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البهي األهبى
بسم ه
اّلل ه

للّحان من بزل لك من مسآء رمحة رببك
ذ ب قد أرسل إليك من ميني ب
للعلي للعظيم ولذكر إذ
ومنه تفوح رآئاة ب
للرمحن على لألكول خذه ابسم رببك ب
لّلل ىف أيدي للظبنملني أ لقرء من بزل يف لللبوح
وردت شنطئ للحار ورأيت آل ب
للّمآء
ب
اتّلل يظهر من أخربانك به فيه إ ب رببك هلو للعليم لحلكيم ميكن أ تزول ب
ومن خلق فيهن وال يزول من بزل فيه من لد عليم خحري لليوم يوم صرتك رببك
يقومن للنبنس من لألجدلث
لعل
ب
ب
مر على للحالد بنفانت رببك منلك لألمسآء ب
كذلك أمرت من لد مقتدر قدير إ بان ّمع دآء للعجل من بعض للحالد قل
اي قوم لتبقول لّلل وال تكو ن من لملفّدين قل من ي بدعي قحل لمتنم ألف ٍ
سنة
ب
ب
كنملة إ به كفر ابّلل رب للعرش للعظيم لعمري إ ب للنبنس يف ٍ
ٍ
غفلة وهم لليوم من
ب ب
للشوق كذلك
لّلل ولو عرفول للبذي ظهر تذوب أكحندهم من ب
لمليبتني من عرفول ب
محشري إ به حملحوب
حبأك للعليم إ ب للطآء يف و ٍل ومن أرض للفآء قد ظهر ب
لّلل رببك أب حيفظهن عن للنبنر فنعرف من
للعنملني ظهر منهن ورهن أ لسئل ب
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كل شيء حميط قم على لألمر دع لل بد ين ومن فيهن عن ورآئك
أرلد رببك إ به على ب
ابّلل جهرة قل اي
مثب للبذين جتد يف وجوههم غربة لجلايم إ بك رأيت للبذي كفر ب
لّلل وال تقولول من ال تعلمو
اتّلل كن عندان كأحد من للبذين خيدمو لتبقول ب
قوم ب
إ بك ح بدث للنبنس مبن لطبلعت من أمران وكن على شأ ٍ ينتشر منك ذكر لسم
خيوفهم سطوة لملشركني قد
رببك بني للعنملني لو لطبلع للنبنس مبن عند رببك ال ب
أخذت للفتنة أكثر للعحند وهم لليوم منصعقو فن فخ فيهم فانت ذكر منلك
للصفنت أبمر من لد بان إ ب رببك هلو لحلنكم على من يريد ك برب من قحلي أححبآئي
ب
للرلقدين
قل ال حتز ول ب
عمن ورد علينن إ بان يف فرح عظيم أ ل صروه وال تكو بن من ب
رب للعنملني
ولحلمد بّلل ب
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