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ஷெய்குன ஷெய்கு அப்துல் கதர் ஸூபி நயகம் அவர்கள் அருளிய படல்கள்

َح ْم
ِ ا ِ ْن ُِي َْج يَا رِيْدَ اىصَّ َتا يَ ْو ًٌا َغل َى اَ ْر
َ َ ض ا ْى
ةَ ِّي ْؼ َش ََلم ِ ْي َر ْو َط ًث ـ ِْي َها اى َِّ ِب ُّي ا ْى ٍُ ْرت َ َر ْم
ென்மல் கஶற்ம! (ெஷனஶ நக வம் ளரீப் எனும்) சங்கஶகஷ பூஷில் லசக்கூடி
ீ
லஶய்ப்பு

ஒரு

நஶரக்கு

உனக்கு)

கஷைக்குஶனஶல், அெஷல்

சங்கஶகஷ

நபி

நஶகம்

ழல்யல்யஶவு அயவஷ லழல்யம் அலர்கள் லட்டிருக்கக்
ீ
கூடி ெஷருவ்றஶ ளரீபில் என்
சயஶ எட்டி லத்து லிடு.

اص اَتَى
ِ اش َخي ِ ًْ ُك ْو َغ ْت ُد َك ا ْى َػ
ْ رِ ْحي َْيهِ َك ِّت ْو َو
ُ
َْك ْم
َ َ ٌُ ْص َخ ْؾ ِ ًِفا ٌُ ْص َخاى ِ ًٍا َا ْغ َخاةَه ًْ َياذَا ال
அலர்களுை இரு கஶல்கரயும் பத்ெஷ பகந்து கருையுை நஶக! உங்கள் பஶலி
அடி பஶல ன்னிப்பு ெடி லந்து உங்கள் லஶசற்படிகர பத்ெஷட்டுக் கஶண்டு நஷற்கஷமஶன்
என்று சஶல்.

اشِِد ِْي َيا َطاـ ِع ِ ْي ُخ ْذة ِ َيد ِْي
َ اش ِّيد ِْي َي
َ َي
َو ََل َح َد ْغنِ ْي اَُِّنِ ْي ى ٍَُ ْذُ ِ ٌب َو ٌُ ْختَر ِْم
என் நஶக! என் ஆெஶ! எனக்கு ன்மஶைக் கூடிலர்கர! என் கப் பிடியுங்கள்.
என்ன லிட்டு லிைஶெீர்கள். நஶன பஶலி. பஶலத்ெ துைிந்து சய்ெலன்.

ًْ ََل َاُ ْ َج ـ َُّؼ ََل َؽي ِ ْي ٌؼ ةَ ْو َر ُء ْو ٌف َو َرذ ِْي
ًْ ٌَ ُةِا ْى ٍُ ْؤ ٌِِِي ْ َن َو َطف ِْي ُع ا ْى ٍُ ْذُِتِي ْ َن ٌِ َْ ا
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நீங்கள்

லன்

நஞ்சபைலர்களும், கடின

இக்கபைலர்கரஶகவும், பஃீ ன்கள்

பரில்

சுபஶலபைலர்களும்

அல்ய.

எங்கஷலும்

கஷருபஶனலர்கரஶகவும், உம்த்துகரில்

பஶலிகளுக்கு ன்மஶைக் கூடிலர்கரஶகவும் இருக்கும்.

ٌَا اَُ ْ َج ا ِ ََّل َر ْذ ٍَ ٌث َك ْد اَ ْر َش َو اىر َُّّب ا ْى َؾ ُف ْو ْر
ًْ ٍَ ِ َار َذ ًْ اَيَا َغالِي ا ْىه
ْ ـَا ْى َػ ْت ُد َغ ْت ٌد ٌُ ْذُ ِ ٌب ـ
நீங்கரஶ,

பஶலிகளுக்கல்யஶம்

அல்யஶஹ்ெஆயஶலஶல்

அனுப்பப்பட்ை

ஷகுந்து

ன்னிக்கக்

கருைஶநஷெஷஶகல

கூடி

அல்யஶது

இட்சகனஶன

லமஷல்ய.

அடி

எப்பஶதும் பஶலம் சய்கஷம அடிெஶன். உர்ந்ெ நஶக்கபை நஶக! அலன் பரில்
கஷருப சய்யுங்கள்.

َار َذ ًْ َح َرن َّ ْن َو ْاص َف َر َْ ـَا ْى َػ ّْت ُد َغ ْت ُد ُن ًْ َوا ِ ْن
ْ ـ
ًْ اىر ُذ
ُّ غَاى َْج ٌَ َصاوِيْهِ اَ َيا ٌَ َْ ذَاحُ ُه َغي ْ ُن
கஷருப

சய்யுங்கள்.

இங்குங்கள்.

ன்னியுங்கள்.

அடி

எவ்லரவு

பரி

அெஷகஶன

ெலறுகள் எல்யஶம் சய்ெஷருந்ெஶலும் அடி உங்கள் அடிெஶன். கஷருப அலெஶஶன
நஶக.

وطػ ْخظز ِ ْي َوا ْـخِ َلار َِي َو َشيِ ْه
َ ٌَال ِ ْي ش َِواذُل ِّ ْي
َْك ْم
ِ َ َْكيٍِْب ْ ِن ال
ِ َ َى ٌث اِى َْيمَ اةْ ََ ال
َ َ َْكيْ ًِ ةْ َِ ال
எனக்கு உங்கரிைத்ெஷல் என்னுை ெழுயும், இயஶயும், ெலயும் ெலிர்த்து சஷபஶரிசு
சய் லறு ஒருலரும் இல்ய. கஶை லள்ரல் கன் கஶை லள்ரல். கஶை லள்ரல்
கன் கஶை லள்ரல்,கஶை லள்ரல் கன் கஶை லள்ரய!

ََل ََل َيز ُ ْو ُل ا ْى َػ ْت ُد َغ َْ ٌَ ْولى َوا ِ ْن َا ْو َح ْػ َخ ُه
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ًْ ِ ؿ َوى
ِ َ َض ًةا ـ ََها اَُ ْ َج ا ْى
َ َح ُّي اَنى َى ُه َن ْي
َْ
எஜஶன!

நீங்கள்

எவ்லரவுெஶன்

அடித்து

லென

படுத்ெஷனஶலும், அடி

எஜஶன

லிட்டும் நீங்கல ஶட்ைஶன். நீங்கள் அடி அடிக்க ெகுெஷஶனலர்கள். ஏன்? எப்படி? என்று
கட்க அடிக்கு என்ன உரி இருக்கஷமது?

ًْ َُوا ْى ُخ ْر ُم ىِي َْػ ْت ِد َشخِ َّر ٌث َن ٍَا ا ْى َػف ُْو َله
ِ ْ ـ َََل َغخِ ْي ٌب ا ِ ْن َح َر ْت ٌِنِّي ا ْى َخ َػا َيا َو
ًِ ْ اَلث
பஶலன்னிப்பு உங்களுக்கு இற்க குைஶிருப்பதுபஶல்

பஶலம் சய்லது அடிின்

இற்க குைஶிருக்கும். ஆகினஶல் என்னில் ெப்பிெம் பிற உண்ைஶனஶல் அது ஒரு
ஆச்சரிஶன கஶரிஷல்ய.

ا ِ ْن ى ًَْ ا َ ُن َْ ٌُ ْختَر ِ ًٌا ٌَ َْ َي ْد ُغ ْو َك َطاـ ِ ًػا
َّ ه َذا ل ِ َي
ًَْ اىص َِ ُد َوا ِ ْن َح َّي ْج ٌَ َػاصِ ْي كَا ْى َػي
நஶன் பஶல சய்ஶெஷருந்ெஶல் ளபீவுல் பத்னிபீன் - பஶலிகளுக்கு ன்மஶடுகஷமலர்கள் என்று
உங்கர

ஶர்ெஶன்

இருப்பதுல)

கூப்பிடுலர்? இதுல

என்னுை

(உங்களுக்கு

பஶலங்கள்

ளபீவுல்பத்னிபீன்

யபஶல்

இருந்ெஶலும்

என்று

பர்

அத்ெனயும்

பஶறுக்கக்படுன்பெற்கு சரிஶன ஆெஶஶக இருக்கும்.

هلل َيا ك ِ ْت َي َث َوا ِح ٍد َو ٌَ ْو
ُ َصلى َغي َْيمَ ا
ًْ ُح ْود ٍ َوىِمَ َو َا ْص َراةِمَ ةِمَ َت ْصي ِ ْ ًمْي َي ُػ
லஶஜஷெஶகஷ

வக்ெஆயஶவுக்கும்

அல்யஶவுத்'ெஆயஶ

உங்கள்

வ்ஜூெஶகஷ

பரிலும்

உங்கள்

ழயலஶத்தும் சயஶபம் சஶல்லஶனஶக. ஆீ ன்

3

கல்குகளுக்கும்
ஆல்,

கஷப்யஶலஶகஷ

அஸ்வஶபுகள்

அனலர்

நஶக!
பரிலும்
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ٌَ ْهرَُُا ؽَا ٍل ى ِ ٍَ َْ َي ْخ ُػب ُ َِا

اَ ُّي َها ا ْى َػا ِط ُق ٌَ ْػ َِا ذُ ْصِ ِ َيا

َو ُح ُف ْو ٌن ََل َح ُذ ْو ُق ا ْى َو َش َِا

َح َص ٌد َر ْطني َو ُر ْو ٌح ىِي َْػ َِا

َواِذَا ٌَا ِطئ َْج اَ ِّد اى ْث ٍَ َِا

َو ُـ َؤا ٌد ى َْي َس ـ ِْيهِ ؽَيْرَُُا

ـَا ْى َف َِا يُ ْدن ِ ْي الِى ذ ََاط ا ْى ِف َِا

َس ٌَ َدا
ْ َ َواـ َِْ ا ِ ْن ِطئ َْج َب َلا ًء
َوا ْخ َي ِع اى َِّ ْػ َيي ْ ِن ا ِ ْن ِحئ َْج الِى

ذَاىِمَ ا ْى َواد ِ ْي َوـ ِْيهِ ك ُْد ُش َِا
َواَزِ ْل ٌَا ةَ ْي َِ َِا ٌِ َْ ةَ ْيِ ِ َِا

َو َغ َِ ا ْل َه ْوَُي ْ ِن ُن َْ ٌُ ِْ َخي ِ َػا

اََُا ٌَ َْ اَهْوى َو ٌَ َْ اَهْوى اََُا

َـاِذَا ٌَا ك ِ ْي َو ٌَ َْ َح ْهوى َـ ُل ْو

இதன் ஷபருளக்கப் படல் படியவர்கள்: ஷெய்குன ஸூபி ஹழ்ரத் அவர்கள்
ஷபருள்:என்னறகஷல் ங்கஷ ை
படிக்க லந்ெ நச
எனக்கு வர் ஷகுெஶகும்
ஶறஷக் களும் நச
நஶந்ெ னபம் நஶய்ந்து
யஷந்து ெய்ந்து பஶனெஷகபம்
நஶடிப் பஶழுதும் தூக்கமஷஶ
தூய்ஶன கண்களும்
என்னன்மஷ லமலர்க்கும்
இைம் கஶைஶென் ஆசஶல்
ஏங்கஷ ஏங்கஷ துடிதுடிக்கும்
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துக்கஶன உள்ரபம்
இலகள் ஶவும் ஶக்கஶக
கஶடுக்க லண்டும் லிரும்பினஶல்
இெற்கு ெலை இல்ய இல்ய
சஶல்ய லண்ைஶம் நச
சஶலில்யஶ சுகலஶழ்ல
நஶடில் சத்துப் பஶக லண்டு
சர்த்து லக்கும் சஶய
சஷமந்ெ லறஷ இதுல நச
நைன் இண்டும் கறட்டிலிட்டு
நைந்து லஶரும் இவ்லிைம்
நது சுத்ெ ெஷருலடிஶம்
சன்னிெஶனம் நச
இரு உயகம் லமனும்
‘ைரித்’ெஶம் ஒரு நைனும்
உன்ன உைரும் ‘அன்னித்’ெஶம்
ற்ம நைன் நச
ஶ கஶெல் லத்ெீர் என்று
உம் கட்கஷல் சப்புலர்ீ
ஶன கஶெயன் என்ன
ஶன் கஶெயஷத்ென் நச
ஹஹதரபத் ஸூபி நயகம் படியஹவ:-

)(َس
ّ ىظيخِا
ّ َسه اىػزيز اىٍخخاص ةو ّىراز
ّ كدس
5
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َش َل ُام اى َِّف ِْس ِهلِل ِص َرا ُح

َزكَاةُ اى َِّف ِْس َواهللِ ـ َََل ُح

ش َوا ْى ٍَكَا ِن
َع ٍ
ٌَ َلام ِ ْي ـ َْو َق َ ْ

َو ََل غ ِ ِْد ِْي َص َت ٌاح ََل َر َوا ُح
ات هُ َِ َاَل ا ِ ْص ِػ ََل ُح
ا ِ َط َار ٌ
َـي ِ ْي ُػ َّظا ِق ى ٍَْ ًرا ََل يُ َتا ُح

َو ََل َىف ٌْؼ َو ََل ٌَ ْؾني نذاَلَ
َو َا َكا اى َِّظْ رُ ف ِ ْي َؽي ْر ِا ْى َرب ِ ْي ِب
ٌَ ََلذ ِ ْي ى َْي َس ا ِ ََّل َغي ْ ُن َن ْف ِس ْي

اىَّصا ُح
َـ َل ْول ِ ْي ذَاه َُو ا ْى َر ُّق َّ َ

ٌَ َػا ف ِ ْي ى َْي َس ا ِ ََّل َغي ْ ُن َك ْي ِب ْي
اََُا ا ْى َػ ِْفَا ُء ا ِ ْش ًٍا ََل ُو ُح ْو ًدا

َوى َْي َس ل ِ ْي ش َِوا َك ْي ِب ْي ٌَ َرا ُح
َو ِ ٌَّس َن ْظ ُف ُه ى َْي َس ا ْى ٍُ َتا ُح
َسه
وىه ايض ّ
كدس ّ
َن ٍَا َاُ ْ َخ ْيخ َُها َك ْي َد اىزَّ ٌَا ِن

ْخ ْح ُج َن ْف ِس ْي َغ َْ ٌَكَا ِن
َى َل ْد َا ْ َ

اََُا ا ْى ٍَ ْل ُص ْودُ ٌِ َْ كُوِّ ةَ َيا ِن

اََُا ا ْى ٍَ ْو ُح ْودُ ََل ٌَ ْو ُح ْو َد ؽَي ْر ِْي

َاَُا اى ُِّ ْػ ُق َغلى كُوِّ ىِصظا ِن
بِظَ أ ْ ٍن َحا ٌِ ٍع ىِكُوِّ َطا ِن
َو َص َار ا ْىك ُ ُّو ٌَأْىُ ْوهًا ى ِظَ ان ِ ْي

ُطا
َاَُا اىرَّائ ُِّي َوا ْى ٍَ ْرئ ُِّي ُ ًّ
ةَ َر ْز ُت ٌِ َْ ُن ٍُ ْو ِن َّ
اىذا ِ
ت ةَ ْرذًا
ى ِ َذا ُش ٍِّ ْي ُج ةِاهللِ اِى ًها

اَل ْش ًِ ْ ِ
ىَت ِ ْ ِ
اَلىه ِ ْي َوا ْله َِيان ِ ْي
ـَل ِ ْي ىُ ْت ٌس َح ِديْ ٌد ك ُ َّو ٰا ِن

َوا ِ ْن ََل ا ِ ْش ًَ ل ِ ْي له َِْ ا َُشٍى

َاَع َـنِّ ْي ََل ةِيُ ْت ِس ْي
ة ِ َذات ِْي ـ ِ ْ
اََُا ا ْى ٍَ ْػ ُل ْو ُل َوا ْى ٍَ ْوه ُْو ُم ٌَ ْخ ٍَ ًػا

َسا َوا ْىػ َِيا ِن
اََُا ا ْى ٍَ ْظ ُه ْو ُد ِ ًّ
6
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َسه
وىه ايض ّ
كدس ّ
َحا َء َك َّ
س ٌُ ٍْ َخ ِع
اىصاق ِ ْي ة ِ َهأ ٍ

ك ًُْ َوه ًِْ بُ ْشى َىمَ َيا ٌُ ْر َخ ِس ْي
س َي ْر َحو ِ ْي
ى َْص ُج ٌِ ٍَّ َْ َغ َْ ُن ْ
ُُؤ ٍ

َهاحِنِ ْي َدًُّا ـ ََد ٌّن َي ْل َخف ِْي
ٌَاا ْىو ِ َصا ُل ا ِ ْن َحهُ َْ َؽي ْرِيَّ ٌث
اَ َّى ِذ ْي غ ِ ِْ َد ا ْى ٍَي ِ ْي ِم ا ْى ٍُ ْل َخد ِْر

ٌِ َْ ـ َِصا ٍل َط ْػ َر ًة ََل َا ْر َح ِض ْي
َو َّاى ِذ ْي َذ ٌار َى ُه ََل َي ْص َخو ِ ْي

ٌَا َو َح ْد ُّت ؽَي ْ َر َدات ِْي ِ
ف ا ْى ُو ُح ْو ُد

ؽِي ْ َر ًة َغ َْ َؽي ْرِه ِ ََل َي ْر َح ِض ْي
ٌَا َو َح ْد ُّت ؽَي ْ َر َذات ِْي ٌَ ْل َصد ِْي

اَْمُتْن ُفُ ُ ْوض ِْي َو َنفْل ِ ْي
َيا ك ِ ْت َيتِ ْي ف ِ ْي َص ََلت ِْي

اَْمُتْن َذ ِديْثِ ْي َو ُط ْؾل ِ ْي
اِذَا َو َكف ُْج ا َُصل ِّْي

ى ََْ َحرى ا ِ ََّل ةِه َذ ًّظا َى ُه

اُِ ّ ٍَا ْ ِ
ان ةِه
اَل ْن َصا ُن اَ ْن َص ٌ
َس َغ ْت ٍد ه َه َذا
ا ِ َّن َرةًّا ِ ُّ

يَ ِْ ُظرُ ا ْى َر ُّق الِى ٌَا يَب ْ َخغ ِ ْي
َس َرةِّهِ ا ْى َر ِّق ا ْى َلو ِ ْي
ا ْى َػ ْت ُد ِ ُّ

َح ٍَا ُلهُ ًْ َن ْص ُب َغ ْينِ ْي
َو ِ ٌَّس ُن ًْ ف ِ ْي َطٍِي ْر ِْي

اِى َْيهِ َو َّح ْه ُج كُل ِّْي
َوا ْى َلي ُْب غ ُ ْو ُر اى َّخخَّل ِّْي
َّ
ش ُت اَهْل ِ ْي
ى َْي ًَل ـ ََت ْ

ٰا َن ْص ُج فِي ا ْى َه ِّي ُ َ ًارا

ُكي ُْج اُ ٌْهُ ُث ْوا َـي ََػل ِّْي
َدُ َ ْو ُت ٌِ ِْ َها َـكَاُ َ ْج

اي ى ََػل ِّْي
اَ ِح ْد ه َُد َ
ُ َ َار ا ْى ٍُك َ ِّي ًِ ك ِ َتل ِ ْي
7
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َدُ َ ْو ُت ٌِ ِْ َها ىِفَا ًذا

ُر ُّد ْو ى ََيال ِ َي َو ْصل ِ ْي
ٌِ َْ َه ْي َت ِث ا ْى ٍُ َخ َخل ِّْي

َص َار ْت ِح َتال ِ َي َدكًّا

ٌُ ْذ َص َار َب ْػ ِض َي كُل ِّْي
َوف ِ ْي َذ َيات َِي َك ْخل ِ ْي

ََّص ُت ٌُ ْوسي َز ٌَان ِ ْي
ـِْ
َا ْى ٍَ ْو ُت ـ ِْي َها َذ َيا ت ِْي

ان ٌِ ْثل ِ ْي
َي ْدرِيْهِ ٌَ َْ ك َ َ
ات ف ِ ْي َذ ٍْ ِع َط ْػل ِ ْي
ٌِ ْي َل ُ

َو ََل َح ِ ٌَّس َخف ٌِّي
َذتي اِذَا َح َدانى لِي ا
اََُا ا ْى َفلِيْرُ ا ْى ٍُ َؾنِّ ْي

د ِ ُّك ْو اى ِ َرال ِ ْي َوذُل ِّ ْي
َن ِص ْي ًُ ا ْى َو ْص ِو َه َّب َغل َى اى َِّ َدامَى
اَشة ُ ْوا ٌُ َدا ٌَث
َكه ًُْ َو ٌَ َ ِ
َـ َا ْش َ َ
َو ٌَاى َْج َغ ِْ ُه ًُ ْاَلَؽ َْصا ُن ٌَ ْي ًو
َغا ًٌا
َِلَ َّن ُكيُ ْوةَ ُه ًْ ٌُي ِ َئ ْج َ َ
َو َى ٍَّا َطا َه ُدوا َّ
اىصاق ِ ْي َح َخلَّى
ان َُا ٌَا
اىدجى ٌَ َْ ك َ َ
َو َا ْي َل َؼ فِى ُّ
8
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َوَُا َداه ًُْ غ َِتاد ِ َي ََل َح َِا ٌُ ْوا
َي َِا ُل ا ْى َو ْص َو ٌَ َْ َه َخ َر ا ْى ٍَِ َا ٌُ ْوا
َي َِا ُل ا ْى َو ْص َو ٌَ َْ َش َه َر َّ
اىي َيال ِ ْي
َغل َى ْاَلَك َْدام ِ َواُ ْ َر َي ُه ا ْىل ِ َيا ٌَا
ات َغ ْد ِن
ـ ٍََا ٌَ ْل ُص ْودُه ًُْ َح َِّ ُ
َو ََل ا ْى ُر ْو ُر ا ْى ِر َصا ُن َو ََل ا ْىخ ِ َيا ٌَا
شِوى َُظْ ر ِا ْى َخي ِ ْي ِو ـ ََذا ٌُ َِا ه ًُْ
َْكا ٌَا
ـَه َذا ٌَ ْل َص ُد ا ْى َل ْوم ِال ِ َ

ْخا
اَ ُ
هلل ا َ ْنبَرُ ه َذا ا ْى َت ْ ُ
َح َك ْد َز َ َ
اىد َر َرا
َو َهيَّجَ اى ِّريْدُ ٌَ ْو ًحا َي ْل ِذ ُف ُّ
اَغ ْق ـ ِْيهِ َغ ِْمَ َو َد ْع
ـَا ْخ َي ْع ث َِياةَمَ َو ْ ِ
9
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اىص َتا َذ َث ى َْي َس َّ
َغ ِْمَ َّ
َخا
اىص ْتدُ ٌُ ْف َخ َ ً
َح اهللِ ف ِ ْي َرؽَ ٍد
َو ٌُ ْج َو ٌَي ُِّج ةَ ْ ِ
َذ َياحُ ُه ة ِ َر َياة ِاهللِ َك ْدغٍُِ َرا

طػر
َاشل ِ َِا
ك ًُْ َياُ َ ِديْ ِْ
ِم الِ َى ا ْى ٍُ َدا ٌَ ِث ـ ْ
شة ِ َها ْاَلَ ْر َوا ُح
َخ ٍْ ًرا َحُِ ْو ُر بِ ُ ْ
اَ َو ٌَا َح َري َّ
اىصاقِى ا ْى َل ِديْ ًَ يُ ِديْرُ َها
َـ َاُ َّ ٍَا ف ِ ْي َنأْش َِها ٌِ ْص َتا ُح
ِ
َك ْت فِى ا ْى ُخ ْي ِد ٰا َد َم ٌَ َّر ًة
ه َي اَ ْش َ َ
َـ َه َص ْخ ُه ٌِ ِْ َها ُذ َّي ٌث َوو ِ َطا ُح
اك ُ ُْو ٌح فِى َّ
َك ْت
َو َن َذ َ
اىص ِف ْي َِ ِث اَ ْش َ َ
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َو َى ُه ة ِ َذاىِمَ اُِ َّ ٌث َوُ َ َوا ُح
ضة ِ َها َا ْط َهى ا ْى َخي ِ ْي ُو ٌُ َِاد ِ ًٌا
َوة ِ ُ ٍ
ُْ
َوغُ ُهودُ ُه غ ِ ِْ َد ْ ِ
اَلىهِ ِص َرا ُح
َى ٍَّا َدنى ٌُ ْوسي الِى َت ْصٍِ ْيػ َِها
َّس ْاَلَ ْى َوا ُح
اَ ْى َقى ا ْى َػصي َو َح َه َّ َ
َوؽ ََدا اةْ َُ ٌَ ْر َي ًَ ف ِ ْي َه َوا َها َهائ ًٍِا
َشة ِ َها َشيَّا ُح
ٌُ َخ َو ِّى ًها ٌِ َْ ُ ْ
َش ُف ا ْى َورى
ََخ ا ْى ُػلى َ َ
َو ٌُ َر ٍَّ ٌد ـ ْ ُ
شة ِ َها ا ْى َف َّخا ُح
ا ِ ْخ َخ َار ُه ى ِ ُ ْ
َو َتظَ َّت ُه ْوا اُِْي ًَْ َحهُ ْوُ ُْوا ٌِ ْث َي ُه ًْ
َْكام ِ َص ََل ُح
ا ِ َّن اى َّخظَ ُّت َه ةِال ِ َ
اَةَ ًدا َح ِر َُّ اِى َْيهُ ًُ ْاَلَ ْر َوا ُح
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َوو ِ َصا ُلهُ ًْ َريْ َراُ َُها َواىرَّا ُح
َو ُكي َْو ُب اَهْ ِو و ِ َداد ِ ُن ًْ َت ْظ َخا ُكهُ ًْ
َوالِى ةَ َها ِء َح ٍَالِهُ ًْ َح ْر َحا ُح
َو َر ْذ ٍَ ٌث ىِي َْػا ِطلِي ْ َن َح َر ٍَّيُ ْوا
ِث َل َو ا ْى ٍَ َر َّت ِث َوا ْى َهوى ـ ََّظا ُح
اَهْ ُو ا ْى َهوى ك ِ ْص ٍَا ِن ك ِ َص ًٌ ٌِ ِْ ُه ًُ
َن َخ ٍُ ْوا َوك ِ َص ًٌ ةِا ْى ٍَ َر َّت ِث ةَاذُ ْوا
َشة ُ ْوا ا ْى َهوى
ـَا ْى َتاي ِ ُر ْو َن ى ِ ِ ِّ
َّسه ًِْ َ ِ
ِصـًا ـ ََهزَّهُ ًُ ا ْى َؾ َر ُام ـ ََتا ُذ ْوا
ِْ
َضةُو اا ْى َهوى
َوا ْىكَاح ٍُِ ْو َن ى ِ ِ ِّ
َّسه ًِْ َ ِ
ٌَ ٍْز ُ ْو َح ًث َـ َر ٍَ ْخ ُه ًُ ْاَلَك َْدا ُح
اىَّس ا ِ ْن ةَاذُ ْوا ح َِتا ُح د ِ ٌَاغُ ُه ًْ
ة ِ ِّ ِّ
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َو َن َذاد ِ ٌَا ُء ا ْى َتاي ِ ِري ْ َن حُ َتا ُح
ِهلِل َك ْو ٌم َو َّد ُغ ْو اى ِ َرب ِ ْيتِه ِ ًْ
َوؽ ََد ْوا اِى َْيهِ ٌُ َي ِّتئِي ْ َن َو َراذُ ْوا
َصاـَاهُ ًُ َو َصف َْواةِه َو ُكيُ ْوة ُ ُه ًْ
ٌِ َْ ُ ُْورِه ِا ْىٍِ ْظهو ٌة َوا ْىٍِ ْص َت ٌاح

13

