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 بسم اهّلل الحميد

 

 

 دينا عله هو الحبيب لنّ ا  
ّ
عا من ديات بل ال  زّ ن دقالّذي  يم سبحانكحي

 رّب و يوهو اهّلل ربّ  يرادق اءكان لما يش د هو قّل ا  له ا  ه ل نّ أ لّ كال دشأنه ليشه

 همّ يما اللّ كتاب حكّم الأك في لذان قبل ك دق يهو اهّلل ربّ و ادالعالمين حمي

 هه وضميرتعلم حكمه وتشهد سرّ  ما كعون منداء يستحبّ ال   نّ أك لتعلم نّ ا  

من فضلك قد مننت  ما هونّ إجبتهم بما سئلوا فأن إف نت العليم الحكيمأو

 كالمل ليتحمّ  العدل ل نّ ا  ما هو من عدلك ونّ إن منعتهم عن ذلك فا  عليهم و

 هزاع برودبطة ال  روة نقفي ذ لل يتحّص و هدن الختراع لشهوكل يمو هورهظل

ن اك دما ق دبعد والموجو رّ ان بالسّ دون الفقدمن  دان له وجوكل لما دلعا ذا  

ه حقّ في  يف يقالكون فدشأنه يوجفي  يءكن لمن ش كما هو بقولنّ ا   لّ كال

 هور الجللظو من أمن تل لؤات الجمال يء ش لّ كب ل ما تفعلكبل  كلذ

هو د وة للوجوالفضل هو العلّ  نّ إف كمن فضل كلذ لّ كين البتجال دميافي 

المتشعشع  كلعتطعلى  يا رب   ل  ص  ف   دهل الفضل لمشهوأد ل عنزاهّلل لم ي

 كتهويّ و دات المنضوئيّ زالجفي  المتلمع كسرّ د وشجرة المعبوفي  ةبالهويّ 
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في  وسدّ ه القنّ أد له شهأ ينّ ا  د وودلم يقترن بالح ذا  طه الباء نقفي  اهرةّظ ال

د القيو دنوار عنل ال  زّ تنفي  ومه هو الفاتح القيّ نّ ا  د وعوى الّص دوار لكختم ال  

 ينتهدعلى باب مو عليه فصلّ  دقصبات الوجوفي  الحّق  كسرّ  رّ ه السّ نّ أد شهأو

صفر وعلى البقرة ال   عليه ته فصلّ ورقاء هائيّ  يوتغنّ  تهلهوتيّ  ر آياتوذك

ما ك نت تحّب أعلى من  من رشح ثمّ  رّ السّ  لّ في ك ةليّ زال   الجامع التحف

يم دتقفي  ةعيّ زورة النالّص  كلذة كببر كسئلأ ينّ ا   ثمّ  يف تحّب ك تحّب 

ل على ن تتفّض أهور ّظ الفي  هماسرّ  عنافات نّ ا  و ةينة البائيّ دالم كلوذ هورّظ ال

هب ذتو غمومهم شفكتو ورهمدر صتنوّ و قلوبهم سرّ تك ما به تحبّ أجمع 

 بما اتالبليّ  لّ كفع عنهم دتو ره رضاهكا يهم عمّ ظتحفو تنصرهمو همومهم

 شجارفي ال   ماو يةدووال   الجبالو البحرو ر  الب   يوف مواتالسّ و رضفي ال  

نسان طين ال  شيافي  ماو هزالجان بروفي  ماو الحيوان ستوره يوف هورهظ

ذ اعي ينّ ا  و وعهطراب سالتّ في  وأار النّ في  وأفي الماء  وأفي الهواء  ماو هدوكر

 الفات لّ كار عن ر الجبّ دالقاهر المقت كباسم بالحّق  يبعنمن اتّ  لّ وك ينفس

 كالملفي  ما لّ وك باعالسّ و يورّط الو الهوامو ناتكالسّ و اتكالحرو اتالبليّ و

 فيلكنت الأظ ونت الحفيأنت أ ّل ا  له ا  ك ل سبحان كا هو ضار سبحانممّ 
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 دالحمو يمدنت العليم القأو حيمحمن الرّ الرّ  نتأو يمظو الفضل العذنت أو

 العالمين  هّلل رّب  دن الحمأك ل

 

 

 


