافغثل لبرأتلا ةلباق

 ةيب شتنلا ال مرلياتبرل

 اَتاَمْحب هيلع جاوف

 هولاق يذلا لاحلا يف ؤرن

& 

 هابشأ نع هللا ىلاعت ءيش

  



 قف اون انداقتعا يف نحنف

 امك هتاذ راصبألا كردت ال

 اتلق و هك ر دن ال ل اق دق

 ىلع اوداز دق ةيزأرل ا اوتبتمو

 ةقعاص مهيلع ةللا رهظأف

 هن "ذم انرذح دق هلاو

 ىرخألا لبق هولَجعت اولاق
 ُمنسُمعَر يذلا لجعلا انلق

 اربخأ ام ىلع ةدايز يهف

 ابجحنقةلتأَنقأف الوأ
 ح 7 ٥

 باتكلا ين هللا لاق تلق نإ

 اكاذ ىتقعَم نإ تطلغ اتلق

 ُ رس اب ةوج و تناك ام لثمك

 قداصلا وهو انهلإ ل وق

 امكحارةلوق هيلع لد

 اندز دق ركن ملو هلوقك

 ىللا بر :وق يف هلاقام

 هيومت نعو فراخز نعو

 دوجوم مهرابحأ نع لوقلاف

 ارفكلاو مهوتغا رزرهظي وأ

 ثةقه ا 5 كا دب مهسوفن تدغ

 هكلوسر اولأست نإ هلوق ف

 ارج [ نوكي خ ؤ ؤم وهو

 مي باتكلا ةتنركذي من

 اربخخاهيف تاهفاشألا

 ابهذنملا ًحوُط او مكراصب ا

 باَّمولا اهبرل ةرظ ان

 اتام 4ةتمحر ةرظان
هرقف ذ َ ِ 1 ن : . ٣



 ةقفشُم باذعلا نم هذهف

 موهفم مهناسل نم برقلاو
 انوزظان سانلا نحن لوقن

 عبطلاب اهذخأي نم سيلو
 اتولقعي كاذل اتنايبص

 لهجب عامسلاب اهوذحخآو

 الوت باتكلا اتاسل ىلع

 رمألا لهأ نوعزاتت متنأ

 هكرتي مل باتكلا كلذو

 مكراصبإ هتاذ نع ىفن دقف
 بنكلا نأ نوردت هكتلأ خم

 ىراصنلاو ؤوهيلا امنإو
 ةقدانزلاو روجلا اذكهو

 مهس مسلبقوةاقنمتفف
 ٠ . رعن نأ ة رمأي ١ ف

 الف ع وضوم ضرعلا نأب متلق

 اوا ام ٌمكيلإاولقنف

 ةقرشم راقننالاب امذضو

 مولعم مهننع وهو كلذ
 انوعماط هيف نالف لا

 عمسلاب اهذخأي نم لنمك

 انومهفي انعم ةيهيدب

 لقعت ام ىلع نإو مهضعب

 المتخاام اتئوعزانت فيك

 ركشلا قح أايقنالا ناكو

 مكرابخأ هسكعب ٌمسيرر

 ابلط دق ىوهلل لكو اشف
 اراَجْلا اولضأو اداقتعا اولظ

 ا١فقئ دق اتَل ام ذخأ كرتن

اوءاج دق هب ام هتلبق نيح



 اشبلختلا مكلذ مكن كروأ

 7 سملا هللا

 ىوت سالا رسفي مكضعبو

 ينعيو ىوتسا شرعلا ىلع وهف
 ارارق سالا دارأ هب متلق

 املسأ اذ ناك ْمُسفقو ولف

 هارملا امإ يردن نحنو
 ىتكيدتق رهقلا نأ كاذو

 يكزلا اتناسل يف لوقن

 دلبلا كلمو رهق ديرن

 . ر ِّ

 ضفلا نا ناعت

 اماق نميف لوقناذنكمهو

 يسركلا قوف سلجي نأ ذيري

 ريبعتلا يف يسركلاو شرعلاو

 اررّع نأ ىلإاووعسوت من
 قارعلا ىلع رشب ىوتسا دق

 ار هق دقاه هنأ ةانعم

 ابرغلا نعزا نت ال مجفلاو

٢١٠ 

 اطيبختلا ٌمئرسو مكنيد ف

 االهألا اتم نانشلا ةح

 ىوتسا ةل يذلا هانعم ريغب

 يتئكيةل رهقلا كلذب

 اراهج ىرولاب ةومتهبش

 امتقتُم كليس وهو

 اوذارأ ةل ام ريغ اذب

 يسركلا ىلع ىوتسا اتناطلس

 دؤرتالب مولعم اذو

 اشماوقألاو ناطلسلا براحي

 سفنلا يف ةل ةوصقم كلملاو

 ريبخلا ىدل ىنعملا يف ناتس

 اورُرَهَق امع ءاوتسالا سفني

 قارهم مدو فيس ريغي
 ارهش لاتقل فيس ريفب

 ابان ام اولبقت نأ ؛ككلامف



 برقع نحن كاذك متلق نإ

 ملق دق ام ميلست ىلع لق
 ُمكونروأ ماجعألا ٌمنطلاخ

 ارهم نيذلا نإ مُسلق نإ

 مهلف ابرع احارص اوناك

 ىَراصتلا اورواج كالوأ تلق

 مورلا دنع ماشلاب مهرش

 هبادملااخغاإ اذ ةباغ

 ابابسألا لعج دق هلضف نم

 هيف ريدهتجُمْلا دع وف

 بابو ببس أاهتجالاف

 اعورشتملا قفاو ةاهتجا وهف

 بصقلا لمعيو ىضرلا بلطا
 هبابس أ نم بلط ء يشل او

 اكلس ام اذإ برغلا ذصاقو

 ١ دصقمل ١ ةلصب ه ارن تم

 هناَرُمأي لوسرلاو .ركذلاو

١ ٢١ 

 بهذن اضيأ برلا ناعم يفو

 منكرتدق برخثلل م كنأ

 اوديش ائدق اتنيد لوصأ

 اوُمكحاف اوسسأ اميف بن

 ىرايح مهنف دوهيلا عم

 موهفملا ف طخ مهضعبو

 ةيانعلاو شرعلا بر ديب

 اتاوبألا حتفو ةليسو
 هيضري يذلا لإ ه مهيدهي

 باونلا هبو باوصلا هي

 اَعوُنمَملا قفاو داهتجا الف

 بضغ هب امل اتتبر ىضري ال

 هباب نم ىوس ىتؤي ال تيبلاو
اكنلمه لالضلاب كاذف اقرش



 ذاقنيالر ركذلا هدوقي

 ذدهتجُم ىمسي نمم اذه انمأ

 اذوُهجملا لذب وهف معن

 هلحم نم باوصلا بلط ول
 بلطلا يف اودهتجا امهم موقلاو

 رظنلاو داهتجالا نورصقي لب

 باحصألاب نظلا اوؤاسأ مهف

 ىدملا لين ىلع هلل دمحلاو

 ةالص انهلا نم هيلع

 هءالسلاب ةالصلا فدرأو

 ذشًرلا بلاطل قنحلا رهظ ام

٢ ٢١ 

 داقتعالا ذعد ام ريغل

 دقتعم لالضلل نوكي وهو

 اذوبعملا بضغاو هيغ ين
 هلضفرماتبرةاذهاقل

 بهنم رلك هيف نوبلطي ال

 _ صنقُمْلا ءاسر بهاذم ىلع

 باوصلا ىلإ اوقفوي ملف

 ادحأ ليس ىلع اققفو

 تاقوألاو نامزألا فلتخا ام

 ماركلاهبحصرهلآ خم
دهتجا نم ىدتها دق هب امو


