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  خن حن  جن   يم  ىم  مم خم حم   جم  يل  ىل مل خل

  مي  خي  حي  جي  يه ىه  مه   جه ين  ىن من
 رئ   ّٰ  ِّ  ُّ  َّ  ٍّ ٌّ  ٰى  ٰر ٰذ  يي ىي

Aɗɗɗŋɗɓ
Ɗɗ
ɗŋ
ɗɓ

Bɗɗ
ɓ
Cɓɗɓ

Dɗɗ
ɗɗŋ
ɗɗ
ɗɗ
EƊ
ɓ
ɗ
ɗɗɗɗ
ɗ
Fɓ
ɗɗ
ɗ
GƊɓƴƴɗɗ
ɗɓɓɓɓ
ɗɓɓɗɗɓŋɓ
ŋɓ
ɗɓɓɓ
ɗɗŋɓ
ŋ
ɗɓɗ
ɓɗ


ɗɗɓ

ٻ ٻ ٻ ڀپپٻٱ ڀ ڀ  ڀ پ ٿپ ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 

Aɗɗ
ɗ
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ɓ
ɗɗ
ɓɗɗ

ɗ

   ِّّٰ   ُّ  َّ  ٍّ  ٌّ  ٰرٰى  ٰذ  يي  ىي  مي  خي   حي  جي
  يب ىب نب مب  زب يئرب ىئ نئ مئ زئ رئ
 يفىق ىف يث ىث نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت
  من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك لكمك  اك يق
 هئ مئ حئخئ  جئ يي ىي ني مي ريزي ٰى ين ىن نن
 مث هت مت خت  جتحت هب مب حبخب جب

Bɓɓɓɓɓɓɓɓ
ɓɓɓɓɓɗ
ɓɓɓɓɓɓ
ɓƴɓɓɗɓɗɓɗ
ɗ
ɗɓ
Cɓɓɓɓɓɓɓ
ɓɓɓɓɓɓɗ
ɓɓɗɗ
ɗɗ
ɗɗɗ
ɗɗɗɗ
ɗɗ
ɗɗ
Dɓɗ
ɗɗɗ
ɗɗɗ
ƴɗ
ɓɗɗŋɗɗɗ
ɗɗ
ɗɗɗɗɓɓ
ɗɗɗƴɓɓ
ɗɓŋ 

 جض مص حصخص مس خس حس جس  مخ جخ مح جح مج حج
  مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ  حط خضمض حض
 خم حم جم يل ىل مل خل  هل مل خل حل جل مك خكلك حك جك حقمق
 مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن  من خن جنحن يم ىم مم



 

 
 يئ  ىئ نئ مئزئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي

 نت مت زت رت يب ىب مبنب زب رب

Eɓɓɗɗɓɓ
ɗɗɓ
ɗɓɗɗ
ɓŋ
ɓ
Fɗɗ
ɗɓɓ
ƴɓɓɗ
ɗɗ
ɗɗɓɓɓɓɗɗ
ɗɗɗ
Gɗɗ
ɓ
ɓɓɓƁɓ
ɓɓɓɓɗ
ɓɗɗɗ


ɗ
ɗɗɗ

 مك   لك  اك  يق  ىق  يف  ىف  يث  ىث  نث  مث   زث  رث  يت  ىت
 ري ٰى ين ىن نن من زن  رن مم ام يل ىل يكمل ىك
 هب مب خب حب جب هئ خئمئ حئ جئ  ىييي ني مي زي
 جخمخ مح  جح مج حج مث هت مت خت حت  جت

 مظ حط مض خض حض  جض مص خص حص مس خس حس جس
 حك جك مق حق مف حفخف جف مغ  جغ مع جع

Hɗɗ

ɗ
ɗ
ɗɗɗ

ɗɗɗ
ɗɗ
ɗ

Iɗ
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ɗ
ɗɗ
ɗɗ 
Jɗɗɗɗɗɗ
ɗɗ
ɗɗɗ


 خن جنحن مم  خم حم جم هل مل خل حل جل مك  لك خك
 هب هئمب مئ هي مي خي  حي جي ٰه مه جه هن من

 هث مث هت مت
Kɗ
ɗ
ɗɗɗ
ɗɗ
ɗɗɗ
ɗɗɗɗ
ɗɗɗɗ


 ىن من خن جنحن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل
  ىي  مي خي حي جي يه ىه مه ينجه

 ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي
 نتىت مت زت رت يبىب نب مب زب يئرب

Lɗɗɗɗ
ɗ
ɗɗ
ɗɗɗɗ
ɗɗ
ɗ
M
ɗɗ

ɗɗɗɗ
ɗɗɗɗ

  يل   ىل  مل  يك  ىك  مك  لك  اك  يق  ىق  يف  ىف    يث  ىث  نث  مث  زث  رث
  جئ  يي  ىي  ني    مي  زي  ري  ٰى  ىنين  نن  من  زن  رن  مم  ام
  مث  هت  مت  خت  حت  جت  هب  مب  خب   حب  جب  هئ  مئ  خئ  حئ
  مض  خض  مصجضحض  حصخص  مس  خس  جسحس  مخ  جخ  جحمح   مج  حج



 

 
  لك  خك  حك  جك  مق   حق  مف  حفخف  جف  مغ  جغ  مع  جع  مظ  حط

 جه   هن  من  خن  حن  جن  مم  حمخم  جم  هل  خلمل   حل  جل  مك

N
ɗɗ
ɗ
ɗɗɗ

Oɗ

Pɗ

ɗɗ

ɗɗɗɗ
ɗ 
Q

ɗɗ
ɗɗ
Rɗ
ɗ
ɗɗɗ
ɗ

Sɗɗ
ɗɗ
ɗ

 مثهث هت مت هب مب  هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه مه
  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  لك هش مش هس مس
 جيحي يه ىه مه  جه ين ىن من خن حن جن يم
  ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خي
 رت يب نبىب  مب زب رب يئ نئىئ مئ زئ رئ ّٰ

 نث مث زث رث يت ىت نت زتمت

Tɗɗ

Uɗ
ɗɗ
ɗɗɗ
ɗ
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Vɗɗ
ɗɗɗ
ɗɗɗ
ɗɗ

ɗɗ
ɗ
ɗɗ
ɗ

ɗ
ɗɗɗɗɗ





  رن  مم  ام  يل  ىل   مل  يك  ىك  لكمك  اك  يق  ىق  يف  ىف  يث  ىث
  مئ  خئ  جئحئ  يي  ىي  ني  زيمي  ري   ٰى  ين  ىن  نن  من  زن
  مج  حج   مث  متهت  خت  حت  جت  هب  مب  خب  حب  جب    هئ
  جض  مص  خص  حص  مس   خس  حس  جس  مخ  جخ  جحمح
   مق  حق  مف  خف  حف  جف  جغمغ  مع  جع  مظ   حط  مض  خض  حض
  ين  ىن  من  خن   حن  جن  يم  ىم  مم  خم  جمحم  يل  ىل  مل  خل
 ٰر  ٰذ  يي  ىي  مي  خي  حي    جي  يه  ىه  مه  جه

Aɗ
ɗ
ɗ
ɗ
Bɗ

ɗɗ


ɗ

ɗɗɗƴɗ
ɗɗɗ
ɗɗ
Cɗ





 

 
Dɗɗ
ɗ

ɗɗ
Eɗ
ɗƴɗɗɗ
ɗ
ɗɗ


 رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى
  زث رث  يت ىت نت مت رتزت يب ىب نب مب زب

 مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث
 مي زي ري ٰى ىنين نن من زن  رن مم ام يل ىل

 هب مب خب حب جب مئهئ خئ جئحئ يي ىي  ني

Fɗ
ɗ
ɗɗɗ
ɗ

ɗɗɗ
Gɗ
ɗ
ɗɗ
ɗ
ɗɗ
ɗɗɗ
ɗɗ
ɗɗ
ɗ
ɗɗ

ɗ 

 جخ مح جح مج  حج مث هت مت خت حت جت
  جض مص خص  حص خسمس حس جس مخ

H
ɗɗ
ɗɗɗɗ
ɗ
ɗ
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حض خض مض حط مظ جع  مع جغ مغ جف حف خف مف 
حق مق  جك حك خك لك مك جل حل خل ملهل  جم 

حم خم مم جن حن خن من  خل مل ىل يل 
جم حم خم مم  ىم يم جن حن خن من ىن ين  

 جه مه ىه يه جي حي خي مي

Iɗɗ
ɗɗ
ɗɗƴ
ɗ
ɗ 
J
ɗ
ɗɗɗɗ
ƴɗ
ɗ

 مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي
 زت رت يب ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ
 ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث  يت ىت نت مت

   يل ىل مل يك ىك مك لك اك  يق
  ىي ني مي  زي ري ٰى ىنين نن من زن رن مم ام
 متهت خت حت هبجت مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي
 خص حص  مس خس حس جس مخ جخ جحمح مج حج  مث
 مف خف حف جف مغ جغ  مع جع مظ حط مض حضخض جض مص
   حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك  حك جك مق حق
 حن جن  يم ىم خممم حم جم يل ىل مل خل

Kɗ

ɗɗɗ
ɗ
ɗɗ
L



Mɗ



 

 
ɗɗɗɗ
ɗɗ

Nɗ
ɗɗɗ

ɗɗɗ
ɗɗ
Oɗ

ɗ
ɗ
 
Pɗ
ɗɗ


Qɗɗɗ
ɗɗ
ƴɗ

  ٰى  ٰر  ٰذ  ىييي  مي  حيخي  جي  يه  ىه   مه  جه  ين  ىن  من  خن
  زب  رب   يئ  نئىئ  مئ  زئ  رئ  ّٰ  ِّ  ُّ  َّ   ٍّ  ٌّ
 مث  زث  رث  يت  ىت  متنت   زت  رت  يب  ىب  نب  مب

Rɗɗɗ
ɗ
ɗɗ
ɗ
ɗ
S
ɗɗ
ɗɗ
ɗɗɗ
T

 

 ىل يكمل  ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث
 ميني زي ري ٰى ين ىن نن من  زن رن مم ام يل
  خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ  جئحئ يي ىي
 جس جخمخ مح  جح مج حج مث هت مت



15 

 

 مظ حط خضمض حض جض مص خص حص مس خس حس
 حكخك جك مق مفحق خف حف مغجف جغ  جعمع

U


ɗɗɗ
ɗɗ


Vɗɗ
ɗɗɗɗ
ɗɗɗ
Wɗɗɗ
ɗ
ɗɗɗ
ɗ
ɗɗɗ

ɗɗ
Xɗ
ɗ
ɗɗ
ɗɗɗɗɗ
ɗ



ɗɗ

 حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل
 يي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن

 نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ َُّّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ
  رث  يت  ىت نتمت زت يبرت ىب نب مب ربزب  يئ ىئ
 مك  اكلك  يق  ىق  ىفيف  يث  ىث  نث  مث  زث

 ري ٰى ين ىن نن زنمن رن مم ام  ىليل مل ىكيك
Aɗɗɗ
ɗɗ
ɗɗ
ɗɗ
ɗ



 

 
ɗɗɗ
ɗ
ɗɗɗɗɗ
ɗ
ɗɗɗɗ
ɗ

Bɗɗ
ɗɗɗ
ɗ
Cɗɗ


ɗ


 هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي
 حس جس مخ جخ مح  جح مج حج مث هت مت خت حت جت
 مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص  خص حص مس خس
 هل مل خل  حل جل مك خكلك حك جك مق حق مف خف  جفحف
 مم خم حم جم يل ىل مل خل  هن من خن حن جن خممم حم جم

 جي يه ىه مه جه ين ىن حنخنمن جن يم ىم

Dɗ
ɗɗ

ɗɗ
ɗ
ɗɗɗ
ɗɗ
ɗɗ

ɗɗ
ɗ
Eɗ

ɗɗ
ɗɗ
F
ɗɗɗ
ɗɗ
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ɗɗ


  ىئ  نئ  مئ  ّٰزئ  ِّ  َُّّ  ٍّ  ٌّ  ٰى  ٰر  ٰذ   يي  ىي  مي  خي
  مث  زث  رث  يت  ىت  نت  مت  زت  رت  يب  ىب  نب  مب  زب  رب  يئ
   ام  يل  ىل  مل  يك  ىك  مك  لك  اك  يق   ىق  يف  ىف  يث  نثىث
 يي  ىي  ني  مي  ريزي  ينٰى  ىن  نن  من  زن  رن  مم

Gɗɗɗ

ɗ
ɗ
ɗ
Hɗɗ
ɗɗ
ɗɗɗ
ɗɗɗɗɗ

Iɗɗ
ɗɗɗ
ɗ
ɗƴ
ɗƴɗ

 مت حتخت جت هب خبمب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ
 حض مصجض خص حص مس خس حس جس مخ محجخ جح مج حج مث هت
 جك مق حق  خفمف حف جف مغ جغ مع جع مظ مضحط خض
 خن حن ممجن خم حم جم هل  خلمل حل جل مك لك خك حك
  مب هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه  مه جه هن من

 مل مك لك هش مش هس مس مثهث هت مت هب

Jɗɗɓɗ0ɗ

ɗɗ
ɗɗɗ
ɗɗ

ƴ
ɗ
ɗɗ

ɗ



 

 
ƴɗɗ
ƴ
ɗ
ɗɗɗ
ɗɗ
ɗɗɗ

Kɗ

ɗ
ɗ
ɗɗɗ

 ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل
 ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه ىه مه جه ين

 مئنئىئ زئ رئ ُِّّّٰ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر

L
ɗ
ƴ
ɗ
ɗɗ
ɗɗ
ɗ
ɗɗ


 رث ىتيت زتمتنت رت ىبيب نب زبمبربيئ
 نثىثيثىف زثمث

Mɗɗɗɗ
ɗɗ
ƴɗ
ɗ




  من  زن  رن  مم   ام  يل  ىل  يكمل  ىك  مك  لك  اك  يق  ىق  يف
  هئ  مئ  خئ  حئ  جئ  يي  ىي  ني  مي    زي  ري  ٰى  ين  ىن  نن
 مج  حج  مث   هت  مت  خت  حت  جت  هب  مب  خب   حب  جب

Aɗɗ
ɗ
ɗɗ
Bɗɗɗɗ
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ɗɗ
ɗɗɗ
ɗɗɗɗɗɗ
ɗɗ
Cɗ

Dɗɗɗ
ɗɗ


 جض مص خص حص مس خس  حس جس مخ جخ مح جح
   حق مف خف حف جف مغ معجغ جع مظ حط  مض حضخض

 جه ين ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل
 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ميىي خي حي جي يه ىه مه

Eɗɗ
ɗɗɗ
ɗɗɗɗ
ɗɗ

ɗ
Fɗɗ

ɗɗɗɗ

ɗɗ
ɗ
ɗɗ
ɗɗ 

   مت  زت  رت  يب  ىب  مبنب  زب  رب  يئ  ىئ  نئ  مئ   زئ  رئ  ّٰ  ِّ
   يق  ىق   يف  ىف  يث  ىث  نث  مث  زث  رث  يت  ىت  نت
 ىن  نن  من  زن  رن  مم  ام   يل  ىل  مل  يك  ىك  مك  لك  اك

Gɗƴɗɗ
ɗ
ƴ
Hɗɗɗɗ
ɗ

Iɗɗ

ɗ



 

 
Jɗɗɗɗ


 حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني  مي زي ري ٰى ين
 جس مخ  جخ مح جح مج حج مث هت ختمت حت جت هب مب  خب
 جغ مع مظجع حط مض خض  حض جض مص خص حص مس خس حس

  حل جل مك خكلك حك جك مق  حق خفمف حف جف مغ

Kɗɗɗɗ
ɗɗɗɗ

Lɗɗ
ɗɗɗ
ɗ

Mɗɗɗɗɗɗ
ɗ



 مه جه هن من خن حن جن مم خم حم  جم هل مل خل
 هسمش مس  هث مث هت مت هب هئمب مئ هي مي خي  جيحي ٰه

 هي مي هن من مل مك لك هش

N
ɗ

ɗɗ
ɗɗ
ɗɗɗɗ



ɗɗ

 ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل
 ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين
 زب رب  ىئيئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر

 نث مث زث رث  يت نتىت مت زت رت يب ىب نب مب
Aɗɗ
ɗɗɗɗ
Bɗ
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ɗ
ƴɗɗɗ
ɗ
ɗ

Cɗ

ɗ
ɗɗɗ
Dɗ
ɗ
ɗɗɗ
ɗ

 ىل يكمل ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف يث ىث
 مي زي ري ٰى ين ىن مننن زن رن مم  ام يل

 جت هب مب خب  حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني 
 خس حس جس جخمخ مح جح مج  حج مث هت مت خت حت
 جف مغ جغ  مع جع حطمظ مض خض حض جض مص  خص حص مس

 جك مق حق مف خف حف
E
ɗ
ɗ
ƴ 
Fɗƴ
ɗ
ɗ

ɗ
G
ɗɗ
ƴ
Hɗ
ɗɗɗɗ
ɗɗɗɗ
ɗɗ

 من خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل
 ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه ىه مه جه ىنين
 نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى



 

 
Iɗ
ɗɗ
ɗɗ
ɗ
Jɗ
ɗɗ
ɗɗɗ

ɗ

 مث زث رث يت ىت نت  مت رتزت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ
 يق ىق يف ىف يثىث نث

K
ɗɗ
ɗ
ɗɗ



ɗɗ

 ين ىن نن من زن  رن مم يلام ىل مل يك ىك مك لك اك
 حب جب هئ خئمئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى
 مخ جخ محجح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب  خب
 معجع مظ حط خضمض حض جض مص  حصخص مس خس حس
 جلحل مك خكلك حك جكمق حق مف حفخف جف مغ جغ

A
ɗɗɗɗ
ɗɗɗ
ɗɗ
ɗɗɗ
ɗɗɗ
Bɗ

ɗɗɗ
ɗɗ

Cɗɗɗɗ
ɗɗɗ
ɗ
Dɗɗ
ɗɗɗɗ
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ɗɗɗ
ɗɗɗ
ɗɗɗ
ɗ
ɗɗ

ɗɗ
ɗɗɗ
 

 خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل
 يي ميىي خي حي جي يه ىه مه  جه ين منىن

 رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰذ
 رث يت ىت نت مت زت يب ىب نب مب زب

 مكىك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث  زثمث
 من زن رن مم  ام يل ىل مل يك

Eɗɗɗ
ɗ
ɗɗɗ

Fɗ
ɗ
ɗ
ɗ
G
ɗ
ɗ
ɗ
ɗ
ɗ
Hɗ
ɗɗɗ
ɗ
ɗɗ
ɗɗɗ
ɗɗ

 

 خئ جئحئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن
 حج مث هت مت  خت حت جت هب مب خب حب جب هئ  مئ



 

 
 مص خص حص مس خس حس  جس مخ جخ مح جح مج
 حق مف خف حف جف جغمغ مع جع مظ حط مض  خض حض جض

Iɗɗɗɗɗ
ɗɗ
ɗɗ

J
ɗɗ


Kɗɗ
ɗ



ɗɗ

 ىه مه جه ين ىن  خنمن حن جن يم ممىم خم حم جم يل ىل مل خل
 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰذٰر يي  ىي مي خي حي جي يه

 يب ىب نب  مب زب رب ىئيئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ
 ىف يث ىث نث  مث رثزث يت ىت نت مت زت رت

Aɗɗ

ɗɗ
Bɗɗɗ
ɗɗɗɗɗ
ɗɗ
Cɗɗɗ
ɗɗ
ɗɗe

Dɗɗɗɗ
ɗ

  نن  من  زن  رن  مم  ام  يل  ىل  مل  يك   ىك  مك  لك  اك  يق  ىق  يف
 حب  جب  هئ  مئ  خئحئ   جئ  ىييي  ني  مي  زي  ري  ٰى  ين   ىن

E
ɗɗ

ɗ
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Fɗɗɗɗ
ɗɗ
ɗ

ɗ
ɗɗ
ɗɗƴƴ


  مس  خس  حس  مخجس  جخ  مح  جح  مج   حج  مث  هت  ختمت  حت  جت  هب  مب  خب
  خف    حف  جف  مغ  جغ  مع  جع  حطمظ  مض  خض  حض   جض  مص  خص  حص
  خم  حم  جم  هل  مل   خل  حل  جل  مك  خكلك  حك  جك  حقمق  مف
  خل   مي  خي  حي  جي  مهٰه  جه  هن  من    خن  حن  جن  مم
 حن  جن  ىميم  مم  حمخم  جم  يل  ىل  مل

G
ɗɗƴɗ
ɗɗɗ
ɗɗɗ 
Hɗɗɗɗ

ɗɗ
I

ɗ
ƴƴƴ
ɗɗɗ
ɗɗ
ɗɗ
ɗ
J



  ٰى ٰر ييٰذ ىي مي خي حي يهجي ىه مه جه  ين ىن من
 رب يئ ىئ نئ  مئ رئزئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ
 مث زث رث يت ىت متنت زت  رت يب ىب نب مب زب

Kɗ
ɗɗɗɗɗ
ɗɗ
ɗɗ
ɗɗɗ



 

 
Lɗɗɗ
ɗɗ
ɗ
Mɗɗ


 مك  لك   اك  يق  ىق  يف  ىف  يث  ىث   نث
 ىن نن من زن رن مم ام  يل ىل مل يك
 هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ٰىري  ين
 مث هت مت خت حت  جت مبهب خب حب جب
 مص حصخص مس خس حس جس مخ جخ  مح جح مج حج
 جغ مع جع مظ حط مض خض حض  جض

Nɗɗɗɗ
ɗɗ
ɗɗ
ɗɗ
 
Oɗɗɗ
ɗɗƴ
ɗɗɗɗ
ɗɗoɗ
Pɗɗɗɗ
ɗɗ
ɗɗ

Qɗɗɗ
ɗɗɗ
ɗɗ
ɗɗɗ
Rɗɗɗɗ
ɗɗ


ɗɗ

 ىن خنمن حن جن ىميم  مم خم حم جم يل ىل مل خل
 ٰىٌّ  ٰر ٰذ ىييي مي خي حي جي يه ىه  مه جه ين
 يب ىب نب مب زب رب  يئ ىئ نئ زئمئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

A

ɗ
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ɗ
ɗɗ
ɗɗ
ɗƴɗƴ
ƴɗ
ɗ

 ىث نث مث زث رث يت ىت  نت مت زت رت
 رن اممم يل ىل  مل يك ىك مك لك اك ىقيق يف ىف  يث

 ٰى ين ىن نن من زن

Bɗ
ɗɗ

ɗɗɗ
ɗɗɗɗɗɗ
ɗɗ
ɗ

 جت هب  مب خب جبحب هئ مئ خئ حئ جئ ىييي ني مي زي  ري
 خس حس جس مخ  جخ مح جح مج حج مث هت مت خت
 جغ مع جع مظ مضحط خض حض  جض مص خص حص مس

 خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف جفحف مغ
 مه جه هن من خن حن جن مم خم حم هلجم  مل

C
ɗ
ɗɗɗ
ɗɗɗɗɗ

Dƴɗ
ɗ

ɗɗɗƴ
ɗ
ɗ
Eɗɗɗɗɗ
ɗ


  ىن  من  خن  حن  يمجن   ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل
  ٰىٌّ  ٰر  ٰذ  يي  ىي  مي  خي  حي   يهجي  ىه  مه  جه  ين



 

 
  ىب  نب  مب  زب    يئرب  ىئ  نئ  مئ  زئ  رئ  ّٰ  ِّ  ُّ   َّ  ٍّ
 لك  اك  يق  ىق  يف  ىف  ىثيث  نث  مث   زث  رث  يت  ىت  متنت  زت  رت  يب

Fɗɗɗ
ɗɗɗɗɗ
ɗɗƴ

ƴɗ
ɗɗƴɗ
ƴɗ
ɗɗ
ɗ
ɗɗɗ
ɗ
Gɗ
ɗɗɗ

ƴɗɗɗ
ɗ 

  ين  ىن    مننن  زن  رن  مم  ام  يل  ىل  مل   يك  ىك  مك
  هب  مب  حبخب  جب  هئ  مئ  خئ   حئ  جئ  يي  ىي  ني  مي  زي  ري  ٰى
   حص  مس  خس  حس  جس  مخ  جخ  مح  جح  مج  حج  مث   متهت  خت  حت  جت
  خف  حف  جف  مغ  جغ   جعمع  مظ  حط  مض  خض  حض  جض  مص  خص
 خم  حم  جم  هل  مل  خل  حلجل  مك  لك  خك   حك  جك  مق  حق  مف

Hɗɗɗ

ɗɗ

Iɗɗ

Jɗɗ
ɗɗ

Kɗɗ
ɗɗɗɗ
ɗɗɗɗ
ɗ

 مئ هي مي خي حي جي مهٰه جه هن من خن  حن جن مم
 مشهش هسمس هث مثهبمتهت هئمب
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Lɗɗɗɗɗ
ɗɗɗɗ
ɗɗɗ
ɗɗɗ
ɗ


ɗɗ

 مه جه ين ىن  من حنخن جن يم ممىم خم حم جم يل ىل مل خل
 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذيي ىي خيمي حي جي يه ىه
  زتمت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ
 ىك مك لك اك يق  ىق يف ىف يث نثىث مث زث رث يت ىت نت
 ٰى ين ىن نن من زن  رن مم ام يلىل مل يك
  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني  مي ري
 جح مج حج  مث هت مت خت حت جت هب مب

Aɗɗɗ
ɗɗɗɗɗ
ɗ
B
ɗɗƴ
ɗdɗ
ɗɗɗɗ
ɗɗɗɗ
ɗ
Cɗ
ɗɗɗ
ɗɗ

ɗ
ɗɗɗ
D
ɗɗ

ɗ


Eɗɗ
ɗɗɗɗ
ɗɗɗɗ
ɗɗ
 



 

 
  حض  جض  مص  خص  حص  مس   خس  حس  جس  مخ  جخ  مح
  جك  مق  حق   مف  خف  حف  جف  مغ  جغ  مع  جع  مظ  حط   مض  خض
  حم  جم  يل  ىل  مل  خل   هل  مل  خل  حل  جل  مك  خكلك  حك
  مه   جه  ين  ىن  من  خن  حن  جن   يم  ىم  مم  خم
  ُّ  َّ  ٍّ  ٌّ  ٰرٰى   ٰذ  يي  ىي  مي  خي  حي  جي  يه  ىه

 رت  يب  ىب  نب  مب  زب  يئرب  ىئ  نئ  مئ  زئ   رئ  ّٰ  ِّ
Fɗɗɗ
ɗɗ
ɗɗɗ
ɗɗ
ɗ
ɗ
G
ɗɗɗ
 
Hɗɗɗ

ɗɗ
ɗɗɗɗ

ɗ
ɗ
ƴɗ
ɗɗ
ɗ

 ىف زثمثنثىث رث يت نتىت مت زت
 مم يلام ىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يف
 ىي ني مي زي ري ٰى ىنين نن من زن رن

 مئهئ حئخئ ييجئ

I
ɗ

ɗ
ɗ
Jɗ
ɗ

ɗɗɗɗ
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ɗɗ
ɗɗ

ɗɗ

 مج حج مث هت مت  خت حت جت مبهب خب حب جب
  جض مص حصخص مس خس  حس جس مخ محجخ جح
 حف  جف مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض حض

 حك جك مق حق مف خف
Kɗɗɗ
ɗ
ɗɗɗɗ


ƴ
L


ɗɗɗɗ
ɗɗ


ɗɗ

 ىميم  مم  خم  حم  جم  ىليل  مل  خل

   حيخي  جي  يه  مهىه  جه  ين  ىن  من  خن  جنحن

  يئ  ىئ  نئ  مئ  رئزئ   ّٰ  ُِّّ  َّ  ٍّ  ٌّ  ٰرٰى  ٰذ  يي  ىي  مي
   زث  رث  يت  ىت  نت  مت  زت    رت  يب  ىب  نب  مب  زب  رب
   يك    ىك  مك  لك  يقاك  ىق  يف  ىف  يث   ىث  نث  مث

Aƴɗɗɗ
ɗ
ɗɗ

Bɗ
ɗɗɗ
ɗɗ

Cɗɗɗɗ
ɗɗ
ɗɗ
Dɗɗ



 

 
ɗɗɗɗ
Eɗ
ɗɗɗɗɗ
ɗ

 ني مي ريزي ٰى ين ننىن من رنزن مم ام يل ىل
  مث  هت  مت  خت  حت  هبجت  مب  خب  حب  جبهئ  مئ  خئ  حئ  ييجئ  ىي
 حطمظ مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج

  حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع 
 خل حل جل مك لك خك

F
ɗ
G
ɗ

Hɗ

ƴɗ
ɗ
I


J


K



 يل  ىل  مل  خل   من  خن  حن  جن  مم  خم  حم  جم  هل  مل
  ىه مه جه ين ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم جمحم
 ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه

L



M


N
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O



 

  يب ىب  نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ
  ىفيف ىثيث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت

 من زن رن مم ام يل ىل مل يك  ىك مك لك اك يق ىق
 حئ جئ يي ىي ني زيمي ري ٰى  ين ننىن

P


Q




R



S





  جح مج حج مث هت مت حتخت جت هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ
  مض خض  حض جض مص خص مسحص خس حس جس مخ جخ مح
  جك مق حق مف  خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط
  جن مم خم حم هلجم مل  خل حل جل مك لك خك حك
 هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه مه جه  هن من خن حن

   مل مك لك هش مش هس مس هث مث هت مت هب  مب
 من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل

T





 

 
U

 
V
ɗɗɗɗɗ
ɗɗɗ

Wɗɗɗ
ɗɗɗɗ
Xɗ

Y


Z


a



 ٰىٌّ  ٰر  ييٰذ  ىي  مي  خي  حي  جي  يه  ىه  مه  جه  ين  ىن

   نب   مب  زب  رب  يئ  ىئ  زئمئنئ  رئ  ّٰ  ِّ  ُّ  َّ  ٍّ
   زث  رث  يت  ىت  نت  مت  زت  رت  يب  ىب

b


c



d






 مم ام يل ىل مل ىكيك مك لك اك يق ىق يف ىف يث نثىث
 نيىي مي ريزي ٰى ين ىن نن من زن رن

 هب مب جبحبخب هئ مئ خئ حئ جئ يي
A
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B

C

D
E

F
G



   حص  مس  خس  جسحس  مخ  جحمحجخ  مج  حج  مثهت  ختمت  حت
  حق  مف  خف  حف  جف  مغ  جغ  مع  جع  حطمظ    مض  خض  حض  جض  مص  خص
 خم  حم  جم  هل   مل  خل  حل  جل  مك  لك  خك  حك  مقجك

H
I

J

K
Lɓ
M

N
O



P


 ين ىن من خن حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل
 ٍّ ٰىٌّ ٰذٰر يي ميىي خي حي جي يه  ىه مه جه
 ىب نب مب زب رب يئ ىئ زئمئنئ ّٰرئ ِّ ُّ َّ
 يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب

 ين ىن مننن زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك
 هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى



 

 
 حس جس مخ محجخ مججح مثحج هت ختمت جتحت

Q

 
R
S
T
U
V
W
X
Y


Z

a

b
 
c

d

e

f

 
g




 مس حص خص مص جض حضخض مض حط مظ جع 

 مع جغ مغ جفحفخف مفحق مق جكحك خك لك مك جل حل خل

  مل هل جم  حم خم مم جنحن خن من هن جهمه 

 ٰه جيحي خيميهي مئ هئ مب هب مت هت مث هث

h


i
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j

k

l

m

n

o



 مل خل هنمي من مل مك لك هش مش هس مس
 جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم يلجم ىل
 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰذٰر يي ىي مي خي حي جي يه مهىه

 ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ

p







q

 
r


s

t

u


  نثىث مث رثزث ىتيت نت مت زت رت يب

 ىليل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث

 مي زي  ٰىري ين ىن نن من رنزن ممام



 

 
 خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني

v



w


x

y



z





 خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هبمب
 مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض  مص خص حص مس

 حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك  جك مق حق خفمف حف جف
 حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل خم
  ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن

A

B
C
D


E

F
G



H
I
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J

K


L



  زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ
  ىث مثنث  زث رث  يت   ىت  نت  مت زت رت يب ىب نب مب

 يل  ىل  مل يك  ىك مك  لك  اك  يق  ىق  يف ىف يث

M

N

O
P

Q


R


 ام مم رن  زن من نن ىن ين ٰى ري 

 زي مي ني ىي  يي جئ حئ خئ مئ هئ جب حب خب مب هب  

 جت حت خت مت هت مث حج مج جح مح  جخ مخ

S

T

U
V
W
X


  جغ مع جع مظ حط مض  خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس
  هل مل خل حل جل مك لك خك جكحك مق  حق مف خف حف جف مغ



 

 
  ٰه مه جه هن من خن حن جن مم خم  حم جم
   هث مث هت مت هب مب هئ مئ هي مي خي حي  جي
 جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل مك لك هش مش هس مس

Y
ɗ
Z
a

b
c

d
e
f
g
h 
i

j

   ٰر  ٰذ  يي  ىي  مي  خي  حي  جي   يه  ىه  مه  جه  ين  ىن  من  خن  حن
 يب  ىب  نب  مب  زب  رب  يئ  ىئ  نئ  زئمئ  رئ  ّٰ   ِّ  ُّ  َّ  ٍّ  ٰىٌّ

k

l
m
n

o
p
q


  ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت  رت
  مم ام  يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق
  ني مي  زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن

 حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي

r

s
t
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u
v

w

x

yɗ
z





 مخ جخ جحمح مج مثحج هت مت حتختجت هب مب خب
  حط مض خض حض مصجض خصحص مس خس حس جس 

 حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ
A


B

C
D



E

F


  مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك
   جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل خلمل
  ىي مي خي حي  جي يه ىه مه جه ين ىنمن خن حن
  ىئ نئ زئمئ رئ ّٰ ِّ َُّّ ٰىٌٍّّ ٰر ييٰذ

G

H

I
J



 

 

K


L
M 
N

O

P
Q

R

  نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب  ىب نب مب زب
 ام يل ىل مل  يك ىك لكمك اك يق ىق يف يثىف  ىث
 يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن  نن من زن رن مم
  حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ
 حص  مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت  مت خت
  خف حف جف مغ جغ مع  جع مظ حط مض خض حض جض مص خص

 خل حل جل مك لك خك  حك جك مق حق مف

S
T
U
V
W

X

Y
Z
a
b
 
c

d

e
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f

g
h
i


  جي  ٰه  مه  جه  هن  من  خن  حن  جن  مم  خم  حم  جم  هل  مل
  مك  لك  هش  مش  هس   هثمس  مث  هت  مت  مبهب  هئ  مئ  هي  مي  خي  حي
  حن  جن  يم  ممىم  خم  حم   يلجم  ملىل  خل  منهن  مل
  يي  ىي  مي  خي  حي  جي  يه  ىه  جهمه  ين  ىن  من  خن

 مئنئ  زئ  رئ  ّٰ  ِّ  َُّّ  ٍّ  ٌّ  ٰى  ٰرٰذ

j

 
k

l

m


n

o


p

q


r






 زث رث يت ىت  نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ
  ىل مل يك ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف يث ىث نث مث



 

 
 حئ  جئ يي ىي ميني زي ري ٰى ين ىن نن زنمن رن مم  ام يل

A

B

C

D





 مج حج مث هت  مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ
 خص حص مس خس حس  جس مخ جخ مح جح
  حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض  جض مص
 ىل مل خل  جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف

  ىن من خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل
 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه مه جه ين

   زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ
  زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب
 مك لك اك  يق ىق يف ىف يث ىث نث مث

E

F
G




H
I

J


K
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L


M
 
N

O

P

Q
R

S
T

  ٰى ين ىن نن من  زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك
 مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ ىييي ني مي زي ري

 جخ مح مججح حج هتمث مت خت حت جت  هب
U



V 
W









X




  حطمظ مض  خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس

 مك لك خك حك جك مق  حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع
  هن من خن حن جن مم خم حم جم  هل مل خل حل جل



 

 
  مئ هي خيمي حي ٰهجي مه جه

Y


Z


a


b







  خنمن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل

 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي جي ىهيه مه جه ين ىن
 يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ
 يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت  زت رت

 من زن رن  مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك
A



B


C

D

E

F
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G


  خئ  حئ  جئ  يي  ىي  ني  مي   زي  ري  ٰى  ين  ىن  نن
  مج  حج  مث  هت  ختمت  حت  جت  هب  خبمب   حب  هئجب  مئ
  جع  حطمظ  مض  خض   حض  جض  مص  خص  حص  مس  خس  حس  جس  جخمخ  جحمح
  حل  جل  مك  لك  خك  حك  جك  مق    حق  مف  خف  حف  جف  مغ  جغ  مع
  خل  مهٰه  جه  هن  من  خن  حن  جن  مم  حمخم  جم   هل  مل  خل
  خن  حن  جن  يم   ىم  مم  خم  جمحم  يل  ىل  مل
  ىي  مي  خي  حي  جي  يه  ىه    مه  جه  ين  ىن  من
 زئ  رئ  ّٰ  ِّ  ُّ  َّ  ٍّ  ٌّ  ٰرٰى   ٰذ  يي

H



I





J

K

L

M



N

 
O

P


Q




 

 



 رث يت  ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ
 يل ىل مل يك ىك مك لك  اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث
 حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين  ىن نن من زن رن مم ام
 مج  حج مث هت مت خت حت جت هب مبخب حب جب  هئ مئ خئ
 مض خض حض جض مص خص  حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح

R


S(

mojam ekisdam 

tabutu dow muuum

)


T

U

V


W



X



 لك  خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ  مع جع مظ حط
 من خن حن جن  مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك
 هب مب هئ مئ هي  مي خي حي جي ٰه مه جه هن

 مس هث مث هت مت

Y


Z

a
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b









  من  خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل
 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن
 يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

 ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت  مت زت رت
A
B
C

D

E


F


G

H 

I


 ام يل  ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق  يف
  يي ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن نن من زن رن مم
  مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ
 حصخص مس خس  حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت

  مع جع مظ  حط مض خض حض جض مص



 

 
 مق حق مف خف جفحف مغ جغ

J

K


L
 
M

N


O


P

(

mojam ekisdam 

tabutu dow muuum)

Q


R



 مم خم حم جم يل ىل ملهلجم مل خل حل جل مك خكلك حك جك
 ىي مي خي جيحي يه ىه مه ينجه ىن من  خن حن جن يم ىم
  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰرٰى  ٰذ يي
 مث زث يترث ىت  نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب
 مم ام يل ىل مل يكىك مك لك  اك يق ىق يف ىف ىثيث نث

 حئ جئ يي ىي ميني زي ٰىري ين ىن نن  من زن رن

S


T
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  مج حج مث  هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ
  جض مص خص حص مس  خس حس جس مخ جخ مح جح

  جف مغ جغ  مع جع مظ حط مض خض حض

A
B
C
D

E
F
G
H
I
J

  هل  مل  خل  حل  جل  مك  لك   خك  حك  جك  مق  حق  مف  خف  حف
  مئ   هي  مي  خي  حي  جي  ٰه  مه  جه  منهن  خن  حن  جن   مم  خم  حم  جم
  جه  ين  ىن  من  خن  حن   جن  يم  ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل  هب  مب  هئ
  ِّ  ُّ  َّ  ٍّ  ٌّ  ٰى  ٰر  ٰذ  يي   ىي  مي  خي  حي  جي  يه  ىه  مه
 ىتيت  نت  مت  زت  رت  يب  ىب  نب  مب  زب  رب  ىئيئ  نئ  مئ  زئ  رئ  ّٰ

K


L
M




 

 
N
O

P

Q


R

S

T
U
V

W
X

Y

Z
a
b
c
d
 

 يك ىك مك  لك اك يق ىق يف يثىف ىث نث مث زث رث
 ري ٰى ين ىن نن  من زن رن مم ام يل ىل مل
 هب مب خب جبحب هئ مئ خئ  حئ جئ يي ىي ني مي زي
 مص خص حص مس خس حس مخجس جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت

  حق مف  خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض  جض
 هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق

e
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f

g
h
i
j
k

l


 خي حي  جي ٰه مه جه هن من خن حن جن مم خم حم  جم
 مك لك هش مش هس  مس هث مث هت مت هب مب هئ مئ هي مي
 يغ ىغ يع ىع يط ىط ِّـ ُّـ َّـ  هي مي هن من مل
 حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  يس ىس
 ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه ىه مه جه ين ىن من خن

  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر
  مث زث رث يت ىت متنت زت رت يب ىب نب

m

n
 
o
p
q
r
s
t
u
v


w

x

y



 

 
z

A

B
 
C
D





 يل ىل مل  يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث
 جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام
 حج مث هت مت خت حت جت هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ

  مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح  جح مج

 خك حك  جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط

A
B

C

D


E

F

G

H
I
J
K
L

M

N

O
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  هن من خن حن جن مم  خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك
 يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  خي حي جي ٰه مه جه
 يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن  حن جن

P

Q
 
R

S

T


U
V
W
X
Y

 مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُِّّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ
 يف ىف يث نثىث مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب
 نن من زن رن مم ام يل ىل مل ىكيك مك لك اك يق ىق
 حب جب هئ مئ خئ حئ جئ ىييي ني مي زي ري ٰى ىنين
 مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب  خب

Z
 
a

b
c
d

e

f
g
h
i
j



 

 

k
 
l

m
n






 مع جع مظ حط مض  خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ
 جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف  حف جف مغ جغ

A

B



C


D



 مه جه هن من خن حن جن  مم خم حم جم هل مل خل حل
 من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  ٰه

 ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه ىه مه جه ين ىن
 ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى

 ىث  نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت  يب

E


F

G


H
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I


J
 
K

L


M


 رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك ىقيق يف ىف يث
 خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن
 مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب  جب هئ مئ
 حط مض خض حض جض مص  خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح
 خك حك جك مق حق خفمف حف جف مغ معجغ جع مظ

 جنحن مم خم حم جم هل مل خل حل جل  مك لك

N

O

P

Q

R

S


T
 
U


V




 

 
 هب مب هئ  مئ هي مي خي حي جي ٰه مه جه هن من  خن

 حم جم يل ىل مل خل  هش مش هس مس هث مث هت مت
 ىه  مه جه ين ىن من خن حن جن يم  ىم مم خم
 ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي جيحي يه
 نت مت زت رت يب نبىب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ

 اك يق ىق يف ىف يث نثىث مث زث رث يت  ىت

W

X

Y

Z
 
a


b

c


d


e






  من زن رن  مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك
 هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني مي زي ري ٰى ين ىن نن

  جخ  مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب  خب حب جب 
 مض  خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ

A
B
C
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D

E

F

G

H
I
J
K

L
M
N

O


 خك حك جك مق حق مف خف  حف جف مغ جغ مع جع مظ
  ىن من  خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  مك لك
  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه ىه مه جه ين
 زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ

P

Q
R


S

T

U
V
W

X

Y




 

 
Z
a

b
 

 ىق يف ىف يث ىث نث مث  زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب
   نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك  ىك مك لك اك يق

 مبخب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن
 مخ جخ مح جح مج حج مث هت  مت خت حت جت هب

c

d
e

f

g
h

i

j
 
k

l


m


n
 

 مغ جغ مع جع  مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس  خس حس جس
 خل حل جل مك لك خك حك  جك مق حق مف خف حف جف 

  جه هن من خن حن جن مم خم حم  جم هل مل
 مئ هي مي خي حي جي ٰه  مه

o
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w
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 مه جه ين  ىن  من خن  حن  جن يم  ىم مم خم حم  جم يل  ىل مل خل
 ِّ  ُّ َّ ٍّ  ٌّ  ٰى ٰر ٰذ  يي ىي   مي  خي حي جي يه  ىه
 زت رت يب  ىب نب مب   زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ  ّٰ
 لك  اك  يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث رث يت   ىت نت  مت

A
B
C

D


E

F
G

H
I

J

K
L



 

 
M
N
O

P

 ري ٰى ين ىن نن من  زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك
  هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني مي زي
  خس حس جس مخ جخ  مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت
  جغ مع جع مظ حط مض خض حض  جض مص خص حص مس
 لك خك حك جك مق حق مف خف حف  جف مغ

Q

R

S
 
T
U
V
W
X

Y
Z

a

b
c
d


 جه ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل
  ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي خي حي جي يه ىه مه

 ىت نت مت زت رت يب  ىب نب مبزب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ
  ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف  يث ىثنث مث زث رث يت

 ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل
e
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 حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي
 جخ مح جح مج حج مث هت مت  خت حت جت هب مب خب 

 مظ حط مض  خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس  مخ 
  مك لك خك حك جك مق  حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع 

A

B
C

D
E



F

G
H
I

J




 

 
K
L
M
N


   حم جم يل ىل مل خل خن حن جن مم خم حم جم  هل مل خل حل جل

  حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم
  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي
 مت زت رت يب ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ

O
P

Q

R
S

T

U
V

W
X
Y
Z



  ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث  نث مثزث رث يت ىت نت

 ٰى ين ىن  نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك
 خئ حئ  جئ يي ىي ني مي زي ري 

a

b

c
d
e
f
g
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h

  مخ  جخ  مح  جح  مج  حج  مث  هت  مت  خت  حت    جت  هب  مب  خب  حب  جب  هئ  مئ
  جف  مغ  جغ  مع   جع  مظ  حط  مض  خض  حض  جض  مص  خص  حص  مس  خس   حس  جس

  هل  مل  خل  حل  جل  مك  لك  خك   حك  جك  مق  حق  مف  خف  حف
 مئ  هي  مي  خي  حي  جي  ٰه  مه  جه  هن  من  خن  حن   جن  مم  خم  حم  جم

i
j
k
l
m
n

o
p

q
r
s
t

 




 جه ين ىن من  خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل
  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي جي يه ىه مه 

  مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ
 يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث  يت ىت نت

A
B


C

D
E
F
G



 

 
H
I
J
K

L
M
N

O

P

  ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك  لك اك

  جت هب مب خب  حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى  ين 
 جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ  مح جح مج حج مث هت مت خت حت

 جك مق  حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط  مض خض حض 

Q

R
S

T
U
V

W

X
 
Y
Z
a
b
c
d
e
f

 خن حن جن مم خم حم  جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك
 مب هئ مئ هي مي خي حي جي  ٰه مه جه هن من 

 مم خم حم جم يل ىل مل خل مس هث مث هت  مت هب
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g

h

i
j
k

l
m
n

o
p





 خي حي جي يه ىه  مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم
 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي

 ىت نت مت زت رت  يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ 
  لك اك يق ىق يف ىف يث  ىث نث مث زث رث يت 

A
B
C

D

E
F

G
H

I
J
K
L
M
N


   ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل  مل يك ىك مك



 

 
  هب مب خب  حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري

  خس حس جس مخ جخ مح جح  مج حج مث هت مت خت حت جت
  جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض  حض جض مص خص حص مس
 هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق  حق مف خف حف

 
O
 
P
Q
R
S

T

U
V
W
 
X
Y

Z

a
b
c





  ين  ىن  من  خن  حن  جن   يم  ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل
 ٰى  ٰر  ٰذ  يي  ىي  مي  خي  حي  جي   يه  ىه  مه  جه

     ىب  نب  مب  زب  رب   يئ  ىئ  نئ  مئ  زئ  رئ  ّٰ  ِّ  ُّ  َّ  ٍّ     ٌّ  

 نث مث زث رث يت ىت  نت مت زت رت يب
A
B
C
D
E
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F

G
H
I

J
K

L

  يل ىل مل يك ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف يث ىث
  خئ  حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من  زن رن مم ام

 مت خت حت جت هبمب خب حب جب هئ مئ

M

N

O
P

Q
R
S






 جض مص خص حص مس خس  حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت
  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل جع مظ  حط مض خض حض 

A
B
C
D

E
F



 يي ىي مي خي  حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم



 

 
 مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ
 اك يق  ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يتىت نتمت زت رت  يب ىب نب
  ٰى ين ىن نن من زن  رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك

G
H
I

J
K
L
M

N

O


P
Q


  حت  جت مبهب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني مي زي ري
  حص مس خس حس   جس جخمخ مح جح مج حج مث هت مت خت

  جف مغ جغ مع جع مظحط مض  خض حض جض مص خص
  لك خك حك جك مق حق مف خف  حف

R

S
T 
U
V

W

X
Y 
Z

a
b
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 من خن  حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل  جل مك
  مت هب مب هئ مئ هي مي  خي حي جي ٰه مه جه هن 
  خم حم جم يل ىل مل خل هس مس  هث مث هت

 مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم

c
d
e

f


g

h


i

j





 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ   ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه
  رت يب ىب نب مب زب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ

A
B

C
D

E

F



  يث ىث نث مث زث رث يت ىت  نت مت زت
  زن رن مم  ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف  ىف
 حت جت هب مب خب حب جبهئ مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من



 

 
G

H
I
J

K
L
M
N
O



   حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت  مت خت
 مف حف جف مغ جغ مع  جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس

   حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك  حك جك مق حق 

 يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل

P
Q

R
S




T

U
V
W

X
Y



 


  ىي  مي  خي  حي  جي  يه   ىه  مه  جه  ين  ىن  من  خن  حن  جن
  مب  زب   رب  يئ  ىئ  نئ  مئ  زئ  رئ  ّٰ  ِّ  ُّ  َّ   ٍّ  ٌّ  ٰى  ٰر  ٰذ  يي
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  يف  ىف  يث  ىث  نث  مثزث  رث   يت  ىت  نت  مت  زت  رت  يب  ىب  نب
   نن  من  زن   رن  مم  ام  يل  ىل  مل  يك  ىك  مك  لك   اك  يق  ىق

A

B

C


D

E
F
G

H

I

J




  حب جب هئ مئ خئحئ جئ يي ىي ني  مي زي ري ٰى ين ىن
 خس حس جس مخ  جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب  مب خب
  مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط  مض خض حض جض مص خص حص مس

 حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك  مق حق

K


L

M

N

O
P
Q




 

 
R
 
S
T

UV







 مه جه ين ىن من  خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل
  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خي حي جي يه ىه
 مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ

A
B
C
D

Eɗ


F

G
H

I
J


 مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث  رث يت ىت نت
 ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك  ىك

K
L
M
 
N

O

P
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Q






  مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين
 خص حص مس خس حس جس مخجخ مح جح مج حج مث هت  مت خت حت جت هب

 جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض  مص 
  ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  

Aɓ

B
C

D
E
F

G


H

I

 
J
K
L
M

N

  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين
 مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

O

 
P
Q



 

 

R

S

 


 ىف يث ىث نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب
 ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يف

A

B
C
D
E
F

G

 جت هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى
 مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج  حج مث هت مت خت حت

H
I
J
K
L
M
N
O
P

 جغ مع  جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص
  خك حك  جك مق حق مف خف حف جف مغ 

Q

R
S

T

  جم يل ىل مل خل حم جم  هل مل خل حل جل مك لك
 ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم

U
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V
W
 
X
Y
Z


ɓ

 مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه
  مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ

 يل ىل مل يك ىك  مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث 
 ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن  من زن رن مم ام 

A
B
C
D
E

F

G

H

I

J

K
L
M
N


 مث هت مت خت حت جت  هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ  يي
  مض خض حض جض مص خص حص مس خس حسجس  مخ جخ مح جح مج حج

 مق حق مف خف حف  جف مغ جغ مع جع مظ حط
O





 

 
P
 
Q


R
S
T

 يلىل مل خل مم خم حم جم هل مل خل حل جل  مك لك خك حكجك
 جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم
  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه مه
 مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ

U

V

W


X

Y

Z
a
b
 
c
d




  اك يق ىق يف ىف يث ىث  نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب
 زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل  مل يك ىك مك لك

 حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي 
A
B
C

D
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E

F

G

H
I
J

  حص  مس  خس  حس  جس  مخ  جخ  مح  جح  مج  حج   مث  هت  مت  خت  حت  جت  هب  مب  خب
    حق  مف  خف   حف  جف  مغ  جغ  مع  جع  مظ  حط  مض  خض  حض  جض   مص  خص
جن  يم  ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل  لك  خك  حك  جك  مق

K

L
M
N
O
P
Q


 
R
S

T





 يي ىي مي خي  حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن
 مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ 
 ىل  نت مت زت رت يب ىب نب مب  زب رب يئ  ىئ نئ

A
B
C
D
E
F
G



 

 
H
I
J

 يك ىك مك لك  اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث  رث يت
 ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام  يل ىل مل

K

L
M



N


O




  جت هب مب خب  حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري
 حص مس خس حس جس مخ جخ مح  جح مج حج مث هت مت خت حت

  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  جض  مص خص 
A

B
C
D

E
F

G

H

I
J
K

 خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن
 ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي 
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 مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب  مب زب رب يئ 

L

M
N

O
P
 
Q
R
S

T
U




يك   ىك  مك  لك  اك  يق  ىق  يف  ىف  يث  ىث   نث 

ين ىن  نن   من  زن  رن  مم  ام  يل  ىل   مل 

جب  هئ  مئ  خئ  حئ  جئ  يي   ىي  ني  مي  زي  ري  ٰى    

جخ مح  جح  مج  حج  مث  هت  مت  خت  حت  جت  هب   مب  خب   حب 

A

B



C

D
E

F
G

H

I
J
K



 

 




 حم جم يل ىل مل خل جض مص خص حص مس خس حس جس مخ
 يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم

A

B
C 
D
E

F
G 
H





 زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ
 ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت   يب ىب نب مب

 جخ ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث   

A

B

C
D
E

F

G


H
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 مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل
  حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني 

A

B
C

D
E


 جس  مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب  مب خب
 ىل مل خل مغ جغ  مع جع  مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس
 حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل
 رئ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي

F
G
H

I
J

K

L
 
M
N
O


P

Q
R
S








 

 
 زث رث يت ىت نت مت زت  رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ
 يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث  ىث نث مث

A

B

C
D

E





  ني مي زي ري  ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام
  مب خب  حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي

 مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج  مث هت مت خت حت جت هب
  مغ جغ  مع جع مظحط مض خض حض جض مص خص  حص

A


B (

mojam ekisdam 

tabutu dow muuum)

C

D




E



 ين ىن من خنحن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل
 ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه

 زب رب يئىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى 
 ىت نت مت زت رت يبىب نب مب

F
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G
 
H







مك  يت رث زث مث نث ىث يث ىف  يف ىق يق اك لك 
زي   ىك يك مل ىل  يل ام مم رن زن من نن ىن ين   ٰى ري 

 هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي 
A
B
C
D
 
E
F


G

H





 جس مخ جخ مح جح  مج حج مث هت مت خت حت جت
  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل حص مس خس حس
  مي خي حي جي يه ىه مه جه   ىن من خن حن جن

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي 

A

B
 
C
D
E
F



 

 
G
H
I

J
K





  مت  زت  رت  يب    ىب  نب   مب  زب  رب  يئ  ىئ  نئ  مئ  زئ  رئ
   مك   لك  اك    يق  ىق  يف  ىف  يث  ىث   نث  مث  زث  رث  يت  ىت   نت

 زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن  مم ام يل ىل مل يك ىك

A
B
C
D

E
F
G
H
I
J
K




  هت مت خت حت  جت هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي

 خض حض جض مص خص حص مس خس حس  جس مخ جخ مح جح مج حج مث

A

B
C

D

E

F
G
H
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 خل مل ىل يل جم حم خم 

جه ىن ين  يم  جن حن خن من   مم ىم 

A
B

 
C




  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر   ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه

  يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ   مئ زئ رئ ّٰ ُِّّ
 رن  يث ىث  نث مث زث رث يت  ىت نت مت   زت رت

A
B
C



D

E
F
G
H
I



ɗɗ

 يف ىق يق اك لك مك ىك يك مل ىل يل  ام مم رن 

حئ  زن من نن ىن ين  ٰى  ري زي مي ني ىي يي جئ 

A

 
B



 

 
C
D
E





  مم    خم حم جم يل ىل مل خل
 جي يه ىه مه جه ين  ىن من خن حن جن ىميم

A
B

C
 
D




  ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي
  ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ

 يت ىت نت مت زت رت يب ىب  نب مب زب رب يئ
A
 
B

C
D
E

F
G





مك لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث رث
A

B

C
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 ىنخنمن حن يمجن ىم ملىليلجمحمخممم خل
 َّ ٍّييٰذٰرٰىٌّ ىي مي حيخي جي مهىهيهجهين 

A
B
C
 
D
E

F





 مبنبىب زب يئرب  ىئ ُِّّّٰرئزئمئنئ

 زث رث يت ىت نتمت  زت رت يب
A 
B
C





   اممم ىليل مل يكىك مك مثنثىثيثىفيفىقيقاكلك

مي زي ري ىنينٰى زنمننن رن  

A

B

C
D
(

mojam ekisdam 

tabutu dow muuum)
E





  مم خم حم جم يل ىل مل خل



 

 
 ىه مه جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم

A

B
C
D





  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه
 يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ

A

B
C

D

E
ɗ


ɓ

  زث رث يت ىت نت مت زت رت
  يق ىق يف ىف يث ىث نث  مث

 مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك  اك
A

B

C
D

E
F
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ɓ

















 (
mojam ekisdam 

tabutu dow muuum)



(
mojam ekisdam 

tabutu dow muuum)






(
mojam ekisdam 

tabutu dow muuum)






































 

 



چ مث ڃ  ڃ    ڃ   ڃ  ڄ ڄ  نث ڄ ڄ










(
mojam ekisdam 

tabutu dow muuum)








َ ال  » ْن ل : َشَهادَ ُم لََعَ ََخْس  ْسالبُِني

َ
  ةي أ

َ
ال  نَّ حممًدا رَُسوُل اهللي،إيََلَ إل اهلل َوأ َوإييتَاءي   ، ةي َوإيقَامي الصَّ ََكةي     « وََصْومي َرَمَضانَ  ، وََحجِّ اْْلَيْتي  ،الزَّ













 نث ڄ ڄ ڄ ڃ مث 

(
mojam ekisdam 

tabutu dow muuum)







 ْعالَها قُْوُل ل      
َ
ْدنَاَها  » اليَماُن بيْضٌع وََسبُْعوَن ُشْعبًَة،أ

َ
إيََلَ إيل اهلُل َوأ

ريي إيَما  َذى َعني الطَّ
َ
َن ال َطُة األ «قي َواحلَيَاُء ُشْعبٌَة مي يَماني   
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 نث ۓ ڭ ڭ ڭ مث  
(
mojam ekisdam 

tabutu dow muuum)









 

« َن بي ْن تُْؤمي
َ
ي وَ أ هي مَ اَّللَّ  « الئيَكتيهي َوُكتُبهي َورُُسليهي وايلْوم اآلخر َوالَْقَدري َخْْيه َوََشِّ



































 

نثپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺمث 












 نثيب جت حت خت مت ىت يت جث مث 



 

 




































Ɗɗɗɗɓɗ

ɗɗɗ 
مثڃ ڃ ڄ ڄ ڄنث ɗ(

mojam ekisdam 

tabutu dow muuum) 

ɗɗ

ɗ

 ي  ي َتَعاََل ت َّ يْسعييَ ْسَعًة وَ »إينَّ َّللي ائًَة إيَلا ا ت ْحَصاَها َدَخَل اْْلَنََّة «  ْسًما مي
َ
داً َمْن أ َواحي   

ɗɗɗ

ɗɗ

ɗɗɗ

ɗ



ɗɗɗɗ

ɗɓɓɗɗ
 

 ɓ
ɗ
ɗ
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Ɗɓ
ɗɗ
ɓɗ

 ɓ

ɓ
ɓ

 ɗɓɓ
ɓɓɓŋ

 ɗɗɗɓ
ŋ

 Ɗɗɗ
ɓɓɓ

 ɗɗɗɗɓ
ɓ
ɓ

 ƴɗɗŋ
ɗɗŋ

ɗ

 ɗɓɓ
ɓɓɓɓ

 ɗɓɓ
ɓɓɗɗ
ɓɓɓɓɓɓ
ɗ

 ɗɓ




 Ɗɗ



 ɗɗɗ
ɗ

ɗ
ɓɗɓɓ

 Ɗɗ
ɗƴƴ
ƴƴɗ



 

 
 Ɗɗɓ

ɓɗ

 ɗɗɗɓɓ
ƴƴɓɓɓɓɓɗ

ɓɓɓɗ

ɗ ɗɗ
ɓɓ
ɗ
ɓ

 
ƴƴ
ɗɗ

 ɗ

ɗ


 

ɗ

ɓɗ

 Ɗɗɗ
ɓɓɓ
ɓɓɓ

ɗ ɗɗɗɗ
ɗ
ƴƴ
ɓ

 ɓ

ɗɗŋɗ

 ɓɓ


 ɗ

ŋɗɗɗɗ
ɗɗɓ

 ɗ
ɓƴƴ
ɗɗɗƴƴ
ɗ
ɗɓɗ
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 ɓɗ


 ɗ
ƴ


ɓ

 ɗɗɗɗ

ɗƴƴɓƴƴ

ɗ

 ɗɓɗɓ
ɓɗɓ
ɗɗ
ɓ

 ɗɗɗ
ɗɗ
ɗɗ


 ɗ
ɓ

 ɗɓ


 ɗɗɗ
ɗ
ɗ
ɗ
ɗ

 ɗɗ


 ɗ



 ɗɗ

ɗ
ɗ

 ɗɗɓ
ɗɗɗɗɗ
ɗɗɗ



 

 
 ɓ


ɗɗɓɗ
ɗ

 ɗɗ
ɗɗɓ
ƴɓ

 ɗɗƴɗ
ɗɗ

ɗɓɗɓ
ɓɗɗɗɗɗ

 ɓɗɓɗ
ɗɗɓɓ
ɗ

ɓ

 ɓɓɓ


 

ɗɓɗ
ɗɓ

 ɗɓɗ
ɓɓɓɓ
ɗɓ

ɗɓ

 ɗɓɓɓ
ɗɓɓɗ
ɓɓɗɓ
ɗƴɓŋ
ɓɗɓɗƴ

ɗɗɗɗɗ
ɓ

ɗɗ ɗɗ

ɗɗɗɗ
ɓɓɗɓ
ɗɗɗɗɗ

 ɓɗɓƴ
ɗ

ɓɓɗ
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 ɓɓ

ɗ

 ɗɗ

ɓɓɓɓ

Ɗɗɗ

ɗɗ

 
ɗ

 ɗɗɗ
ɗ

ɗ

ɗ

 ɓɗ
ƴŋɓɗɗ

ɗɓɗɓɓ
ɗɗɓɗɓɓɓ

 ɗ
ɗɓ
ɓ

ɗ







ɓɗɓɓ
ɗɓɓɗɓɗɓɓɗ
ɓŋ
ɗ




ɗ
ɗɗ

 
ɗɗ




 ɗɗɗ
ɗɗɗɗɗɗ
ɓɗ

ɗɗƴƴɗ




ɗɗƴ
ɗƴɓ



 

 
ɗƴ
ɗ

 ɗɗ
ɗ

ɗ


 ɗɓ
ɗɗ
ɗ

 ɗɗɗɗ
ɗɗɗ
ɗɗɗ

ɗɗ

ɓɗ
ɗɗ

 ɗɗɓ
ɗ
ɗmɗɗɗ

ɗoɗ

ɗŋɓ
ɗɓɗɗ
ɗɗɗɗɗɗɗ
ŋɗ

 ɗɗɗ
ɗ
ɗɓ


 ɗɗ
ɗɗ

ɓ

 Ɗ

ɓɗɗɗ

ɗ
ɗ
ɗ

 ɗɗ
ɗɗɗ
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 ɗ
ɗɗ
ɗ

 

ɗ

ɗɗ

 ɗ
ɓ

ɓɓɓ
ɓɓɗɗɗɗ

 ɗɗɗ

 ɗɗɗ

ɗɗɗ
ɗ

 ɗ



 ɗɗɓ
ɗɓɗ

Ɗɗɗ
ɗ

ɗ




ɓɓ
ɗ


 ɗɓ
ɗ


ɓɗ


ɓ






ŋɓ
ɓɓ

 ɓɗ
ɗɗɗɗɗ
ɗ



 

 


 ŋ

ɓ

ɗ ɓ
ɓ
ɗɗɗɓ


 ɗ
ɗɗ
ɗɗ


 

ɗɗɗ
ƴɓɓ
ɗɗ

 ɓɗ
ɓɗ

ɗ

ɗ 
ɓɗɗɗɗɗ


 ɗɗɗ


 ɓ
ɗ
ɓɓɓɓɓ

ɓɓ

 ɗɓɓ
ɓɓɓɓƴɓɓƴ





ɗɗɗ

ɗɗ


 ɗɗɗ



ɗ
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ɗɗ

ɗ



ɗ

ɗɗɓ

ɗɗɓ

ɗ

Ɗɗɓ

ɗɗ

ɗ

ɗɗɗ



ɓɗ

ɗɗɗ

ɗ

ɗɗ

ɗɗɗ

ɗɗɗɗ

ɓɓɗ

ɗɓɓɗ

ɓɗɓɗɗ

ɓɓɓɓ 
ɓɓ

نث ٹڤڤ ڤڤڦ ڦ ڦڦمث

ɗɗɗɗmɓɗ

ɗɗɓɓɗɗɓɓɗ

ɗɓɓɗɗɗɗ

ɓɓɗɗɗɗ

ɗɓɓ

ɗ

ɗŋɗɗɗɗ

Ɗɗ



(
mojam ekisdam 

tabutu dow muuum)

ɗɗ





 

 
Ɗ

ɓɗɗ

ɗɗɗɗɗ
نث ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ مث



ɓɓɗ

ɗ



 (
mojam ekisdam 

tabutu dow muuum)ɗ



ɗɗɗ

ɗɗ

ɗɗɗɗ

ɗɗɗ


 « 

َ
ُك رَُجٌل َشبَْعان لََعَ أ ل يُوشي

َ
ثْلَُه َمَعُه ، أ تَاَب َومي وتييُت الْكي

ُ
ل إيِّنِّ أ

َ
ُقوُل:َعلَيُْكْم  رييَكتيهي يَ أ

،َفَما وََجْدتُ  ُموهُ بيَهَذا الُْقْرآني ْن َحَرام  فََحرِّ لُّوُه، َوَما وََجْدُتْم فييهي مي حي
َ
ْن َحالل  فَأ  «  ْم فييهي مي

Ɗɓ

ɗ

ɗɗ

ɗɗ

ɓɓɗɓɓɗɓɓ

ɓɓɓɓɓɓɓ

ɓɓɓɓɗɓɓ

ɓɓ

ƴɓɓɓɓ

ɗ

ɗɗɗɓɗ

ɓɓ

ɓɗɓɗ

 (
mojam ekisdam 

tabutu dow muuum)ɗɓɓ

ɗ

ɗɗ



ɗɗɓ

ɓɓɗ
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ɓɓɗɗ



ɓɓɓɓɓ

ɓɓɓ

ɓɓɓɓɓɗɗ

ɓɓɓɓ

ɓɓɓ

ɓɓɓɗɗɓ

ɓ

ƴ

ɗŋɓ

ɓɓɓ

ɗ

ɓ

ɓɗɓɓ

ɗɗɗɗ

ɗɓɓɗ

ɗ  نث ەئ وئ وئ ۇئمث

(
mojam ekisdam 

tabutu dow muuum)ɗ 

ɗɗɗ

ɗɓ

 » يهي خي
َ
ُ ِفي َعْوني الَْعبْدي َما ََكَن الَْعبُْد ِفي َعْوني أ »َواَّللَّ



ɗɗ

ɗɗɗ

نثې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئمث 

(
mojam ekisdam 

tabutu dow muuum)

ɗ ا «» اْشَفُعوا تُؤَْجُرو  

ɗɗɗ

ɗɗɓɓ

ɗɗɗ

ɗɗɓ

ɗ

ɓɓɓɓ

ɓɗɗɓ

  نثک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳمث



 

 
ɓɗɗɓɓ

ɗɗɗ

ɗɓ

(
mojam ekisdam 

tabutu dow muuum)

ɓɗ



ɓɗ

ɓɗɗɓ


وْ   َوَل    َصاليح    يَْدُعو   ََلُ  «

َ
لْم    يُنْتََفعُ   بيهي   أ وْ   عي

َ
َية    أ نْ   ثاَلث    َصَدَقة    َجاري » إَذا   َماَت   اْبنُ   آَدمَ   اْنَقَطعَ   َعَمُلهُ   إل   مي

ɗɗ

ɗɓɗ

ɗɗɗ





Ɗ

ɗɗɗɗɗɓ

ɓɗɗ

ɗɗɗ

ɓɓɓɓɓ

ɗɗɓɓ

Ɗɗɗɗɗ

ɗ

ɗ

(
mojam ekisdam 

tabutu dow muuum)

ɗɗ

ɓɓɓ

ɓɗɓ

ɓɓɓ

ɓɓɓɓ

ɗ



ɗ

ɗɓɗ

ɗɗ

Ɗɗɗ
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ɗɗɓɗɗ

ɗɗɓ

ŋ

ɓ

ɓɓɓɗɗɓɓɓ



ɓ

Ɗɗ  

(
mojam ekisdam 

tabutu dow muuum)



ɗɓ

(
mojam ekisdam 

tabutu dow muuum)ɗ





ɗɓɓɓɓ

ɓ

ْن   تََرْوَن َقْبَلَها َعْْشَ آَيات  َف  َتُقوَم َحّتَّ َها لَنْ نَّ » إي  ْمسي مي ابََّة َوُطُلوَع الشَّ اَل َوالَّ جَّ َخاَن َوالَّ َذَكَر الُّ
قي وََخْسٌف   ُجوَج َوثاَلثََة ُخُسوف  َخْسٌف بيالَْمْْشي

ْ
ُجوَج َوَمأ

َ
يََس ابْني َمْرَيَم َوَيأ بيَها َونُُزوَل عي َمْغري

 ْ ُر َذليَك َناٌر َتْ َمْغريبي وَ بيال يَرةي الَْعَربي َوآخي َزي ْم « َخْسٌف ِبي ْن ايْلََمني َتْطُرُد انلَّاَس إيََل حَمَْْشيهي  ُرُج مي
ɗɓ

(
mojam ekisdam 

tabutu dow muuum)

ɓ

» الي جَّ ْن الَّ ْكََبُ مي
َ
ْمٌر أ

َ
اَعةي أ يَامي السَّ   » َما بَْيَ َخلْقي آَدَم إيََل قي

ɗɗɓɓɓ

ɗ

ŋɗ

ƴɗ

ɗɗɓɓɓ

ɗƴƴɗ

ɓɓɓɓɗɗ

ɓɓɓɓɓ

ɓɓɗɓɓɓ

ɓɓɓɓ

ɗɗɓɗ

ɓɗɗ

ɓ



 

 
ɓɗ

ɗɗ

Ɗ

ŋ



 (
mojam ekisdam 

tabutu dow muuum)ɗ



ɗ



ٌن َفيَتَّ  نَُّه ُمْؤمي
َ
تييهي َوُهَو ََيَْسُب أ

ْ
ي إينَّ الرَُّجَل يَلَأ

 َعنُْه َفَواَّللَّ
َ
الي فَلْيَنْأ جَّ َع بيالَّ « »َمْن َسمي بَُهاتي ْن الشُّ ا َيبَْعُث بيهي مي مَّ  بيُعُه مي

ɗɗɗ



ɗɗɗ

ɓ



ɗ

ɗɓɗ

ɓɗ

ɓɓɓ

ɓɓ

ɗɗ

ɗɗ

ɗɓɗ

ɗ

 (
mojam ekisdam 

tabutu dow muuum)

ɗŋɓ

ƴɗɓɓ

ɓɗɓɓ

ŋɓ

ɗɓɗ

ɗɗɗɗ

ɗɗɗ

ɗɗɗ



هْ 
َ
ْهَل َسَماَواتيهي َوأ

َ
َب أ َ َعذَّ نَّ اَّللَّ

َ
هي » لَْو أ رْضي

َ
َُهْم ََكنَ  َل أ َبُهْم وَُهَو َغْْيُ َظاليم  لَُهْم، َولَْو رَِحي ْت  َعذَّ

نْ رَِْحَ  ُ مي ي َما قَبيلَُه اَّللَّ ُحد  َذَهبًا ِفي َسبييلي اَّللَّ
ُ
ثَْل أ ْنَفْقَت مي

َ
ْم، َولَْو أ ْعَماليهي

َ
ْن أ ا لَُهْم مي َك َحّتَّ  تُُه َخْْيً
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نَّ 
َ
َن بيالَْقَدري َوَتْعلََم أ َص تُْؤمي

َ
ي  َما أ ُصي َك لَْم يَُكْن يلي

َ
ْخَطأ

َ
نَّ َما أ

َ
ئََك، َوأ ُْخطي بََك َولَْو  ابََك لَْم يَُكْن يلي

َخلَْت انلَّاَر «   ُمتَّ لََعَ َغْْيي َهَذا َلَ
ɗɗɓ

ɗɗ

ɗɗɗ

(
mojam ekisdam 

tabutu dow muuum)ɓɗ 

ɗɓ

ɗ 
ْن ََيْلَُق ا» 

َ
يَر اْْلاَلئيقي َقبَْل أ ُ َمَقادي لَْف َسنَة  َكتََب اَّللَّ

َ
َي أ َْمسي َماَواتي َواألرَْض ِبي   « لسَّ

ɗɗɗ

ɗɗɗɗɗɗɗ

ɗɗɗ

ɗɗɗɗ

ɗ

ɗ

ɗɗɗ

ɓ

ɗɗɗɗɗ

ɗɓɗɗ

ɗ  نثڃڃچچچچڇمث
(

mojam ekisdam 

tabutu dow muuum)ɗ

ɗ 
ٌ ليَما ُخليَق ََلُ  « » اْعَملُوا فَُُكٌّ ُميََّسَّ

ɗɗ

ɗɗɗɗ

 ɗ

ɓɓmɗɓɗ

ɓɗ

ɗ

ɗɗɓɗɓ

ɓɗɓ



ɓɓ

ɓɓɓ

ٺ  ٺ  ٺ     ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ   ڦ   نث 



 

 
ڦ   ڦ  ڦ  ڄ    مث

ƊɗƁƴɗ

ɗɗɗ

ɗ

 نََّك تََراُه  فَإينََّك إيْن ل تَُكْن تَ 
َ
َ َكأ ْن تَعبَُد اَّللَّ

َ
ُه يََراَك «َراُه فَإينَّ » أ

ɗɗɓɗɓ

ɓ

ɗɗ

ɗɓɗ

ɗ(
mojam ekisdam 

tabutu dow muuum)

ɗɗ



ɗɓ

ɗ

ɗɗɗɗ

ɓɗɗɓɗɗ

ɗ

ɗɗ



ɓ

ɓɓɓɓɓɓɗɗɓ

ɓɓɓ
نث ٱٻٻٻٻپپپپ ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ مث

(
mojam ekisdam 

tabutu dow muuum)ɓ

ɓɗ

نييَ   «  ُ وََصاليحُ   الُمْؤمي َ   اَّللَّ »   إينَّمَ ا َوليّيِّ
ɗm



ɗɗɓɓ

ɗɓɓ

ɗɓɓɓɓ

ɓɓɓɗɗ

ɗ

ɗɗɗ

ɓɓɗɗ

ɗɓɓɓɗɓɓ
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ɓɓɓɓɓ

ɗ





ɓɗɓɓ

ɓɓɓ

ɗ(
mojam ekisdam 

tabutu dow muuum)
ْنَفَق »  

َ
َحَدُكْم أ

َ
ه لَْو أن أ ْ بَيدي ْصَحاِبي َفَواذليي َنْفِسي

َ
ْم  ل تَُسبُّوا أ هي َحدي

َ
ْدرََك ُمدَّ أ

َ
ُحد  َذَهَباً َما أ

ُ
ثَْل أ ْي  مي  «  َفهُ َول نَصي

ɗɗ

ɓɗ
ْْجَعييَ  »

َ
ي َوالَْمالئيَكةي َوانلَّاسي أ ْصَحاِبي َفَعلَيْهي لَْعنَُة اَّللَّ

َ
 «  َمْن َسبَّ أ



ɗ

(
mojam ekisdam 

tabutu dow muuum)ɓ



ɓ

ɗɗɗ



ɓmɗ

mɗɗ


ي َورَُسوَُلُ »  نَا َعبُْدُه، َفُقولُوا: َعبُْد اَّللَّ

َ
َما أ ْطَرتي انلََّصارَى اْبَن َمْريََم فَإينَّ

َ
 «  ل ُتْطُروِني َكَما أ

ɓɓɓɓ

ɗɗɓɓɓɓ

ɓɗɓɓɓɗ

ɓɓɗɗ

ɓ

ɓɓɗɓ

ɓ

ɓɓ        نث ڄ ڄ ڃڃڃڃچ چمث 

ɗɗ

ɓɓ

ɗɓɓ

ɓɗɓ

ƴɓɓ  
مث ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ نث               (

mojam ekisdam 

tabutu dow muuum) 



 

 
ɗɗ

ɓ

ɓɗɗɗɗ



ةي َيُهوْ  مَّ
ُ
هي األ َن َهذي َحٌد مي

َ
د بيده يل يَْسَمُع ِْب أ ْي َنْفسي حمما ٌّ ُثمَّ َيُموُْت ولم  » َواذلي اِّني يٌّ َول نَْْصَ دي

ُن ِْب إيل َكن من أصحاب انلَّاَر«   يُْؤمي
ƴɗɗ

ɓɗɗ

ɗ  نث   چ  چ  چ  ڇ   ڇمث

ƴɗɗŋɗ

ƴɗƴ
ƴ

َماً فَال َتَظالَُموا«  ْ وََجَعلْتُُه بَيْنَُكْم حُمَرَّ لَْم لََعَ َنْفِسي ْمُت الظُّ ْ َحرَّ    »إيِّنِّ

Ɗƴɗƴ

(
mojam ekisdam 

tabutu dow muuum)

ɗɗ



ɗ

ɗɗƴ
ɗɗɗɗɗ

ɗɗɗƴɗƴ
ɗɗɓɗɗ

ɗɗɗ

ɓɗɓ

ɓɗ

ɗ



ɗɓ

ɗɗ

ɗɗ

ɗɓɓ

ɗɗɗ

ɗɗɗ 

(
mojam ekisdam 

tabutu dow muuum)

ɗɗ

ْمُرنَا َفُهَو رَدٌّ «
َ
َل َعَمال لَيَْس َعلَيْهي أ » َوَمْن َعمي
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ɗɗɗɗ

  بيدْ  حُمَْدثَة  بيْدَعٌة َفإينَّ ُكَّ » 
  «َعة  َضاللٌَة َوُُكَّ

ɗ

ɗ

ƴƴ

ɓɗm

ƴƴنث چچچڇڇ ڇڇمث

ɗɗ

ɗ

ɓ

ɗ

ɗɗɓ



ɗ

ɗɗɗɗ

ɗɓɗ

ɗɗɓ

ɗɗɓɗ

Ɗɗɗ

ɗɗ

ɗɗɗ

ɗ

ɓɗɗɓɗ نثۓ 
ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇمث

ɗɓɓɓɗɓɗƴɓɗɗ

ɓɓɗɓeɗɓ

ɓɗɗɗɓɓɗɗɓɓ

ɗ

ɗɗɗ

ɗ

ɗ

ɗɗ

ɗ

ɗ

Ɓɗ

ɗɗ



 

 


ɗ







ɓɓ

ɓɓ

ɓ

ɓɗ

ɓɗɓɗ

ɗɗƴɗنث ڦ ڄ ڄ ڄ مث 
ƴɗɗ
ɗɗ

 اً وَُهَو َخلََقَك « ْن ََتَْعَل هللي نيدَّ
َ
  » أ

ɗɗɗ

ɗɗɗ

ɓɗ



ɗ
نثڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے مث

ɗɗɗ





ɗ

ɗɗ

ɗɗ

ɗɗɗɓɗ

ɓɗ

ɗ

ɗɗɗ

ɗ

ɗ

ɗɗ

ɗɓɓɗ

ɗɓ

ɗɗɗ
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ɗɗɗ

ɗ

ɗɗɓ

ɓɗ

Ɗɗ

ɗɗ

ɗɗ

ɗɓ

ɗɗɗ

ɗ

ɓ

ɗ

ɗɗɗƴ
ɗ



ɗɗɗɗɗ

ɗɗŋ

ɗɗ

ɓ

ɗɗ

ɗɗ

ɗɗɓɓ

ɗ

ɓɗ(
mojam ekisdam 

tabutu dow muuum)

ɓɗ

ɓɗɗɓ

ɓɗ

ɗɓɗ

ɗ

ɗ

يْهي وَ  » يَْل ََلُ: َوَكيَْف َنتَّقي . فَقي ْن َدبيْبي انلَّْملي ْخََف مي
َ
َْك، فَإينَُّه أ َها انلَّاُس اتَُّقْوا َهَذا الْشِّ يُّ

َ
ْخََف  أ

َ
ُهَو أ

ْن َدبيْبي انلَّْملي يَا رَُسْوَل اهلل؟ قَاَل: قُْولُوْ  َّلهُ مي ْن نُْْشيَك بَك َشيْئَاً َنْعلَُمُه  مَّ إينَّ ا: ال
َ
ْن أ ا َنُعوُْذ بَك مي

ُرَك ليَما ل َنْعلَُمُه «   َونَْستَْغفي
ɗ



 » َمْن َحلََف بالَّالتي َوالُعزَّى َفلْيَُقْل:ل إيََلَ إيل اهلل «



 

 
ɗ(

mojam ekisdam 

tabutu dow muuum)

ɗ

ɓɗɓ

ɗɗ

ɗ

اَرُة َذليْك ؟ قَاَل   ْك«. قَالُْوا: َفَما َكفَّ َْشَ
َ
ْن َحاَجة  َفَقْد أ ُة مي َْيَ تُْه الطِّ ْن   :» َمْن رَدَّ

َ
َّلُهمَّ ل َتُقْوَل » أ : ال

 ل إيََلَ َغْْيَُك «  َخْْيَ إيل َخْْيَُك، َول َطْْيَ إيل َطْْيَُك، وَ 
Ɗɗɗ

ɗɓ



ɗɗ

ɗ



ɗɗ

Ɗɗƴ


ɗɗ

 َْْي   ل يَ إينَّهُ »     ِتي ِبي
ْ
  « أ





ɗ

ɓɓ

ƊƊ

ɗɓɓɗɓɓ

ɗɗɓƴɓɓɗ

ɓɗɗ



ɓɗɗ

 » َي يَلَْلًة ْرَبعي
َ
ء  لَْم ُتْقَبْل ََلُ َصالٌة أ ََلُ َعْن ََشْ

َ
اًفا َفَسأ ََت َعرَّ

َ
» َمْن أ

ɗɗɗɓ

ɗɓƴɓɓɗɗ

ɗɗ(
mojam ekisdam 

tabutu dow muuum)

ɗɓƴɓɓɗ

(
mojam ekisdam 

tabutu dow muuum)

ًنا  ْو ََكهي
َ
اًفا أ ََت َعرَّ

َ
د «   » َمْن أ َل لََعَ حُمَمَّ نْزي

ُ
َقُه بَما َيُقول َفَقْد َكَفَر بيَما أ َفَصدَّ 
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ɗ

ɗɗɗ

ɓɗ

ɗɗ

ɓɗɗɗɗ



ɗɗɗɓ

ɓɗɗɗ

ɗɗɗɗ

ɓɗ

ɗƊ



ɓɗɗɗɗ

Ɗɗɓɓɓ

ɓɗɓɓɓɓɓɗ

ɓɓɗɓƴ
ɓɓɗɓɓɓƴɓ
ɓƴɓɓɗɓɓ

ɓɗɓɓɓ

ɓɗ

ɗɓɗɗ

ɗɓ

ɓɗɓɗɓɗ

ɓɗɗ

ɗɗɓɗ

ɗ(
mojam ekisdam 

tabutu dow muuum)

ɗɗɓɓɓ

ɓɗɓ

ْيي َوإيْن ُُضيَب َظْهرُ  مي
َ
يُع ليأل ذَ » تَْسَمُع َوتُطي خي

ُ
ْع « َك َوأ طي

َ
 َمالَُك َفاْسَمْع َوأ

Ɗƴ

ɗ Ɗɗɗɗ

ɓ

ɗɗɗ

ɓ

ɗɗɗɗƴ

ɓ



 

 
ɗɗ

ɗɗɓɗ

ɗ

ɓɗƊ
ɗɗ
ɗɗɗɗ

ƴƴeɗ

ɗƴƴɗ

ɗɓɗɗ

ƴƴƴƴ

ɗɗ

ɗɗɗɗ

(
mojam ekisdam 

tabutu dow muuum)ɗ

ɗ

» لَيَْس إييَلَْك ُّ » َواْْلَْْيُ ُُكُُّه ِفي يََديَْك َوالْشَّ
ɗɗɗ

ɗɓɓɗ

ɗ

ɗɗ

ɗɗɗ

     نث ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ مث 

ɗɗɗɗ

ɗɗɗɗɗ

ɗɓ

ɗɗɗɗɗɗ

ɓɓɓɗɓɗ

ɗɗ

ɗ

ɗɓɗɗɗ

ɗɗɗŋ
ɓɗ

ɗɗɗ

ɓɗ

ɗɗɗɗɗ

ɗɗɗɗ

ɗɗɗ
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ɗɗɗɗ

ɓɗ

ɗ

ɗɗɗ

ɓɗ





 

 





ɓɗɓɗɗɗ

ɗɗɓɗ

ɗ

ɓƴƴɗ

ɓɗɓ

ɓ

ɓ

(
mojam ekisdam 

tabutu dow muuum)

ɗɗɗɗɗɗɗɓ



❖ ɗɗɗɓ

ɗƁɗɗɗɗ

ɗɓ

ɗɗ

ŋɗ

ɗɗɗɗɓɗɓ

ɗƁɗɓɓ

ɗ

❖ 

















❖ ɗɗɓɗɗɗ

ɗƴɓ  

ɓɓɗ

ɗɓ

ɗ 
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ɗɗ

ɗɗɓ 

ɓɗ

 

(
mojam ekisdam 

tabutu dow muuum)ɓ

ɓɓ

ɓɓɓɓ

ɓɓɓ

ɗɗɓɓɗ

ɗɗɗɓ

ɗɓɗɓ

mɓɓɓɗɓɓɗɓɓɗ

(
mojam ekisdam 

tabutu dow muuum)

ɗɓɗɗɓɗ

ɓɓɗɓɓ

ɓɓɓɓŋɗ

ɓɓɓɓɓ

ɓɗɗɗɓe

ɗɓ

ɗɓɓ

ɗ

ɗɗɗ

❖ ɓɗɗ

ɓɗɓɗ

ɗɗɓ

ɓɗɗɗɗ

ɗɓɗɗɗɗ

ɓɗɗɗ

ɓ(
mojam ekisdam 

tabutu dow muuum)

ɓ

ɗɗ

ɓɗɗ

ɓ

ɓɓ

ɗɗɓ

ɓɗ



 

 
ɗɓɓ

ɓɓɗ

ɓ

❖ ɓɓɗ

ɓɓaɗɗ

ɓɗ

ɗɓ

ɗɗɗɓɗɗ

ɗɗɗɗɓɗɓ

ɗɓɗ

ɗɗɓɓ

ɗɗɗƁ

ɗɓɗ

ɓɓɗɗ

ɗɓ

ɗɓ

ɗ

ɗ

ɗ

Ɗɗɗ



ƴɗ

ɗɗ

Ɗɗɗ

ɗɗɗ



ƴɓɓ

ɗ

ɗ

ɗɓɓ

ɗɗɗ

ɗɗɗ

ɗɗ



ƴɗɓɓɗ

ɗ
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ɓɓɓ

ɗɗ

ɓ

ɗɓɗɗɓ

ŋ

ɓ(
mojam ekisdam 

tabutu dow muuum)

ɓɗɗɓɓɗɗɗ

ɗɗ

ɗɗ

ɓɓɓ



ɗɗ

ɓɓɗ

ɓɓ

ɗɓ

ɗ

ɗ

ɗ

ɗɓ

ɗɗ

ɗɗ

ɗ

ɗɗ

ɗɗ

ɗɗɓɓ

ɗɓɗɗɗ

ɗɗŋ

ɓ

❖ ɗɓɗ

 









 

 
➢ ɗɗɗ

ɓ

(
mojam ekisdam 

tabutu dow muuum)ɗɗ

ɗɗɗƁ

ɗɗɗ



ɗ

ɗɗ

ɗ

ɗɗ





ɓɓɓɓɓɓɓ
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ɓɓɓɓɓɓɓ

ɗɗ

ɓɓ

ɓɓɓɗɓɓ

ɗ

ɗ

ɗ

ɗɗ



ɓ

ŋɓ

ɗɗɗɗɗɗ

ɓɗ

ɗƊɓɗ

ɗɗ



ɓɗɗ

ɗɗɗ

ɗɓ

ɗɗɗ

ɗɗ

ɓ



ɗ





ŋɗɗ

ɗɗɗ



ɗ

ɓ

ɗɗ

ɗ





ɗ



 

 
ɓɗŋ
ɗɗɗ

ɗ

ɗ



ɗ

(
mojam ekisdam 

tabutu dow muuum)

ɗɓɓ







ɓ



ɓɗɓ



ɗ

ɗ

ɓɗɗ

ɗ

ɓɓɓɓɓɗɓɓɓɗ



ŋ
ƴƴ
ɓɗ

ɓɗɗ

ɓɗɓ

ɗɗɓɓɗ
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ɗɓ

ɗ

ɗɓ(
mojam ekisdam 

tabutu dow muuum)

ɓɗɗɗɓɓɓ

ɗɓɓɓ(
mojam ekisdam 

tabutu dow muuum)

ɓ

ɓɓɓɓɓɓ

ɗ

ɗɓ

ɗɗɗ

ɗɓɓ

ɓɗ





ɗ



Ɓɗ

ɗ

ɗ

ɓɓɗɗɓɓɓ

ɗɗɗɗɗɗ

ɗɓ



ɓ

ɗ

ɗɗ

ɗɗɗ

ɗɗɗ

ɗɗ



ɗɓɗ

 





 

 
ɗɓɓɗ

ɗ

ɗɗ

ɗɗɗ

ɗɗ

ɗɓ

ɓɗ

ɓɓ

ɗɓɓɓ

ɓɓɓɓɓ

ɓɓɗɓɗɗ



ɗ

ɗɓɗ

ɗɗɗɗɗ

ɗ

ɗ

ɗɗɓɓɓ

ɗɗɗ

ɓɓ

ɓɓ

ɗ



 
(

mojam ekisdam 

tabutu dow muuum)
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ɗɗ

ɗɗɗɗ

ɗ

ɓ

ɗɗ

ɗ

ɗ





ɗ

ɗɗ



ɗɓɗ

ɗɗɗ

ɓɓɗɗ

ɗɗ

ɗɗɗɗɗɗɓɓ

ɗ

ɓɗɗɗ

ɗ

ɓɗ

ɗɗɓ

ɗɗɗɓ

(
mojam ekisdam 

tabutu dow muuum)ɗ

ɗɗɗɗ

ɗɗɗ

ɓɓ

ɓ

ɗɗɓɓɗ

ɗɗ

ɗ



ɗɗ

ɗɗɗ

ɓɗɗɓɗɗ



 

 
ɓ

ɗɗɗ

(
mojam ekisdam 

tabutu dow muuum)

ɓɗɓɗ

ɓɗɓɗɗɗɗɗ

ƴɓ

ƴ
ɗɗ

ɓɓɓ

ɗɗnɓɗɗɓ

ɗɓɗ



ɓɗ



 




(

mojam ekisdam 

tabutu dow muuum)
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 (

mojam ekisdam 

tabutu dow muuum) 

ɗɗ
ɗ
ɗɗɓ
ɓɓɗɓ
ɗɗɗ
ɗɗɗ
ɗɗɗɓɓ
ɗ
ɓ
ɗɓɗɗ
ɓɗɗɓ
ɗɗ(

mojam ekisdam 

tabutu dow muuum)
ɓɓ
ɗɗɗɗɓɓ
ɗɗɗɗ
ɗɓɗɗ
ɗɗ
ɓɗɗɗ
ɗɓɗɗɗ
ɓɗɗ
ɓɗɓ
ɗɗɗɗ
ɗɗɓɓ
ɗ
(

mojam ekisdam 

tabutu dow muuum)ɗɓɓɓ 
ɓɓ
ɗ
ɗɗ
ɓ
ɓɓɗɗ
ɗɗɗɗɗ

ɗɗɗ 
ɗɗ
ɗɗɗ
ɗɗ 

ɗɗ
ɗɗ



 

 


ɓɗɓɓɓ

ɓɓɗ

ɓƴɗ

ɗɗ(
mojam ekisdam 

tabutu dow muuum)ɗ



ɓ

ɓƴɗ
ɓɗ

ɗɗɓɗ

ɗɗ

ɗɗɓ

ɗɗɓɗ

ɗɗɗ

ɗɗɗƴ

ƴɓɗɗɗ

ɗɗ

ɗ

ƴ

ɗɗɗɗ

ɗɗɗɗ

ɗɗɗɗɗ

ɗɗ

ɗɗ

ɗ

ɗɓ

 
ɓɓɗ
ɗɗɗɗ
ɗɗ
ɗ
ɗɓɓɗ
ɗ
ɗɗ

ɗ
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ɗɗɗ

ɗɗɗɓɗɗ

ɗɗ

ɗ

ƴ

ɗɗɓɗ

ƴɓɗɓɓɓ

(
mojam ekisdam 

tabutu dow muuum)ƴ

ƴɗɗɓ

ƴ



ɗɓɗɗ

ɓ

ɗ



ƴɗɗƴ

ƴɗ

ɓɓɓɗ

ƴɗƴɗ

ɓɓƴ
ƴɗɗɗ

ƴɓɗɗɗ

ɗ

ƴƴɗ

ɗɗƊ

ɗɗɗɗɗɓ

ɗɗƴ

ƴƴ



Ɗɗƴ
ɗɗɗɗ

ɗƴ

ɗƴɗ

ƴɗɗɗ

ɗɓ

ɗɗ



 

 
ɗɗɗɗ

ɓ

ɗɓ

ɗ

ɗƴɗɓ

ɗ

ɗɓ

ɗɗɗɗ

ɗɗɗƴɓɗ

(
mojam ekisdam 

tabutu dow muuum)ƴɗɗ ƴ
ɗɗƴ



ɓ

ɓɓɗɓ

ɗɗ



ɗ

ŋ

ɗɓɗ

Ɓɗɓ

ɓɗɓɗ

ɗ

ɗɓ



ɓɓɓ

ɗŋ
ɗ



ɗ



ɓɗɗɗ

ɗɗ





ɗɗɗɗɓ

ɗ
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ɗɓɗɓ

ɓɗɓɓɓɓɗɓɓɗɗƴɗɗ
ɗɗ

ɓɗɓɓ

ɓɓɓɗɓɗ

ɓɓɓɗɓɓɗɓɓ

ɗɓɗɓɗɓɗ

ɓɗɗɗ

ɗ

ɗ

ɗɗ

ɗɗ

ɗƴ

mɓɗɗ

ɓɗ



ɓ

ɓɗɗ

ɗɗɗɗ

ɗɓɗɗ

ɗɓɓ

ɗ

ɓɗ



ɓ

ɓɗɓ

ɓ

ɗ

ɓɗɗ

ɗɗ

ɗƴɗ



ɓɗ

ɓɗɗ

ɓ

ɗɗɓ



 

 
ɗ

ɗɓɓ





ɓɗ

ɗɓɗɗ

ɓɓɗɗ

ɗɗɗɓ

ɗ

ɗɓ

ɗɓ

ɗɗɓ(
mojam ekisdam 

tabutu dow muuum)

ɗ

ɗ

ɓƴ
ɗ

ɗ

ɓƴƴ
ɗɗ

ɗɓ



ɗɓɓ

ɗɗ

ɗɗ

ɓɗ

ɗɗ

ɗ

ƴɗɗ

ɗɗɗƴɓɗ

ɗɓɗ
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ɗɗɗɗ



ɗɗɓɗ

ɗɗ



ɗɗ

ɗɗ

ɗɗɗɓ

ɓɓɗɗ

ɗ(
mojam ekisdam 

tabutu dow muuum)

ɗɗ

ɓɗ

ɗɓɗɗɗ

ɓɓɓɓ

ɗɗɓɓ

ɗɗɗ



ɗɗɗɗ

ɓɓɗɗɓɗ

ɗɗɗ

ɗɗ

ɗɗɗ

ɓɗɓɓ

ɗ

ɗɗɗɗ

ɗ

ɗɗɓɗ



ƴɗ

ɗɗɗ

ɗɓɓ

ɗɗ

ɗɗ

ɓɗ

ɗɓɗɗɗ





 

 
ɓɗ
ɓɗ
ɓɓɓbɗ

ɓɗɗ
ɗɗ
ɓ
ɗɗ
ɗɗɓ
ɗɗɗɗɗ





ɗɗɗ

ɗɗ

ɗɗɗ

ɗɗɗ

ɗ

ɓɗɓɓɓ

ɓɓɓɗɓɓɗɗɗɗ

ɗɗɓɓƴɗ

ɗɗɗ

ɗɗ

ɗɓ
ɗ
ɓɓɗɗɗɓɗɗƴ
ƴ

ɗɗ

ɓ

ɓɗ

ɗɗɓɓ

ɗɗɗɗɗ

ɗɗɗɗ

ɗɗɓ



ɗɗɓɗ

ɗɓɓɓ

ɓɓɗ
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ɗɓ

m

ɓɓ

ɗmɓɓɓɓ



ɗɗɗɗɗɗɗ

ɗɓɗɗɓɓɓɓ

ɓ

ɗɗɗɗɗɓɓ

ɓɓɓɗɓɓ

ɓɗ

ɓɓ

ɗɗɗɗɓ
ɗɓ


ɗ
ɓ

ɓɗɗɗɗɓ
ɓɗɓɓɓ
ɓɗɓɓɗɗɓɓɓ
ɗɗɓɓɓɓɓɗ
ɓeɓɗɓ
ɓɓɓɓɓ
ɗ

ɗɓuɗɗi
(

mojam ekisdam 

tabutu dow muuum)ɓ

ɓɓɗɓɓɗɓɗɗɓ

ɗɓɗɓɗɓ
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ɓɓɗ
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ɓɗɓɓɗ

ɗɗɓ
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 َ ًم وَ  اَللَهُ هللُ َحانََك اَ ُسبْ  َل إيََلَ َغْْيُكَ وَ   ُدكَ  َوَتَعاََل جَ ارََك اْْسُمَك َك َوَتبَ ْمدي بي 











 

 
























 َ ُسبَْحاَن   يمي   َربي اَلَْعظي  

 َدهُ سَ  َع اهلَُل ليَمْن َِحي مي 

ييب   َرَبَنا َولََك احَْلَْمُد َِحْداً  ْلَء اَلَسَمَواتي اكً  اً ُمَبارَ َكثيْياً طي ْل   فييهي مي رْ َومي
َ
ْئ َما     َوَمْلءَ ضي َء اأَْل ْن َشئ     َت شي َبْعدُ مي











 َلَْع
َ
َ اأْل ُسبَْحاَن َربي 









 ْرلي رَبي   اْغفي  

  ِّني وَََعفيَِن انْ ُزقِْني وَ َوارَِْحِْني َواْجَُبِْني َواْرَفْعِني َورْ  ِني َواْهدي ُْصْ 













ي َواَ  َ يَاُت َّللي ُ َورَِْحَُة اَّلََلي َوبََراَكتُهُ يْ لَ عٌم بَاُت’ اَلَسالَ يي اُت َواَلطي َصلَوَ لاتََلحي ُيَها انَلَِبي
َ
لَيْنَا  ُم عَ  اَلًسالَ َك أ

بَادي اَّلَلي  ْشهَ ولَََعَ عي
َ
َي’ أ ن َلإي اَلَصاحلي

َ
 ُد أ

َ
ْشَهُد أ

َ
 وَُلٌ. رَسُ بُْدُه وَ َن حُمََمداً عَ  ََلَ إيَل اهلل’ َوأ
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يَم ولَََعَ    لََعَ  َكَما َصَليَْت د  ُهَم َصلي لََعَ حُمََمد  ولَََع آلي حُمَمَ اَلَل  يَم إينََك َِحيدٌ إيبَْراهي يٌد’     آلي إيبَْراهي ََمي
د  َكَما بَارَ   للَُّهمَ اَ  د  ولَََعَ آلي حُمَمَّ يٌد. َك َِحي يَم’ إينَّ هي بَْرا إي    آلي ْكَت لََعَ إيبَْراهيييَم ولَََعَ بَاريْك لََعَ حُمَمَّ  يٌد ََمي



ْن َعَذابي  ي مي ُعوُذ بياَّللَّ
َ
’انَلَّاري  أ . َوفيتْنَةي اَلَْمحْ  وََعَذابي اَلَْقَْبي َجالي يحي اَلَّ ’ َوفيتْنَةي اَلَْمسي يَا َواَلَْمَماتي
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 ن عزائك وغفر مليتك أعظم اهلل أجرك وأحس  



 أعظم اهلل أجرك وأحسن عزائك   






























 

 


 وإنا إن شاء اهلل بكم لالحقون’    مني ؤ ار من امل ني أو أهل الي لسالم عليكم دار قوم مؤم ا
’ نسأل اهلل نلا ولكم العافية’ امهلل لحترمنا أجرهم’  ن خري ستأ ا وامل  من تقدمي س مل يرحم اهلل ا 

  غفرنلا وهلم, بعدهم’ وا ولتفتنا
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َمأ  ُق َوثَبَتَ ُعُرو ْبَتلَّتي اَلْ َوا اَلظَّ

ً
ْن َشاَء اهللُ جُر إي تي اأَْل   
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ارانل ا عذابربنا آتنا ِف النيا حسنة ويف اآلخرة وقن 











أن يطوف بهما   فمن حج اْليت أواعتمر فال جناح عليه شعائر اهلل من ةو ا واملرإن الصف
ومن تطوع خْيا فإن اهلل شاكر عليم
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 َشيك َل، َل امللك وَل احلمد وهو لَع ك شئ قديرإل اهلل وحده ل  هلإ ل  
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 ورة انلاسس ɗɗ 
  رونسورة الاكف   خالصال سورة    

   ورة انلاسس 
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   يم أن  يشفيكأسأل اهلل العظيم رب العرش العظ 
ɗ

 
مةل عي  ان وهامة ومن ك هلل اتلامة من ك شيطات اأعوذ بكلم 



  
سقما   شفاء ليغادر شفاءك  لشاِف لشفاء إل ذهب اْلأس اشف أنت ا أ   س امهلل رب انلا    

 
أذهب عنه حرها وبردها ووصبها امهلل  

ɗɗ 
العرش العظيم  ليه تولكت وهو رب اهلل لهلإ إل هو ع ِبحس 



 
يك يشفيك بسم اهلل أرق   هلل نفس أو أو عي حاسد ا يك ومن َش ك   داء يؤذ بسم اهلل أرقيك من ك  

nɗ

  بسم اهلل  


ɗɗ  د وأحاذر ماأجاهلل من َش أعوذ بعزة     


ɗɗɗ

ƴ



ɗɗ



ɗ


ɗ







221 

 



ɗ

ɗɗɗɗɗ

ɗɗɗ

Ɗƴɗ



ƴɗ

ɗ

ɗɗɗƴ
ɗɗ

ɗɗ

ɗɗŋɗɗ
ɗɗɗɗƴ

ɗ

ɗƁɗ



ɗɗ

ɗɗ

ɗɗ

ɗɗƊɗ

ɗɗɗɗɗ

ɗɗ



(
mojam ekisdam 

tabutu dow muuum)

ɗɗɗɗɗɗ

ɗɗɗ

ɗɗ

ɗɗɗ

ɗɗɗ

!
ɗ *

ɗɗ

ɗƴɗ

 *ƴƴɗ

 *ɗƴɗ

ƴɗƴ



 

 
 *ɗɗɗ

ɗ *ƴɗɗɗ

ɗ

 *ƴɗɗ

ƴɗ

 *ƴɗƴɗɗ*
ƴɗɗɗɗ

ɗ *ƴɗ

ɗɗɗɗ

ƴƴɗ *
ƴ



ɗ

ƁɗƁɗ

ƴ

ɗɗ

ɗɗƁ

ɗɗɗ

ɗɗ

ɗɗɗ

ɗɗɗ

(
mojam ekisdam 

tabutu dow muuum) 
ɗɗɗɗ
ɗ
ɗƁɗƁ

ɗɗ

ɗɗɗ

ɗɗ 
ɗƁɗ



ɗɗɗɗ

ɗ

ɗɗ

ɗɗɗɗɗ

ɗɗɗɗ

ɗɗ



223 

 

ɗɗ
ɗƁɗ

ɗ
ɗ
(

mojam ekisdam 

tabutu dow muuum) 
ɗ
ɗoɗɗɗ
(

mojam ekisdam 

tabutu dow muuum) 
ɗɗ
ɗ

ŋ
ɗ
ƴɗɗ
ɗɗ
ɗɗ
ɗɗ
ɗɗ(
mojam ekisdam 

tabutu dow muuum)ɗɗɗ 
ɗ
ɗ

ɗɗɗ

Ɓɗ
ɗɗɗ

ƁɗƁɗ
ɗ
ɗɗ
ɗ
ɗ
ɗ
ɗɗ
ɗ
ɗɗ

 



 

 
 ŋɗɗɗɗɗ
ɗƁɗ
ɗɗɗ
ɗɗ
ɗ
ɗƴ
ɗ
ɗ

ɗɗɗɗɗɗɗ
ɗ
ɗ
ɗ

n
ɗɗƁ
ɗɗɗɗ
 *
 *

 *ɗɗ
ɗ
(

mojam ekisdam 

tabutu dow muuum)
ɗ

 ɗɗɗɗ

ɗƊɗɗɗ
ɗɗɗ
Ɓɗ
ɗ
ɗɗɗ

ɗƁ
ɗɗɗ
ɗ* *
ƁƁ



225 

 

ƴ
*
ɗɗ *ɗ

ɗ*
ɗ *ɗ

 *
*Ɓ *
Ɓɗ(
mojam ekisdam 

tabutu dow muuum)ɗɗ 
ɗƁ
ɗɗɗɗ
ɗɗɗ
ɗɗɗƁɗ
ɗɗ
 *ɗ
 *

Ɓɗɗ
ɗɗ
Ɓ
ɗ
ɗ
ɗɗɗɗɗ

 *ƁƁɗ
ɗ
ɗ

ɗɗ
ɗƁɗ
ɗɗɗ(

mojam ekisdam 

tabutu dow muuum) 
ɗ

ɗɗ
ɗɗ
(

mojam ekisdam 

tabutu dow muuum)



 

 
ɗɗɗɗɗ




(
mojam ekisdam 

tabutu dow muuum)

Ɓ
ɗ

ɗ

ɗɗ
Ɓ

ɗ

ɗƴ
ɗɗɗ



ɗƁɗ
ɗ
ɗɗ

ɗɗ



ɗɗ

ɗ
ɗ
ɗɗɗɗɗ






ɗƴ
ƴ
ƴ




ƴ
ƴ













ɗ







ɗ





ɗ



Ɓ

 
 "بسمك امهلل أموت وأحيا" وإذاستيقظ قال: "احلمد هلل اذلي أحيانا بعد ماأماتنا و إيله النشور" 1
 "أعوذ بكلمات اهلل اتلامات من غضبه وعقابه وَش عباده ومن همزات الشياطي وأن َيرضون" 2
 "امهلل إِّن أعوذ بك  أن أضل أوأضل أوأزل أوأزل أو أ ظلم أو أظلم أوأجهل أوجيهل يلع"3
 "بسم اهلل والسالم لَع رسول اهلل امهلل اغفرل ذنوب وافتح يل أبواب رِحتك"4
 "بسم اهلل والسالم لَع رسول اهلل امهلل اغفرل ذنوب وافتح يل أبواب فضلك"5
 "بارك اهلل لك وبارك عليك ما وْجع بينكما ِف خْي" 6
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"لهلإ إل اهلل العظيم احلليم، لهلإ إل اهلل ر ب العرش العظيم، ل هلإ إل اهلل رب السموات ورب 1
 األرض ورب العرش الكريم،" يا يح يا  قيوم برِحتك أستغيث" سبحان اهلل العظيم".
 " امهلل مزنل الكتاب وَمري السحاب رسيع احلساب اهزم األحزاب، امهلل ا هزمهم وزلزهلم" 2
"ل هلإ إل اهلل وحده ل َشيك َل، َل امللك وَل احلمد وهو لَع  ك شئ قدير، احلمد هلل وسبحان اهلل 3
 ولهلإ إل اهلل واهلل أكَب ول حول ول قوة إل با اهلل،  امهلل اغفرل." 
 "امهلل ر سهل إل ما جعلته سهال وأنت َتعل احلزن إذا شئت سهال" 4
 "امهلل إِّن أعوذبك من اهلم واحلزن، والعجز والكسل، واْلنب واْلخل، و ضلع الين، وغ لبة الرجال".5



 

 

Ɓ




Ɓ
ɗ
ɗɗ






ɗɗɗɗ
m
ɗɗɗ







ɗ



ɗ
ɗɗɗ














m
















 
  "غفرانك" aawo wurtaago"امهلل إِّن أعوذبك من اْلبث واْلبائث"  1
"امهلل اغفرل ذنِب  ُكه دقه وجله وأوَل وآخره وعالنيته ورسه" سبحانك رب وبمدك امهلل اغفرل" 2
عليك ثناء  عقوبتك وأعوذ بك منك ل أحيص نمن سخطك وبمعافاتك م ضاك بر امهلل إِّن أعوذ 

  نفسك"  أثنيت لَع أنت كما 
"امهلل لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجدوجيه لذلي خلقه و صوره و شق سمعه وبْصه 3

أحسن اْلالقي"ارك اهلل تب  
"امهلل باعد بيِن وبي خطاياي كما باعدت بي املْشق واملغرب، امهلل نقِن من خطاياي كما ينيق 4

" ج والَبد باملاء واثلل غسلِنااثلوب األبيض من النس، امهلل   
"امهلل إِّن ظلمت نفِس ظلما كثْيا وليغفر اذلنوب إل أنت، فاغفرل مغفرة من عندك وارِح ِن 5

ت الغفور الرحيم"إنك أن   
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 "امهلل أعِن لَع ذكرك وشكرك وحسن عبادتك" امهلل إِّن أعوذبك من الكفر و الفقر وعذاب القَب"1
 "امهلل صيبا نافعا" مطرنا بفضل اهلل"2
"امهلل إِّن أسألك خْي ها وخْي ما فيها وخْي ما أرسلت به، وأعوذبك من َشها وَش ما فيها وَش ما 3

سلت به." أر   
 امهلل أهله علينا بايلمن واليمان والسالمة و السالم، هالل خْي ورشد رب وريك اهلل"4
  "احلمد هلل اذلي بنعمته تتم الصاحلات" 5
to’laari huunnde nde o wanibo no’o wi’a : " ك حالمد لَع احل"  
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"سبحان اذلي سخرنلا هذا و ماكناَل مقرني وإنا إَل ربنا مل نقلبون" ا مهلل إنانسألك ِف سفرنا هذ الَب 1
واتلقوى، ومن العمل ما  ترىض، امهلل هون علينا سفرنا هذ ا  واطو عنا بعده، امهلل  أن ت الصاحب ِف  
 السفر وا ْلليفة ِف األهل, امهلل إِّن أع وذبك  من وعثاء السف روكآبة املنظر وسوء املنقلب ِف املال واأله ل" 
yaake to’o wartibo owi’a : "نا حامدونبون اغبدون لربآيبون تائ"   
"امهلل أسلمت نفِس إيلك    وفوصت أمري إيلك وأْلأت ظهري إيلك رهبة ورغبة إيلك ل م لجأ   ول منىج  2
منك إل إيل ك آمنت بكتابك اذلي أنزلت وبن ي تك اذلي أرسلت"  احلمد هلل  اذلي أطعمنا وسقانا وكفانا  
وآوانا  فكم ممن ل َكِف َل ول مؤوي َل "امهلل قِن  عذابك يوم تب عث عبادك"  سبحانك امهلل رب وضعت  
 جنِب  وبك أرفعه إن أمسكت نفِس فاغفرهلا وإن أرسلتها فاحفظها ب ما  حتفظ به عبادك الصاحل ي"   
"امهلل اجعل ِف قلِب نور ا، ويف لساِّن نور ا،ويف سم يع نورا، ويف بْصي نورا، ومن فويق نورا، ومن حتيت  3
نورا، وعن يميِن نورا، وعن شمايل نورا، ومن أمايم نورا، ومن خليف نورا، واجعل ِف نفِس نورا،  
واعظم يل نورا، وعظم يل نورا، واجعل يل نورا ، و اجعلِن نورا، امهلل أعطِن نورا، واجعل ِف عصِب  
 نورا، ويف حليم نورا، ويف ديم نورا، ويف شعري نورا، ويف بْشي نورا ". 
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"امهلل إِّن أسنخْيك بعلمك، و أستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك ف إنك تقدر ولأقدر، وتعلم 1
ولأعلم، وأنت عالم الغيوب، امهلل إن كنت تعلم هذا األمر )ثم يسميه بعينه(خْيا يل ِف ديِن  
ومعاَش وَعقبة أمري – أو ق ال َعجل أمري وآجله – فاق دره يل و يَّسه يل ثم بارك يل فيه، و إن كنت 
تعلم أن هذا األمر َش يل ِف ديِن و معاَش وَعقبة أمري – أوق ال ِف َعجل أمره وآجله – فارصفه 
 عِن وارصفِن عنه واقدره يل اْلْي حيث َكن ثم رضِن به" 
"امهلل اغفرَل وارِحه، وَعفه واعف عنه، وأكرم نزَل و و سع مدخله واغسله باملاء و اثللج والَبد ونقه 2
من اْلطايا كما نقيت اثلوب األبيض من النس وأبدَل دارا خْي ا من داره، وأهال خْيا من أهله  
 وزوجا خْيا من زوجه، وأدخله اْلنة وأعذه من عذاب القَب ومن عذاب انلار" 
"امهلل إِّن عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصييت بيدك ماض ِف حك م ك عدل ِف قضاءك أسألك 3
بكل اسم هو لك سميت يه نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزتله ِف كتابك أواستأثرت يه ِف 
 علم الغيب عندك أن َتعل القرآن ربيع قلِب ونور صدري وجالء حزِن وذهاب هيم . 
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 هللا الإله إالهو الحي القيوم التأخذه سنة والنوم له مافي السموات ومافي األرض من ذي الذي

وماخلفهم واليحيطون بشئ من علمه إال بماشاء وسع كرسيه  إالبإذنه يعلم مابين أيديهم نده شفع عي 
فظهما وهو العلي العظيم ئوده حت واألرض وال ي مواالس  

امن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل امن با هللا ومالئكت ه وكتبه ورسله النفرق بين 3
هللا نفسا إال وسعها لهت  ربنا وإليك المصير. اليكلف  رانكنا غفلوا سمعنا وأطعأحد من رسله وقا

ا مرا كنا ربنا وال تحمل علينا إصو أخطأخذنا إن سينا أتؤاما كسبت وعليها مااكتسبت رينا ال
لنا ربنا وال تحملنا ما الطاقة لنا به واعف عنا واغفرلنا وارحمنا أنت  ين من قب حملته على الذ

ين. كافروم النصر نا على القمولنا فا  
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 بسم اهلل اذلي ليرض مع اسمه َشء ِف األرض ول ِف السماء, 1
 أعوذ بكلمات اهلل اتلامات من َش ما خلق 2
 حسِب اهلل لهلإ إل هو عليه ت ولكت وه و رب العرش العظيم.3
 ر ضيت باهلل ربا وباهلل السالم دينا وبمحمد صىل اهلل رسول. 4
امهلل بك أصبحنا و بك أمسينا وبك حنيا وبك نموت وإيلك النشور. امهلل بك أصبحنا وبك أمسينا 5
 وبك حنيا وبك نموت وإيلك املصْي. 
 أصب حنا   لَع فطرة الس الم ولك مة الخالص ودين نبينا حم مد  وملة   إبراهيم حنيف ا مسلما  وماَكن من املْشكي. 6
 امهلل ماأصبح ِب من نعمة أوبأحد من خلقك فمنك وحدك لَشي ك لك فلك احلمد ولك الشكر.7
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امهلل إِّن أصبحت أشهدك و أشهد ِحلة عرشك ومالئكتك وْجيع خلقك بأنك أنت اهلل لهلإ  أنت 1
 وأ حممدا عبدك وسولك .   
امهلل فاطر السموات واألرض َعلم الغيب والشهادة ر ب ك َشء ومليكه أشهد أن ل هلإ إل أنت. 2
 أعوذبك من َش نفِس ومن َش الشيطان وَشكه وأن أقرتف لَع نفِس سوءا أو أجره إَل مسلم. 
امهلل إِّن أعوذبك من اهلم واحلزن وأعوذبك من العجز والكسل وأعوذ بك من اْلنب واْلخل 3
 وأعوذبك من غلبة الين وقهر الرجال.
امهلل أنت رب ل هلإ إل أنت خلقتِن وأنا لَع عهدك ووعدك ما استطعت أعوذبك من َش ما 4
 صنعت  أبوء لك بنعمتك لَع وأبوء بذنِب فاغفرل فإنه ريغفر اذلنو ب إل أنت. 
 يا يح يا قيوم  برِحتك أستغيث وأصلح يل شأِّن ُكه ول تكلِن إَل نفِس طرفة عي. 5
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امهلل َعفِن ِف بدِّن امهلل َعفِن ِف سميع امهلل َعفِن ِف بْصي امهلل إِّن أعوذبك من عذاب القَب ل 1
 هلإ إل أنت. 
امهلل إِّن أسألك العافية ِف النيا و اآلخرة، امهلل إِّن أسألك العفو و العافية ِف ديِن ودنياي وأهيل 2
ومايل امهلل اسرت عوراِت وآمن روَعِت امهلل احفظِن من بي يدي ومن خليف وعن ي ميِن وعن شمايل   
 ومن فويق وأعوذ  بعظمتك أن أغتال من حتيت.  
 سبحان اهلل وبمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه  ومداد ُكماته. 3
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