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               ْقُل

وسبحان اللَّه وما أَنَا من  هذه سبِيلي أَدعو إِلَى اللَّه علَى بصيرة أَنَا ومن اتَّبعنِي

ينشْرِكالْم  108  
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Ñí‹ÈmZ@ @

              
             

               
   

                  
                   

             
   –               

                
                   

                  
            

                 ـذَابع مهيـأْتي ـلِ أَنقَب ـنم ـكمقَو رأَنـذ أَن ـهمـا إِلَـى قَوـلْنَا نُوحسإِنَّـا أَر

ــيمأَل .       ــنم لَكُــم ــرغْفــونِي، ييعأَطو اتَّقُــوهو وا اللَّــهــدباع ؛ أَنبِــينم يرنَــذ مِ إِنِّــي لَكُــمــا قَــوقَــالَ ي

كُمخِّرؤيو ذُنُوبِكُم        بقَـالَ ر ،ـونلَمتَع كُنـتُم لَـو خَّرـؤاَء لَـا يإِذَا ج لَ اللَّهأَج ى إِنمسلٍ مإِلَى أَج

فـر لَهـم   إِنِّي دعوتُ قَومي لَيلًا ونَهارا، فَلَم يزِدهم دعائي إِلَّـا فـرارا، وإِنِّـي كُلَّمـا دعـوتُهم لتَغْ     

ثُـم إِنِّـي دعـوتُهم    . صَابِعهم في آذَانِهِم واستَغْشَوا ثيابهم وأَصَـروا واسـتَكْبروا اسـتكْبارا   جعلُوا أَ

فَقُلْـتُ اسـتَغْفروا ربكُـم إِنَّـه كَـان غَفَّــارا؛      . جِهـارا، ثُـم إِنِّـي أَعلَنـتُ لَهـم وأَسـررتُ لَهــم إِسـرارا       

ري        ــلْ لَكُــمعجيو نَّــاتج ــلْ لَكُــمعجيو نِــينبالٍ ووبِــأَم كُمدــدميا، واررــدم كُملَــياَء عــم ــلْ السس

مــا لَكُــم لَــا تَرجــون للَّــه وقَــارا؛ وقَــد خَلَقَكُــم أَطْــوارا أَلَــم تَــروا كَيــف خَلَــق اللَّــه ســبع         . أَنْهــارا
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اوماقًاسبط اتًـا          . اتضِ نَبالْـأَر ـنم ـتَكُمأَنْب اللَّـها، واجـرس سـلَ الشَّـمعجا ونُـور ـيهِنف رلَ الْقَمعجو .

واللَّــه جعــلَ لَكُــم الْــأَرضَ بِســاطًا، لتَســلُكُوا منْهــا ســبلًا    . ثُــم يعيــدكُم فيهــا ويخْــرِجكُم إِخْراجــا  

جافاج    120  

          هـرغَي إِلَـه ـنم ـا لَكُـمم وا اللَّـهدبمِ اعا قَوا قَالَ يوده مأَخَاه ادإِلَى عو

    إِنَّـــا لَنَظُنُّـــكو ةـــفَاهـــي سف اكإِنَّـــا لَنَـــر ـــهمقَو ـــنوا مكَفَـــر ينلَـــأُ الَّـــذ؟ قَـــالَ الْمأَفَلَـــا تَتَّقُـــون ـــنم

بِينالْكَاذ .        ـالَاترِس لِّغُكُـم؛ أُبينـالَمالْع بر ـنـولٌ مسنِّـي رلَكةٌ وـفَاهبِي س سمِ لَيا قَوقَالَ ي

ينأَم حنَاص أَنَا لَكُمي وبر   6568  
             ـدبمِ اعـاقَوا قَـالَ يحصَـال مأَخَـاه ـودإِلَـى ثَمو      إِلَـه ـنم ـا لَكُـمم وا اللَّـه

         ــي قَرِيــببر إِن ــهــوا إِلَيتُوب ثُــم وهرــتَغْفــا فَاسيهف كُمرمــتَعاسضِ والْــأَر ــنم أَنشَــأَكُم ــوه هــرغَي 

جِيبم   71  
   وادبمِ اعا قَوا قَالَ يحصَال مأَخَاه ودإِلَى ثَمو   هـرغَي إِلَه نم ا لَكُمم اللَّه

       جِيـبم ـي قَرِيـببر إِن ـهـوا إِلَيتُوب ثُـم وهرـتَغْفا فَاسيهف كُمرمتَعاسضِ والْأَر نم أَنشَأَكُم وه  
 8081  

    ِما قَوا قَالَ يبيشُع مأَخَاه نيدإِلَى مو   هـرغَي إِلَـه نم ا لَكُمم وا اللَّهدباع

          ـيطحمٍ مـوي ـذَابع كُملَـيع إِنِّـي أَخَـافـرٍ وبِخَي اكُـمإِنِّـي أَر يـزَانالْمالَ وكْيلَا تَنقُصُوا الْمـا  .ويو

     ـوا النَّـاسخَسلَـا تَبو ـطسبِالْق يـزَانالْمالَ وكْيفُوا الْممِ أَوقَو       ينـدفْسضِ مـي الْـأَرا فثَـولَـا تَعو ماَءهأَشْـي  
 8485  

               ـاي أَبِيـهـا؛ إِذْ قَـالَ ليقًا نَبِيـدص كَـان إِنَّـه يماهـرتَـابِ إِبـي الْكف اذْكُـرو

عنْك شَيئًا؟ يا أَبت إِنِّي قَد جـاَءنِي مـن الْعلْـمِ مـا     أَبت لم تَعبد ما لَا يسمع ولَا يبصر ولَا يغْنِي 

            حلرل كَـان طَانالشَّـي إِن طَانالشَّـي ـدبلَـا تَع ـتـا أَبا، يـوِياطًا سـرص كـدنِي أَهفَـاتَّبِع ـكأْتي لَم  ـانم

ذَابع كسمي أَن إِنِّي أَخَاف تا أَبا، ييصا عيلو طَانلشَّيل فَتَكُون انمحالر نم  4145  
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           رفَأَنـذ ؛ قُـمثِّردا الْمها أَيي        

                  
                 يـبِيلس هـذقُـلْ ه

   108 أَدعو إِلَى اللَّه علَى بصيرة أَنَا ومن اتَّبعنِي

a@¶g@ñìÇ‡Ûa@lìuë@ @
            

       
              

                
              

              
    

                 
   

              ـنع نـونْهيو وفرعبِـالْم ونرـأْميـرِ وإِلَـى الْخَي ونعـدـةٌ يأُم ـنْكُمم لْـتَكُنو

نْكَرِ والْم ـونحفْلالْم مه كلَئأُو   104           
              

    ونرأْمضٍ يعاُء بيلأَو مضُهعنَاتُ بمؤالْمو نُونمؤالْمو  ـنع نونْهيو وفرعبِالْم

               71الْمنكَرِ
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                  ـو إِلَـى اللَّـهعي أَدـبِيلس هـذقُـلْ ه

            108علَى بصيرة أَنَا ومن اتَّبعنِـي  
                 

            
               ميـرم ـنـى ابيسـا قَـالَ عكَم اللَّـه نُـوا كُونـوا أَنصَـارَآم ينا الَّـذها أَيي

اللَّه أَنصَار ننَح ونارِيوقَالَ الْح أَنصَارِي إِلَى اللَّه نم ينارِيولْحل   14     
                  

                     
              

                
               
                   

        
             اتحلُـوا الصَّـالمعنُـوا وآم ينـرٍ، إِلَّـا الَّـذـي خُسلَف انالْإِنس صْرِ؛ إِنالْعو

             13 وتَواصَوا بِالْحق وتَواصَوا بِالصَّبرِ
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               واكَفَـر ينالَّـذ ـنلُع

 يلَ عائــرنِــي إِسب ــنم     ونتَــدعكَــانُوا يا وصَــوــا عبِم ــكذَل ميــرــنِ مــى ابيسعو داود ــانسلَــى ل   
                  ـنلَكـاَء ويلأَو مـا اتَّخَـذُوهم ـهـا أُنْـزِلَ إِلَيمو النَّبِـيو بِاللَّـه نُـونمؤكَـانُوا ي لَـوو

 منْها ميركَثقُونفَاس              
              

               
                   
                  
             
               
               

   
µàÜ¾a@Éî»@óÜÇ@ñìÇ‡Ûa@lìuë@ @
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bèiaìqë@ñìÇ‡Ûa@Ý›Ï@ @
                

 ا إِلَىعد نملًا مقَو نسأَح نمو  ينمـلسالْم ـنقَالَ إِنَّنِي ما وحلَ صَالمعو اللَّه   33  
               

            
                  ى اللَّـهـده ينالَّـذ ـكلَئأُو

    90  فَبِهداهم اقْتَده
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                اــر ــاهدا ومبشِّ ــلْنَاك شَ ســا أَر ــا النَّبِــي إِنَّ هــا أَي ي

   4546  يراونَذيرا، وداعيا إِلَى اللَّه بِإِذْنِه وسراجا منِ

                  
            
                 

          ِــلأَهل ــا كَــان م    ابِ أَنرــأَع الْمدينَــة ومــن حــولَهم مــن الْ

ا يتَخَلَّفُـــوا عـــن رســـولِ اللَّـــه ولَـــا يرغَبـــوا بِأَنفُســـهِم عـــن نَفْســـه ذَلـــك بِـــأَنَّهم لَـــا يصـــيبهم ظَمـــأٌ ولَـــ   

يظُ الْكُفَّـــار ولَـــا ينَـــالُون مـــن عـــدو  نَصَـــب ولَـــا مخْمصَـــةٌ فـــي ســـبِيلِ اللَّـــه ولَـــا يطَئُـــون موطئًـــا يغـــ   

نَيلًـــا إِلَّـــا كُتــــب لَهـــم بِــــه عمـــلٌ صَـــالح إِن اللَّــــه لَـــا يضــــيع أَجـــر الْمحســـنِين، ولَــــا ينفقُـــون نَفَقَــــةً          

   هـــزِيجيل ـــملَه ـــبــا كُت ــا إِلَّـ ــا يقْطَعـــون واديـ ــا كَبِيـــرةً ولَـ ــانُوا  صَـــغيرةً ولَـ ــا كَـ م اللَّـــه أَحســـن مـ

لُونمعي   120121  
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                 ـام نَكْتُـبتَى وـوـيِ الْمنُح ـنإِنَّـا نَح

مهآثَاروا ومقَد   11                    
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†ì“ä¾aë@†ìuì¾a@µi@òíìÇ‡Ûa@òÐîÃìÛa@ @

               
     »       « 

 »                   
 «  
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ñìÇ‡Ûa@òîàçdi@ïÇìÛa@ÑÈš@ @
                

                
                
                 

   
               

                   

                  
   ِـها بِأَنفُسوا مرغَيتَّى يمٍ حا بِقَوم رغَيلَا ي اللَّه إِنم   11    
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                 َـا أَنْـتإِنَّم فَـذَكِّر

              2122ٍ مذَكِّر؛ لَستَ علَيهِم بِمسيطر
                  
              
                 

            
òîãbºa@Ïaì¨a@ÑÈš 
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òîàîÄänÛa@Ïaì¨aë@òîma‰Ûa@ñŠ†bj¾a@ÑÈš 
           

               
              

              
             

           
                 
                

                  
              
                 

          
îöbÔnãüa@òÇäÛaò@ñìÇ‡Ûa@À@òíìjƒäÛa@ë 

            
          اـيرشلنَّـاسِ بإِلَّا كَافَّةً ل لْنَاكسا أَرمو

    28 ونَذيرا
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ñìÇ‡Ûa@kuaë@åß@òß‰Ûa@ñõa‹i@áçë 

                
                   

          
             

                  
             

               
                  
              
              

  
¾a@òíìîã‡Ûa@òÏbÔrÛa@æbîÌ òí†b 
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òîãbãþaë@òîjÜÛa@Êìî’ 
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  ي عوالّد ابَطالخ
 ــهاُتّيولِوـه وَأفاتـُواَصُم
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ðìÇ‡Ûa@lb©a@pbÐ–aìß@ @
               

                
                  

          

1- ïãbºg@lb‚@ @
            

                 
                 

     ا إِلَى اللَّـهعد نملًا مقَو نسأَح نمو   33         
   ِـرإِلَى الْخَي ونعدةٌ يأُم نْكُمم لْتَكُنو    104       
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       لَّكُــملَع ــرلُــوا الْخَيافْعو كُــمبوا رــدباعوا ودــجاســوا وكَعنُــوا ارآم ينــا الَّــذهاأَيي

 ـونحتُفْل   77                   
           

                 
                

            
              

                     
                

             
              إِذَا طَلَّقْــتُمو

نضُـــــــلُوهفَلَـــــــا تَع ـــــــنلَهأَج لَغْنـــــــاَء فَـــــــبالنِّس  مـــــــنَهيا باضَـــــــوإِذَا تَر ـــــــنهاجأَزْو نحـــــــنكي أَن

        ــم ــآخرِ ذَلكُـــ ــومِ الْـــ ــه والْيـــ ــؤمن بِاللَّـــ ــنْكُم يـــ ــان مـــ ــه مـــــن كَـــ ــوعظُ بِـــ ــالْمعروف ذَلـــــك يـــ بِـــ

ونلَملَا تَع أَنْتُمو لَمعي اللَّهو رأَطْهو أَزْكَى لَكُم     230  

2-@|šaë@lb‚@ @
                   

            
                  كُـني لَـم

نوا مكَفَر يننَةُ الَّذيالْب مهيتَّى تَأْتح نفَكِّينم ينشْرِكالْمتَابِ ولِ الْكأَه   1  
                  ـانهرب ـاَءكُمج قَـد ـا النَّـاسهـا أَيي

ــا . مــن ربكُــم وأَنزَلْنَــا إِلَــيكُم نُــورا مبِينًــا   ــي    فَأَمف ملُهخدــيفَس وا بِــهتَصَــماعو نُــوا بِاللَّــهآم ينالَّــذ

    174175 رحمة منْه وفَضْلٍ ويهديهِم إِلَيه صراطًا مستَقيما
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         ٌظَــةعومى وــدهلنَّــاسِ ول ــانيــذَا به

 ـينتَّقلْمل   138                   
 ايرنَذ ينالَملْعل كُونيل هدبلَى عع قَاني نَزَّلَ الْفُرالَّذ كارتَب    1  

                
                   

             
             

 بِينلَاغُ الْمولِ إِلَّا الْبسلَى الرا عمو   54               
      

               
                

                    
                   

               
                  

       

3-@ò¼Šë@òÏcŠ@lb‚@ @
               

                  
        ينـالَملْعـةً لمحإِلَّـا ر ـلْنَاكسا أَرمو    107        
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     ُءوفر نِينمؤبِــالْم كُملَــيــرِيصٌ عح نِــتُّمــا عم ــهلَيزِيــزٌ عع ــكُمأَنفُس ــنــولٌ مسر ــاَءكُمج لَقَــد

يمحر   128               
         

               
                

              
               

                     عـاخب لَّـكفَلَع

لَعلَّـك بـاخع  6         نَفْسك علَى آثَارِهم إِن لَم يؤمنُوا بِهذَا الْحـديث أَسـفًا  

 كنَفْسنِينمؤكُونُوا مأَلَّا ي   3         إِن اتـرسح هِملَـيع ـكنَفْس بفَلَا تَـذْه

ونصْنَعا يبِم يملع اللَّه   8  
              

             
                    

      كَان ـو          لَقَدجري كَـان ـنمـنَةٌ لسةٌ حـوأُس ـولِ اللَّـهسـي رف لَكُـم

    21  اللَّه والْيوم الْآخر وذَكَر اللَّه كَثيرا
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4@-@æŒaìnß@Þ‡nÈß@lb‚@ @
                 

              
              ـاامقَو ـكذَل نـيب كَـانوا ويقْتـر لَـمـرِفُوا وسي إِذَا أَنفَقُـوا لَـم ينالَّـذو  

 67        لَاا      وـطْهسلَـا تَبو ـكنُقغْلُولَـةً إِلَـى عم كدلْ يعتَج

             29 كُلَّ الْبسط فَتَقْعد ملُوما محسورا
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       1  

5@@ M@xŠ‡nß@lb‚@ @

               
                    

                
              

               
            

                     
            

              
                  

              
                   

               
              

             
      

                                                 
 1               91  
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6@@ M@ïib°g@lb‚@ @

               
            

                  
      

                   
               

                
                  ـنضَـلَّ ع ـنبِم لَـمأَع ـوه ـكبر إِن

 لَمأَع وهو هبِيلسينتَدهبِالْم   7  
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        ِبِيلي سف تُمبنُوا إِذَا ضَرآم ينا الَّذها أَيي

يكُم السلَام لَستَ مؤمنًا تَبتَغُون عرضَ الْحياة الدنْيا فَعنْد اللَّـه  اللَّه فَتَبينُوا ولَا تَقُولُوا لمن أَلْقَى إِلَ

 كُملَيع اللَّه نلُ فَمقَب نم كُنتُم كةٌ كَذَليركَث غَانِمفتبينوام   94  
                 

            
                   

                
                 
                

            
                     ككَـذَل

        :   94 من اللَّـه علَـيكُم  كُنتُم من قَبلُ فَ
    

            
               بقَـالَ ر

وإِنِّـي كُلَّمـا دعـوتُهم لتَغْفـر لَهـم      . دعوتُ قَومي لَيلًا ونَهارا، فَلَم يزِدهم دعائي إِلَّـا فـرارا  إِنِّي 

تُهم وجعلُوا أَصَابِعهم في آذَانِهِم واستَغْشَوا ثيابهم وأَصَـروا واسـتَكْبروا اسـتكْبارا، ثُـم إِنِّـي دعـ      

ثُـم إِنِّـي أَعلَنـتُ لَهـم وأَسـررتُ لَهــم إِسـرارا؛ فَقُلْـتُ اسـتَغْفروا ربكُـم إِنَّـه كَـان غَفَّــارا؛            . جِهـارا 

    511 سماَء علَيكُم مدرارايرسلْ ال
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           خْشَـىي أَو تَـذَكَّري لَّـهنًـا لَعلًـا لَيقَو طَغَى؛ فَقُولَا لَـه إِنَّه نوعرا إِلَى فباذْه 
 4344                      

             
                      

                  
                 

             
             

           ـسنُـوا لَـا يآم ينـا الَّـذهـا أَيكُونُـوا      يي ـى أَنسمٍ عقَـو ـنم قَـوم خَر

       نــنْها مــرخَي كُــني ــى أَنســاٍء ع نِس ــنــاٌء م لَــا نِسو مــنْها مــرخَي   11   
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7@-@áîØy@lb‚@ @
               ملْهـادجو ـنَةسالْح ظَـةعوالْمو ـةكْمبِالْح ـكبـبِيلِ رإِلَـى س عاد

 ـنسأَح يي هبِالَّت   125             
     

•    

•   

•     
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    ادج قَد ا نُوحالَنَا قَالُوا يتَ جِدلْتَنَا فَأَكْثَر  32  
                
                     

           ِتَابلَ الْكلُوا أَهادلَا تُجو

نسأَح يي هإِلَّا بِالَّت   46           
                  

           
           

           
ðìÇ‡Ûa@lb©a@pbíìÛëc@ @

                
          

ònibrÛa@pbíìÛëþa 
                 

      



  

 
 

òíìÇ‡Ûa@òíú‹Ûa
37 

1    
                  

                
     

             
              

            
                 ـهـا أُنـزِلَ إِلَيـولُ بِمسالر ـنآم

   بِاللَّـه ـنكُلٌّ آم نُونمؤالْمو هبر نه   مـلسرو كُتُبِـهو ـهكَتلَائمو ِ   285     ـنلَكو

ينالنَّبِيتَابِ والْكو كَةلَائالْمرِ ومِ الْآخوالْيو بِاللَّه نآم نم الْبِر   177  
                

               
                 

                 
                

             
                   

           
           –    

–       
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2   
            

                  
              

    
                    

                 ـنم فَخَلَـف

    59 واتَّبعوا الشَّهوات فَسوف يلْقَون غَيا بعدهم خَلْف أَضَاعوا الصَّلَاةَ
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3   
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              لُغَنـبـا يـانًا إِمسنِ إِحيـدالبِالْوو ـاهوا إِلَّـا إِيـدبأَلَّـا تَع كبقَضَى رو

كَرِيمـــا، عنْـــدك الْكبـــر أَحـــدهما أَو كلَاهمـــا فَلَـــا تَقُـــلْ لَهمـــا أُف ولَـــا تَنْهرهمـــا وقُـــلْ لَهمـــا قَولًـــا  

 لَـمأَع كُمبا، ريرانِي صَغيبا را كَممهمحار بقُلْ رو ةمحالر نالذُّلِّ م نَاحا جمضْ لَهاخْفـا   وبِم

ــورا       ــأَوابِين غَفُـ ــان للْـ ــه كَـ ــالحين فَإِنَّـ ــوا صَـ ــكُم إِن تَكُونُـ ــه   .فـــي نُفُوسـ وآت ذَا الْقُربـــى حقَّـ

و      كَـــانينِ واطالشَّـــي انكَـــانُوا إِخْــو ــذِّرِينبالْم ا؛ إِنيرـــذتَب ــذِّرلَـــا تُبــبِيلِ والس ـــنابو ينــكسالْم

ــه كَفُــورا   برل طَانــي ــم قَولًــا          . الشَّ ــا فَقُــلْ لَه وهجتَر ــكبر ــنم ــة محــاَء ر ــا تُعرِضَــن عــنْهم ابتغَ إِمو

يامــورس .  ا؛ إِنــورسحــا ملُومم ــدفَتَقْع ــطسا كُــلَّ الْبــطْهسلَــا تَبو ــكنُقغْلُولَــةً إِلَــى عم كــدــلْ يعلَــا تَجو

خَشْـيةَ   ولَـا تَقْتُلُـوا أَولَـادكُم   . ربك يبسطُ الرزْق لمن يشَاُء ويقْدر إِنَّه كَان بِعباده خَبِيرا بصـيرا 

ولَـا تَقْربـوا الزِّنَـى إِنَّـه كَـان فَاحشَـةً       . إِملَاقٍ نَحن نَرزُقُهم وإِياكُم إِن قَتْلَهم كَان خطْئًا كَبِيرا

فَقَـد جعلْنَـا لوليـه سـلْطَانًا      ولَا تَقْتُلُوا النَّفْس الَّتي حرم اللَّه إِلَّـا بِـالْحق ومـن قُتـلَ مظْلُومـا     . وساَء سبِيلًا

ولَـا تَقْربـوا مـالَ الْيتـيمِ إِلَّـا بِـالَّتي هـي أَحسـن حتَّـى يبلُـغَ           . فَلَا يسرِف في الْقَتْلِ إِنَّه كَان منصُورا

كَيـلَ إِذَا كلْـتُم وزِنُـوا بِالْقسـطَاسِ الْمسـتَقيمِ      وأَوفُوا الْ. أَشُده وأَوفُوا بِالْعهد إِن الْعهد كَان مسئُولًا

ولَا تَقْف ما لَيس لَك بِه علْم إِن السمع والْبصَر والْفُؤاد كُلُّ أُولَئـك  . ذَلك خَير وأَحسن تَأْوِيلًا

. ا إِنَّــك لَــن تَخْــرِق الْــأَرضَ ولَــن تَبلُــغَ الْجِبــالَ طُولًــاولَــا تَمــشِ فــي الْــأَرضِ مرحــ. كَــان عنْــه مســئُولًا

     2238  كُلُّ ذَلك كَان سيئُه عنْد ربك مكْروها
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               كالشِّـر إِن بِاللَّـه لَـا تُشْـرِك نَـيـا بي ظُـهعي ـوهو نِـهابل ـانإِذْ قَـالَ لُقْمو   لَظُلْـم

يمظـي        . عل اشْـكُر نِ أَنيـامـي عف صَـالُهفـنٍ وهلَـى ونًا عهو هأُم لَتْهمح هيدالبِو اننَا الْإِنسصَّيوو

     فَلَــا تُط لْــمع بِــه لَــك ســا لَــيبِــي م تُشْــرِك لــى أَنع اكــداهج إِنو ،ــيرصالْم إِلَــي كيــدالولــا ومهع

ــأُنَبئُكُم بِ          ــم إِلَــي مــرجِعكُم فَ ــبِيلَ مــن أَنَــاب إِلَــي ثُ س اتَّبِــعــا و ــدنْيا معروفً ــا وصَــاحبهما فــي ال م

 لُــونمتَع ــي       .  كُنــتُمف أَو ةــي صَــخْرف لٍ فَــتَكُندخَــر ــنم ــة بثْقَــالَ حم تَكُــن ــا إِنإِنَّه نَــيــا بي

خَبِير يفلَط اللَّه إِن ا اللَّهبِه أْتضِ يي الْأَرف أَو اتاومالس .    وفرعبِـالْم ـرأْمالصَّـلَاةَ و مأَق نَيا بي

       ل كخَـد رلَـا تُصَـعورِ، وـزْمِ الْـأُمع ـنم ـكذَل إِن كا أَصَابلَى مع اصْبِرنكَرِ والْم نع انْهلنَّـاسِ  و

واقْصـد فـي مشْـيِك واغْضُـضْ مـن      . ولَا تَمشِ في الْأَرضِ مرحا إِن اللَّه لَا يحب كُلَّ مخْتَالٍ فَخُـورٍ 

    1319 صَوتك إِن أَنكَر الْأَصْوات لَصَوتُ الْحميرِ
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                ْقُـل

      ةـيرصلَـى بع ـو إِلَـى اللَّـهعي أَدـبِيلس هذه    108          
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ò¸b‚@ @
           

             
            

               
              

           
            

                
        88  

             
               لَـا نِـيـا بي

       اللَّـه ـنم ـنكُمـا أُغْنِـي عمو قَـةتَفَرابٍ مـوأَب نخُلُوا مادو داحابٍ وب نخُلُوا متَد    ٍء إِنشَـي ـنم

 كِّلُـونتَوكَّلْ الْمتَوفَلْي هلَيعكَّلْتُ وتَو هلَيع لَّهإِلَّا ل كْمالْح    67     
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