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 بسمي الّشاهد العليم

 

َِّ َرالنَ ددون ِّ ا َي النَوامددا َِّ َرَتَهددَر ددرِّ َرزدداَ   النمِّ ددا ي  َقدددن زَِّلَلددآلي اُ ددا َِّ َرَتَهددَر اا من و ددا َ،، َقدددن ا َاددِ النمي ددون َ هِّ  فن

را َ،، َقدددن َثَفددرِّ ون ددَموِّ من ا َ عن َرددرِّ ِّ ددوا  َرال َّددا ِّ ا ثن َر ِّ هددا َرا ون ددَد اازنلالي َمددةي اهللي َبون ون ََ َودداَّ ي بي ي ، اازَّددا  َوددني النَحدد وددون،ي النغِّ

ي نن َبونتي َبلن ا ااَلونَك مي دائ َك ا قن ون ا زي لنودا  َسمي َوَلدجِّ النَج َّدَة النوِّ ََ ني َراهللِّ  ن الَعدجن
دي زدا لي َللِّون وَن ا  ن لي ، اا،َّ النغدالي ري دون مِّ النَمون

ًما ا زنفي ثِّ  ك  َرغن ري شن َتَو  َ ونكَ  َل مِّ ، َقدي اسن ونض   َمبنغِّ
ن
ي ري َوَلِ النَورنشي لي   لِّ اا من

ن
ي َظمي َر ِّ ا ي ني اا ون َ ذا الَعجن

دداددارَ  ددجي َر دددن ِّ النكِّ َن ًرا ا مدداَ  النَو ًي َرَمددون ددَن الَشددما ددَر  مي ددجي َراَلن و ي ددنن  مي لن ددا  لَّ ااَلددًِة مي ، اازَّددا َقبي ني النَ وْددون ي َهددونمي اهللي النمِّ

ولي  َ  لَّهاالنَبا ا ثِّ  بي  َ ذا العَّ
ن
ي َِّ اازَّجِّ ا االجَ لي َك َمنن   نطي َذلي َهدِّ بي ،  دا َمدا  اا رنضي َاداهللي  شن رن ِّ َو النَولي لِّ الندَو ِّ اااَّ  ِّ

ددكِّ  ، َقدددن َاَشددرََّ   َقدددن ا َاددِ مالي ون   ددهِّ ددلنطا،  َمشن عِّ ددماب بي لِّددوا العَّ َ،، ا ،ن ا قنبي ددون َ هِّ ددجي َلددون ا زنددتِّمن َافن مي رن دِّ ددون    اا رنضِّ بي ِّ َِّ وِّ بي

ددوا َوددنن  ري ِّ َلددِ ثِّددمَّ ا ون َي اا ون دد راإ ااَلددِ ااَلِّ ددمن ِّ  َزددون ََ ددَرَقآلن  َن ، َقدددن ا  ،ي ُّي الِظ ِّددون النَبهدداب  َمطددالي ي اا رن ددا ي َرَمشدداري

، لي ائ ددجي َر ِّ اهللِّ بي ن َزددوَّ
ي ني الَّددذي  َ ددذا الَعددجن

ن
ددي َي النَب دداب لي دد ددنن اَلِّ دد مي كِّ ََ َرَر نددل  لي َمددنن لددا َبِ لي ددون ، مِّ ددون،  جِّ ددل  َمحن َل غالي

َن  َك  اَر ددونني ااراَ ةي  ا لندداكِّ  َثددَذلي ددنن َ مي َن مي ددنن َزَعددَمة  َسددَر ددكي  َسددماب النَبوددا،ي مي ددكن  اهللي مالي ، اازَّددَك َاَمعَّ ددون ي َِّ  النوِّ

َظمي  النَحبنلي اا ون ، اازَّدا بي ري دون ًي ري اب وي اَ دةي َربَدَك النَغفِّ ْن دا ا  ْن بي دَد ا زنَللن دا َلد َرَاَشدبَّ َتجي َسدلن ا ا ااَلوندَك لي َي َرا رن َك اُ دا

ددون ِّ َمَودجِّ  َودرنَ  َبوددا،ي  ر  ا َ  ِّ ددا من ن ا َاددِ بي
ي مني الَّددذي  َوَلونددَك  َربَددَك الددرَّحن

ن
ي ددلي َي َلضن دد ددنن اَلِّ ُِّّ مي ددري شن ، النَبهدداءِّ النمِّ النجِّ ِّددون ِّ

. ي النَ وِون ي مي اسن َ  بي تِّون ي النَمخن ون ي َ، َرحي ري ََ  َرَوَلِ َمنن 

 


