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 صسورةُ 

ِحٌمِ  ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ  ِبْسِم َّللاَّ

ْكِر ﴿  ﴾1ص َو اْلقُْرآِن ِذي الذِّ

ٍة َو ِشَقاٍق ﴿  ﴾2َبِل الَِّذٌَن َكَفُروا ِفً ِعزَّ
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 صسورةُ 

َكْم أَْهَلْكَنا ِمْن َقْبلِِهْم ِمْن َقْرٍن َفَناَدْوا َو الََت ِحٌَن 
 ﴾3َمَناٍص ﴿

َو َعِجُبوا أَْن َجاَءُهْم ُمْنِذٌر ِمْنُهْم َو َقاَل اْلَكاِفُروَن 
اٌب ﴿  ﴾4ٰهَذا َساِحٌر َكذَّ

ًْ ٌء ُعَجاٌب ﴿  ﴾5أَ َجَعَل اْْللَِهَة إِٰلهاً َواِحداً إِنَّ ٰهَذا َلَش
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 صسورةُ 

َو اْنَطَلَق اْلَمََلُ ِمْنُهْم أَِن اْمُشوا َو اْصِبُروا 
ٌَُراُد ﴿ ًْ ٌء   ﴾6َعَلى آلَِهِتُكْم إِنَّ ٰهَذا َلَش

َما َسِمْعَنا ِبٰهَذا ِفً اْلِملَِّة اْْلِخَرِة إِْن ٰهَذا 
 ﴾7إاِلَّ اْخِتالٌَق ﴿
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 صسورةُ 

ُذوقُوا  ٌَ ا  ِنَنا َبْل ُهْم ِفً َشكٍّ ِمْن ِذْكِري َبْل لَمَّ ٌْ ْكُر ِمْن َب ِه الذِّ ٌْ أَ أُْنِزَل َعلَ
 ﴾8َعَذاِب ﴿

اِب ﴿  ﴾9أَْم ِعْنَدُهْم َخَزاِئُن َرْحَمِة َربَِّك اْلَعِزٌِز اْلَوهَّ

ْرَتقُوا ِفً اْْلَْسَباِب  ٌَ َنُهَما َفْل ٌْ َماَواِت َو اْْلَْرِض َو َما َب أَْم لَُهْم ُمْلُك السَّ
﴿10﴾ 
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 صسورةُ 

 ﴾11ُجْنٌد َما ُهَنالَِك َمْهُزوٌم ِمَن اْْلَْحَزاِب ﴿

َبْت َقْبَلُهْم َقْوُم ُنوٍح َو َعاٌد َو ِفْرَعْوُن ُذو اْْلَْوَتاِد  َكذَّ
﴿12﴾ 

َكِة أُوٰلِئَك  ٌْ َو َثُموُد َو َقْوُم لُوٍط َو أَْصَحاُب اْْلَ
 ﴾13اْْلَْحَزاُب ﴿
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 صسورةُ 

ُسَل َفَحقَّ ِعَقاِب ﴿ َب الرُّ  ﴾14إِْن ُكلٌّ إاِلَّ َكذَّ

َحًة َواِحَدًة َما َلَها ِمْن َفَواٍق  ٌْ ْنُظُر ٰهُإالَِء إاِلَّ َص ٌَ َو َما 
﴿15﴾ 
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 صسورةُ 

َنا َقْبَل  ْل َلَنا ِقطَّ َنا َعجِّ َو َقالُوا َربَّ
ْوِم اْلِحَساِب ﴿ ٌَ16﴾ 
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 سورةُ ص

قُولُوَن َو اْذُكْر  ٌَ اْصِبْر َعَلى َما 
اٌب  ُه أَوَّ ِد إِنَّ ٌْ َعْبَدَنا َداُوَد َذا اْْلَ

﴿17﴾ 
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 سورةُ ص

ًِّ َو اْْلِْشَراِق ﴿ ٌَُسبِّْحَن ِباْلَعِش ْرَنا اْلِجَباَل َمَعُه  ا َسخَّ  ﴾18إِنَّ

اٌب ﴿ َر َمْحُشوَرًة ُكلٌّ َلُه أَوَّ ٌْ  ﴾19َو الطَّ

َناهُ اْلِحْكَمَة َو َفْصَل اْلِخَطاِب ﴿ ٌْ  ﴾20َو َشَدْدَنا ُمْلَكُه َو آَت
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 سورةُ ص

ُروا اْلِمْحَراَب ﴿  ﴾21َو َهْل أََتاَك َنَبؤُ اْلَخْصِم إِْذ َتَسوَّ

إِْذ َدَخلُوا َعَلى َداُوَد َفَفِزَع ِمْنُهْم َقالُوا الَ َتَخْف َخْصَماِن َبَغى َبْعُضَنا َعَلى 
َراِط ﴿ َنَنا ِباْلَحقِّ َو الَ ُتْشِطْط َو اْهِدَنا إَِلى َسَواِء الصِّ ٌْ  ﴾22َبْعٍض َفاْحُكْم َب

ًَ َنْعَجٌة َواِحَدةٌ َفَقاَل أَْكفِْلِنٌَها َو  إِنَّ ٰهَذا أَِخً َلُه ِتْسٌع َو ِتْسُعوَن َنْعَجًة َو لِ
ِنً فًِ اْلِخَطاِب ﴿  ﴾23َعزَّ
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 سورةُ ص

ْبِغً  ٌَ َقاَل لََقْد َظلََمَك ِبُسَإاِل َنْعَجِتَك إِلَى ِنَعاِجِه َو إِنَّ َكِثٌراً ِمَن اْلُخلََطاِء لَ
الَِحاِت َو َقلٌٌِل َما ُهْم َو َظنَّ  َبْعُضُهْم َعلَى َبْعٍض إاِلَّ الَِّذٌَن آَمُنوا َو َعِملُوا الصَّ

ُه َو َخرَّ َراِكعاً َو أََناَب ﴿ اهُ َفاْسَتْغَفَر َربَّ َما َفَتنَّ  ﴾24َداُوُد أَنَّ

 ﴾25َفَغَفْرَنا لَُه ٰذلَِك َو إِنَّ لَُه ِعْنَدَنا لَُزْلَفى َو ُحْسَن َمآٍب ﴿
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 سورةُ ص

ا َجَعْلَناَك  ا َداُوُد إِنَّ ِض ٌَ َرأ َخلِيَفًة فِي اْلأ
ِبِع  َن النَّاِس ِباْلَحقِّ َو الَ َتتَّ ٌْ َفاْحُكْم َب

ِ إِنَّ الَِّذٌَن  ٌُِضلََّك َعْن َسِبٌِل َّللاَّ اْلَهَوى َف
ِ َلُهْم َعَذاٌب َشِدٌٌد  ِضلُّوَن َعْن َسِبٌِل َّللاَّ ٌَ

ْوَم اْلِحَساِب ﴿ ٌَ  ﴾26ِبَما َنُسوا 
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 خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ 

    30: البقرة 

ِض َخليَفًة َو إِْذ قاَل َربَُّك لِْلَمالِئَكِة إِنًِّ جاِعٌل  َرأ فِي اْلأ
ماَء َو َنْحُن  ْسِفُك الدِّ ٌَ ٌُْفِسُد فٌها َو  قالُوا أَ َتْجَعُل فٌها َمْن 
ُس َلَك قاَل إِنًِّ أَْعَلُم ما ال َتْعَلُموَن   ُنَسبُِّح ِبَحْمِدَك َو ُنَقدِّ
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 سورةُ ص

َماَء َو اْْلَْرَض َو  َو َما َخَلْقَنا السَّ
َنُهَما َباِطالً ٰذلَِك َظنُّ الَِّذٌَن  ٌْ َما َب
ٌل لِلَِّذٌَن َكَفُروا ِمَن  ٌْ َكَفُروا َفَو

اِر ﴿  ﴾27النَّ
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 سورةُ ص

أَْم َنْجَعُل الَِّذٌَن آَمُنوا َو َعِملُوا 
الَِحاِت َكاْلُمْفِسِدٌَن ِفً  الصَّ
ِقٌَن  اْْلَْرِض أَْم َنْجَعُل اْلُمتَّ

اِر ﴿  ﴾28َكاْلفُجَّ
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 سورةُ ص

َك ُمَباَرٌك  ٌْ ِكَتاٌب أَْنَزْلَناهُ إَِل
َر أُولُوا  َتَذكَّ ٌَ اِتِه َو لِ ٌَ بَُّروا آ دَّ ٌَ لِ

 ﴾29اْْلَْلَباِب ﴿
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 سورةُ ص

َماَن ِنْعَم اْلَعْبُد  ٌْ َو َوَهْبَنا لَِداُوَد ُسَل
اٌب ﴿ ُه أَوَّ  ﴾30إِنَّ
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 سورةُ ص

اُد  ٌَ اِفَناُت اْلِج ًِّ الصَّ ِه ِباْلَعِش ٌْ إِْذ ُعِرَض َعَل
﴿31﴾ 

ِر َعْن ِذْكِر َربًِّ  ٌْ َفَقاَل إِنًِّ أَْحَبْبُت ُحبَّ اْلَخ
 ﴾32َحتَّى َتَواَرْت ِباْلِحَجاِب ﴿

وِق َو اْْلَْعَناِق  ًَّ َفَطِفَق َمْسحاً ِبالسُّ وَها َعَل ُردُّ
﴿33﴾ 
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 سورةُ ص

ِه  ٌِّ َنا َعَلى ُكْرِس ٌْ َماَن َو أَْلَق ٌْ ا ُسَل َو َلَقْد َفَتنَّ
 ﴾34َجَسداً ُثمَّ أََناَب ﴿

ْنَبِغً  ٌَ َقاَل َربِّ اْغِفْر لًِ َو َهْب لًِ ُمْلكاً الَ 
اُب ﴿ َك أَْنَت اْلَوهَّ  ﴾35ِْلََحٍد ِمْن َبْعِدي إِنَّ
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 سورةُ ص

ُث أََصاَب  ٌْ ٌَح َتْجِري ِبؤَْمِرِه ُرَخاًء َح ْرَنا َلُه الرِّ َفَسخَّ
﴿36﴾ 

اٍص ﴿ اٍء َو َغوَّ اِطٌَن ُكلَّ َبنَّ ٌَ  ﴾37َو الشَّ

ِنٌَن ِفً اْْلَْصَفاِد ﴿  ﴾38َو آَخِرٌَن ُمَقرَّ
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 سورةُ ص

ِر  ٌْ ٰهَذا َعَطاُإَنا َفاْمُنْن أَْو أَْمِسْك ِبَغ
 ﴾39ِحَساٍب ﴿

َو إِنَّ َلُه ِعْنَدَنا َلُزْلَفى َو ُحْسَن 
 ﴾40َمآٍب ﴿
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 سورةُ ص

ٌُّوَب إِْذ نادى ُه أَنًِّ   َو اْذُكْر َعْبَدنا أَ َربَّ
طاُن ِبُنْصٍب َو َعذاٍب  ٌْ ًَ الشَّ ِن  (41)َمسَّ



25 

رُّ َو أَْنَت أَْرَحُم  ًَ الضُّ ِن أَنًِّ َمسَّ
اِحِمٌ  نالرَّ

 83انبٌاء، 
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 سورةُ ص

ٌُّوَب إِْذ نادى ُه أَنًِّ   َو اْذُكْر َعْبَدنا أَ َربَّ
طاُن ِبُنْصٍب َو َعذاٍب  ٌْ ًَ الشَّ ِن  (41)َمسَّ

اْرُكْض ِبِرْجلَِك هذا ُمْغَتَسٌل باِرٌد َو 
 (42)َشراٌب 
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 سورةُ ص

ا َو  َو َوَهْبنا َلُه أَْهَلُه َو ِمْثَلُهْم َمَعُهْم َرْحَمًة ِمنَّ
 (43)ِْلُولًِ اْْلَْلباِب   ِذْكرى

ِدَك ِضْغثاً َفاْضِرْب ِبِه َو ال َتْحَنْث  ٌَ َو ُخْذ ِب
اٌب  ُه أَوَّ ا َوَجْدناهُ صاِبراً ِنْعَم اْلَعْبُد إِنَّ  (44)إِنَّ
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 اذْكُرْ عَبْدَنا أَيُّوبَ 

فٓ تفسٕط الممٓ، حسثىٓ أثٓ ػه اثه فعبل ػه ػجس اهلل ثه ثحط ػنه  •
سنللهٍ ػنه ثةٕنّ    : اثه مسىبن ػه أثٓ ثصٕط ػه أثٓ ػجس اهلل ع لنبل 

لىؼمنّ أوؼنا اهلل   : ألْ ػةّ وبوت؟ لبل -أًٔة الهٓ اثهةٓ ثُب فٓ السوٕب
ي وبن فٓ شله العمبن  -ي أزى ضىطَب -ػع ي جل ػةٍٕ ثُب فٓ السوٕب
وؼمنّ أٔنًة   ضنىط  فةمب صؼس ي ضأى  -ال ٔحجت إثةٕس زين الؼطش

 .حسسٌ إثةٕس

214: ، ص17 الميزان في تفسير القرآن، ج   
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 اذْكُرْ عَبْدَنا أَيُّوبَ 

إال ثمب أػطٕهٍ  -ٔب ضة إن أًٔة لا ٔؤز إلٕه ضىط َصٌ الىؼمّ: فمبل•
فسنةطىٓ   -ي لً حطمهٍ زوٕبٌ مب أزى إلٕه ضىط وؼمّ أثسا -مه السوٕب
ٍ   -حهى تؼةا أوٍ لا ٔؤز إلٍٕ ضىط وؼمّ أثسا -ػةى زوٕبٌ لنس  : فمٕنل لن

 .-سةطهه ػةى مبلٍ ي يلسٌ
ٍ   : لبل• فنبظزاز   -فبوحسض إثةٕس فةا ٔجك لٍ منبال ي ال يلنسا إال أػطجن

لنس  : لبل. فسةطىٓ ػةى ظضػٍ ٔب ضة: أًٔة هلل ضىطا ي حمسا، ي لبل
فبظزاز أًٔة هلل ضنىطا ي   -فؼةت فجبء مغ ضٕبطٕىٍ فىفد فٍٕ فبحهطق

فنبظزاز أٔنًة هلل    -ٔب ضة سةطىٓ ػةى غىمٍ فلَةىُنب : فمبل -حمسا
 .-ضىطا ي حمسا

214: ، ص17 الميزان في تفسير القرآن، ج   
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 اذْكُرْ عَبْدَنا أَيُّوبَ 

فسةطٍ ػةى ثسونٍ منب ذنق ػمةنٍ ي      -ٔب ضة سةطىٓ ػةى ثسوٍ: فمبل•
ٍ    -فىفد فٍٕ إثةٕس -ػٕىٍٕ  -فصبض لطحّ ياحسِ مه لطونٍ إلنى لسمن

حهى يلنغ فنٓ ثسونٍ     -فجمٓ فٓ شله زَطا طًٔق ٔحمس اهلل ي ٔطىطٌ
اضجؼٓ إلى مًظؼه : فٕطزَب فٕمًل لُب -السيز فىبوت ترطج مه ثسوٍ

   ّ ي  -الصْ ذةمه اهلل مىٍ، ي وهه حهى أذطجٍ أَل المطٔنّ منه المطٔن
 .-ألمًٌ فٓ المعثةّ ذبضج المطّٔ

214: ، ص17 الميزان في تفسير القرآن، ج   
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 اذْكُرْ عَبْدَنا أَيُّوبَ 

ثه ًٔسف ثه ٔؼمًة ثه إسنحبق   -وبوت امطأتٍ ضحمّ ثىت أفطإٔاي •
 .-ي ػةُٕب ٔهصسق مه الىبس ي تلتٍٕ ثمب تجسٌ -ثه إثطإَا ع

أتى أصحبثب ألٔنًة   -فةمب طبل ػةٍٕ الجقء ي ضأى إثةٕس صجطٌ: لبل•
مطيا ثىنب إلنى َنصا الؼجنس المجهةنى      : وبوًا ضَجبوب فٓ الججبل ي لبل لُا

فةمب زونًا مىنٍ وفنط      -فطوجًا ثغبال ضُجب ي جبءيا -فىسللٍ ػه ثةٕهٍ
ٍ  -ثغبلُا مه وهه ضٔحٍ ي ونبن   -فىظط ثؼعُا إلى ثؼط ثا مطًا إلٕن

ٔب أًٔة لً أذجطتىب ثصوجه : فُٕا ضبة حسث السه فمؼسيا إلٍٕ فمبلًا
لؼل اهلل ُٔةىىب إشا سللىبٌ، ي مب وطى اثهقءن ثُصا الجقء الصْ لا ٔجهنل  

 .-إال مه أمط وىت تسهطٌ -ثٍ أحس

214: ، ص17 الميزان في تفسير القرآن، ج   
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 اذْكُرْ عَبْدَنا أَيُّوبَ 

إال ي ٔهنٕا أي   -ي ػعِ ضثٓ إوٍ لٕؼةا أوٓ مب أوةت طؼبمنب : أًٔةفمبل •
إال أذص   -ظؼٕف ٔلول مؼٓ، ي مب ػطض لٓ أمطان وقَمب طبػّ اهلل

 :فمبل الطبة. ثلضسَمب ػةى ثسوٓ
 .-حهى أظُط مه ػجبزِ ضثٍ مب وبن ٔسهطَب -سًأِ لىا ػٕطتا وجٓ اهلل•
 -لً جةست مجةس الحىا مىه ألزلٕت ثحجهٓ -ٔب ضة: فمبل أًٔة•

ٔب أًٔة أزل ثحجهه فمس ألؼسته ممؼس : فجؼث اهلل إلٍٕ   غمبمّ فمبل
 .-ي َب أوب شا لطٔت ي لا أظل -الحىا

•                    
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وقَمنب لنه    -ٔب ضة إوه لهؼةا أوٍ لا ٔؼطض لٓ أمنطان لن   : فمبل•
أ لا أحمسن؟ أ لا أضىطن؟ أ . طبػّ إال أذص  ثلضسَمب ػةى وفسٓ

 .-لا أسجحه؟
ٔب أًٔة مه صٕطن تؼجنس  : فىًزْ مه الغمبمّ ثؼططِ آالف لسبن: لبل•

اهلل ي الىبس ػىٍ غبفةًن؟ ي تحمسٌ ي تسجحٍ ي تىجطٌ ي الىنبس ػىنٍ   
فلذص الهنطاة ي  : غبفةًن؟ أ تمه ػةى اهلل ثمب هلل فٍٕ المىّ ػةٕه؟ لبل

 .-له الؼهجى ٔب ضة أوت فؼةت شله ثٓ: ثا لبل -يظؼٍ فٓ فٍٕ
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فغسةٍ ثنصله المنبء    -اهلل ػةٍٕ مةىب فطوط ثطجةٍ فرطج المبءفلوعل •
فؼبز أحسه مب وبن ي أططأ، ي أوجنت اهلل ػةٕنٍ ضيظنّ ذعنطاء، ي ضز     

-ي لؼس مؼٍ المةه ٔحسثٍ ي ٔؤوسٍ -ػةٍٕ أَةٍ ي مبلٍ ي يلسٌ ي ظضػٍ
. 

فةمب اوهُت إلى المًظغ إشا المًظغ « 1» -فللجةت امطأتٍ مؼُب الىسطِ•
ٔب أٔنًة منب   : ي إشا ضجقن جبلسبن فجىت ي صبحت ي لبلت -مهغٕط

فةمب ضأتٍ ي لنس ضز اهلل ػةٕنٍ ثسونٍ ي     -زَبن؟ فىبزاَب أًٔة فللجةت
 . سجس  هلل ضىطا -وؼمٍ
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ي شله أوُب سللت لًمب أن ٔؼطًَب مب تحمةنٍ   -شؤاثهُب ممطًػّفطأى •
تجٕؼٕىنب  : فمنبلًا لُنب   -مه الطؼبم ي وبوت حسىّ النصيابت  -إلى أًٔة

شؤاثهه َصٌ حهى وؼطٕه؟ فمطؼهُب ي زفؼهُنب إلنُٕا ي أذنص  منىُا     
ي حةنف ػةُٕنب أن    -طؼبمب ألًٔة، فةمب ضآَب ممطًػّ الطؼط غعنت 

فنبغها أٔنًة منه    . فلذجطتٍ أوٍ وبن سججٍ وٕت ي وٕت -ٔعطثُب مببّ
ذُصْ ثَِٕسِنَ ظِنغْاب  فابظْنطِةِ ثِنٍِ يَ ال    »شله فليحى اهلل ػع ي جل إلٍٕ 

فعطثُب ظطثّ ياحنسِ   -فلذص ػصلب مطهمق ػةى مببّ ضمطاخ« تاحِىاثْ
 .فرطج مه ٔمٕىٍ
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ي ضيْ ػه اثه ػجبس مب ٔمطة مىنٍ، ي ػنه يَنت أن امطأتنٍ     : ألًل•

تنصوط اثنهقءٌ ثمنب     -ومب تطى -وبوت ثىت مٕطب ثه ًٔسف، ي الطيأّ
تهىفط ػىٍ الطجبع ي َىبن مه الطيأب  منب ٔؤٔنس شلنه لىنه ثؼنط      
األذجبض المطئّ ػه أبمّ أَل الجٕنت ع ٔىفنٓ شلنه ي ٔىىنطٌ أضنس      

 .اإلوىبض ومب ٔلتٓ
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حَسَّثاىاب أاحِمَسُ ثِهُ الْحَسَهِ الْماطَّبنُ لابلا حَسَّثاىاب الْحَسَنهُ ثِنهُ ػَةِنٓ      -108•
السُّىَّطُِّْ لابلا حَسَّثاىاب مُحَمَّسُ ثِهُ ظَواطَِّٔب الْجًَََِطُِّْ لابلا حَسَّثاىاب جَؼِفانطُ ثِنهُ   

إِنَّ : مُحَمَّسِ ثِهِ ػُمَبضَِا ػَهْ أاثٍِِٕ ػَهْ جَؼِفاطِ ثِهِ مُحَمَّنس  ػَنهْ أاثِٕنٍِ ع لانبلا    
أأًُّةَ ع اثِهُةَِٓ مِهْ غإِطِ شاوْتٍ يَ إِنَّ الْلاوْجَِٕبءَ لاب ُٔصْوِجًُنا لِنلاوَُُّاِ مَؼِصُنًمًُنا   
 مُطاَُّطُينا لاب ُٔصْوِجًُنا يَ لاب َٔعِٔغًُنا يَ لاب َٔطْتاىِجًُنا شاوْجب  صَغِٕطا  يَ لاب واجِٕطا  
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لابلا ع إِنَّ أأًُّةَ ع مَغَ جَمِٕغِ مَب اثِهُةَِٓ ثٍِِ لاناِ ُٔىانهَّهْ لانٍُ ضَابِحَنّ  يَ لانب      يَ •
صًُضَِ  يَ لاب ذاطاجَتِ مِىٍُْ مِسَِّ  مِهْ زَمٍ يَ لاب لإِحٍ يَ لانب اسِنهامْصاضٌَُ   لاٍُ    لاجُحَتِ

ِحَصَ مِىٍُْ أاحَسْ ضابََسٌَُ يَ لاب ُٔسَيَّزُ ضآِ ءْ مِهْ جَسَسٌِِ يَ  أاحَسْ ضَآٌُ يَ لاب اسِهًا
ََىاصاا َٔصِىاغُ الةٍَُّ ػَعَّ يَ جَلَّ ثِجَمِٕغِ مَنهْ َٔجِهاةِٕنٍِ مِنهْ أاوْجَِٕببِنٍِ يَ أايِلَِٕببِنٍِ      
الْمُىاطَّمِٕها ػَةإٍِِ يَ إِوَّمَب اجِهاىاجٍَُ الىَّبسُ لِفامْطٌِِ يَ ظانؼِفٍِِ فِنٓ ظانبَِطِ أامِنطٌِِ     
لِجَُِةُِِاِ ثِمَب لاٍُ ػِىْسَ ضَثٍِِّ تاؼَبلاى شِوْطٌُُ مِها الهَّلِْٕٔسِ يَ الْفاطاجِ يَ لاسِ لابلا الىَّجِنُّٓ  

 ظ أاػِظااُ الىَّبسِ ثَةابءّ الْلاوْجَِٕبءُ ثُاَّ الْلامِاالُ فابلْلامِاالُ
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إِوَّمَب اثِهاةابٌُ الةٍَُّ ػَعَّ يَ جَلَّ ثِبلْجَةابءِ الْؼَظِٕاِ الَّصِْ ًَُُٔنُ مَؼٍَُ ػَةانى جَمِٕنغِ   يَ •
الىَّبسِ لِئاةَّب َٔسَّػًُا لاٍُ الطُّثًُثَِّّٕا إِشاا ضابََسُيا مَب أاضَازَ الةٍَُّ أانْ ًُٔصِةاٍُ إِلإٍِِ مِهْ 
ػَظاببِاِ وِؼَمٍِِ مَهاى ضابََسُيٌُ لَِٕسِهاسِلًُّا ثِصالِهَ ػَةانى أانَّ الاَّنًَاةَ مِنها الةَّنٍِ     
تاؼَبلاى شِوْطٌُُ ػَةاى ظاطْثَِٕهِ اسِهِحِمابقٍ يَ اذْهِصَبظٍ يَ لِئاةَّب َٔحِهامِطُيا ظانؼِٕفب   

َٔطابءُ   مَهْ  ُٔسِمِاُ  لِعاؼِفٍِِ يَ لاب فامِٕطا  لِفامْطٌِِ يَ لاب مَطِٔعب  لِمَطاظٍِِ يَ لَِٕؼِةامًُا أاوٍَُّ
يَ َٔطْفِٓ مَهْ َٔطابءُ مَهاى ضابءَ وإِفَ ضابءَ ثِلاِّْ سَجَتٍ ضابءَ يَ َٔجِؼَنلُ شالِنهَ   
ػِجِطاِ  لِمَهْ َٔطابءُ يَ ضامابيَِ  لِمَهْ َٔطابءُ يَ سَؼَبزَِ  لِمَهْ َٔطابءُ يَ ًََُ فِٓ جَمِٕغِ 
شالِهَ ػَسِل  فِٓ لاعاببٍِِ يَ حَىِٕاْ فِٓ أافْؼَبلٍِِ لاب َٔفْؼَلُ ثِؼِجَبزٌِِ إِلَّب الْلاصِةاحَ لاُُاِ 

 .يَ لاب لًَُِّا لاُُاِ إِلَّب ثٍِِ
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