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 ءابال فن يه مدبسم اّلله الق

 
 

عرف القميص من  دمر ملن وجزل من جربوت األس ندا لوح القذه
 ءكأس البقامبا شربت   كوىب لط *إىل اّلّل رّب العاملني  قبلأو  ديسر الّتقطش
ل ز ر اّلّل مبا نكن اشأ *ظيم ا لفضل عذّن هإىل اّلّل خالق األمساء إ توّجهتو 
ك هلو ّن ربّ يف األكوان إ به نفحات الّرمحن ا الّسجن ما فاحتذهك يف ل

 طحاأ دوته قكمليف  رهذكق بطنّه ينأرضه إيف  ئهق بثناطمن ن *الغفور الّرحيم 
مر من قضي األ كلكذء  الّسماو  األرضيف  سبقت رمحته منو  ءفضله األشيا

هتم نفحات ذخأ دفروا ابّلّل قكين  ذشارات الّ إ كنز ال حت *يم كح زيز ن عدل
 نفسهم فسوف يرجعهم اّللّ هم اليوم حيرتقون بنار أو  اجلهات لّ ك  اب منذالع

 الّسمواتيف  قبلة منك إىل قبل بقلبأن أ *املني ظّ ويهم فبئس مأوى المأإىل 
م كفرمت بربّ كقل اي قوم أ *فروا من مأل البيان كين  ذالّ إىل  توّجهو  رضاألو 

برّيّة يف  مكيدان *بني ان مطتى ابحلّق بسلهوره من أظم بكبّشر  يذالّ  دالّرمحن بع
 عرضتمأ دتى املوعو أو  دء الوعم العلّي األهبى فلّما جاكاّيم ربّ اقرتبت أ دى قداهل
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م كفق مشّية ربّ أشرقت من أ دّّنا قرة اّلّل إدمت قدر قل لو أ *ني كنتم من املشر كو 
ه دهر من عنظّل ما يف ك رواظفان دعنه العبا زمت ما يعجدر إن أو  * يمظالع العليّ 

ال و  نصفوام أن أظععرشا إلمسه األجعلها اّلّل  ينة اّليتداملو  مّث اسئلوا العراق
غرهبا اتّقوا اّلّل اي و  رضمت اآلايت ملئت شرق األدر إن أو  * ونّن من الغافلنيكت

ّن رب قل اتّلّل إكر األظاملنإىل  رظيّها الّنااي أ * دعني كّل مشر كال تعّقبوا  و  قوم
إىل  ن يتوّجهال مستقّر إاّل أبو  مفرّ  دحالقمر ليس أل انشقّ و  اعة انصعقتالسّ 

يف  من دجنو  كعطشأن ال يق ىبعروة الفضل عل كمتسّ  *رمي ك  زّ مقّر ع
ى تبليغ عل كمور ري مّث اقتصر أذكآنس بو  ويندنس أن آ *األرضني و  الّسموات

ن دوتوا به من لون ما أذأيخو همدلعّل يضعون ما عن يدبني عبا ريذكو  أمري
  *خبري  عليم


