
 
   

            

ۡــٴًا  َي   ۡـ ُن ي َ  ۡـ ي َ   ِ ۡـ َّي  لَ ۡي   َّ     ۡـ  ِ    ِ ا َي ـ  ۡ ۡـ  ل َي  َي  ٰ ي  ل ـ  ۡي
ـوًرل اجٍۖ   َّيـذكن ّـشي  لي َنـطفيٍة ۡ  ۡـ  ّ   ِي ا َي ـ  ۡ ۡـ  ل يا يقـن ل  خي َيا   لۡ  ـه  يلۡ  َيبـت ۡ

ـريًل ۡـعًۢا بيص     مسي  هن عيلـن َّيا ل       فيجي ل  ل َوي ًِ َياك  َّيا   ل  ۡـ ي ب  ََي  لَ  هن ّيَـن ۡي َيا  ۡ
ـوًرل ع ـريًل     كيفن سي  َوي ً  ال لي�ـل  وي ۟ الي  َ   ل  سي ۡي َـ  ِ  لـُ ف  َ  يا ۡ ّـ ي ۤ ليـعت َيا   لۡ 

يافنـوًرل هيا ك ّ زيلجن   ِي يا ياٍـس ك  ك ۡـ  ّ   ِي بنـو ِي يـش َ  لري ِي يبـ ۡـ  ل َِي َييـنًا       ۚل 
 ع    ب هيا بن ِي  ََيـش يادن   ب ّٰ ـريًل ل  تيـفج  يا ـوي ِن       َنفيَج   ب اَنَيـذر  ِي َنـوفنـو

ـريًل تيط  َـ ّن ٗه  ن َِ َي   ِي يا يـوًّا ك َ  ِي يافنـو       ويخيي  َ  َي عيامي  لََطي ِي ـو ويَنـطع من
ـريًل ليس   َوي يت ًۡـما َ  َوي يـنًا  ُ َـ  ّ   َ ٖه ب       ِن ويـجه 

ـ  َ  ۡـ ُن نـطع من ۡ  يا   ل َمني ّٰ  ل
ـوًرلۡي  ُن َن   ۡي  َوي  جيزيآءً ۡـ ُن ّ نـ   ّن َـ  ِ ن ۡ       يـوًّا بَ نيا َ  َري ۡـ  ّ   يافن َيا خني لۡ 



2 
 

ل ًِ َـ  ِ  قيـمطي     عيبنـوًسا ۡن  ٮهن ن فيويق ّٰ   ل ۡـ يّقٮهن َ   وي يـوم   لَـۡ َي    َ ٰ  َِي َي
ـوًرل ِن سن  َوي ةً ِي يـض ۡۚ       َـ  ِ ِي  َوي  جينَيةً ـول ن ربي  صي يا  مب  ۡـ لۙويجيز ٮهن ًِ  

  َ إٓٮ  يري ۡـ  ل َي  َي ـهيا  فۡ  ي ۡـ ـٕ   ُ نتَي َّۚ   ۡي  َوي ا ًَ ـ  مشي ـهيا  فۡ  ِي ـو ِي ي َ  ۡي  
ل ًِ َـ  ِ هي ّـ ـوفنهيا       ۚزي  قنطن يـت َ ل َ ٰن  وي  لنهيا ل  ظ  ۡـ ـه  ۡي  َيل يةً ويديلۡ ۡ

 ً ليـكويلٍب      تيـذَ ۡـال  َوي ٍة  ف َضي ۡـ   َّ   يٍة ۡ ۡ    ب ا ۡـ ـه  ۡي  َيل افن يـت  ويَنطي ياۡ ك
ل۟  ِي َـ ل     ◌ۙ قيويلر  ًِ َـ  ّ  تيـق ا ۡي ـو رن َّي  قي ٍة  ف َضي ۡـ  ّ   ل۟ ِي َـ   قيويلر 

 ً ۡـال  زيـجنيب  هيا ّ زيلجن   ِي يا  ك ياًـسا  ك ـهيا  فۡ  ِي قيـو َـ َن ـهيا       ۚوي  فۡ  َييـنًا
 ً ۡـال ب  َي ـ ل  سي ّٰ َي ِي      تن ـو ّن َي يل  َخمن  ِ ل ّي ـ َ  و  ۡـ ـه  ۡي  َيل ـوفن يطن يل  ۚويَ  لٰ 

نـثنـوًرل َّي   نـًؤل نــؤَ َ  ۡـ يهن بـت  َ ِي   ۡـ يهن ـت َي ل       ري ـتي لَي  ري َۡي  ثي ـتي لَي  ري يل لٰ  وي
 كيب ـريًل لـكًا ّن  َوي يع ًۡـما ۡ        ِ ـض  خن ٍس ّن نـ  سن يابن  ث ۡ ۡـ يهن  لۡ  َ

ل ـستيـربيق   ي   َوي  ل نـوۤل َ ل ِن  َوي ٍة  ف َضي ۡـ  ّ   ري او  لبًا  ۚ سي ِي َي   ۡـ نهن بَ  ري ۡـ ق ٮهن ويسي
هنـوًرل       طي ۡـ ُن ۡن عـ  سي ِي يا ك  َوي  جيزيآءً ۡـ ُن يـ َ  ِي يا  ك ل  ۡ ذي َِي ل 
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ـوًرل ُن ـش ً      َّي َـال  تيـ�  ِي   ل ِـ  لَـقن َي ـ ۡي يا َيل َـن يَزي ۡ  ۡن ـ َيا حني      ۚلۡ  ـ فياـصرب 
عـ   تنط  ۡي  وي َي بَ   ري  ۡ ُـ ن ـوًرل حل   كيفن  ليـو ًا  مث   ل ۡـ      ّۚ نـهن ۡي  لـس  ِ ٰـكن ويل

 ً ۡـال ليص  ةً َوي ِي ُـ  بن َي بَ  ً      ◌ۖ ◌ۚ   ري ـال ۡي َ  َ ـحهن ب يٗه ويسي َ  ّـ  فياـسجن ـ   َۡي  لَ ۡي  ّ وي
 ً َـال و  يـوًّا      طي َ  ۡـ ۡن آءي  ويري ِي ـو يذيرن  ويَ يةي ل  لَـعياج  ِي نـو َ  ب  حين ء  آلي  ۡ ٓؤن َِي ل 

 ً ۡـ      ثيق ۡـال ۡن ِي يـس  ل ۤ يا ـدۡ ّي َي  وي ۡـ  هن يقـن ل  خي ۡن ـ ۤ  َۚحني يا َـن َّي  بي يا ئـن  َ   يل لٰ   وي
 ً َـال  ّ ـ  تيب ۡـ ن ياهلي ّـث ي ة       ل ِي ٖه تيـذك   ۡ ذ  َِي بَ ٖه  ۚ   ل   ري  ل ىل  يذي َيآءي لَختي   ۡـ  فيمي

 ً ۡـال ب        سي آءي  ََيشي ِـ ي ۤ ل َۡي  ل  ِي ـو آءن ن ويّيا تيشي ّٰ  ل    ؕل ي َِي ّٰ ِي  ل يا ًـما   ك     َيلۡ 
ًۡـما  ُ  ن       ۖ◌ ِي خ  ّـ ن ۡـ    ََ آءن     ّي ـ     ََيشي ـمحيت هٖ      ىف  ي      ؕري ۡـ ل م  ّٰ  ويلَ

  َّي ي َي ۡـ   ل ن  ًۡـما هلي َي لبًا ل   َيذي
 


