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 عوة حضرة بهاء اهللدعالن إنزول سورة الصبر في أول يوم من أيام 

 

ئنه منم حضنرة عبند البهناء بناأهر بواسطة مركب ومعه ثالثة منن وبعد ذلك عبر حضرة بهاء اهلل الن   
ننوالغصننن اهطهننر والميننرزا   (واليأعننوام بننال    81و 81و  81ذلننك الوقنن  ي فنن أعمننارمم كاننن و )علنني د محم 

ن قناآكا ب وحينه المينرزا  اوكان معه أيض    ذين نصنبوا الايمنةذين رافقنو  وال نا اهشنااص اآلانرون ال نجنان  أم 
  هم مجهولة.بهاء اهلل فما  زال موي   ة لقدوم حضرةوا العد  ة وأعد  جيبي  الحديق الن  ي ف

بصنننالة  اينننذان  ا "اهلل أكبنننر"وحنننين وصنننول الموكنننب المبنننارك الننن  الحديقنننة ار  ننن  منننن المسنننجد ننننداء  
  بعظمنة أسارير وجه حضرة بهاء اهلل كما َ مش  َعَل   رور ال ائقرجائها وبدا الس  أِفي  ى صو هالعصر  فدو  

ضن   عليهنا عبينر النورود وشندو أالَّ ني جانبيهنا و َعلَن   مور واهشجارز  نة بالشوارع الحديقة المزي  ِفي  وجالل
 من الجمال والبهجة.  االعنادل جو  

عوة وشننيك وقنند نمننا النن  اعننالن النند   كننان أصننحاب حضننرة بهنناء اهلل قنند علمننوا منننذ بعننض الوقنن  أن   
حضنننرة بهننناء اهلل أثنننناء أدلننن  بهنننا الَّ ننني لميحنننا  الكثينننرة صنننريحا  وال   علمهنننم ذلنننك لنننيخ فقنننط منننن انننالل ال   

داللة واضحة  ا دل  سلوكه  ومم  ِفي  طريق  غيير ملحوظَعْن  بغداد ولكنِفي  اهشهر القليلة اهايرة إلقام ه
 اجديد   ابغداد نوع  ِفي  عوة مو أن  حضرة بهاء اهلل لبخ يوم غادر بي هقرب ساعة اعالن الد  َعَل   دون ريب

 ام حيا ه.آار أي  يلبسه ال   من القلنسوة ومو  اج ظل  

مقامنننه َعنننْن  ه عنننند وصنننول الجمنننال المبنننارك الننن  الحديقنننة كشننن وقننند شنننرح حضنننرة عبننند البهننناء أن ننن 
جون واهحنزان منن ضنوان  وعندئنذ اا  ن  الش نر  بندء عيند ال للحاضرين من أصحابه وأعلن ب نرح عظنيم عنن

 ن ظنر  الَّ ني بناآلالم والمحنن  اعالم  حضرة بهاء اهلل كان  رور بها  وم  أن  قلوب االحب اء وحل   البهجة والس  
حديقة الرضوان  ِفي  وأمض  أطيب أوقا  والي ه قاطبة اواب هاج   االمن   بد ل الحزن فرح  ِفي  مو وأصحابه

ودعننا  "عادة الكبننرىالس نن"ه يننوم ن ننضننوان ب ل يننوم عينند الر  أحنند ألواحننه النن  أو  ِفنني  وقنند أشننار حضننرة بهنناء اهلل
 ذكرا .ِفي  فرح وسرور ل  يب هجوا بك نا باعه ال  أ

ذين ة اهشننااص ال ننأعلننن بهننا حضننرة بهنناء اهلل دعو ننه غيننر واضننحة وكننذلك موي ننالَّ نني ريقننة الط   ان   
( لننم يكننن 8181-8181العننراق )ِفنني  ه طيلننة اقام ننهسننمعوا اإلعننالن  ولكننن أحنند اهمننور الواضننحة مننو أن نن

ِفني  م بلسنان اهللن يلمح ال  حقيقنة مقامنه وين كل  ه كا  م  أن   "من يظهر  اهلل"حضرة بهاء اهلل يص  ن سه بن 
ن  أ حديقنننة ِفننني  ة عنننندما أعلنننن دعو نننهل منننر  ن سنننه هو   حنننق  ِفننني  "منننن يههنننر  اهلل"منننا اسننن عمل عبنننارة لواحنننة  وا 
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ذش أبنرم سنبيله وال نِفني    بن سنهذش ضنح  ه ذلنك الموعنود ال نذش بش نر بنه حضنرة البناب  وال نن ناضوان  وقال الر  
 أجله. عهد  م  أ باعه من

عنالن اة آارمنا ي نحياة حضرة بهناء اهلل اشن غل االلنه بن مور بالغنة اهمم  ِفي  امشهود   اكان ذلك يوم   
  ه. عهد مظهري  ِفي  حدث دعو ه ومو أبرز وأمم  

وجنه ِفني  اإلنسان سنرعان منا ياضن  ة بين اإلنسان وبين مظهر أمر اهلل مي أن  من ال وارق المهم   
ارة يظهنرون عجنزمم أمنام المصنائب الكبنرى  ذوا  الموامب ال ائقة والقدرا  الجب   ان    العراقيل والباليا  ح   

ن الن  اس شنارة الابننراء  و منا يلجن االوقن  الواحند  وكثينر  ِفني  أكثنر منن مشنكلة واحندة هنم ال يسن طيعون حنل  ان  
نَلِهي ن  أمنا المظنامر اإلِ ااذوا قرار  قبل أن ي    النناخ وال يمكنن هش   نَعن فهنم يعملنون بمعنزل اة عكنخ ذلنك  مام 

مواجهننة  عننن بحنندود عننالم اإلنسننان وعقلننه ال يقصننر روح المظهننر اإللهنني     ال  حنند  اأن يسنناعدمم أبنند   انسننان
ننوسننط الكننوارث عننندما يس سننلم الر  ِفنني  ن ننخ الوقنن  ِفنني  مشنناكل عدينندة غط يبقنن  جننال اهقوينناء  حنن  الض 
ننعمننا يجننرش حولننه ويسنن طي  أن يو  امنقطع نن المظهننر اإللهنني   ه ام مامننه اينمننا شنناء  ومننذ  مننن أمننم ميننزا  ج 
 .المظهر اإللهي  

ننِفنني  لنن وقنند نز    ننأي نن"بر المعروفننة بلننوح مننذا اليننوم سننورة الص  د  قنني مننن قنناطني وب" باسننم الحنناج محم 
 مذا اليوم.ِفي  "وبي  أ"به حضرة بهاء اهلل بن ذش لق  نيريز وال  

-818ص  م منشورا  دار النشر البهائية في البرازيل8811شوقي مرعي طبعة أبريل عداد الدك ور ا)ك اب االيام ال سعة 
811) 

 

  ِال من8118ذش القعدة  1الموافق  8181ن نيسا 11ربعاء القدم بعد ظهر يوم اه جمال "وصل
اس  من عيد اليوم ال   ي ف ام أشي  أر وبعد ثمانية بن خ مذا اليوم سورة الص  ي ف ل حديقة نجيب باشا ونز  

 1حد ظهر يوم اه ضوان وفيحديقة نجيب باشا المعروفة بحديقة الر    ِال ضوان وصل  العائلة المباركةالر  
 سطنبول".اجا  ا   ي ف ضوانمن ارج من حديقة الر  8118ذش القعدة  81الموافق  8181ر اي  أ

 "حضرة عبد البهاء"                                                                           

 (811ص  م منشورا  دار النشر البهائية في البرازيل8811شوقي مرعي طبعة أبريل عداد الدك ور ا)ك اب االيام ال سعة 
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 قصة نزول سورة الصبر لوح أيوب

 للمرحوم أديب طامر زاد : 8جاء في ك اب ظهور بهاء اهلل ج
 

اس ذكر حضرة بهاءاهلل أحداث نيريز بإنزال "سورة الصبر" والمعروفة أيضا باسم "لوح أيوب" وال ي  عادل 
رب  "ك اب اإليقان" حجما. نزل  بالعربية بحق الحاج محمد  قي من نيريز الذش لقبه حضرة بهاءاهلل 

 بن"أيوب".
 

ن محط ثق هم لدرجة كانوا ي  منونه كان الحاج رجال مثق ا ثريا مهاب الجانب من مواطنيه الذين كا 
عل  ودائعهم وغالبا ما يس عملون ايصاال ه كحواال  مالية مع مدة. وعندما وصل وحيد ال  نيريز عام 

م محدثا صحوة روحية جي اشة بعيدة المدى في ن وذما    ثر بها عدد من الن وخ الم  انية فاع نقوا 8181
رونه. وكان عل  رأخ مؤالء الحاج محمد  قي الذش عمل عل  دين حضرة الباب وال  وا حول وحيد يناص
 نشر الدين بكل السبل في  لك المنطقة.

 
ال  اإلقبال الطوعي الشديد نحو وحيد من قبل أمالي  -حاكم نيريز- نبه زين العابدين اان  

جراء فورش وأمر البلدة  فصدمه بل وأغضبه قبول عدد كبير الدعوة الجديدة االل أيام قليلة. فقرر ا ااذ ا
الجيش أن يق ل  مذ  الجماعة الجديدة بالكلية ويق ل زعيمها. وعل  أثر الهيجان الشديد الذش اج اح الناخ 
مناك اضطر البابيون ال  اللجوء ال  قلعة قديمة اارج البلدة. ورغم   وق الجيش عددا وعدة  وقلة  دريب 

 ر  أعداءمم عل  ال راج  مذعورين في مزيمة مازية.فقد دافعوا ببسالة أجب "،ااجة"المدافعين عن قلعة 
ولما أيقن زين العابدين اان أن قوة السالح م  مذ  ال ئة غير مجدية لج  ال  الحيلة والايانة   

فار  ع  منه  بكل مكر ودماء  صيحة السالم وأرسل رسالة يدعو فيها وحيدا وقادة آارين لزيار ه في 
قيقة رسالة حضرة الباب وينهي النزاع وس ك الدماء. وح   يادع معسكر الجيش و عهد أن ي حرى ح

مؤالء اهبرياء ذوش القلوب الطامرة قام م  ن ر من ضباطه بوض  أا امهم عل  نساة من القرآن الكريم 
 وأرسلو  م  الرسالة الموجهة ال  وحيد شهادة عن صدقهم وأمان هم.

 
لم يغب عن وحيد مكرمم مذا  اال أنه  اذعانا لقدسية القرآن الكريم  غادر القلعة ال  المعسكر  

غالق أعينهم دون  حيث  م اس قباله في البداية اس قباال رسميا. ومناك الم المسئولين عل  اس بدادمم وا 
أعماق الن وخ ح   أن الحقيقة. ودعامم ال  ال حرش عن دين اهلل الجديد واع ناقه. ن ذ  كلما ه ال  

الحاكم ورجاله أصيبوا بالحيرة واالر باك من قوة حج ه. وإليقانه بسعة علم وحيد وعميق ايمانه الصادق  
اشي الحاكم أن ي حول والء بعض رجاله ال  وحيد. فبالغش والاداع أفلح في ااالء القلعة االل ثالثة 
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راد الجيش وأجهزوا عل  معظمهم. أما وحيد فقد ق ل أيام  ووق  اهبطال المدافعون في كمين نصبه لهم أف
بشكل مهين وسحب  جث ه في طرقا  نيريز وأسواقها وسط قرع الطبول والصنوج  والرجال والنساء من 

 حوله يرقصون.
 

ألق  اس شهاد وحيد عل  اهمر اإللهي ظال من المجد ال ي ن  و زين  ص حا  ال اريخ بقصة  
ضربه حيا يقود اهجيال القادمة ويلهمها عبر العصور. كان فريدا في ميدان  حيا ه  وسيبق  المثل الذش

العلم والمعرفة ثاب ا في ايمانه الذش ال يقهر  منازال ال  لين له قناة في المناظرا  العامة  بطال مغوارا في 
 الدفاع عن دين اهلل ال يبز   أحد بعشقه لحضرة الباب.

اهلل انجازا  وحيد في اعالن اهمر اإللهي والظرو  ال ي  ءوفي "سورة الصبر" يذكر حضرة بها 
أد  ال  ميجان الجمهور في نيريز  ويس رسل في سرد اهحداث ال ي أد  ال  حبخ اهحباء ممجدا 
بطول هم و ضحيا هم ثم اس شهادمم في النهاية. ويصور عظم الشدائد والرزايا ال ي أحاط  بالناجين منهم  

  الذين أجبروا عل  السير بجانب رؤوخ شهدائهم ال ي رفع  عل  أسنة الرماح ااصة النساء واهط ال
طيلة الطريق ال  شيراز في موكب جاب الشوارع واهسواق  ويدين بشدة أولئك الذين ار كبوا مذ  ال ظائ   

سوة وحذرمم أال ي رحوا بل ياشوا ب خ ربهم بعدله في اآلارة لينزل بهم العقاب عل  ما ار كبو  من الق
 والبطش ضد أحبائه.

 
وبعد ثالث سنوا  عل  ذلك الهياج  عرض اهحباء في نيريز فج ة ال  مذبحة كان  أشد ف كا من  

 اهول . وفي روايا ه  سجل النبيل بعض اهحداث ال ي صاحب  مذ  المذبحة:
 

م ساة بل "ولن أحاول أن أدون ال  اصيل الم عددة ال ي أد  ال  المذبحة ال ي  م   بها مذ  ال
أحيل القارئ ال  الرسالة الم صلة ال ي نمقها يراع ميرزا شاف  النيريزش ال ي يشير فيها بال  صيل 
والدقة والقوة ال  كل دقائق مذ  الحادثة المؤثرة. ويك ي أن نقول أن الذين اس شهدوا فيها ال يقلون عن 

نهم ال  العاصمة حيا سوى ثمانية ة وثمانية من أشج   الميذ الباب ومثلهم من الجرح  ولم يصل مئم
وعشرين ن را ومم الذين أمكنهم أن ي حملوا مشاق الس ر ومن بين مؤالء الثمانية والعشرين أاذ امسة 

وصولهم. وطرح الباقون في السجن ومكثوا فيه مدة سن ين يعانون  عشر  وا ال  مكان اإلعدام بمجرد
اج عنهم أايرا قض  أغلبهم نحبه أثناء الرجوع   ورغما عن اإلفر أقصا من اآلالم أشقها  ومن العذاب 

 مواطنهم نظرا إلنهاك قوامم من آالم السجن الطويل واهسر القاسي. ال 
 ين من مؤالء عل  ئوذبح الكثيرون من أقرانهم في شيراز ب مر طهماسب ميرزا ووضع  رؤوخ ما

خ وكانوا يرومون حملها ال  اهسنة وحملها اهعداء عل  ميئة موكب االن صار ال  قرية آبادة في فار 
 طهران ولكن أحد رسل الملك أمرمم ب رك مذا اهمر ومن ثم عزموا عل  دفن الرؤوخ في  لك القرية. 
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أما النسوة الالئي بلغ عددمن س ماية ف فرج عن نص هن في نيريز وأاذ النص  اآلار عل  
سعومن أشد أنواع العذاب ظهور الايول كل اثن ين عل  جواد بغير سرج ال  شيراز وبعد أن أو 

 ركومن وش نهن وملك أغلبهن في الطريق ال   لك المدينة وغيرمن أسلمن الروح من اش داد العذاب 
ن القلم ليجمد ويضج ذعرا في محاولة وص  ما أصاب مؤالء  الذش كن ي حملنه قبل اإلفراج عنهن وا 

ن  لك الوحشي ة ال اجرة ال ي اق رن  بالمظالم ال ي اهبطال و لك النسوة في سبيل  مسكهن باإليمان وا 
ار كب  فيهن وصل  ال  أحط درجا  الاسة والس الة في اهدوار الا امية ل لك الم ساة الم سو  

 (615-615النبيل اهعظم  "مطال  اهنوار"   الص ح ان  )عليها".
  
شارا  ااصة بظهور الموعود. ف ي احداما ي نب     ورد اهحاديث النبوية الشري ة عدة عالما  وا 

الرسول الكريم ب ن رؤوخ بعض أ باع المهدش   هاوى و قدم مدايا للعدو. لقد  حقق  مذ  النبوءة في 
 :مذبح ين دموي ين في نيريز. ويق بخ حضرة بهاءاهلل في "ك اب اإليقان" الحديث الشري 

 
)عليه كمال موسى "كما يقول في ك اب الكافي  في حديث جابر في لوح فاطمة في وص  القائم 

رؤوس الترك  وبهاء عيسى وصبر أيوب فيذل أولياؤ  في زمانه وتتهادى رؤوسهم كما تتهادى
والديلم، فيقتلون ويحرقون، ويكونون خائفين مرعوبين وجلين تصبغ األرض بدمائهم ويفشوا الويل 

 (196بهاءاهلل  "ك اب اإليقان"  ص حة  )".ة في نسائهم. أولئك أوليائي حقا(والرن
 

في "سورة الصبر" ي  ي حضرة بهاءاهلل عل  ذكر مقام وحيد بكلما  ال يمكن لقلم أن يص ه وص ا  
مناسبا. فيمجد  مجيدا بامرا قوة ايمانه وُبعد رؤيا   ويعلن حضر ه أن وحيدا ثب  عل  ميثاق اهلل مالصا 

لورود ذكر  في مذا اللوح  ه  ويؤكد وفاء  بعهد موال   ويدعو  ال  ال رح واالب هاج بين مأل العالينل
المبارك  الذش يص ه حضر ه ب نه لوح عل  قدر من الرفعة والعال بحيث اس مد  منه جومرما الك ب 

 المقدسة السابقة.
 

طراء هحباء نيريز ويطلب منهم أن وفي مذا اللوح أيضا يوجه حضرة بهاءاهلل كلما  ال شجي  واإل 
ي ذكروا ما كانوا عليه من جهل وغ لة في أوائل أيامهم عندما أفاض عليهم ربهم من فيض جود  بشاص 
وحيد ومكنهم من معرفة مظهر  وقادمم ال  بحر عرفانه. وحثهم عل   قدير مذ  العطية الكبرى بشكر  

ويب هجوا عل  ما مم عليه من مقام لو كش  النقاب عنه   عال  عل  جعلهم محط نعم ه وآالئه وأن ي رحوا
هعين البشر لسارعوا ال  ال داء ب رواحهم في سبيله. اذ الحكمة في حجبه مي الم حان الالق و مييز 
الطي ب من الابيث والاير من الشر. وبمحبة عارمة يحض حضرة بهاءاهلل أحباء نيريز أن  ظهر من 
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طهروا أرواحهم من عالئق الدنيا وأن ي شبثوا ب مداب الدين ويق وا بكل عزم أفعالهم ص ا  الرحمن  وأن ي
 وثبا  أمام معارضيه.

 
يصور لنا  اريخ الشهداء في نيريز بطولة اهحباء و  انيهم. فقد ظل   لك اهرواح هجيال الحقة  

  للعهد أوفياء له مدفا الضطهاد مرير م كرر من أعداء قساة ال  لين لهم قناة. وم  مذا ظلوا مالصين
 ي حملون ما نزل عليهم من محن بصبر وجلد مثاليين.

 
انه لجدير بالذكر أن وحيدا وأصحابه قدموا حيا هم قربانا قبل اس شهاد حضرة الباب بعشرة أيام.  

م  أش بعد س ين عاما  قريبا  وأثناء وض  الرمخ المطهر للباب في مقامه المقدخ 1999وفي نوروز 
يد الشيخ اهاير عل  جبل الكرمل  قدم ثمانية عشر شهيدا حيا هم في نيريز عل  مذبح ال ضحية ب

دال الشيخ ال  نيريز م  عدد من المسلحين واح ل البلدة  وعالوة عل  ما اق رفو  فقد ماجموا البهائيين )زكريا
  ذلك ( ومان لمن يق ل بهائيا. 199بشراسة. ولم يك   بالبحث عنهم لق لهم بل عرض مكاف ة مالية قدرما 

ب ن وض  أمانة عل  مذا القدر من القدسية المع دش اهثيم الم عطش للدماء. ويشهد حضرة عبدالبهاء 
كالرفاة الطامرة للباب كان يس حق مثل مذا القربان من أولئك اهحباء. وأثن  ثناء حارا عل  أحباء نيريز 

 عل  فوزمم بهذا الشر  العظيم.
 

وفي "سورة الصبر" يثني حضرة بهاءاهلل ثناء عطرا عل  الحاج محمد  قي ويس ذكر دور  الرئيخ  
الهيجان الذش أصاب أمالي نيريز ودعمه ومساند ه المادية لوحيد  وما أن قه في الدفاع عن القلعة وما في 

 حمله بالرضا وال سليم بقضاء اهلل ثم ال داء في سبيله. كان  مئونة الطعام وضروريا  الحياة    ي 
الصمود في القلعة أمام  لألحباء في قلعة "ااجة" من الحاج محمد  قي  ولوال ذلك ما اس طاع البابيون

الجيش. ومو من الذين بقوا أحياء بعد حصار القلعة  ولقناعة حاكم نيريز ب ن الحاج محمد  قي كان وراء 
ان شار أمر حضرة الباب في  لك البلدة بشكل رئيخ  لج  ال  مصادرة مم لكا ه كافة ثم حبسه  وكان 

 ر  أحد علماء الدين الم  قهين في يزد والذش ذكر ينوش  عذيبه ح   المو  م  آارين من بينهم السيد جع
 آن ا.
 

طالق سراحه فيما بعد ثم رحل ه ال  بغداد ال ي  وج   ان سرد معاناة الحاج محمد  قي في السجن وا 
شارة ال  روح ال سليم والرضا والصبر بمحضر حضرة بهاءاهلل  قد ورد  في ص حا  سابقة . وا 

وال حمل ال ي بد  عل  الحاج أثناء مذبحة نيريز  فإن حضرة بهاءاهلل يوضح أن اهلل يكون دوما في 
عون من ين قون أرواحهم ومم لكا هم ليدفعوا عجلة اهمر المبارك ال  اهمام  وم  الذين يواجهون 

ي  حضر ه أن مذ  الن وخ ما شك  أو ضجر  من مول االف  ان واالم حان بالصبر الجميل. ويض
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عندما سافر الحاج محمد  قي ال  بغداد كان ) المصائب والباليا بل اش اق  الرزايا في سبيل موالما
سنوا   بصحب ه زوج ه وابن ه وابنه محمد علي الذش ق ل في بغداد ومو شاب  ثم  وفي الحاج بعد ذلك بعدة 

بهاءاهلل بحضور جناز ه. ولما علم حضر ه بمدى الحزن الذش أصاب الزوجة في بغداد أيضا  وشرفه حضرة 
 .(ب قدانها الزوج واالبن مي  لها شابا   بنا  ليرافقها ال  نيريز واإلقامة مناك.

حداما سر المعاناة. فالمرء يعاني في حيا ه كثيرا   كثيرة مي اهسرار ال ي أودعها اهلل في القه  وا 
م مغزاما. وم  أن اإلدراك الكامل لمغزى المعاناة ال يمكن  حقيقه في مذا العالم اال وغالبا ما يعجز عن فه

 أنه يمكن مالحظة ال  ثيرا  الناجمة عنها عل  حياة ال رد.
 

   ثر معظم عناصر الطبيعة بمؤثرا  اارجية. فمثال اذا  ركنا قطعة من الحديد مهملة  صبح  
در حرارة بمجرد االح كاك  ويصبح سطحها المعا  وبازدياد باردة يعلوما الصدأ. وم  مذا فإنها  ص

 االح كاك يغدو الجسم م ومجا منيرا. فهذ  الص ا  الكامنة في الحديد ال  ظهر اال بالضغط الاارجي.
 

والمعاناة في  وبالمثل  فإن كثيرا من الموامب وال ضائل ال ي  بق  مازونة داال اإلنسان  عمل اآلالم
اطالقها و حرير الطاقا  الكامنة ودف  مذ  الص ا  النبيلة ال  السطح. ويحدثنا  أغلب اهحيان عل 

ال اريخ أن العديد من العظماء صنعوا مجدمم بمواجهة الشدائد والمشقا  ليخ اال. فبمثابر هم واس قام هم 
ا يس سلم وثبا هم  غلبوا و مسكوا بالالق القويم وكش وا عما فيهم من قدرا . وعل  النقيض  فغالبا م

الضع اء الوامنون أمام الصعوبا  و ذمب ريحهم. فاآلالم والمعاناة  ظهر بكل وضوح قوة الكائن البشرش 
يمانه. كلما كان اهمر عظيما كلما ازداد  شدة االم حانا  واالف  انا  أمام المؤمن. وفي مذا  والقه وا 

اال عظاما أضاءوا ص حا ه بشجاع هم الظهور اهعظم  ووسط حماما  دماء الشهداء  أبرز ال اريخ أبط
 البالغة وفدائهم ال ذ.

 
ويذكر  -أحد أنبياء بني اسرائيل-وفي "سورة الصبر" يروش حضرة بهاءاهلل بال  صيل قصة أيوب  

أن اهلل قد أنعم عليه بالنبوة  وكان غنيا يملك أراض شاسعة ويعيش م  زوج ه وعائل ه في رفامية وراحة 
مر ربه بهداية الناخ ال  طريق الحق والصالح  كرخ حيا ه لهذ  الرسالة بين أمله  امة. وعندما أ ا  أ

وعشير ه ودعامم ال  دين اهلل. ولكن نار الغيرة دب  في عروقهم فا همو  بالن اق وقالوا ب ن مذا ال كريخ 
 للحق عائد فقط لثرائه ومم لكا ه المادية.

  أيوبا بالمحن والباليا  وفي كل يوم  نزل به وإلظهار مصداقية أيوب للعباد  أحاط اهلل عبد 
غط ه القروح  مصيبة جديدة. ف قد أوالد  في البداية ثم مم لكا ه واح رق  محاصيله واب لي جسمه بالعلل و

والدمامل. وم  مذا بقي شاكرا صابرا راضيا منقطعا. ولم  ق  محن ه عند مذا الحد  فقد أجبر عل  
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عون اال من زوج ه ال ي آمن  به وبذل  جهدما في  ا ي  آالمه. وفي الاروج من بلد ه دون سند أو 
 الطعام لعدة أيام. النهاية أصبح االي الوفاض من كل شيء وحرم من

 
يؤكد حضرة بهاءاهلل أن أيوبا ظل عل  مذ  الحال صابرا مس سلما إلرادة موال  ح   أنه ازداد  

ثب   جرد  من مم لكا  الدنيا  أنعم اهلل عليه بكل ما فقد شكرا وعشقا له ب  اقم االم حانا . وأايرا  وقد أ
 منه وان شر   عاليمه و غلغل  كلما ه في قلوب المريدين الذين أدركوا مقامه وأقروا به.

 
بهذ  القصة في "سورة الصبر" يلقي حضرة بهاءاهلل الضوء عل  مومبة الصبر  احدى أفضل نعم  

الذين  حملوا الشدائد بصبر ورضاء. وب ضل ثبا هم ووالئهم ثم  اهلل عل  اإلنسان  ويمجد مقام أولئك
صبرمم وجلدمم نالوا منزلة عل  قدر من الرفعة بحيث ينشد أمل المأل اهعل  صحب هم وي وقون شوقا 

 لبركا هم.
 

يحث حضرة بهاءاهلل أمل البيان عل  ال مثل بالصابرين وينصحهم أن يزينوا مياكلهم برداء الرضا  
وال سليم بقضائه وأن يس قيموا عل  أمر اهلل فال ي زعوا في المحن والباليا ويذكرمم بثواب اهلل لكل عمل 

إنما ") بذلك القرآن الكريم صالح بما يس حق أما بالنسبة للصبر فيذكرمم ب ن ثوابه غير محدود كما يشهد
 .(19القرآن الكريم  سورة الزمر  آية ". يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب

مذ  ال ضائل ومبها اهلل لرسله في ميثاقه معهم  وعل  العبد أن يحذو حذومم. ف ي اهول  صبر  
واالس قامة عل  في الن خ وكبح جماح الن خ والهوى وما حرم عليها  وفي الثانية  حمل ملما  الحياة 

 أمر . وأايرا عليه بالصبر وال سامح و حمل أش أذى ُيلحقه اهحباء به اكراما لربه ودينه.
 

أنزل مذا اللوح قبيل مغادرة حضرة بهاءاهلل العراق  وكم أث ر عل  اهحباء في ذلك القطر. فهو  
في مواجهة ألم ال راق عن موالمم  مرارا  ويمأل قلوبهم ايمانا وشجاعة يعدمم هيام االم حان ال ي أنذر بها

 بال سليم والثبا .
ميرزا يحي  في المس قبل محذرا ب ن  وفي اشار ه لمغادرة العراق  لمح حضرة بهاءاهلل ال  عصيان 

"طيور الليل" س حلق في ال ضاء بعد غروب الشمخ  أش أنه في غيابه س ن ث الن وخ الشريرة سمومها 
نذاك أن ي صدوا لحماية أمر اهلل من ال رقة والشقاق وأن يثب وا ويصمدوا بين المؤمنين  وعل  اه باع آ

 كالجبال الرواسخ.
ويعارض حضرة بهاءاهلل في مذا اللوح ما اب دعه اإلنسان من مبدأ ا م الرساال  السماوية   

ن اهلل سو  يرسل رسله ح   اآلار الذش  وي سر معن  "ا م النبوة" مؤيدا مبدأ اس مرار ال يض اإللهي  وا 
نهم لم ي ناولوا المعرفة  ال آار له. وفوق مذا كله يدين علماء اإلسالم وفقهاءمم عل  عجز بصير هم وا 
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عراضهم الحقيقية ولم يك ش وا أسرار اهمر اإللهي وكانوا مائمين في بيداء الن خ والهوى. ويلومهم عل  ا
عن رسالة حضرة الباب وعل  ق لهم ايا   فيمجد مقامه ويشهد ب نه قد أظهر جمال اهلل المعبود  ويقرر 

 ب نه لن يمضي طويل وق  ح   يدرك مقامه عموم البشر.
 

وفي فقرة أارى مشابهة حول الغلبة لألمر اإللهي في المس قبل  يوبخ الذين أنكروا الدين وقاموا  
ب ن جهودمم في اق الع شجرة أمر اهلل س ذمب أدراج الرياح  وي نب  ثانية بيوم فيه يؤمن  عليه محذرا ايامم

 بدينه الناخ جميعا.
 

مناك بيان في أحد ألواح حضرة بهاءاهلل يؤكد ب ن اهلل  عال  أاذ عهدا بمساعدة من يقوم عل    
 ه. ووجه آار لهذا العهد نجد ادم ه. انه أمر ي وق  صور البشر أن ي اذ اهلل مثل مذا العهد عل  ن س

 
في مذا اللوح  اذ أن حضرة بهاءاهلل  يؤكد أن اهلل  عال  قد أاذ عل  ن سه عهدا أن يجم  البشر  ح  

 ظل شجرة أمر   وأن مذا قضاء مبرم ال رجعة فيه.

يمكن وص  "سورة الصبر"  مثل العديد من ألواح حضرة بهاءاهلل  بالبحر الزاار بالجوامر الرائعة  
في مناسبة  جلل  بالرمبة واإلجالل  بكش  منزلها من مقامه هصحابه في وق   معرفة وحكمة  فقد نزل 

 حقق  فيه آمال ووعود ورؤى عدد ال يحص  من الرسل عل  مدى العصور واهزمان  وانقلب  أحزان 
 ديا ليوم اهيام ذاك.اهحباء وممومهم ال  فرحة عارمة وسعادة غامرة. وعليه فإن مذ  السورة  ق  شامدا أب

 شير بض  فقرا  من مذا اللوح المبارك ال  اعالن دعوة حضرة بهاءاهلل و زيل ايوط الحجبا   
عن مجد مقامه في حديقة الرضوان. وفي احداما يطالب ن سه أن يمزق الحجبا  ال ي حال  بين عيون 

بدء ويظهر بهاء  بالقدرة الغالبة. الناخ وجماله اهبه   وينشر ن حا  الروح ال ي كان  مازونة منذ ال
وفي فقرة أارى يشير ال  ما عانا  من محن وآالم ويلقب ن سه بن"مظهر اهلل ن سه" ويمجد اليوم والساعة 
واللحظة ال ي أعلن  فيها دعو ه  ويوجه اطابه في  لك اللحظة بالذا  ال  كافة الالق في بغداد ح   

الرب ويؤكد أنه في ذلك اليوم س  نور كل اهشياء بسطوع يحصل كل عل  نصيبه المقدر له من بهاء 
 شمخ الحقيقة من أفق العراق.

:اعالن 88ال صل   عريب لجنة ما صة من االردن 8)أديب طامر زاد  ك اب ظهور حضرة بهاء اهلل ج
 881دعوة حضرة بهاء اهلل في حديقة الرضوان لوح أيوب طبعة دار النشر البهائية في البرازيل  رضوان 

 (181-111ص م1111بدي  أبريل 
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اِبِرينَ  ْبِر َفاْجَهُدوا َأْن َ دُاُلوا ِفْيَها َيا َمأل الصَّ  َمَذا َمِديَنُة الصَّ

 ُهو  

 ِبْسِمِه الع ِليِّ األْعل ى

ْبِر َعْبَدُ  َأيُّوب ن  ْدَناُ  َنناَر الَّ ِني ِاْذ آَوْيَنناُ  ِفني ِظنَل َشنَجَرِة القُنْدِخ ِفني فُنَؤاِدِ  َوَأْشنهَ  اَذَكَر اهلُل ِفي َمِديَنِة الصَّ
ُلهَننا ِبَ نَّننُه ُمننَو اهلُل َربُّننَك ُ وقَننُد َوُ ِضننيُء ِفنني ِسننَرِ  َوَ َجلَّْيَنننا لَننُه ِبَنْ ِسننِه ِلَنْ ِسننِه َوَناَدْيَننناُ  ِفنني ُبْقَعننِة اهلِل الَّ ِنني ُبننوِرَك َحوْ 

  َفَلمَّا َأَضاَء َوْجُهُه ِمَن النَّاِر الُمْشَ ِعَلِة ِفْيِه َأْقَمْصَناُ  ايُّوم  قَ  اَوَربُّ ُكَل َشْيٍء َوَكَذِلَك َكاَن َعَل  ُكَل َشْيٍء َلُمْقَ ِدر  
اُ  نَّن  َوَمك  ا َمْحُبوب نَقِمْيَص النُُّبوَِّة َوَأَمْرَناُ  ِبَ ْن َيْ ُمَر النَّاَخ اَل  َعْيِن الُجوِد َوالَ ْضِل َوَيْدُعوُمْم اَل  َشاِط ِء ُقْدخٍ 

نن اَطْرَنننا َعَلْيننِه َأْمَطنناَر اْلُجننوِد َوَجَعْلَننناُ  َغِني ننِفنني اَهْرِض َوَأمْ    َوَأَ ْيَننناُ  ِسننَعة  ِمننَن اَعلَنن  َمننْن َعلَنن  اَهْرِض َمْجُموع 
ِة َوَوَمْبَناُ  َأْبَنناَء   َوَرَزْقَناُ  ِمْن ُكَل َشْيٍء ِقْسَمة  َوأْشَدْدَنا َعُضَداُ  ِبُعْصَبٍة ِمَن الُقْدرَ االَماِل َوَجَعْلَناُ  ِفي الُمْلِك َغِني  

  َوَكاَن ِفي َقْوِمنِه ِسنِنيَن ُمَ َواِلَيناٍ  َوَيِعُظهُنْم ِبَمنا َعلَّْمَنناُ  ِمنْن َجنَواِمِر اَرِفْيع   اِمْن ُصْلِبِه َوَمكَّنَّاُ  ِفي اَهْرِض َمَقام  
ال َيا َقْوِم َقْد َ َموََّجْ  َأْبُحُر الِعْلِم ِفي َنْ ِخ اهلِل الَقاِئَمِة ِبالَعْدِل   قَ اِباْلَحَق َمْ ِ ي  َكاَنْ  َوُيَذَكُرُمْم ِبَ ي اٍم  اِعْلٍم َمْكُنون  

َواِل َكاَنننْ  ْسننِرُعوا اَلْيهَننا َلَعننلَّ َ ِجننُدوَن اَلْيهَننا َسننبيال   َوقَننْد َأْشننَرَقْ  َشننْمُخ الِعَناَيننِة بِنناْلَحَق وَ  َ فَ  ِحيَنئِننٍذ ِفنني ُقْطننِب الننزَّ
اِر الَح َجَماُل الَوْجِه َعْن َاْلِ  ُسَراِدَقاِ  الُقْدِخ فاْحُضُروا َبْيَن َيَدْيِه َلَعلَّ َيْسَ ْشِرُق َعَلْيُكْم ِمْن َأْننوَ   َوَقْد اَمْوُقوف  

ُر َعنْن ُأفُنِق القُنْدِخ   َوَقِد اْرَ َ َعْ  َسَمَواُ  الَعَظَمِة َوُزَيَنْ  ِبَ ْنُجِم الِعْلنِم َوالِحْكَمنِة َوَكنَذِلَك َكناَن اهْمناُقْدٍخ َمْحُبوب  
ن ئِ ُبُكْم ِالَن  َشناطِ ُرُسٌل ِبِرَساالِ  اهلِل َوَبلَُّغوُكْم َما ُيَقلَن  َوَيا َقْوِم َقْد َجاَءْ ُكْم ِمْن َقْبِلي اَمْطُلوع     َوَأ َنِ  اِعنز  َمْرُفوع 

ْرَ َ َعننْ  َسننَحاُب النُّنننوِر اِء َوَرنَّننْ  َحَماَمنننُة اَهْمننِر وَ آالَبقَنن السَّنناَعاُ  بِنناْلَحَق َوَأْشننَرَقِ  اَهْنننَواُر ِباْلَعنننْدِل َوَغنَّننْ  ِدْيننكُ 
ن   ا َّقُننوا اهلَل َوال  ُْ ِسنُدوا ِفنني َأْرِض اوَفاَضنْ  َأْبُحنُر اْلَ ْضننِل َوَأْننُ ْم َيننا َمنأَل اَهْرِض قَنْد ُكْنننُ ْم َعنْن ُكننَل َذِلنَك َمْحُروم 

ُسنِل ِمنْن َكاَنْ  ِ ي ِحْكَمِة اهلِل ُثمَّ َأْصُغوا َكِلَمَة الَّ  ِمْن َسنَمآِء القُنْرِب َمْننُزوال   َوَكنَذِلَك ُكنَّنا َناِصنَح الِعَبناِد ِبِلَسناِن الرُّ
َل َلُه اَل  آِاِر الَِّذش ال آِاِر َلُه َوُكلٌّ َأْعَرُضوا َعْن ُنْصنِح اهلِل َوَكناُنوا َعلَن  َأْعقَنا ِل الَِّذش ال َأوَّ نَأوَّ   اِبِهْم َمْنُكوص 

 اهللِ  يَ اِعننوا دَ ابُ َجنن  َوأَ اِء ُحُجَبنناِ  ِعننز  َمْكُنون ننآالَّننِذيَن ُمننْم َسننَبَقْ ُهُم اْلِعَناَيننُة ِمننْن لَننُدنَّا َوَسننِمُعواِ ننندآَء اهلُل َعننْن َورَ  ِاالَّ 
 اهللِ  وا ُ لَ َصن مْ هَ يْ لَنعَ وَ  ةِ اَيندَ الهِ   ِ اِقنوَ   مَ لَنوا اِ ُغنلَ بَ  كَ ولئِن  أُ اوب نبُ حْ مَ  بٍ ذْ َجن منا ِ غَ نَ  نْ وا ِمنبُ ذَ جْ  َ اْسنوَ  مْ هِ  ِ يَ النِ عَ وَ  مْ مِ رَ سِ بِ 
  َ وْ َسنن  فَ اور   ُ ْسننمَ  قِ اليِننالاَ  نِ يُ ْعننأَ  نْ َعنن انَ ش َكننذِ الَّنن امِ قَنن  مَ لَنناِ  مْ هُننغَ لَّ بَ وَ  دٌ َحننأَ  هُ فُننرِ عْ مننا ال يَ  اهللُ  مُ طننامُ عْ أَ وَ  هُ  ُننمَ حْ رَ وَ 
ننمُ جْ مَ  كينَ رِ ْشننالمُ  ارَ آثَنن مُ دِ ْهننيَ وَ  ةِ اَينندَ الهِ  المَ ْعننأَ   ُ فَننرْ يَ وَ  لِ اِطننالبَ وَ  قَ َحننالْ  نَ يْ َبنن لُ ِصنن ْ يَ وَ   ِ رِ مْ  َ بِنن اهللُ  رُ هَننظْ يَ   ثُ رِ َينن  وَ اوع 

وا رُ  َنكَ  مْ ُمن ينَ ذِ الَّن نِ وا َعنُضنرَ عْ أَ وَ  مْ هِ وبِ لُني قُ ِفن لِ ْجنالعِ  بَّ وا ُحنبُ رِ ا َشنَمنوَ    اهللِ لَنوا اِ عُ طَ قَ انْ  مُ مُ  ينَ ذِ الَّ   ُ ادُ بَ عِ  َض رْ اهَ 
  اَمْرُقوم   ورِ النُّ  واحِ لْ أَ َعَل   زَ اْلُحْكُم ِمْن ِاْصَبِ  العِ  الِجَهاِ  َوَكَذِلَك َكانَ  لَ كُ  نْ مِ  نا ُ يَ البَ  مُ هُ  ْ ائَ ما جَ دَ عْ وا بَ كُ رَ شْ أَ وَ 
 مْ هِ ِسنالِ جَ ي مَ وا ِفنُبن َ غْ وا يَ كنانُ وَ  هُ ُمنوْ قَ  هِ ْينلَ وا عَ دُ َسنحَ  كِ ْلني المُ ِفن ءِ آنَ الغَ  المِ عْ  َ بِ  رَ هَ ش ظَ ذِ الَّ  ينَ حِ  وبَ يُّ نا أَ دَ بْ عَ  ْر كُ اذْ فَ 
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ش ذِ الَّ  دَ عْ يا بَ نْ الدُّ   ِ ارِ اَ زَ  نْ مِ  ا ُ  َ ا أَ مَ بِ  و اهللَ عُ دْ يَ  هُ نَّ  َ وا بِ نُّ ظَ   وَ اوظ   ُ حْ مَ  رَ السَ   ِ ائِ حَ ي صَ فِ  مْ هُ الُ مَ عْ أَ  انَ كَ  كَ ذلِ كَ وَ 
ننمُ جْ مَ  كِ ْلنني المُ ِفنن نْ َمنن لَ ُكنن نْ َعننوَ  مْ هِ انِ يقَننا ِ وَ  مْ هِ ونِ ُنننظُ  نْ َعنن اس نندَّ قَ مُ  انَ َكنن ننلَ   فَ اوع  ي ِفنن قَ الَحنن ارَ آثَنن رَ ِهننظْ نُ  نْ ا أَ َننندْ رَ ا أَ مَّ
 هُ ْننا عَ َننعْ طَ قَ وَ   ُ اءَ َننبْ أَ  هُ ْنننا عَ ذْ َانأَ   وَ اون ن ُ فُ  ا ُ نَّن َ فَ وَ  ا ِ هَنالجِ  لَ ُكن نْ ا ِمنالَينالبَ  هِ ْينلَ ا عَ َننلْ زَ نْ أَ    اهللِ لَ عَ  هِ لِ كُّ وَ  َ وَ  هِ طاعِ قِ انْ 
 نْ ِمن هِ ْينلَ عَ  لَ زَ ُنن دْ قَ وَ  الَّ اِ  مٍ وْ يَ  نْ مِ  يَ ضِ ا قُ مَ   وَ اوف  رُ عْ مَ  ائ  يْ شَ  مٍ وْ يَ  لَ ي كُ فِ  هُ نْ ا عَ نَ ذْ اَ أَ وَ  قَ الحَ بِ  ا ُ نَ يْ طَ عْ ي أَ  ِ الَّ  ةَ يَّ طِ عَ 
ا نَ قْ رَ  َ احْ  مَّ   ثُ اوم  يُّ قَ  رٍ دِ  َ قْ مُ  نْ دُ لَ  نْ مِ  رَ دَ ا قُ مَ بِ  اءُ رَّ الضَّ وَ  اءُ سَ  ْ البَ  هُ  ْ ذَ اَ أَ وَ  اءِ ضَ مْ اإلِ  مِ لَ قَ  نْ مِ  رَ طِ ا سُ مَ  اءِ ضَ القَ  رِ طْ شَ 
ننلَ   فَ اوم  دُ ْعننمَ  اء  َبننا مَ هَننلَّ ا كُ َنننلْ عَ جَ وَ  رِ ْمنناهَ  ةِ َكننالئِ ش مِ دِ ْينن َ بِ  هِ ِعننارِ زَ مَ  نْ َعنن دَ َصننا حَ َمنن  كِ ْلننالمُ   ِ ارِ َاننزَ  نْ َعنن ا ُ نَ ْسنندَّ ا قَ مَّ
نننرِ  رِ ْهننالقَ  ةِ َكنننالئِ مَ  نْ ِمنن  ِ دِ ْلنني جِ ا ِفنننَننناْ  َ نَ  ةِ يَّنننكِ لْ المِ  ا ِ ونَ ئُ ُشنن لَ ُكنن نْ َعننن ا ُ َنننرْ هَّ طَ وَ  ضِ رْ اهَ  سنننا ِ وْ أَ  نْ َعنن ا ُ َنننمْ زَّ نَ وَ   ايح 
 دْ قَنوَ  الَّ اِ  مٍ َمنرْ دِ  نْ ِمن لُّ قَ أَ  هِ مِ سْ جِ  نْ مِ  يَ قِ ا بَ مَ  ثُ يْ حَ بِ  هُ انُ كَ رْ أَ   ْ لَ زَ لْ زَ  َ وَ  هُ مُ سْ جِ  لَ بَ لْ بَ  َ وَ   ُ دُ سَ جَ  كَ ذلِ بِ   َ عُ ضَ   وَ اوم  مُ سَ 
 كَ ذلِ َكنوَ  هِ ْينلَ عَ  دَ رَ ا وَ يَمنفِ  عَ زَ ا َجنَمنوَ  ينٍ ِحن لَ ي كُ فِ  رُ بِ صْ يَ  انَ كَ وَ   ِ رِ كْ ي شُ فِ  ادُ دَ زْ يَ  مٍ وْ يَ  لَ ي كُ فِ  وَ مُ وَ   اوح  رُ جْ مَ  لَ عِ جُ 
 و ُ ذُ آوَ  مْ هِ ئِ ارِ َبن اهللِ  نِ وا َعنيُ حْ  َ ا اسْ مَ ا وَ يهَ فِ  انَ ي كَ  ِ الَّ  ةِ يَ رْ قَ  نْ عَ  هُ مُ وْ قَ  و ُ جُ رَ اْ أَ   وَ اور  بُ صَ وَ  ار  اكِ شَ ال  وَ كَ وَ  َ مُ  ا ُ نَ يْ صَ حْ أَ 
 نْ   أَ لَناِ  رِ قْ ال َ  وابُ بْ أَ  حَ  ِ فُ وَ  آءِ نَ الغَ  وابُ بْ أَ  هِ هِ جْ   وَ لَ عَ  دَّ سُ   وَ اوم  لُ ظْ مَ  ضِ رْ ي اهَ فِ  ا ُ نَ دْ جَ وَ وَ  هِ يْ لَ عَ  ار  دِ  َ قْ وا مُ انُ ا كَ مَ بِ 
ال وَ  يخٍ نِ أَ  نْ ال مِ  هُ لَ  يَ قِ ا بَ مَ   وَ اي  ضِ قْ مَ  هِ يْ لَ عَ  رُ مْ اهَ  انَ كَ  كَ ذلِ كَ وَ  هُ وعَ جُ  هِ بِ  دَّ سُ يَ لِ  ائ  يْ شَ  دَ جَ ا وَ مَ وَ  امٌ يَّ أَ  هِ يْ لَ   عَ ضَ مَ 
 هِ الئِنني بَ ِفنن هُ ُمنندِ اْ  َ َكاَننْ  ا وَ هَننبَ رَ بِ   ْ َننني آمَ  ِنالَّ  هُ  ُننجَ وْ زَ  الَّ اِ  اينند  رِ فَ  كِ ْلني المُ ِفنن لَ ِعننجُ وَ  بٍ احِ َصنمُ  نْ ال ِمننوَ  خٍ نِ ؤْ ُمنن نْ ِمن
ننلَ يال   فَ بِ َسنن ورِ ُمنني اهُ ِفنن هُ امننا لَنننَ لْ عَ جَ وَ    ْ َبننلَ طَ وَ  هِ ِمننوْ   قَ لَنناِ   ْ َبننمَ ذَ  ةِ يدَ دِ الشَّنن ةِ الَننالحَ  كَ ْلنن   ِ لَننعَ  هُ  ُ بَ احِ َصننمُ  هُ  ْنندَ جَ ا وَ مَّ
نلَ   فَ اين نبِ مُ   نابٍ ي كِ فِ  ءٍ يْ شَ  لَّ ا كُ نَ يْ صَ حْ أَ  كَ ذلِ كَ وَ  مَ لْ الظُّ  لُ اكِ يَ ا مَ ومَ  ُ ؤْ يُ  نْ وا أَ انُ ا كَ مَ وَ  اي   غِ رَ  مْ هُ نْ مِ  ي ِفن  ْ رَّ طُ ا اْضنمَّ
 اهللِ وَ فَن  ْ ادَ رَ ا أَ ا َمنهَننْ مِ   ْ ذَ َانأَ  نْ   أَ لَناِ  اي  نغِ يها رَ طِ عْ  ُ  نْ أَ   ْ بَ أَ وَ  ضِ رْ اهَ  آءِ سَ نِ  رَّ شَ أَ َكاَنْ  ي  ِ   الَّ لَ اِ   ْ لَ اَ ا دَ مَ رِ مْ أَ 
ننلَ وَ  ينن ٍ غِ رَ بِ  دِ ْبنن  العَ لَنناِ   ْ اءَ َجنن  وَ ايد  هِ َشنن مْ هِ مننالِ عْ   أَ لَننعَ  اهللُ  انَ َكننوَ   ِ رِ ْكننذِ  نْ َعنن مُ لَنني القَ حِ  َ ْسننيَ   دَ َجننا وَ هَننيْ لَ اِ   َ  َنن َ ا الْ مَّ
 ار  ْمننأَ  كِ ْنننمِ  دُ ِجننأَ دْ قَ  اهللِ  ةَ َمننا أَ َين الَ قَننوَ  ُض رْ اهَ وَ  موا ُ السَّنن  ِ اَ رَ ْصننأَ  كَ ذلِ بِننوَ   ِ رَ ي ِسنِفنن  َ رَ ا َصننذ    اِ ة  وَعننطُ قْ ا مَ هَ ا ِ رَ عَ َشن
نننُ مْ مَ  قَ   الَحننلَننعَ  انَ َكنن  نْ ِمنن  ُ ْبننلَ مننا طَ لَّ كُ  وبُ يُّننا أَ َينن  ْ الَننقَ  كِ اِلننمَ جَ  ينننةَ زِ  هننا اهللُ لَ عَ ي جَ  ِننالَّ  كِ ا ِ رَ عَ َشنن  ِ ْعننطَ قَ  مَ   ِلنناوع 
 نْ   أَ لَ ي اِ نَ عَ   ْ عَ نَ مَ  ي ٍ غِ رَ ها بِ  ُ َوَسَئلْ  ي َبْيِ  َأَمٍة ِمْن ِاَماِء اهللِ ِاَل  َأْن َدَاْلُ  فِ  مْ هُ لُّ ْجِلَك َفَ َبوا كُ هَ  اي   غِ رَ  كَ مِ وْ قَ 
 كَ ذلِ َكنوَ  هِ يْ لَ عَ   ْ رَ بَ كْ  َ اسْ وَ    اهللِ لَ عَ   ْ غَ بَ  كَ ذلِ بِ وَ  كَ يْ دَ يَ  نَ يْ بَ  هُ  ُ رْ ضَ ش حَ ذِ الَّ  ي َ غِ ا الرَّ ي مذَ نِ  ْ طَ عْ أَ ي وَ ا ِ رَ عَ شَ   ْ ذَ اَ أَ 
 مْ حَ ارْ فَ  كَ رِ مْ ي أَ فِ  ار  طَ ضْ مُ   ُ نْ ي كُ نَ ي هَ بِ نْ ذَ ي بِ نِ ذْ اُ  ْ ال  َ ي وَ نَ عَ   ُ اعْ فَ  وبُ يُّ ا أَ   يَ اي  ضِ قْ ها مَ نَ يْ بَ ي وَ نِ يْ بَ  رُ مْ اهَ  انَ كَ 
 نَ رْ طَّن َ  َ يَ  نْ أَ  موا ُ السَّن  ِ ادَ َكن نٍ  ْ َشنبِ  نَ زِ َحنوَ  يَ ِضنا قُ َمن مْ هُ نَ ْينبَ  يَ ِضنقُ   وَ اور   ُنغَ  اوف نطُ عَ   َ ْننكُ  كَ نَّنا ِ وَ  يَّ لَنعَ  بْ  ُ ي وَ لِ 
نن لُ َبننجَ  كُّ دَ ْنننيَ وَ  مِ ْلننحِ الْ  ُض رْ أَ  قُّ َشنننْ  َ وَ  نننِ سَّننمَ  دْ رَب قَنن الَ قَننوَ  رابِ   ال ُّننلَننعَ  هُ هَننجْ وَ   َ َضننوَ  اذ  اِ  رِ بْ الصَّ  لَ ُكنن نْ ِمنن رُّ ي الضُّ

 كَ بنادِ عِ بِ   َ ْننكُ  كَ نَّنا ِ وَ  كَ لِ ْضن َ بِ  يَّ لَنعَ  دْ ُجنوَ  كَ ودِ ُجني بِ نِ مْ حَ ارْ   فَنءٍ يْ َشن لَّ ُكن كَ  ُنمَ حْ رَ   ْ قَ بَ ش سَ ذِ الَّ   َ نْ أَ  كَ نَّ ا ِ وَ   ِ اهالجِ 
 بَ رَ شْ يَ ا وَ يهَ فِ  َخ مِ غْ يَ  نْ  َ بِ  ا ُ نَ رْ مَ أَ وَ  او   رُ  ْ مَ  غٍ ائِ سَ  بٍ ذْ عَ  نَ يْ   عَ نَ مْ يُ الْ  هِ لِ جْ رِ   َ حْ ا  َ نَ يْ رَ جْ أَ  هُ آئَ دَ ا نِ نَ عْ مِ ا سَ مَّ لَ   فَ ايم  حِ رَ 
ننلَ ا فَ هَنننْ مِ   هُ ْنننا عَ نَ ذْ َاننا أَ َمننلَّ كُ  هِ ْيننلَ ا اِ َنننعْ جَّ رَ وَ  اود  هُ ْشننمَ  قِ ْلنناَ الْ  نِ َسننحْ   أَ لَننعَ  انَ َكننوَ  اضِ رَ ْمنناهَ  لَ ُكنن نْ َعنن ابَ َطنن بَ رِ ا َشننمَّ
 ا ُ َننيْ ا عَ َننرْ رَ قَ   وَ ايع نمِ جَ  ضِ رْ   اهَ لَنعَ  نْ مَ  لَ كُ  نْ عَ  ا ُ نَ غْ ا أَ مَ  آءِ نَ الغَ  و ِ رُ بَ جَ  نْ مِ  هِ يْ لَ ا عَ نَ رْ طَ مْ أَ  ثُ يْ حَ بِ  كَ ذلِ  قَ وْ فَ وَ 
 رِ ْمناهَ  دِ ُضنعَ بِ  ا ُ نُ دْ يَّنأَ ا وَ هَنلَّ كُ  ورَ مُ اهُ  هُ ا لَ نَ حْ لَ صْ أَ   وَ اوظ   ُ حْ مَ  خٍ دْ قُ  احِ وَ لْ ي أَ فِ  ينَ رِ ابِ ا الصَّ نَ دْ عَ ا وَ مَ  هُ ا لَ نَ يْ فَّ وَ وَ  هِ لِ مْ  َ بِ 
 ضِ رْ ي اهَ وا فِ انُ كَ وَ  اهللِ   لَ وا عَ رُ بَ كْ  َ اسْ  مُ مُ  ينَ ذِ ا الَّ نَ كْ لَ مْ أَ وَ  ينَ عِ اضِ الاَ  هِ ا بِ نَ عْ فَ رْ أَ   وَ ي اوِ قَ  قَ حَ الْ بِ  انَ ش كَ ذِ الَّ 
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ن ورَ جُ ي أُ فَ وَ نُ ا وَ نَ رِ مْ  َ بِ  آءُ شَ ا نَ مَ  لُ عَ  ْ نَ  كَ ذلِ كَ   وَ ي اقِ شَ  ا يِن نْ   أَ اور  فُنوْ مَ  آء  زَ َجن خِ دْ القُن نِ ائِ زَ َان نْ ِمن مْ يهِ ِطنعْ نُ وَ  ينَ رِ ابِ الصَّ
ن آءَ زَ َجن ونَ دُ هَ ْشن َ   َ وْ َسنفَ  وحِ الرُّ  امِ يَّ ي أَ فِ  مْ كُ يْ لَ عَ  دُ رِ ا يَ مَّ وا عَ نُ زَ حْ  َ ال وَ  ي اهللِ وا فِ رُ بِ اصْ فَ  ضِ رْ اهَ  ألَ مَ  ي ِفن ينَ رِ ابِ الصَّ
نننُ مْ مَ  خٍ دْ قُنن انِ وَ ْضننرِ  ننا بِ امَ مَّ َسننوَ  آءِ قَننبَ الْ   ِ ارِ فَنني رَ ِفنن ة  نَّننجَ  اهللُ  قَ لَنناَ  دْ قَنن  وَ اوع  ي ا ِفننهَ مُ اْسننَكاَنننْ   ذٍ ئِننمَ وْ   يَ لَنناِ  رِ بْ الصَّ
 ة  َمنحْ رَ  مْ ُكنامنا لَ نَ رْ كَ ذْ أَ ا وِ هَناعَ نَ قِ  ذٍ ئِنينَ ا حِ نَ  ْ َشنكَ  دْ قَنوَ  انِ َننجِ الْ  لَ ي ُكنِفن رَ دَ ا ال قُنمَ  رَ دَ قُ  يهِ فِ   وَ اون  زُ اْ مَ  ةِ مَ صْ العِ  زِ ائِ نَ كَ 
ي وا ِفننرُ بَ َصنن مْ ُمنن ينَ ذِ الَّنن نِ ِعنن الَّ اِ  ا اهللُ هَننمَ رَّ حَ وَ  اهللِ  ةِ اَينننَ عِ  مِ ْلننظُ  نْ ِمنن ارٌ هَننأنْ  يننهِ فِ   وَ ايع ننمِ جَ  ينَ مِ الَ َعنن  الْ لَننا عَ نَّ دُ لَنن نْ ِمنن

  لَنعَ  اهللِ  ةَ َمنعْ وا نِ رُ يَّنا غَ َمن مْ ُمن ينَ ذِ الَّن الَّ ا اِ يهَنفِ  لَ اُ دْ َين نْ لَن  وَ اود  ُمنحْ مَ  قَ الح  بِن انَ ش َكنذِ الَّن اهللِ  هِ جْ وَ لِ  آء  غَ  ِ بْ ا دِ ائِ دَ الشَّ 
نن ءِ آوَ ي َمننِفنن زَّ ِعننالْ  نِ يْ احَ َنننجَ وا بِ انُ َكننوَ  دٍ َحننأَ  نْ وا ِمننافُ ا َاننَمننوَ  وحِ الننرُّ  ةِ رَ جَ َشنن لَ ي ِظننوا ِفننلُنناَ دَ وَ  مْ هِ ِسنن ُ نْ أَ    اور  ُيننطْ مَ  رِ بْ الصَّ
نن ادَ دَ ا ازْ َمننلَّ كُ ا وَ الَيننبَ ي الْ وا ِفننرُ بَ َصننوَ   خٍ دْ قُنن ةِ هَنن  جِ لَنناِ  مْ ِهننلَ كُ وا بِ لُننبَ قْ أَ وَ  مْ المُ وْ َمنن مْ هِ بَ ي ُحننوا ِفننادُ زَ  مْ هِ ِسنن ُ نْ أَ   لَننعَ  آءُ رَّ الضَّ
وا لُ ذَ َبننوَ  مْ هُ َسنن ُ نْ ا أَ وْ دَ فَنن نْ   أَ لَنناِ  مْ هِ ِسنن ُ نْ ي أَ ِفنن قِ وْ الننذَّ  ا ُ َحنن َ نَ   ْ ادَ زَ وَ  مْ مِ ورِ دُ ي ُصننِفنن قِ وْ الشَّنن ا ُ َبننلَ غَ   ْ دَّ  َ اْشنن  وَ اي ننلِ عَ 
ا َمننوَ  مْ هُننبَّ رَ  ار  اكِ وا َشننانُ َكنن ةِ يدَ دِ الشَّنن اال ِ الَحنن كَ ْلنن ِ  ينن ِ مِ ي جَ ِفنن  وَ  ِ ودِ ُجننوَ  هِ لِ ْضنن َ بِ  اهللُ  مُ امُ َطننعْ ا أَ َمننلَّ وا كُ قُنن َ نْ أَ وَ  مْ هُ والَ ْمننأَ 
ن ُ حْ مَ  خٍ دْ قُن واحِ ْلني أَ ِفن ينَ رِ ابِ الصَّ  نَ مِ  مْ هُ ائَ مَ سْ أَ  اهللُ  بَ  َ كَ وَ  دٍ حَ   أَ لَ وا اِ لُ سَّ وَ  َ  ن آءِ دَ رِ ى بِندَّ رَ  َن نْ َمنلِ  ايئ ننِ هَ   فَ اوم   رِ بْ الصَّ
 ينٍ ِحنن لَ ي ُكننِفنن هِ َبننرَ  نْ ِمنن انَ َكننوَ  رِ ْهننالقَ  احِ َيننرْ أَ  وبِ ُبننمُ  دَ ْنننعِ  ا ُ مَ دَ قَنن  ْ لَّننزَ َ َغيَّننَر ِمننَن اْلَبْ َسننآِء َوَمننا ا َمننوَ  بارِ طِ االْصننوَ 
 ؤِ لُننألْ  َ كَ  هُ ألْ  َ ش َيننذِ الَّنن شَ رَ النندُّ  يصِ ِمننقَ بِ  ةِ َمننظَ عَ لْ ا ابِ َبنني قِ ِفنن اهللُ   ُ رُ ِهننظْ يُ   َ وْ َسنن اهللِ وَ ال   فَننكَ وَ  َننمُ  آنٍ  لَ ي ُكننِفننوَ  اي  اِضننرَ 
 وَ هُنا لَ منذَ  ش اهللِ ادِ َننش مُ ادِ َننيُ  هِ ِسنأْ رَ  قِ وْ   فَنلَنعَ   وَ هِ  ِنظَ الحَ مُ  نْ َعن ارُ َصنبْ اهَ   ُ َطناْ يُ  ثُ ْينحَ بِ  وحِ النرُّ  قِ فُ أُ  نْ عَ  ورِ النُّ 
 اقُ  َ ْشنيَ   وَ لَنعْ اهَ  لِ َمن لُ ْمنأَ  هِ بِن كَ رَّ َبن َ يَ وَ  ونَ كُ رِ ْشنالمُ  هِ وا بِنلُنعَ ا فَ َمن لَ كُ  نْ عَ  ةِ لَ اطِ البَ  وةِ يَ ي الحَ فِ  اهللِ ي فِ  رَ بَ ش صَ ذِ الَّ 
ال وَ  ةِ َينانِ ال َ  امِ يَّ ي أَ وا فِ رُ بِ اصْ فَ  انِ يَ البَ  ألَ ا مَ يَ  مْ  ُ نْ أَ يال  وَ مِ جَ  خٍ دْ قُ  قِ ادِ ي ُسرَ فِ  ا ِ رُ اصِ القَ  نُ يُ عْ أَ وَ  فا ِ رُ الغُ  لُ مْ أَ  هُ ائَ قَ لِ 
ننوا عَ ُعننزَ جْ  َ   ةِ رَ دْ القُنن  ِ ائِ حَ ي َصننِفننَكاَنننْ  ي  ِننالَّ  ورِ ُمنناهُ  دِ ائِ دَ َشنن نْ وا َعننُعننزَ  ْ ال  َ وَ  ةِ يَّنننِ الدَّ   ِ ارِ َاننزَ  نْ ِمنن مْ كُ نْ َعنن ا َ ا فَننمَّ
ن الَّ اِ  اود  دُ ْحنمَ  آء  زَ َجن ابِ  َنكِ ي الْ ِفن ا ِ نَ َسنحَ الْ  لَ كُ لِ  رَ دَ قُ  نْ  َ وا بِ مُ لَ عْ ا مَّ   ثُ اور  دُ قْ مَ  ا ُقِضنَي ُحْكُمنُه َعلَن  ا َمنذَ َمنوَ  رَ بْ الصَّ

نناِبُروَن أَ  نََّمننا ُيننَوفَّ  الصَّ ننٍد َرُسننول اهلل ِمننْن َقْبننُل َواِ   بِ ْلنن  قَ لَننعَ  ينِ ِمنناهَ  وحُ رُ  لَ زَّ َننن كَ ذلِ َكنن  وَ ابٍ َسننحِ  رِ ْيننغَ بِ  مْ مُ رَ ْجننُمَحمَّ
ن  ي ابِ رَ عَ  دٍ مَّ حَ مُ  َجَعنَل  اهللَ  نَّ  َ وا بِنُمنلَ اعْ  مَّ ثُناِبريَن ِفني ُك ُنِب ِعنز  َبنِديع ا  َوَكنَذِلَك ُننَزَل ِفني ُكنَل اهَْلنَواِح َمنا قُنَدَر ِللصَّ

 رَ بِ صْ يَ لِ  رِ بْ الصَّ  آءِ دَ رِ بِ  هُ لَ كَ يْ مَ  اهللُ  نَ يَّ زَ  دْ قَ وَ  الَّ اِ  ولٍ سُ رَ  نْ ال مِ وَ  ي  بِ نَ  نْ مِ  ثَ عِ ا بُ مَ  ثُ يْ حَ بِ  ينَ لِ سَ رْ المُ  يُص مِ قَ  رَ بْ الصَّ 
 هِ سِ  ْ ي نَ فِ  رَ بِ صْ يَ  نْ  َ بِ  رِ مْ اهَ  لِ وَّ ي أَ فِ  رِ ابِ لصَّ ي لِ غِ بَ نْ يَ وال   وَ سُ رْ مَ  ي  بِ نَ  لَ كُ  نْ عَ  دَ هْ العَ  اهللُ  ذَ اَ أَ  كَ لِ ذَ بِ وَ  اهللِ  رِ مْ ي أَ فِ 
 احِ وَ ْلنناهَ  يِفنن نَّ ونَ ُكننيَ لِ   ننابِ ي الكِ ِفنن اهللُ  ا ُ هَنننْ ا أَ َمنن لَ ُكنن نْ َعننوَ  وا ِ هَ الشَّننوَ  آءِ َشننحْ ال َ وَ  يِ ْغننالبَ  نِ َعنن هُ َسنن ْ نَ  كُ ِسننمْ يُ  ثُ ْيننحَ بِ 
 احِ َينرْ أَ  وبِ ُبنمُ  دَ ْننعِ  بُ رِ طَ ْضنال يَ وَ  هِ ئِ ارِ بَ  يلِ بِ ي سَ فِ  هِ يْ لَ عَ  لَ زَ ا نَ يمَ ا فِ اليَ ي البَ فِ  رُ بِ صْ يَ  مَّ   ثُ اوب   ُ كْ مَ  ينَ رِ ابِ الصَّ  مِ اسْ بِ 
 هِ ْينلَ عَ  دُ رِ ا َين  َمنلَنعَ  رُ بِ ْصنيَ   وَ ايم  قِ  َ ْسنمُ  اهللِ  يننِ ي دِ ِفن ونُ ُكنيَ وَ  اءِ َضنمْ اإلِ  و ِ رُ َبني جَ ِفن رِ دَ القَ  رِ حُ بْ أَ  جِ وُّ مَ  َ وَ  آءِ ضَ القَ 
  ُ  ِ  َ رْ يَ  مَ وْ وا يَ بُ قِ  َ ارْ   فَ اي  ضِ رَ  اهللِ  ينِ ي دِ فِ  ونَ كُ يَ لِ  اهللِ  هِ جْ وَ لِ  آء  غَ  ِ وا ابْ نُ آمَ  مْ مُ  ينَ ذِ ي الَّ فِ  ار  بِ طَ صْ مُ  ونُ كُ يَ وَ  هِ ائِ بَّ حِ أَ  نْ مِ 
 نُ سُ لْ أَ  قُ لَ طْ  ُ وَ  آءِ قَ اللَ  و ِ كُ لَ ي مَ فِ  رِ مْ اهَ  ازِ رَ طِ بِ  خِ دْ القُ  وُخ اوُ طَ  رُ هَ ظْ يَ وَ  آءِ قَ البَ  رُ يْ طَ  هِ يِ نُّ فِ غَ يَ وَ  رِ بْ الصَّ  امُ مَ غَ  يهِ فِ 
 لُ اكِ يَ مَ  دُ دَّ جَ يُ وَ  ورِ ي الصُّ فِ  خُ  َ نْ يُ وَ  آءِ مَ السَّ وَ  ضِ رْ اهَ  نَ يْ بَ  خِ وْ دَ رْ  ِ الْ  ةُ امَ مَ حَ   ُّ كُ يَ آء وَ قَ رْ وَ الْ  انِ حَ لْ  َ بِ  ةُ يلَ لِ كَ الْ 
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 الوَ  ضِ رْ اهَ  ألَ ا َمنَين هِ ْينلَ وا اِ عُ رِ ْسن َ فَ  اذ    اِ ايع ننِ مَ  ز  ِعن الِ َمنجَ بِ  وحِ النرُّ  نَ ِمن لٍ لَ ي ظُ فِ  ي اهللُ  ِ  ْ يَ وَ  ارُ النَّ  لُ عِ  َ شْ  َ وَ  ودِ جُ وُ الْ 
 ةُ يَّنننمِ كَ الحِ  الال ُ دَ  مْ كُ دُّ ُسنننال  َ وَ  ةُ يَّنننمِ لْ عِ الْ  ونا ُ ئُ ُشننن مْ كُ بْ ِجنننحْ ال  ُ وَ   ٍ انِ َمننن  ُ ْننننمَ  مْ كُ عْ نَ ْمنننال يَ وَ  كِ ْلنننمُ ي الْ ِفننن ءٍ يْ َشنننبِ  َ ْلَ ِ  ُنننوا

 نْ لَن آنٍ  نْ ِمن لَّ َقنأَ  مِ وْ َينالْ  كَ لِ ي ذَ فِ  ونَ  ُ قَّ وَ  َ وَ  اآلزالِ  لِ زَ ي أَ فِ  ونَ رُ بِ صْ  َ  وْ لَ  مْ كُ نَّ   هَ اوع  فُ رْ مَ  خٍ دْ قُ  نِ مَ كْ   مَ لَ وا اِ عُ رِ سْ  َ فَ 
 امِ يَّ اهَ   ِ ي مذِ فِ  وا اهللَ قُ ا َّ  ضِ رْ اهَ  ألَ ا مَ يَ  لْ ا  قُ يم  لِ عَ  ز  عِ  مِ لَ قَ  نْ مِ  مُ كْ حُ الْ  لَ زَ نُ  كَ لِ ذَ كَ وَ  رِ بْ الصَّ  مُ كْ حُ  مْ كُ يْ لَ عَ  قَ دُ صْ يَ 
ال وَ  الدِ ي النبِ ِفن رآءُ قَنفُ وَ  ضِ رْ ي اهَ ِفن آءُ زَ َجنعُ  مْ ُكننَّ   هَ اور  عُ ُشن ينهِ فِ  مْ ُكنلَ  نْ ُكنا ال يَ وا َمنولُنقُ ال  َ وَ  هِ آئِننَ مَ   أُ لَ وا عَ رُ  َ  ْ ال  َ وَ 
 مْ  ُ ْننا أَ َمنلَّ كُ ا وَ يَ نْ الندُّ  كَ ْلني  ِ ِضنمْ يَ سَ  اهللِ وَ وال   فَ بُ قْ مَ  قَ حَ الْ بِ َكاَنْ  ي  ِ الَّ  ضِ رْ   اهَ لَ وا اِ عُ رِ سْ أَ  مَّ ثُ  مْ كُ سِ  ُ نْ ي أَ ا فِ و رُ بِ كْ  َ سْ  َ 
 كُ رُ  ْنال يَ وَ  مْ كُ امِ يَّني أَ ِفن مْ  ُ ْلنعَ ا فَ مَّنعَ  ونَ لُ  َ سْ  ُ   وَ ي اوِ قَ  ز  عِ  انِ طَ لْ سُ  رِ ضَ حْ ي مَ فِ  رِ هْ قَ الْ  ةُ كَ ئِ المَ  مْ كُ عُ مَ جْ يَ ا وَ هَ بِ  ونَ حُ رَ  ْ  َ 
 ٌخ ْ ننَ  مْ كُ قَ رافِ ُين نْ لَنوَ  دٌ َحنأَ  مْ كُ يَ نِنغْ يُ  نْ لَن اذ    اِ اوب ن ُ كْ مَ  مِ ْلنالعِ  حِ وْ ي لَنِفن انَ َكن وَ ُمنوَ  الَّ اِ  ضِ رْ اهَ وَ  وا ِ مَ ي السَّنا ِفنمَّنعَ  ائ  يْ شَ 
ش ذِ الَّنن يقِ  ِ ا الشَّننمننذَ  حَ ْصننوا نُ عُ مَ اْسنن مَّ ثُنن ءِ آيَ قِ ْشنناهَ  ألَ ا َمننوا َيننهُننبَّ نَ  َ فَ  مْ كُ الِ َمننعْ أَ  عِ ارِ زَ ي َمننِفنن مْ  ُ ثْ رَ ا َحننَمنن الَّ اِ  مْ كُ عَ  َ نْ َينن نْ لَننوَ 
 ا ِ اآلَين هِ ْينلَ عَ  لَ زَ ْننأَ وَ  قَ حَ الْ بِن هُ لَ َسنرْ ش أَ ذِ   الَّنلَنعَ   ُ آءُ زَ ا َجنمَ نَّ   اِ اور  كُ ال شَ وَ  آء  زَ جَ  مْ كُ نْ مِ  يدُ رِ ا يُ مَ وَ  اهللِ  هِ جْ وَ لِ  مْ كُ حُ صَ نْ يَ 
 ونَ ُعنبِ  َّ    َ  َن  مَ لَنا ِ وَ  ةِ لَن ْ الغَ  اطِ َسن  بِ لَنعَ  ونَ دُ قُنرْ    َ  َن  مَ لَن  اِ ايع نمِ جَ  ينَ مِ الَ   الَعنلَنعَ  ة  غَ الِ بَ  هُ نْ دُ لَ  نْ مِ  ةُ جَّ حُ الْ  ونَ كُ يَ لِ 
 ونِ دُ  نْ ِمن ااب نبَ رْ أَ  مْ كُ ِسن ُ نْ هَ  مْ ومُ مُ  ُ ذْ َانا َّ  ينَ ذِ الَّن نَّ اِ  اهللِ وَ فَن لْ   ُقناوك نرُ حْ مَ  جٍ َمنهَ كَ  الَّ اِ  ضِ رْ ي اهَ وا ِفنوُننكُ يَ  مْ لَ  مْ مُ  ينَ ذِ الَّ 
 هِ ْيننلَ وا اِ ُعنجِ رْ ا مَّ ثُن مْ كُ ئِ ارِ َبنن اهللِ  نِ وا َعنافُ َانوَ  مْ كُ ِسنن ُ نْ   أَ لَنوا عَ مُ حَ رْ ا  فَناور  كُ ذْ َمنن اهللِ  دَ ْننعِ  مْ هُنا ُ وَ ذَ وَ  مْ مُ اؤُ مَ ْسننأَ  نْ ُكنيَ  مْ لَن اهللِ 
 مْ كُ ِسن ُ نْ هَ  مْ ومُ مُ  ُ ذْ اَ ا َّ وَ  مَ لْ عِ الْ  مُ هِ يْ لَ اِ  ونَ بُ سِ نْ  َ  الَِّذينَ  نَّ اِ  اهللِ وَ فَ  لْ   قُ اور   ُ غَ   ِ ادِ بَ عِ بِ  انَ كَ  هُ نَّ ا ِ وَ  مْ كُ ا ِ ئَ يَ سَ  مْ كُ نْ عَ  رَ  َ كَ يُ  لَّ عَ لَ 
نقُ رْ مَ  مِ ْلنعِ الْ   ِ حُ ي ُصنِفن انَ َكن كَ ذلِ َكنوَ  مْ هُ نْ ِمن رُّ ِ نيَ  رَ الشَّن رُ مَ وْ َجن لْ بَ  اخِ النَّ  رُّ شَ أَ  اهللِ  دَ نْ عِ  كَ ولئِ أُ  مآءَ لَ عُ   دُ هَ ْشننَ   وَ اوم 
 ضِ رْ ي أَ وا ِفننانُ َكننوَ  رِ ْمنناهَ  ارِ رَ ْسنن َ وا بِ ُعننلَ ا اطَّ َمننوَ  ةِ َمننكْ حِ الْ  نَ ِمنن  ٍ رْ َحننوا بِ ازُ ا فَننَمننوَ  مِ ْلننعِ الْ  ونِ ُيننعُ  نْ وا ِمننبُ رِ ا َشننَمنن مْ هُ نَّ  َ بِنن

نننكُ رْ مَ  مْ هِ ِسننن ُ نْ ي أَ ِفننن وا ِ هَ الشَّننن  اضِ رَ ْعننناإلِ  نَ ِمننن ءٌ يْ َشننن ي  ِلننن  وَ لَنننَوال عَ  ي  ِصننن  وَ لَنننا َننننَزَل َعلَننن  َنبِننني  َوال عَ َمننن  وَ اوض 
ا َمنأَ  الِ هَّنالجُ  ألَ   ُقنْل ينا َمني اِضنقْ مَ  خِ دْ القُن ا ِ َعنلَ   طَ لَنعَ  مْ مِ دِ ْننعِ  نْ ِمن مُ ْكنالحُ  انَ َكن كَ ذلِ َكنوَ  مْ هِ نِ ذْ اِ  دَ عْ بَ  الَّ اِ  كارِ نْ اإلِ وَ 
َأْعَرْضنُ ْم  قَ حَ الْ ي  بِنلِ عَ  لِ كَ يْ   مَ لَ عَ  رِ مْ اهَ  امِ مَ ي غَ فِ  اءَ ا جَ ذَ إِ   فَ امِ مَ غَ ال نَ مِ  لٍ لَ ي ظُ فِ  ي اهللُ  ِ  ْ يَ  مَ وْ يَ  لُ بْ قَ  نْ ا مِ نَ لْ زَّ نَ 
 مْ  ُ ْضنرَ عْ أَ  مَ بِن ننا ٍ يَ بَ  آينا ٍ بِ  اءَ ا َجنذَ ا ِ وَ  كَ بَ رَ  آيا ِ  ُض عْ بَ  وْ أَ  كَ بُّ ي رَ  ِ  ْ يَ  مَ وْ يَ  لَ زَ ا نُ مَ أَ   وَ اور  بُ  ام  وْ ْسَ ْكَبْرُ ْم َوُكْنُ ْم قَ اوَ 
نن دُ رْ  َننالْ  وَ ُمننوُ  ولِ زُ النُّننوَ  يءِ ِجننمَ الْ  نِ َعنن اس نندَّ قَ مُ  انَ َكنن اهللَ  نَّ اِ  لْ   ُقنناوب ننجُ حْ مَ  مْ كُ ِسنن ُ نْ أَ  ا ِ َبننجُ ي حُ ِفنن مْ  ُ ْنننكُ ا وَ هنننْ عَ   دُ مَ الصَّ
 نْ لَنوَ  هِ  ِنيَّ نَ إِ بِ   َ رَ ْعنيُ  نْ لَنوَ  هِ  ِنونَ نُ يْ كَ ى بِ رَ ُين نْ لَنوَ  هِ ا ِنذَ بِ  يَ  ِ  ْ َين نْ لَنوَ  ضِ رْ اهَ وَ  وا ِ مَ ي السَّنفِ  نْ مَ  لَّ كُ  هُ مُ لْ عِ  اطَ حَ ش أَ ذِ الَّ 
 آءِ َضننغْ البَ  يننبَ االِ مَ بِ  هِ ْيننلَ عَ  مْ  ُ ْعننمَ جَ وَ  ي  ِلننعَ  مِ اْسننبِ  قَ حَ الْ   بِنن َننا أَ َمننكَ  هِ ِسنن ْ نَ  رُ هَننظْ مَ  وَ ي ُمنن ِ  ْ ش َيننذِ الَّننوَ  هِ ا ِ  َ ِصننبِ  كَ رَ دْ ُينن
 ز  ِعن واحِ ْلني أَ ِفن مْ كُ رَ ْمنا أَ نَ يْ َصنحْ أَ  كَ لِ ذَ َكنوَ  مْ اكُ وَّ َسنوَ  مْ ُكنقَ لَ ش اَ ذِ الَّن نِ عَ  مْ  ُ يْ يَ حْ  َ ا اسْ مَ وَ  آءِ مَ لَ عُ الْ  رَ شَ عْ ا مَ يَ  هِ يْ لَ عَ  مْ  ُ يْ  َ فْ أَ وَ 
 اهللِ  ولِ ُسنرَ  دٍ مَّنحَ مُ  هِ يبِنبِ حَ بِ  ةَ وَّ ُبنَانَ َم النُّ  اهللَ  نَّ  َ بِن ونَ كُ رِ ْشنمُ الْ  الءِ منؤُ  ونَ ولُنقُ ا يَ َمن  ْ مَ اْسن قناءِ بَ الْ   َ مْ ا سَ يَ  نْ   أَ اوظ   ُ حْ مَ 
 وارُ ْننأَ  قَ رِ ْشن َ سْ يَ  نْ لَنوَ  خِ دْ قُنالْ  لُ ياكِ مَ   ُ دَ عْ بَ  رَ هَ ظْ يَ  نْ لَ وَ  وال  لُ غْ مَ َعِن اْلَ ْضِل  ا ُ دَ يَ  لَ عَ جَ وَ  دٌ حَ أَ   ِ دِ عْ بَ  نْ مِ  ثَ عَ بْ يُ  نْ لَ وَ 
 لْ زَ َين مْ لَن ودِ ُجنالْ  ا ُ مَ سَ نَ َكاَنْ  ش ذِ الَّ  دَ عْ بَ  ودِ جُ الْ  وابُ بْ أَ   ْ دَّ سُ وَ  ةُ ايَ نَ عِ   الْ هَ  َ انْ وَ  ةُ رَ دْ قُ الْ  مَّ  َ وَ  ُض يْ  َ الْ   َ طَ قَ انْ وَ  لِ ضْ  َ الْ 
 ضِ رْ اهَ وَ  وا ِ مَ ي السَّنِفن نْ َمن لَّ ُكن  ُ دَ َين  ْ اَطنحَ أَ  لْ َبن مْ  ُ ْلنقُ  اَمنبِ  مْ  ُ ْننعِ لُ وَ  مْ يكُ دِ ْينأَ   ْ لَّنغُ  لْ   ُقناوب  بُ هْ مَ  زَ عِ الْ  وانِ ضْ رِ  نْ عَ 
ننعَ  لُ  َ ْسننال يُ وَ  هِ  ِننرَ دْ قُ بِ  آءُ َشننا يَ َمنن ثُ َعننبْ يَ  ي وا ِفننرُ كَّنن َ  َ  انِ قَننرْ  ُ الْ  ألَ ا َمننَينن لْ   ُقنناير  دِ قَنن ءٍ يْ َشنن لَ   ُكننلَننعَ  انَ َكنن هُ نَّننا ِ وَ  ءَ آا َشننمَّ
 امَ يهنا قَني فِ  ِنالَّ  ةُ ياَمنقِ لَ   ِ منذِ وَ  ةِ ياَمنقِ الْ  مِ وْ   َينلَ اِ  هِ يبِ بِ حَ بِ  ةَ وَّ بُ النُّ  يهِ فِ  مَ  َ اَ  ثُ يْ حَ بِ  قَ حَ الْ بِ  دٍ مَّ حَ   مُ لَ عَ  لَ زَ ش نُ ذِ الَّ  ابِ  َ كِ 
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 ورِ ُحني بُ ِفن مْ  ُ ْننكُ وَ  لُ ْبنقَ  نْ ِمن دٍ مَّنحَ مُ  ةِ اَمنيَ قِ  نْ َعن ضِ رْ اهَ  لُ لَنوا مِ ُبنجَ  َ ا احْ مَ ها كَ نْ عَ  مْ  ُ بْ جَ  َ احْ  مُ  ُ نْ أَ وَ  هِ سِ  ْ نَ  رِ هَ ظْ مَ بِ  اهللُ 
ننلَ فَ  هِ اِمننيَّ ي أَ ِفنن اهللِ  آءِ قَننلِ بِ  مْ  ُ دْ ِعننا وُ َمننأَ  لْ   ُقنناوق ننرُ غْ مَ  اضِ رَ ْعنناإلِ وَ  لِ ْهننجَ الْ   قِ فُننأُ  نْ َعنن مننالُ جَ الْ  قَ رَ ْشننأَ وَ  دُ ْعننوَ الْ  اءَ ا َجننمَّ
 كَ لِ ذَ َكننن قَ َحنننالْ  هِ ِلنننوْ قَ بِ  انِ قَنننرْ  ُ ي الْ ِفننن لَ زَ ا َننننَمنننأَ  لْ   ُقننني نننامِ عَ  رِ ْشنننحَ الْ  ضِ رْ ي أَ ِفننن مْ  ُ رْ ِشنننحُ وَ  مْ كُ ونَ ُينننعُ  مْ  ُ ْضنننمَ غْ أَ  اللِ َجنننالْ 
ننأُ  مْ اكُ َنننلْ عَ جَ   اءِ وَ مْ  َ بِنن ةَ اآلَينن  ِ مننذِ  مْ  ُ رْ سَّننفَ   وَ ايد  هِ َشنن مْ كُ يْ لَننعَ  ولُ ُسننالرَّ  ونَ ُكننيَ وَ  اخِ   النَّننلَننعَ  آءَ دَ هَ وا ُشننوُنننكُ  َ لِ  اط  َسننوَ  ة  مَّ
 كَ ذلِ بِنن مْ كُ يقننانِ اِ   َ َمننوَ  مِ ْلننعِ ي الْ ِفنن ونَ اُ اِسننالرَّ وَ  اهللُ  الَّ اِ  هُ يلَننوِ  ْ  َ  مُ لَننعْ ال يَ  قَ حَ الْ بِنن لَ زَ ا ُنننَمننبِ  اف ننرِ  َ عْ مُ  ان ننوقِ مُ  مْ  ُ ْنننكُ وَ  مْ كُ ِسنن ُ نْ أَ 
 لْ َبن مِ لْ عِ ي الْ فِ  ينَ اِ اسِ لرَّ لِ  ارِ كَ نْ اإلِ وَ  اضِ رَ عْ اإلِ بِ  مْ  ُ مْ قُ   وَ اوع  نُ مْ مَ  كَ ذلِ  نْ عَ  مْ  ُ نْ ش كُ ذِ الَّ  دَ عْ بَ  مْ  ُ رْ سَّ فَ وَ  اهللِ  ا ِ مَ لِ كَ  مْ  ُ لْ وَّ أَ 
 رِ ْمني أَ ِفن ونَ نُّنظُ ا  َ مَ بِ وَ  مْ يكُ دِ يْ أَ   ْ بَ سَ  َ ا اكْ مَ بِ وَ  مْ كُ لَ      ُ   فَ اور  رُ سْ مَ  مْ كُ الِ مَ عْ  َ بِ  مْ  ُ نْ كُ وَ  لُ بْ قَ  نْ مِ  مْ ومُ مُ  ُ لْ  َ ا قَ مَ كَ  مْ هُ ونَ لُ  ُ قْ  َ 

 نْ ِمن لَ زَ ا ُننَمن ونَ رُ َسن َ يُ   َ ْينكَ  مْ هُ نْ َعن لْ  َ اْسنفَ  اذ    اِ اود  هُ ْشنمَ  مِ ْلنعِ الْ  رِ ْجنفَ  نْ َعن ةِ اَيندَ هِ الْ  ارُ وَ ْننأَ َكاَننْ  ش ذِ الَّ  مِ وْ ي يَ فِ  اهللِ 
 ابِ  َنكِ ي الْ ِفن  ْ رَ ِكنذُ   َ ْينكَ فَ  هِ بِن ةُ وَّ ُبنالنُّ  مَ  ِ ُان وْ لَن طِ َسنوَ   الْ َننعْ ي مَ ون ِفنولُنقُ ا يَ َمن  وَ ي نابِ رَ عَ  دٍ مَّ حَ   مُ لَ عَ  ةِ زَّ عِ الْ  و ِ رُ بَ جَ 
َكاَنننْ   كَ لِ ذَ َكننوا وَ فُننرَ ا عَ وا َمننعُ مِ َسنن وْ لَننوَ  آءِ قَننرْ وَ الْ  ا ِ َمننغَ وا نَ عُ مِ ا َسننَمنن مْ هُ نَّ  َ َكنن مْ مُ رَ ادَ ْقننمِ   ْ رِ اعْ فَنن اذ  اِ  مِ َمنناهُ  طَ َسننوَ  هُ  ُننمَّ أُ 
 ولٌ ُسنرَ  مْ مُ اءَ ما جَ لَّ كُ فَ  ي  بِ نَ  لَ كُ  دِ هْ ي عَ فِ  مِ مَ اهُ  لُّ كُ  هِ بِ  مَ لَّ كَ ش  َ ذِ الَّ  لِ وْ قَ  نْ ا مِ ذَ مَ   وَ ايغ  لِ بَ  مْ هِ يْ لَ عَ  مْ هِ ابِ  َ كِ  نْ مِ  ةُ جَّ حُ لْ ا

 مْ هِ مننالِ عْ  َ بِ  مْ هُننلَ  انُ طَ يْ الشَّنن نَ يَّننزَ  كَ ذلِ َكننوَ ْبننُل ِمننْن قَ  َجنناءَ  ِبالَّننذش ةُ وَّ ُبننالنُّ  مَ  ِ ُاننوَ  لٍ َسننرْ مُ بِ   َ ْنننأَ   َ ْسننوا لَ الُ قَنن اهللِ ِمننْن ُرُسننِل 
 مِ وْ ا قَنَين الَ   قَنان نيَ بِ مُ  طانٍ لْ ُسنبِ  َجناءَ  اذْ ِمنْن َقْبنُل  دٍ مَّنحَ مُ   َ بَ نَ َلُهْم  ْر كُ اذْ   فَ ايد  عِ بَ  قِ دْ الصَ  ئِ اطِ شَ  نْ وا عَ كانُ وَ  مْ هِ والِ قْ أَ وَ 
 مِ وْ ا قَننَينن  وَ ايع نننِ مَ  ز  ِعنن َشنناِطئِ   لَننوا عَ ُعننمِ  َ اجْ  مَّ ثُنن اهللِ  رِ ْمنني أَ وا ِفنن ُننلِ  َ اْ  َ  الَّ أَ  قَ حَ الْ بِنن  ْ لَننزَ نُ  دْ قَنن اهللِ  ا ِ آَينن نْ ِمنن  ِ ذِ َمنن
 مْ مُ َجاءَ ا مَّ لَ وَ  مْ يهِ يالِ لَ وَ  مْ هِ امِ يَّ ي أَ فِ  وا اهللَ عُ دَ  مْ مُ  ينَ ذِ الَّ  لِ ثْ مِ وا بِ ونُ كُ ال  َ وَ  مْ كُ اءَ وَ مْ وا أَ عُ بِ  َّ ال  َ وَ  اهللِ  ةِ رَ ظْ نَ بِ  يَّ لَ وا اِ رُ ظُ نْ افَ 
 هِ بِ  مْ أَ    اهللِ لَ ى عَ رَ  َ ش افْ ذِ ا الَّ ذَ مَ  اهللِ  َ  ودُ هُ يَ الْ   ِ الَ قَ   وَ اوف  كُ عْ مَ  مْ هِ سِ  ُ نْ أَ  امِ نَ صْ   أَ لَ عَ اُنوا َوكَ  و ُ رُ كَ نْ أَ وَ  هُ نْ وا عَ ضُ رَ عْ أَ 
 خَ َسننْ يُ  نْ لَن  وَ ي اِضنقْ مَ  اةِ رَ وْ ي ال َّنفِ  انَ كَ  دْ قَ  اهللِ  مُ كْ ا حُ ذَ مَ وَ    وسَ مُ بِ  ةَ وَّ بُ النُّ  مَ  َ اَ  اهللَ  نَّ وا اِ الُ   قَ اور  حُ سْ مَ  انَ كَ  وْ أَ  ةٌ نَّ جِ 
 ضِ رْ   اهَ لَ عَ  نْ مَ  لَ   كُ لَ ا عَ هَ امُ كَ حْ أَ  رَ شِ  َ نْ يَ ا لِ هَ  ِ يعَ رِ شَ   لَ عَ  ثُ عَ بْ يُ  دُ عْ بَ  نْ ي مِ  ِ  ْ ش يَ ذِ الَّ وَ  اهللِ  امِ وَ دَ بِ  اةِ رَ وْ ال َّ  ةُ يعَ رِ شَ 

َوكناُنوا  مْ هِ لِ وْ قَن لِ ثْ مِ وا بِ الُ قَ  يلَ جِ نْ وا اإلِ و ُ أُ  ينَ ذِ الَّ وال   وَ زُ نْ مَ  رِ مْ   اهَ وسَ   مُ لَ عَ  مِ كْ حُ الْ  آءِ مَ سَ  نْ مِ  رُ مْ اهَ  انَ كَ َوَكذِلَك 
م  ُ ْنننَ ا ظَ َمنوا كَ نُّ ظَ  مْ هُ نَّ ا ِ وَ  نَ جِ الْ  ةِ ورَ ي سُ فِ  يَ بِ رَ عَ الْ  ُمَحمَّدٍ   لَ عَ  لَ زَ ا نُ مَ بِ  اهللُ  مُ مُ دَ رَ طْ أَ وَ  ار  ظِ  َ نْ مُ  ذٍ ئِ ينَ   حِ لَ اِ  ذٍ ئِ مَ وْ يَ  نْ مِ 
 رارِ سْ أَ  نْ ا مِ يهَ فِ  زَ نِ ا كُ مَ وَ  ةُ لَ ازِ النَّ  ةُ اآليَ   ِ ذِ مَ  ضِ رْ   اهَ لَ عَ  نْ مَ  لَّ ي كُ  ِ كْ يَ  اهللِ وَ   فَ اد  حَ أَ   ِ دِ عْ بَ  نْ مِ  اهللُ  ثَ عَ بْ يَ  نْ لَ  نْ أَ 

 رِ   آِانلَناِ  دُ ْعنبَ  نْ ِمن لُ ِسنرْ يُ سَ   وَ يَسنعِ   وَ وَسنمُ  دَ ْعنال  بَ ُسنرُ  اهللُ  ثَ عَ بَ  دْ قَ  لْ   قُ اوف  رُ عْ مَ  ز  عِ  لِ بُ ي سُ وا فِ كُ لُ سْ يَ  نْ اِ  اهللِ 
 لَ كُ َعْن  لٌّ كُ وَ  لُ عَ  ْ ا يَ مَّ عَ  لُ  َ سْ ال يُ وَ  آءُ شَ ا يَ مَ  لُ عَ  ْ يَ  ةِ ايَ نَ عِ الْ  اءِ مَ سَ  نْ مِ  لُ ضْ  َ الْ   َ طِ قَ نْ يَ  نْ لَ  ثُ يْ حَ بِ  هُ لَ  رَ ش ال آاِ ذِ الَّ 
 ادٌ َبننوا عِ نُّننمننا ظَ كَ  ي اهللِ وا ِفنننُّننظَ وَ  ونَ ُضننرِ عْ المُ  الءِ مننؤُ  ونَ ولُننقُ ا يَ َمنن  ْ مَ اْسننفَ  اذ  وال   اِ ؤُ ْسننمَ  لِ دْ َعننالْ  رِ َضننحْ ي مَ ِفنن ءٍ يْ َشنن
نغْ رَ  ةُ ياَمنالقِ   ِ اَمنقَ وَ  قَ حَ الْ بِن ةُ اعَ السَّن  ِ َضنقَ  دْ قَ  رُ مْ اهَ  مُ كُ يْ لَ عَ  هَ بَ  َ اشْ  اهللِ وَ فَ  لْ   قُ ِمْن َقْبلُ وا انُ كَ  مْ مُ  ينَ ذِ الَّ   مْ ُكن ِ نْ هَ  ام 
 اهللِ  ولِ ُسنرَ  نِ َمني زَ ِفن لِ ْبنقَ الْ  مُ مَ وا أُ الُ ا قَ مَ  لِ ثْ مِ بِ  ونَ ولُ قُ  َ  مْ  ُ نْ أَ  لْ   قُ اوم  مُ صْ مَ  اهللِ  ا ِ مَ غَ نَ َعْن  واانُ كَ  مْ مُ  ينَ ذِ الَّ   ِ نْ أَ وَ 
ي وا ِفنرُ كَّن َ  َ  اذ    اِ اود  دُ ْمنمَ  قَ حَ الْ بِن انَ ش َكنذِ الَّن اطِ رَ ا الَصنذَ   َمنلَنعَ  مْ كُ امُ دَ ْقنأَ   ْ لَّنزَ وا وَ رُ َظن َ انْ  مِ ا ُمنمَ  لِ ثْ مِ بِ  ونَ رُ ظِ  َ نْ  َ وَ 
 آءِ قَننبَ الْ  ةَ رَّ ا قُن  َينناور  دُ ْقنمَ  رٍ دَ   قَننلَنعَ  خِ دْ قُننالْ  اءِ مَ َسن نْ ِمنن لُ زِ ْنني يَ  ِننالَّ  مِ ْلنعِ الْ  ةِ دَ ائِننمَ  نْ ِمن ونَ قُننزَ رْ  ُ  لَّ َعنلَ  ةِ اآلَينن  ِ ذِ َمن يحِ وِ ْلن َ 
 كِ ْسنننالمِ  لِ َبننن  جَ لَنننعَ َكاَننننْ  ي  ِنننالَّ  ةِ  َنننبَ نْ المُ  ةِ َكنننارَ بَ المُ  ةِ قَنننورِ مُ الْ  ةِ رَ جَ الشَّننن  ِ ذِ ي َمنننِفننن ونَ كُ رِ ْشنننالمُ  ونَ دُ هَ ْشنننا يَ َمننن دْ هَ اْشنننفَ 
نننفُ رْ مَ   الءِ منننؤُ  ونَ يننندُ رِ يُ   وَ اون ننننُ كْ مَ  خِ دْ قُنننالْ  قِ ادِ رَ ُسننن  َ ْلننناَ  انَ ش َكنننذِ الَّننن امَ قَنننمَ   ْ َغنننلَ بَ  نْ   أَ لَنننا اِ هَ انُ َصنننغْ أَ   ْ الَنننطَ   وَ اوع 
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ش دِ ْينننأَ  اهللُ  لَ َعنننجَ وَ  هِ ِظننن ْ حِ بِ   ْ ظَ  َ حْ  َ اْسنننوَ  اهللِ  نِ ْصننني حِ ٍفننن  ْ نَ َصنننحْ  َ ا اسْ هَننننَّ اِ  لْ هنننا ُقنننانَ نَ فْ وا أَ ُعنننطَ قْ يَ  نْ أَ  ونَ كُ رِ ْشنننمُ الْ 
 اهللُ   ُ ِمن َ جْ يَ   َ وْ َسنوا فَ ُضنرَ عْ أَ وا وَ رُ  َنكَ  مْ مُ  ينَ ذِ ش الَّ دِ يْ ا أَ هَ يْ لَ اِ  لَ صِ يَ  نْ لَ  ثُ يْ حَ   بِ اور  صُ قْ ا مَ هَ نْ عَ  ينَ رِ كافِ الْ وَ  ينَ قِ نافِ مُ الْ 
ن ُ حْ مَ  مِ ْلنعِ الْ  مِ لَنقَ  نْ ِمن زَ ِعنالْ  واحِ ْلني أَ ِفن انَ َكنوَ  قَ َحنالْ  هِ ِسن ْ   نَ لَنعَ  بَ  َنا كَ ذا َمنمَ وَ  كِ لْ مُ ي الْ فِ  نْ مَ  لَّ كُ  هِ لَ ي ظِ فِ  ا   َيناوم 
ي ِفن ونَ رُ عِ ْشن َ سْ يَ  لَّ َعنلَ  آءِ قَنبَ الْ  ا ِ مَ غَ نَ  نْ مِ  ة  مَ غْ نَ  مٍ هُ عْ مِ أسْ  مَّ ثُ  امِ يَّ اهَ  كَ لْ ي  ِ فِ  وحِ الرُّ  ارِ كَ ذْ  َ بِ  ادَ بَ عِ الْ  رِ كَ ذَ  الِ مَ جَ الْ  ةَ رَّ قُ 
  لَنعَ  ار  ادِ قَن ونُ ُكنيَ  اهللَ  نَّ  َ بِ  ونَ نُ وقِ يُ وَ ِمْن َقْبُل  مْ هُ كائُ رَ وا شُ نُّ ا ظَ مَ  لِ ثْ مِ بِ  ونَ نُّ ظُ ال يَ  لَّ عَ لَ وَ  ائ  يْ شَ  ر  ذَ ِمْن  لَّ قَ أَ  مْ هِ سِ  ُ نْ أَ 
 اذ    اِ ي نارَ دُ  ز  ِعن مِ لَ قَ ِمْن  قَ حَ الْ بِ  يَ ضِ ا قُ ذا مَ مَ  مْ كُ ظِ يْ غَ وا بِ و ُ مُ  آءِ ضَ غْ بَ الْ  ألَ ا مَ يَ  لْ وال   قُ سُ رَ  ينٍ حِ  لَ ي كُ فِ  ثَ عَ بْ يَ  نْ أَ 
 انِ َسنلِ َعنْن  مِ  ْ اَ ي الْ فِ  رَ سَ ا فُ مَ  ونَ عُ بِ  َّ يَ  لَّ عَ   لَ اوب  بُ حْ مَ  خٍ دْ قُ  انِ وَ ضْ ي رِ فِ  وحِ الرُّ  ةُ امَ مَ حَ  هِ بِ   ْ دَ رَّ ا غَ مَ  مْ هِ يْ لَ عَ  قِ لْ  َ فَ 
 لَ بِ قْ  ُ ا اْسننَمننلِ  حُ ا ِ  َننالْ وَ  قَ بَ ا َسننَمننلِ  مُ ا ِ َاننالْ  قُّ َحننالْ  هُ لُننوْ قَ وَ  الَ   قَنني ننالِ عَ  اهللِ  مِ اْسنن ةِ ارَ َينني زِ ِفنن مِ ْلننعِ ي الْ ِفنن اا  اِسننرَ  انَ ش َكننذِ الَّنن

نا ِ اَ  هُ يَبنبِ حَ  هللُ ا لَ َعنجَ  كَ ذلِ   َكنايع ننِ مَ  خٍ دْ قُن انِ سَ لِ ِمْن  مِ  ْ اَ   الْ نَ عْ مَ  رَ كَ ذَ َوَكذِلَك  نفا ِ وَ  ينَ َينبِ النَّ  ِمننَ  و ُ قُ بَ ا َسنَمنلِ  ام   اح 
 رِ ْمناهَ  نِ َمنكْ   مَ لَناِ  ونَ دُ ِجن َ  لَّ عَ لَ  قَ حَ الْ بِ  مْ اكُ نَ يْ قَ لْ ا أَ يمَ فِ  ضِ رْ اهَ  ألَ ا مَ وا يَ رُ كَّ  َ  َ  ااذ   دُ عْ بَ ِمْن  ينَ لِ سَ رْ مُ الْ  ِمنَ ي  ِ  ْ ا يَ مَ لِ 
 اهللُ  هُ لَنعَ ش جَ ذِ الَّن َعننِ  مْ كُ يننِ دِ  ورَ ُمنوا أُ لُ  َ اْسنثُنمَّ  مْ كُ منائِ لَ عُ ِمنْن  مْ  ُ عْ مِ ا َسنمَّنوا عَ ُبنجِ  َ حْ ال  َ ال   وَ يبِ َسن خِ دْ قُنالْ  َشاِطئِ ي فِ 
 ِمننَ  مَ ْلنعِ وا الْ ذُ ِان َّ ال  َ وَ  وا اهللَ قُنا َّ  اُخ ها النَّنيُّ ا أَ   يَ ايئ  ضِ مُ وَ  ه  ألْ  َ مُ  هِ هِ جْ وَ  ورِ نُ ِمْن  ارُ وَ نْ اهَ َكاَنْ  وَ  هِ مِ لْ ي عِ فِ  اا  اسِ رَ 
نن ةِ غَ ائِ السَّنن ةِ لَ ايِ سَّننال ونِ ُيننعُ الْ  ِمنننَ  و ُ ذُ ِاننا َّ   فَ ي ننارِ جَ  لِ ْهننجَ الْ وَ  خِ  ْ النننَّ  ةِ هَننجِ َعننْن الَّ نني َكاَنننْ   ةِ رَ دَّ َكننمُ الْ  ونِ ُيننعُ الْ   ةِ يَ افِ الصَّ

  لَنعَ  بْ َمن خِ دْ قُنالْ  ةَ َعنلْ ا طَ َين نْ   أَ ايب  ِصنا نَ يهَنفِ  ارِ رَ ْبنلألَ  اهللُ  لَ َعنجَ وَ  شِ رْ عَ الْ  ينِ مِ يَ َعْن   ْ رَ جَ الَّ ي  ةِ يَّ بِ ذْ العَ  ةِ يَ ارِ الجَ 
ُثمَّ   ي ا ِ  ْ مَ  قَ حَ الْ بِ  انَ ش كَ ذِ الَّ  رِ مْ   اهَ لَ عَ  نَّ رَ عِ شْ  َ سْ يَ وَ  مْ مِ ادِ سَ جْ أَ  ورِ بُ قُ َعْن  نَّ ومَ قُ يَ لِ   ِ ودِ جُ بِ  اهللُ  كَ بَ مَ ا وَ مَ  ا ِ نَ كِ مْ مُ الْ 
 ةُ يَمننمِ الرَّ  مُ ائِ َظننهنا عَ بِ  كُ رَّ َحننيُ  لَّ َعنلَ  آءِ قَننبَ الْ  رَ ي ذَ ِفنن اهللُ  اكَ َطنعْ أَ الَّ نني  ةِ رَ طَّنعَ مُ الْ  ةِ يَّ كِ ْسننمِ الْ   ِ امَ َسنننَ ِمنْن  مْ هِ يْ لَننعَ  لْ ِسنرْ أَ 
  ِ ذِ ي َمننِفن نَّ ونُ ُكنيَ وَ  شَ دِ َبنناهَ  يَ ِلنزَ اهَ  يَ مِ دَ ِقنالْ  مِ لَنقَ ا الْ ذَ َمننِمنْن  خَ ِ نش نُ ذِ الَّنن وحِ ا النرُّ ذَ َمنَعنْن  مْ هُ َسنن ُ نْ أَ  اُخ النَّن مُ رِ ْحنيَ  الَّ ئَ لَنوَ 
 نَّ  َ ى بِنرَ  َنوَ  دُ هَ ْشن َ   َ ْننأَ  رِ ْمناهَ  مَ لَنا قَ َين نْ   أَ اور  ُشنحْ مَ  الِ َمنجَ الْ  نِ َسنحْ   أَ لَنعَ  ش اهللِ دَ َين نَ يْ بَ  ةِ كَ ارَ بَ مُ الْ  ةِ بَ يَ الطَّ  ضِ رْ اهَ 
ي ِفننن نْ َمننن لُّ ُكننن  ْ اَطنننحَ أَ ي الَّ ِننن ةِ َينننارِ جَ الْ  ةِ طَ ِسنننبَ نْ مُ الْ  ةِ َمنننحْ الرَّ   ِ ذِ هَنننبِ  ونَ لُ بِ قْ  َ ْسنننا يَ َمننن ا ِ اَينننهَ نِ الالَّ  جِ َجننني لُ ِفننن ا ِ َننننكِ مْ مُ الْ 

 و ِ ُكنلَ ي مَ ِفنْن َمن لُّ ُكن  ْ اءَ َضنا أَ هَنبِ وَ  وحِ النرُّ  ارُ وَ ْننأَ   ْ قَ رَ شْ أَ  هُ نْ ش مِ ذِ الَّ  هِ جْ   وَ لَ اِ  ونَ هُ جَّ وَ  َ ا يَ مَ وَ  ضِ رْ اهَ وَ  ا ِ وَ مَ السَّ 
ا َمنن ينَ ذِ الَّنن  َ َمنن ونَ وُضنناُ يَ ى وَ وَ هَننالْ وَ  خِ  ْ ش النننَّ ادِ ي وَ ِفنن ونَ ُضننكُ رْ يَ   وَ ايد  هِ َشنن كَ ِلننذَ   لَننعَ   َ ْنننكُ  كَ نَّننا ِ وَ  قِ ْلنناَ الْ وَ  رِ ْمنناهَ 
 آءِ قَنبَ الْ  و ِ رُ َبني جَ ِفن وُ ْلنحُ الْ  كَ لُنوْ قَ وَ   َ ْلنقُ   وَ ي نالِ جَ  ز  ِعن مِ لَنقَ ِمنْن ِمْن َقْبُل  مْ هُ  َ رْ شَّ ش بَ ذِ الَّ  دَ عْ بَ  كَ مِ وْ ي يَ فِ  كَ آئِ قَ لِ وا بِ ازُ فَ 
ننلَ   فَ ايم  دِ قَنن وحٍ رُ   ِ بَ ْصنناِ ِمننْن  زَ ِعننالْ  احِ وَ ْلنن  أَ لَننعَ  مِ وْ َيننالْ  مُ ْكننحُ  بَ  ِننكُ َوَكننذِلَك  هللِ  ذٍ ئِننمَ وْ يَ  رُ ْمننهَ اوَ    ِ  َننأَ وَ  مُ وْ َيننالْ  ءَ آَجننا مَّ

ِمنْن  قِ رِ ْشنمُ الْ  ورِ ا النُّ ذَ هَ لِ  اقِ  َ لنَ ابِ  لُّ كُ وا الْ امُ قَ  ااذ   الِ وَ الز   بِ طْ ي قُ فِ  الِ مَ جَ الْ  ارُ وَ نْ أَ   ْ وَ  َ اسْ وَ  رُ مْ اهَ  يَ ضِ قُ وَ  ةُ اعَ السَّ 
 لٌّ ش ُكننذِ الَّنن دَ ْعننبَ  انِ َمننزْ اهَ  لَ ي ُكننِفنن لِ لَننمِ الْ  لَّ وا ُكننفُ رِ اعْ فَننَوَكننذِلَك   ايظ ننلِ غَ  رٍ ْ ننكُ  ا ِ َبننجُ حُ وا بِ ُبننجَ  َ احْ ثُننمَّ  اقِ اآلفَنن رِ طْ َشنن
 َعنْن َشناِطئِ  َوكناُنوا مْ هِ ِسن ُ نْ ي أَ ِفنالشَّنْيَطاُن   قَنلْ ا أَ َمنبِ  و ُ رُ َكننْ أَ  دُ ْعنوَ الْ  يَ ِضنا قُ مَّ لَ   فَ اهللِ  امِ يَّ ي أَ وا فِ دُ عِ ا وُ مَ وا بِ رُ ظَ  َ انْ 
نندٍ  انِ َسننلِ ِمننْن وا دُ َعننا وُ َمننبِ  مْ هِ امِ يَّنني أَ وا ِفننرُ َظنن َ انْ  ثُ ْيننحَ بِ  ينَ كِ رِ ْشننمُ الْ  الءِ ؤُ َمنن مَ وْ َيننالْ  ونَ دُ هَ ْشننا  َ َمنن  كَ اينند  عِ بَ  خِ دْ قُننالِ   ُمَحمَّ
ننننعَ وا بِ احُ َصنننن َ وا وَ امُ قَنننن هُ مَ وا اْسننننعُ مِ َسننننا َمننننلَّ كُ وَ  اهللِ  ولِ ُسننننرَ  ننننلَ فَ  هُ َجننننرَ فَ  اهللُ  لَ جَّ  مْ هِ ِسنننن ُ نْ ي أَ ِفنننن و ُ رُ َكنننننْ أَ  قَ حَ الْ بِنننن رَ هَننننا ظَ مَّ
 نْ   أَ لَنناِ  مْ هِ ِسن ُ نْ أَ  ارُ َننوَ  مْ مِ ورِ دُ ُصنن لُّ ِغن ئَ ِ نطْ ا أُ َمنوَ  الِ َبننجِ الْ  طِ َسني وَ ِفن و ُ نُ جَ َسنوَ  لِ اِطننبَ الْ بِ  و ُ لُ ادَ َجنوَ  هِ ْينلَ وا عَ ُضنرَ  َ اعْ وَ 
 و ِ رُ َبنني جَ ِفنن آءِ قَننبَ الْ  نِ ايِ دَ َمنن انُ َكننرْ أَ   ْ لَننزَ لْ زَ  َ  كَ ذلِ بِننوَ  ودِ هُ الشُّنن لِ ياِكنني مَ ِفنن ودِ ُجننالوُ  ادُ َبننكْ أَ  هِ بِنن  ْ قَننرَ  َ احْ  اَمنن هِ وا بِننلُننعَ فَ 
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ا َمن آءِ قَنبَ الْ  لِ ْمنأَ ِمنْن  ينَ نِ مِ ؤْ ُمنلْ لِ  ْر كُ ذْ افَن ز  ِعنالْ  ةَ َعنلْ ا طَ َين نْ   أَ ي نا ِ اَ  خٍ دْ قُن نِ َمنكْ   مَ لَنعَ  بِ يْ غَ الْ  الُ مَ جَ   ْ احَ نَ وَ  آءِ مَ عَ الْ 
 مٍ وْ َين لَ ي ُكنفِ  و ُ ورُ زُ يَ  نْ أَ َوكاُنوا   ي اقِ شَ  مٍ لْ ظُ  لِ ياكِ مَ ِمْن  نُ يْ سَ حُ ا الْ يهَ فِ  لَ  ِ ش قُ ذِ الَّ  امِ يَّ ي أَ فِ ِمْن َقْبُل  ونَ كُ رِ شْ مُ الْ  الَ قَ 
 ُمَحمَّندٍ  قَّ َحن مَ لَنظَ  مٍ الِ َظن لَ وَّ أَ  نْ َعنالْ  مَّ هُناللَّ  ةٍ رَّ َمن ةَ ئَ مِ  احٍ بَ صَ  لَ ي كُ وا فِ أُ رَ قْ يَ  نْ أَ وا َوكانُ  هِ يْ لَ وا عَ مُ لَ ظَ  مْ مُ  ينَ ذِ وا الَّ نُ عَ لْ يَ وَ 
نندٍ  آلِ وَ  ننلَ فَ  ُمَحمَّ ِلَك ِمننْن َقْبننُل َوَكننذ دٍ َحنن َ وا بِ لُننعَ ال فَ  اَمنن هِ وا بِننلُننعَ فَ وَ  و ُ لُنن َ قَ وَ  و ُ ُمننلَ ظَ  خِ دْ قُننالْ  ضِ رْ ي أَ ِفنن نُ يْ َسننحُ الْ  ثَ ِعننا بُ مَّ
نن نَ يْ َبنن اهللُ  لُ ُصنن ْ يَ   اذ    اِ ايع ننمِ جَ  ينَ مِ الِ الظَّنن الُ َعننفْ أَ  هِ بِنن رُ هَننظْ ا يَ َمنن مْ كُ يْ لَنني عَ ِقننلْ يُ وَ  ةِ َمننلْ الظُّ وَ  ورِ النُّننوَ  بِ كنناذِ الْ وَ  قِ ادِ الصَّ
 هُ بَّنرَ  انَ َعنأَ   وَ ايع نمِ لَ  وحِ النرُّ   ِ ِلنطْ مَ َعْن  رُ مْ اهَ  انَ ش كَ ذِ الَّ  مِ وْ ي يَ فِ  اهللِ بِ  نَ ش آمَ ذِ الَّ  ي اقِ  َ  اهللِ  دَ بْ عَ  ابِ  َ كِ ي الْ فِ  ْر كُ اذْ فَ 
 قَّ حَ الْ بِن اهللِ  انُ َمنرْ بُ  َجناءَ  دْ قَ  مِ وْ ا قَ يَ  الَ   قَ ي اقِ رْ شَ  ب  حُ  ضِ رْ ي أَ فِ  يدُ حِ وَ الْ  لَ اَ ش دَ ذِ الَّ  ينَ حِ  هِ يْ لَ عَ  ار  دِ  َ قْ مُ  انَ كَ  دْ ا قَ مَ بِ 
ننكُ نْ م مَ كُ ِسنن ُ نْ أَ  ابِ قَننعْ أَ   لَننوا عَ وُنننكُ ال  َ وَ  هِ ْيننلَ اِ وا عُ رِ ْسنن َ فَ  انِ قَننرْ  ُ الْ  ألَ ا َمننَينن نْ أَ  هُ ْجننوَ الْ  الحَ وَ   قَ رَ ْشننأَ  دْ قَنن مِ وْ ا قَننَينن  وَ اوص 

ال  نْ أَ  مْ اكُ يَّن  اِ ايئ  ِضنمُ  ينهِ فِ  هُ ْجنوَ الْ  انَ َكن شذِ الَّن انِ وَ ْضن  رِ لَنا اِ وْ عَ اْسنفَ  قَ حَ الْ بِن دُ ْعنوَ الْ  ءَ آَجنوَ  خِ دْ قُنالْ  قِ فُ أُ َعْن  اْلَجَمالُ 
 ابُ  َنكِ الْ   َ ِضنوُ  دْ قَن مِ وْ ا قَنَين  وَ اير  ِسنعَ  ينَ رِ افِ َكن  الْ لَنعَ  انَ كَ  دْ قَ  اهللِ  مُ وْ ذا يَ مَ وَ  اهللِ  آءِ قَ لِ َعْن  مْ كُ ونَ يُ عُ وَ  مْ كُ سَ  ُ نْ وا أَ مُ رِ حْ  َ 
ش ذِ الَّ  دَ عْ بَ  اهللِ  الِ مَ جَ َعْن  وابُ جِ  َ حْ  َ ال  مِ وْ ا قَ يَ   وَ اير  مِ طْ قِ وَ  يرٍ قِ نَ  رِ دْ   قَ لَ عَ  ينَ مِ الَ عَ الْ  الُ مَ عْ أَ  يهِ فِ  رَ ادَ غَ يُ  نْ لَ وَ  قَ حَ الْ بِ 

 الَ قَنن ذْ ا ِ   وَ ي اِضننقْ مَ  شِ رْ َعننالْ  ةِ هَننجِ ِمننْن  رُ ْمنناهَ  انَ َكننَوَكننذِلَك  خِ دْ قُننالْ  ةُ َكننالئِ مَ  هِ ِلننوْ ي حَ ِفننوَ  امِ َمننغَ الْ  ِمنننَ  لٍ لَنني ظُ ِفنن َجنناءَ 
ننيُّ قَ  ي  ِلننعَ  نْ دُ لَننِمننْن  حٍ وْ لَننبِ  مْ كُ  ُ ْئننجِ  دْ قَنن مِ وْ ا قَننَينن ينندُ حِ وَ الْ   مْ وكُ عُ دْ ش َيننذِ الَّنن يَ اِعننوا دَ يُبننجِ أَ وَ  اهللِ  رِ ْمنني أَ وا ِفننقُننرَّ  َ  َ  َ  الَّ   أَ اوم 
 اهللِ  آءِ قَنلِ بِ  احِ وَ ْلناهَ  لَ ي ُكنِفن مْ  ُ دْ ِعنوُ  دْ قَن مِ وْ ا قَنَين  وَ اوب نبُ حْ مَ  ز  عِ  ينِ مِ   يَ لَ اِ  مْ كُ بُ رَ قَ ا يُ مَ  مْ كُ يْ لَ ي عَ قِ لْ يُ وَ  صِ الِ اَ الْ  قَ حَ الْ بِ 
 مْ كُ ونَ ُينوا عُ ُضنمِ غْ ال  َ وَ  وا اهللَ قُنا َّ  امِ َمنغَ الْ بِ  آءُ مَ السَّن  ِ قَّ ُشنوَ  نادِ مُ ى الْ نادَ وَ  ورُ النُّ  رَ هَ ظَ وَ  اْلَجَمالُ   َ شِ كُ  يهِ فِ  مٌ وْ ذا يَ مَ وَ 

 اذ  اِ  آءِ َمنعَ الْ  رَ ي ذَ ِفن دَ ْهنعَ الْ  مُ كُ نْ َعن اهللُ  ذَ َانأَ  كَ ذلِ بِنوَ ِمنْن َقْبنُل  لِ ُسنالرُّ  انِ سَ لِ بِ  مْ  ُ دْ عِ ا وُ ذا مَ مَ   وَ ي ارَ دُ  خٍ دْ قُ  الِ مَ جَ َعْن 
 قَ َحنالْ  يَ اِعندَ  ابَ َجنأَ وَ  اهللِ  دِ ْهنعَ   بِ فَنوَ ْن َمن اخِ النَّن ِمننَ   وَ اوف نقُ وْ مَ  ارا ِ شَ ي اإلِ اضِ رَ ي أَ وا فِ ونُ كُ ال  َ وَ  مْ كُ ودِ هُ عُ وا بِ وفُ أُ 
 انَ َكننوَ  هِ َبننرَ  اهللِ بِنن نَ آَمننوَ  ابِ  َننكِ ي الْ ِفنن يَ ِقننال َّ  مِ اْسننبِ  يَ مَ ش ُسننذِ الَّنن مُ هُ نْ ِمنن  وَ اي ننغِ بَ    اهللِ لَننعَ  انَ َكننوَ  َض رَ ْعننأَ  نْ َمنن مْ هُ نْ ِمننوَ 
  لَننعَ  انَ َكننوَ  اهللِ  ةَ َمننلِ كَ  قَ رَّ  َننا  َ َمنن  وَ قَ ثْ وُ اْلنن ةِ وَ رْ عُ الْ بِنن كَ سَّننمَ  َ وَ  ينندِ حِ وَ دش الْ َينن نَ يْ َحَضننَر َبنن  وَ اي ننفِ وَ  قَ َحنن  الْ لَننعَ   ِ دِ ْعننوَ بِ 

ي ِفنن هُ مَ اْسنن اهللُ  لَ َعننجَ  كَ ذلِ بِننوَ  هِ ْيننلَ عَ  ار  دِ  َننقْ مُ  انَ ا َكننَمنن لَ ُكننبِ وَ  والِ ْحنناهَ  لَ ي ُكننِفنن هُ بَّننرَ  رَ َصنننَ   وَ ايم  قِ  َ ْسننمُ  مِ يَ قَننالْ  ينِ النندَ 
نوَ  آءُ َسنن ْ بَ الْ  هُ  ْ سَّننمَ وَ  اور  طُ ْسننمَ  زَ ِعننالْ  مِ لَننقَ ِمننْن  آءِ قَننبَ الْ  رِ طُ ْسنأَ   كَ ْلنن ِ  لَ ي ُكننِفننهننا وَ لَّ كُ  دَ ائِ دَ الشَّنن هِ ِسنن ْ ي نَ ِفنن لَ َمنن َ احْ وَ  اءُ رَّ الضَّ

 آء  َغنن ِ ابْ  دِ دائِ ي الشَّننِفنن ونَ رُ بِ ْصننيَ وَ  مْ هِ ِسنن ُ نْ أَ وَ  مْ هِ لِ او مْ  َ بِنن اهللَ  ونَ رُ ُصنننْ يَ  مْ ُمنن ينَ ذِ الَّنن نَّ ا ِ   وَ اور  بُ َصننوَ  ار  اكِ َشنن انَ َكنن والِ ْحنناهَ 
 ِمننَ وا قُنلِ اُ  مْ هُننَّ هَ  ضِ رْ ي اهَ ِفن ونَ قُنرَ حْ يُ وَ  ونَ لُ  َ قْ يُ  وْ لَ   وَ اور  صُ نْ مَ  اهللِ  رِ صْ نَ آلَزاِل بِ اُأوَلِئَك َكاُنوا ِفي َأَزِل  اهللِ  هِ جْ وَ لِ 

ي ا ِفنالَينبَ الْ  ونَ اقُ  َ ْشنيَ وَ  كِ ْلنمُ ي الْ ِفن مْ مِ ادِ َسنجْ   أَ لَنون اِ  ُن ِ  َ لْ ال يَ   وَ اور  ُينطْ مَ  اهللِ  نِ ذْ إِ بِ  وحِ الرُّ  وآءِ ي مَ فِ َوكاُنوا  واحِ رْ اهَ 
 وحِ النرُّ  ارِ َكنذْ  َ بِ  آءُ قَنرْ وَ الْ  مُ كُ رُ كَ ذَ ُينَوَكنذِلَك  اهللِ  ةِ مَ حْ ش رَ دْ   ث  لَ اِ  ي ِ ضِ رَّ الوَ  انِ رَ  ْ غُ   الْ لَ اِ  مِ رِ جْ مُ الْ  اقِ يَ  ِ كاشْ  مْ هِ ئِ ارِ بَ  لِ بُ سُ 
  ْ عَ مَ  َ اجْ  نِ   أَ لَ اِ  امُ يَّ اهَ  يَ ضِ قُ   وَ اود  هُ شْ مَ  خٍ دْ قُ  رَ قَ   مَ لَ اِ  ونَ عُ جِ رْ يَ وَ  مْ هِ والِ مْ أَ وَ  مْ هِ سِ  ُ نْ أَ َعْن  ونَ عُ طِ قَ نْ يَ  اَخ النَّ  لَّ عَ لَ 
 هُ نْ عَ  ابِ  َ كِ الْ  مُّ أُ  انَ ش كَ ذِ الَّ  حِ وْ ي اللَّ ها فِ مَ اسْ   َ فَ رَ ى وَ رَ القُ  نَ يْ بَ  ها اهللُ كَ ارَ بَ ي الَّ ِ  ةِ يَ رْ قَ ِمْن  ةٌ مَ ذَ رْ شَ  يدِ حِ وَ الْ  لِ وْ ي حَ فِ 
وا افُ ا َانَمنوَ  كِ ْلنمُ الْ   ِ ارِ َانزَ ِمْن َلُهْم  امَ  لَّ وا كُ لُ ذَ بَ وَ  مْ هُ والَ مْ وا أَ قُ  َ نْ أَ وَ  رِ مْ اهَ  لَ وْ وا حَ افُ طَ وَ  اهللِ  مَ كْ وا حُ عُ بَ ا َّ وال   وَ صُ  ْ مَ 

نلِ عَ  ئٍ يْ َشن لَ   ُكنلَنعَ  اهللُ  انَ َكنوَ  اهللَ  الَّ اِ  دٍ حَ أَ ِمْن   ةُ َمنوْ لَ  مْ هُ  ْ ذَ َانا أَ َمنوَ  اهللِ  رِ ْصني نَ ِفن يندِ دِ حَ الْ  رَ ُبنزُ  مْ هُ وبُ لُنقُ  انَ َكن  وَ ايم 
  لَناِ  رُ مْ   وَبَلَغ اهَ اوع  فُ رْ مَ  اهللِ  مِ اسْ بِ  خِ دْ قُ الْ  المِ عْ  َ كَ  ضِ رْ اهَ  نِ ايِ دَ ي مَ فِ اُنوا َوكَ  ضٍ رِ عْ مُ  اُض رَ عْ اِ  مْ هُ عَ نَ ا مَ مَ وَ  مٍ الئِ 
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 ضِ رْ ي اهَ ِفن اخِ   النَّنقَ ْشنأَ  انَ كَ وَ  هِ انِ مَ رْ بُ بِ  َض رَ عْ أَ وَ  هِ الِ مَ جَ بِ  كَ رَ شْ أَ وَ  اهللِ بِ  رَ  َ ش كَ ذِ الَّ  مِ لْ الظُّ  يُخ ئِ رَ   َ مِ ش سَ ذِ الَّ  امِ قَ مَ 
ا َمننبِ  مْ كُ ئَ ارِ َبنن وا اهللَ رُ كُ ْشننافَ  ةِ َيننرْ قَ الْ  لَ ْمننا أَ َينن نْ   أَ اور   ُ ْسننمَ  دِ ْلنناُ الْ  قِ ادِ رَ ي ُسننوا ِفننانُ َكنن مْ ُمنن ينَ ذِ الَّنن جننالُ رِ  كَ ذلِ بِنن دُ هَ ْشننيَ وَ 
ننفَ وَ  قَ حَ الْ بِنن مْ ُكننمَ عَ نْ أَ  ِمننْن  مْ ُكننقَ زَ رَ وَ  هُ َسنن ْ نَ  مْ كُ فَ رَّ َعننوَ  هِ آئِننقَ لِ بِ  مْ كُ فَ رَّ َشنن ثُ ْيننحَ بِ  ضِ رْ   اهَ لَننوا عَ انُ َكنن مْ ُمنن ينَ ذِ   الَّننلَننعَ  مْ كُ لَ ضَّ
نرُ حْ ا مَ هَ نْ عَ  لُّ كُ الْ  انَ ش كَ ذِ الَّ  دَ عْ بَ  خِ وْ دَ رْ  ِ الْ  ةِ رَ دْ سِ  ارِ مَ ثْ أَ   مْ كُ بَ لَّنقَ وَ  خِ دْ قُنالْ  ا ِ مَ َسننَ  مْ كُ يْ لَناِ  لَ َسنرْ أَ وَ  هِ اِمنيَّ  َ بِ  مْ كُ ازَ فَن  وَ اوم 
 مْ ُمن ينَ ذِ الَّ  ادَ بَ عِ  هِ  ِ مَ حْ رَ بِ  صُّ  َ اْ يَ وَ  آءُ شَ يَ  نْ   مَ لَ عَ  نُّ مُ يَ  كَ ذلِ   كَ اوك  رُ بْ ز  مَ عِ  ةِ عَ قْ   بُ لَ اِ  مْ كُ بَ رَّ قَ وَ  ةِ يَّ دِ حَ اهَ  ينِ مِ   يَ لَ اِ 
نمُ جْ مَ  كِ ْلنمُ ي الْ ِفنْن َمن  لَنوا عَ رُ ِان َ افْ ثُنمَّ  مْ كُ ِسن ُ نْ ي أَ وا ِفنرُ ِشنبْ  َ فَ  اذ    اِ اوع  طُ قْ مَ  ضِ رْ   اهَ لَ عَ ْن مَ  لَ كُ َعْن  واانُ كَ    اوع 
نقَ مَ  خِ وْ دَ رْ ِ ني الْ ِفن مْ ُكنلَ  رَ دَّ قَ وَ  خِ دْ قُ الْ   ِ ائِ حَ ي صَ فِ  مْ كُ اءَ مَ سْ أَ  بَ  َ كَ  اهللَ  نَّ  َ وا بِ مُ لَ اعْ فَ   رُ هَنظْ يَ  وْ لَن اهللِ وَ   فَناود  ُمنحْ مَ  اام 
َعْن  بَ جَ  َ احْ  نِ لكِ   وَ اوق  لُ اْ مَ  اهللِ  دِ يَ بِ  انَ ش كَ ذِ الَّ  امِ قَ مَ هذا الْ لِ  آء  غَ  ِ ابْ  مْ هُ سَ  ُ نْ أَ  ونَ دُ  ْ يَ لَ  ضِ رْ   اهَ لَ عَ  مْ كُ نْ مِ  دٍ حَ أَ  امُ قَ مَ 
 مْ  ُ ْننكُ وَ  رَ هَنا ظَ َمنكَ  مْ هِ وبِ لُني قُ ا ِفنَمن رَ هَنظْ يَ لِ  كِ ْلنمُ ي الْ ِفن اهللُ  مُ ومُ لُنبْ يَ َوَكذِلَك  بِ يَ الطَّ  ِمنَ  يثُ بِ اَ الْ  زَ يَّ مَ يُ لِ  اخِ النَّ  ونِ يُ عُ 
 اهللِ  آلِ  بِ ائِ َصنني مَ ا ِفننوْ َكننبَ ى وَ وَ ْقننال َّ وَ  رَ بِ الْ بِنن اَخ وا النَّننرُ َمننأَ وَ  مْ هِ امِ يَّنني أَ ِفنن وا اهللَ دُ َبننعَ  ادٍ َبننعِ ِمننْن  مْ َكنن  وَ ايد  هِ َشنن مْ هِ يْ لَننعَ 
نلَ   فَ اود  جُ ْسنمَ  خِ دْ قُنالْ  اِ دَ ْبن  مَ لَناِ  مْ هِ هِ جُّ وَ  َن ارِ هَنظْ إلِ  ا ِ ينارَ الزَ  ةِ اءَ رَ ِقنوَ  لوةِ الصَّ  ينِ ي حِ فِ  مْ امُ نَ يْ وا عَ ضُ مَ غَ وَ  م مُ ءَ آَجنا مَّ
 ينَ ذِ الَّن الَ َمنعْ أَ  اهللُ  لُ ِطنبْ يُ  كَ ذلِ   َكناور  رُ ْسنمَ  مْ هِ الِ َعنفْ  َ بِ اُنوا َوَكن مْ يهِ دِ ْين َ بِ  و ُ لُن َ قَ  نْ   أَ لَناِ  هِ وا بِنرُ  َ كَ وَ  هُ نْ وا عَ ضُ رَ عْ أَ  قُّ حَ لْ ا
  اوك  لُ ْسنمَ  آءِ َضنالرَ  لِ بُ ي ُسنِفنا كناُنو وَ  هِ  ِنعَ لْ طَ لِ وا عُ ضَ اَ وَ    اهللِ لَ وا اِ لُ بَ قْ أَ  مْ مُ  ينَ ذِ الَّ  الَ مَ عْ أَ  لُ بَ قْ يَ وَ  هِ يْ لَ وا عَ رُ بَ كْ  َ اسْ  مُ مُ 
ِمننْن  مْ ُمنن ينَ ذِ الَّنن ضِ رْ اهَ  آءِ َمننلَ عُ  لُّ ُكنن هُ َمننلَّ ا ال عَ َمنن مْ ُكننمَ لَّ عَ وَ  قَ حَ الْ بِنن مْ ُكننمَ عَ نْ أَ ي الَّ ِنن اهللِ  ةَ َمننعْ نِ  ةِ َيننرْ قَ الْ  لَ ْمننا أَ وا َيننرُ كَ ذَ فَنن
 ل  ِغن لُ َبنجَ  ضِ رْ   اهَ لَنعَ  كُ رُ ْحنهنا يَ نَّ  َ كَ  ونَ ُكنرُ حْ ا يَ ذَ ا ِ وَ  ضِ رْ   اهَ لَنوا عَ ُشنمْ يَ  نْ ون أَ رُ دِ ْقنا يَ ا َمنهَنلِ قْ ثَ وَ  مْ هِ مِ ائِ مَ عَ  رِ بَ كِ 
 امِ يَّ هَ ا لَ ي كُ فِ  وا اهللَ رُ كُ شْ  َ وَ  هُ نْ عَ  مْ ي ُ هِ ا نُ مَ  لَ كُ َعْن  مْ كُ سَ  ُ نْ وا أَ سُ دَ قَ  ُ  نْ  َ بِ  اهللِ  يآءَ لِ وْ ا أَ يَ  مْ كُ ي لَ غِ بَ نْ يَ  اهللِ وَ   فَ اوض  غُ بْ مَ 
نن َ ا ااْ َمنني بِ يننالِ اللَّ وَ   مْ كُ نْ بُّ ِمننهُنن َ  ثُ ْيننحَ بِ  مْ كُ ئِ ارِ َبنن اهللِ  َعنننِ  واُكننحْ  َ   وَ ايب  ِصنننَ  يننهِ فِ  مْ كُ ونِ دُ ِلنن نْ ُكننيَ  مْ ش لَننذِ الَّنن لِ ْضنن َ بِ  مْ كُ صَّ
 مِ ْلننعِ الْ  لَ بُ ُسنن مْ ُكننمُ لَ عَ  ُ وَ  قننآءُ رْ وَ الْ  مْ ُكننظُ عِ  َ  َوَكننذِلكَ وا َركُ ْشننأَ وا وَ رُ  َننكَ  مْ ُمنن ينَ ذِ الَّنن َعنننِ  ا نناز  مْ مُ  كَ ذلِ وا بِننوُنننكُ  َ وَ  اهللِ  ةُ َحننائِ رَ 
ي ِفن   اهللِ لَنوا عَ نُّنمُ ال  َ وَ  ةِ لَن ْ غَ الْ بِ  مْ كُ الَ َمنعْ وا أَ لُ طِ بْ ال  ُ وَ  وا اهللَ قُ   ا َّ ايم  قِ  َ سْ مُ  بَ حُ الْ   لعَ وَ  اا  اسِ رَ  اهللِ  ينِ ي دِ وا فِ ونُ كُ  َ لِ 
  َ ايِ دَ َبن مْ ُكنمَ هَ لْ أَ ى وَ وَ ْقنال َّ وَ  زَ ِعنالْ  لَ بُ ُسن مْ كُ فَ رَّ َعنوَ  رِ ْمن  اهَ لَنعَ  مْ كُ دَ يَّنا أَ يَمنفِ  مْ كُ يْ لَنعَ  نُّ ُمنيَ  اهللُ  لِ َبن هِ ِسن ْ نَ  رِ هَنظْ مَ بِ  مْ كُ يمانِ اِ 
نوَ  آءِ َسن ْ بَ   الْ لَنعَ  اهللِ  نِ مَ ي زَ فِ  مْ  ُ رْ بَ ا صَ مَ بِ وَ  ةِ يَ رْ قَ الْ  لَ مْ ا أَ يَ  مْ كُ لَ  ايئ  نِ هَ   فَ اون  زُ اْ مَ  مٍ لْ عِ  م كُ انِ آذَ بِن مْ  ُ عْ مِ ا َسنَمنبِ وَ  اءِ رَّ الضَّ
 ابِ  َني كِ فِ  مْ كُ اؤُ مَ سْ أَ   ُ بُ ثْ يَ وَ  مْ كُ سُ  ُ نْ أَ  هِ   بِ ضَ رْ ا  َ مَ  مْ يكُ طِ عْ يُ وَ  آءِ زَ جَ الْ  نَ سَ حْ أَ  اهللُ  مُ يكُ زِ جْ يَ   َ وْ سَ فَ  مْ كُ ونِ يُ عُ بِ  مْ  ُ دْ هِ شَ وَ 
ا َمنن لَ ُكننبِ وَ  مْ كُ يْ لَننعَ    اهللُ َضننا قَ َمننبِ  اي  اِضننوا رَ وُنننكُ ى وَ وَ كْ الشَّننبِ  مْ كُ ارَ بَ طِ ْصنناوا لُننطِ بْ ال  ُ  نْ  َ وا بِنندُ هَننجْ ا  فَ اون نننُ كْ مَ  خٍ دْ قُنن
 ز  ِعنن دِ َعننقْ ي مَ ِفنن ونَ رُ َضننحْ  ُ هننا وَ لَ  آءَ قَننال بَ وَ  آنٍ ِمننْن  لَّ َقنني أَ ِضننمْ يَ هننا سَ فَ رُ اْ زُ ا وَ هَنن َ ينَ زِ يا وَ نْ النندُّ  نَّ هَ  دُ ْعننبَ ِمننْن ي ِضننقْ يَ 
 وادُ رَ وَ وَ  بَ ُحنالْ  آءِ وَ ي َمنوا ِفنارُ َطن مْ ُمن ينَ ذِ الَّن ِمنَ اُنوا َوكَ  اهللِ  امِ يَّ ي أَ فِ  مْ هُ سَ  ُ نْ ا أَ وْ دَ فَ  مْ مُ  ينَ ذِ لَّ لِ وَ  مْ كُ   لَ وبَ طُ   فَ اوب  بُ حْ مَ 
ننُ مْ مَ  مْ مِ رِ ْينغَ َعنْن  انَ ش كَ ذِ الَّ  رَ قَ   مَ لَ عَ   اهللِ  خِ ْ نش نَ ادِ َعنأَ ِمنْن  يندِ حِ وَ   الْ لَنعَ  يَ ِضنا قُ َمن خِ دْ قُنالْ  مَ لَنا قَ َين ْر كُ ذْ ا  فَناوع 
 رِ ْ نكُ الْ  ودَ نُ جُ  لَ سَ رْ   أَ غَ بَ وَ  رَ بَ كْ  َ اسْ ُثمَّ   قَ شَ وَ  رَ  َ ش كَ ذِ الَّ   َ مِ ا سَ مَّ لَ   فَ اور  كُ ذْ مَ  قَ حَ الْ   بِ لَ عْ اهَ  لِ مَ ي الْ فِ   ُ رُ مْ أَ  ونَ كُ يَ لِ 
 ءٍ يْ َشنن لُّ ا ُكنهَنبِ الَّ ني َكاَننْ   آءَ َمنوا دِ كُ  ِ ْسنيَ وَ  اهللِ بِن مْ هِ يمنانِ ي اِ ِفن مْ هِ لِ ثْ ِمنبِ  ُض رْ اهَ  لَ َمنا حَ َمن ينَ ذِ وا الَّنلُن ُ قْ يَ  نْ  َ بِن مْ مُ رَ َمنأَ وَ 
 رَ رَّ قَن  وَ ي اِضنقْ مَ   ِ دِ ْننعِ ِمنْن  مُ ْكنحُ الْ  انَ َكنَوَكنذِلَك  ابِ  َنكِ ي الْ ِفن اهللُ  لَ زَّ ا َننَمن رِ ْينغَ بِ  لِ َمني الْ ِفن ينثَ بِ اَ الْ  رَ مَ أَ   وَ اور  هُ طْ مَ 
ا كاَننوَ  ةَ َمنائِ الدَّ  ةَ َيناقِ بَ الْ  ابَ ذَ عَ  مْ هِ سِ  ُ نْ يا هَ رَ  َ شْ اوَ  مْ يامُ نْ دُ بِ  مْ هُ ينَ ا دِ اعَ بَ وَ  هِ آيا ِ وَ  اهللِ ا بِ رَ  َ ما كَ مُ  نِ يْ ذَ اللَّ  نِ يْ يسَ ئِ رَ  ودِ نُ جُ لْ لِ 
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 هُ اَئننبَّ حِ أَ وَ  اهللِ  ودَ ُنننوا جُ رُ اَصننحَ  نْ   أَ لَنناِ  كِ رْ الَشنن رِ سنناكِ عَ وَ  رِ ْ ننكُ الْ  ودِ ُنننجُ   َ يننا َمنن َ أَ ال   وَ بِ قْ  َ ْسننمُ  اهللِ  رِ ْهنن  قَ لَنناِ  مْ ِهننمِ لْ ظُ بِ 
وا عُ ازَ َننوَ  مْ هُنعَ وا مَ لُ ادَ َجنوَ  اهللِ  ابِ حَ ْصنأَ   َ وا مَ بُ ارَ حَ   وَ اوب   ُ كْ مَ  رِ مْ اهَ  مِ لَ قَ ِمْن  ابِ  َ كِ الْ  مَ ي أُ فِ  اخِ النَّ  رَ شَ أَ ِمْن اُنوا كَ وَ 
 ينَ نِ مِ ؤْ ُمننش الْ دِ ْينن َ بِ  مْ هِ بِ رْ ي َحننِفنن اهللُ  مُ هُننلَ عَ جَ  نْ لِكننوَ  قَ َحننالْ  ودِ ُننن  جُ لَننوا عَ ُبننلِ غْ يَ لِ  هِ ْيننلَ عَ  ار  دِ  َننقْ وا مُ انُ َكننا َمننوا بِ كُ ارَ َعننوَ  مْ ٍهننبِ 
وا لُ سَ رْ أَ  نْ   أَ لَ اِ  مْ هُ نَ يْ وا بَ رُ اوَ شَ وَ  مْ هِ سِ  ُ نْ ي أَ وا فِ رُ كَ مَ وَ  رِ مْ ي اهَ وا فِ رُ بَّ دَ  هُ ائِ يَ لِ وْ أَ وَ  اهللِ  بِ زْ حِ َعْن  وازُ جِ ا عَ مَّ لَ   فَ اب  و لُ غْ مَ 
 رٌّ ِقنا مُ نَّنا كُ نَّنا ِ وَ  ُمَحمَّندٍ  نُ اْبن  َ ْننأَ  الَ قَ وَ  يدِ حِ وَ   الْ لَ اِ  الشَّْيَطانِ  ولُ سُ رَ  لَ اَ دَ   وَ ي ارِ كْ مَ  بٍ ذْ كِ  انِ سَ لِ وال  بِ سُ رَ  يدِ حِ وَ   الْ لَ اِ 
ا َمنوَ  كَ لَنوْ قَ   ُ بِن َّ نَ ا وَ َننرُ مُ  ْ ا  َ َمن كَ ْننمِ   ُ مَ ْسننَ وَ  كَ رِ ْمني أَ ِفن الحَ ْصناإلِ  يندُ رِ نُ  لْ َبن كَ َعنمَ  كَ ارِ َعننُ ا لِ َننئْ ا جِ َمنا وَ نَ يْ لَ عَ  كَ لِ ضْ  َ بِ 
 نْ اِ  مِ وْ ا قَنَين الَ قَنوَ  حيندِ وَ الْ  انِ سَ لِ بِ  خِ دْ قُ الْ  وحُ رُ  قَ طَ نَ وَ  وحِ الرُّ  مُ فَ  حَ  ِ فُ  اذ    اِ ار  ذَ  رَ الذَّ  ِمنَ  لَّ قَ أَ ِمْن  مِ كْ حُ ي الْ فِ  كَ  ُ الِ اَ نُ 
 رِ ْمنأَ َعنْن  مْ  ُ ْننكُ ا وَ ونَ مُ  ُ رْ اَصنحَ وَ  رِ ْ نكُ الْ  ودِ ُننجُ ا بِ َننيْ لَ عَ  مْ  ُ ْئنِلنَم جِ  اهللِ  ولِ ُسنرَ  ُمَحمَّندٍ  نُ ْبناا َنني أَ ونِ فُ رِ عْ  َ ي وَ لِ ضْ  َ وا بِ رُّ قِ  ُ 

 َعننِ  واافُ َانوَ  مْ ُكنآئِ رَ وَ َعنْن  اهللِ  رَ ْمنوا أَ عُ دَ ال  َنوَ  ضِ رْ ي اهَ وا ِفندُ ِسن ْ ال  ُ وَ  وا اهللَ قُنا َّ  مِ وْ ا قَنيَ   وَ ي اغِ بَ  هِ يْ لَ عَ وَ  اض  رِ عْ مُ  اهللِ 
 مْ كُ لَ َسننرْ ش أَ ذِ الَّننثُننمَّ  مْ كُ ودُ ُنننجُ وَ  كُ ْلننمُ   الْ نَ  ْ يَ َسنن مِ وْ ا قَننَينن  وَ ايع  دِ َبنن ز  ِعنن آيننا ِ  مْ كُ يْ لَننعَ  لَ زَ ْنننأَ وَ  مْ ُكننقَ زَ رَ وَ  مْ ُكننقَ لَ ش اَ ذِ الَّنن اهللِ 
ا َننأَ  اَمن مِ وْ ا قَنَين  وَ ي اِضنقْ مَ ِمنْن َقْبنُل الَّ ني َكاَننْ   ورِ مُ ي أُ وا فِ هُ بَّ نَ  َ وَ  لِ بْ قَ الْ  مِ مَ   أُ لَ عَ   ْ ضَ ا قَ   مَ لَ وا اِ رُ ظُ نْ افَ  مِ لْ الظُّ بِ 
ا َمننوَ    اهللِ لَناِ  رُ افِ َسنأُ  مْ كُ نَ ْينني بَ ِسن ْ نَ وا بِ ُضنرْ  َ  نْ لَنن نْ ا ِ وَ  قَ حَ الْ ي  بِنِلنعَ  انِ َسنن  لِ لَنعَ  ةِ لَنازِ النَّ  هِ آيا ِننوَ  اهللِ بِن  ُ ْننآمَ  دٌ ْبنعَ  الَّ اِ 
ش ذِ الَّن دَ ْعنبَ  اهللِ وا بِنرُ  ُنكْ ال  َ وَ  لِ اِطنبَ الْ بِ  اخِ النَّن والَ ْمنوا أَ ذُ اُ  ْ ال  َ وَ  هِ ائِ بَّ حِ أَ  آءَ مَ وا دِ كُ  ِ سْ ال  َ وَ  وا اهللَ قُ   ا َّ ائ  يْ شَ  مْ كُ نْ مِ  يدُ رِ أُ 
 قِ فُنأُ َعنْن  انَ ش َكنذِ الَّن رِ ْمنأَ َعنْن  وادُ ُعنبْ ال  َ ي وَ حِ ْصنوا نُ عُ بِ ا َّ فَن لِ دْ عَ الْ بِ  مْ كُ حُ صَ نْ أَ َوَكذِلَك  مْ كُ سِ  ُ نْ ي أَ فِ  يمانَ اإلِ  مُ  ُ يْ عَ دَّ ا

 ولُ قُننا عُ هَننراكِ دْ اِ َعننْن  زُ َجننعْ  َ الَّ نني  آيننا ِ بِ  مْ كُ َجنناءَ  دْ قَننوَ  اهللُ  يَ َبننرَ  ولَ قُننيَ  نْ ال  أَ ُجننرَ  ونَ لُنن ُ قْ  َ أَ  مِ وْ ا قَننَينن  وَ اوق  رُ ْسننمَ  وحِ الننرُّ 
 نَ يْ َبن ونَ رُ ُضنحْ  َ وَ  ةِ َينانِ  َ لْ ايا نْ الندُّ   ِ منذِ ِمنْن  ونَ جُ رُ اْ  َ َسن مْ اكُ وَ وا َمنُعنبِ  َّ ال  َ وَ  مْ كُ ِسن ُ نْ   أَ لَ وا عَ مُ حَ ارْ   فَ اوع  مُ جْ مَ  قِ اليِ اَ الْ 
 يَ ضِ ا قُ ا مَ مذَ وَ  ةِ لَ اطِ بَ الْ  ةِ لَ وْ ي الدَّ فِ  مْ  ُ لْ مِ ا عَ مَ  لَ كُ بِ  نَ وْ زَ جْ  ُ وَ  ضِ رْ ي اهَ فِ  مْ  ُ لْ عَ ا فَ مَّ عَ  ونَ لُ ئَ سْ  ُ   وَ اوم  يُّ قَ  رٍ دِ  َ قْ مُ  شْ دَ يَ 
نن ُ حْ ِعننز  مَ  واحِ ْلنني أَ ِفنن هُ ُمننكْ حُ   هِ وا بِننمُ َسننقْ أَ وَ  مْ هُ نَ ْيننبَ  اهللِ  ابَ  َننوا كِ عُ َضننوَ  نْ   أَ لَنناِ  لُ سننائِ رَّ الوَ  لُ ُسننالرُّ  مُ هُ نَ ْيننبَ  رَ رَّ َكنن  وَ اوم 
ي ِفن نْ ُكنيَ  مْ ا لَ مَ  مْ هِ انِ سَ لِ وا بِ دُ امَ عَ وَ  اهللِ  رِ مْ ي أَ وا فِ عُ دَ اْ يَ  نْ وا أَ انُ كَ َوَكذِلَك   ايد  حِ ز  وَ عِ  الِ مَ   جَ لَ اِ  و ُ لُ سَ رْ أَ وَ  و ُ مُ  َ اَ وَ 
 نْ  َ بِنن ينندِ حِ وَ الْ  ِمنننَ وا جُ رْ  َ اْسنن  وَ اور   ُ ْسننمَ  رِ ْكننمَ الْ  اللِ ي ِظننِفننالَّ نني َكاَنننْ   ارِ النَّننكَ  مْ مِ ورِ دُ ي ُصننلُّ ِفننِغننالْ  كننانَ وَ  مْ هِ وبِ لُننقُ 
ننلَ   فَ اود  قُننرْ وى مَ هَننالْ وَ  خِ  ْ النننَّ  دِ ْهنن  مَ لَننعَ َوكنناُنوا  يثنناقِ مِ الْ وَ  دِ ْهننعَ ي الْ وا ِفنندُ كَّننأَ وَ  مْ هُ لَ حننافِ مَ وَ  مْ هُ نَ اكِ َمننأَ  هِ وِمنندُ قُ بِ  َر َ َشننيُ  ا مَّ

ا َننأَ وَ  قَ حَ الْ ا بِنضنايَ قَ الْ   ِ  َنأَ وَ  دُ ْعنوَ الْ  َجناءَ  دْ قَن مِ وْ ا قَنَين هِ ِلنوْ ي حَ ِفن لِ مَ لْ لِ  الَ قَ َقاَم وَ  اهللِ  ابُ  َ كِ  يدِ حِ وَ الْ  شَ دَ يَ  نَ يْ َحَضَر بَ 
 لَ َانندَ ال  وَ كَ وَ  َننمُ  ينٍ ِحنن لَ ي ُكننِفنن هِ َبنن  رَ لَننعَ  انَ َكننَوَكننذِلَك  آءِ َضننقَ الْ  قِ ادِ رَ ُسنن  َ ْلنني اَ ِلنن رَ دَ ا قُننَمنن رَ هَننظْ يَ لِ  مْ هِ يْ لَنناِ  بٌ اِمننذَ 
ي ِفن مْ هِ ِسن ُ نْ   أَ لَنعَ  و ُ مُ دَّ قَنوَ  و ُ لُ بَ قْ  َ اْسنوا وَ امُ قَن ا  اذ  اود  دُ ْعنمَ  خٍ  ُننْ أَ   َ َمن الشَّنْيَطانِ  ودِ ُننجُ وَ  مِ ْلنالظُّ  رِ اكِ سَ   عَ لَ عَ  يدُ حِ وَ الْ 
  لَ اِ  مِ كُ يْ لَ عَ  َخ  ْ ال بَ وا وَ قُ رَّ  َ  َ  نْ  َ بِ  ةِ يَ رْ قَ الْ  لِ مْ   أَ لَ اِ  هِ انِ سَ   لِ لَ وا عَ بُ  َ كَ   وَ اود  دُ عْ مَ  اام  يَّ أَ  مْ هُ نَ يْ بَ  انَ كَ وَ  وخِ لُ جُ الْ ي وَ شْ مَ الْ 
نلَ فَ  اار  َبننكِ  ار  ْكننمَ  مْ هِ يْ لَننوا عَ رُ َكنمَ وَ  مْ ِهننلَ حَ ي مَ ِفنن رِ ْ ننكُ الْ  ودُ ُننوا جُ لُنناَ دَ وَ  اا    َ ْشننأَ  مْ ومُ لُنعَ جَ  نْ أَ   مْ هُ وُسنن ُ نُ وَ  مْ هُ وبُ لُننقُ   ْ نَّننئَ مَ طْ اا مَّ
ي ِفن مْ مُ ماؤُ ْسنأَ  بَ  ِنكُ  كَ ذلِ بِنوَ  مْ وامُ هَنبِ   نابِ كِ الْ  دَ هْ وا عَ ثُ كَ نَ وَ  مْ هُ نَ يْ بَ  اهللِ  مَ كْ وا حُ  ُ الَ اَ وَ  مْ مُ دَ هْ وا عَ ضُ قَ نَ وَ  مْ هُ يثاقَ وا مِ رُ سَ كَ 
 ونِ ُينعُ ِمنْن ش رِ ْجنا يَ َمن هِ وا بِنلُ عَ فَ وَ   ُ دَ سَ وا جَ رُّ عَ وَ  هُ  َ مَ رْ وا حُ كُ  َ مَ وَ  يدَ حِ وَ وا الْ ذُ اَ أَ  نْ   أَ لَ   اِ اون  عُ لْ مَ  اهللِ  مِ لَ قَ ِمْن  واحِ لْ اهَ 
  ِ ذِ ي َمنِفن ونَ ُمنلِ ظْ يَ  مْ ُمن ينَ ذِ   الَّنلَنعَ وَ  هِ ْينلَ وا عَ ُمنلَ ظَ  ينَ ذِ   الَّنلَ عَ  اهللِ  ةُ نَ عْ ال لَ   أَ اوج  زُ مْ مَ  رٍ مْ حُ   ُ امِ دَ مَ  خِ وْ دَ رْ  ِ الْ  لِ مْ أَ 

 اَمنننننننننننننننننننننننننن  وَ اور   ُ ْسننننننننننننننننننننننننننمَ  خِ دْ قُننننننننننننننننننننننننننالْ  امِ َمنننننننننننننننننننننننننني غَ ِفنننننننننننننننننننننننننن ُخ مْ الشَّنننننننننننننننننننننننننن ي َكاَننننننننننننننننننننننننننن ِ الَّ ِنننننننننننننننننننننننننن امِ يَّنننننننننننننننننننننننننناهَ 
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 اهللِ  َعننِ  واافُ ا َانَمنوَ  مْ هُ والَ ْمنوا أَ بُ هَ نَ وَ  مْ مُ آءَ سَ وا نِ ارُ سَ أَ وَ  ا ٍ يَ والِ  َ مُ  ينَ نِ ي سِ فِ  ةِ يَ رْ قَ الْ  لِ مْ أَ ِمْن وا لُ  َ قَ وا وَ لُ عَ ا فَ مَ ا بِ وْ ضَ رَ 
 مْ مِ ورِ دُ ي ُصننِفنن الشَّننْيَطانُ   قَننلْ ا أَ َمننبِ وَ  مِ ْلنني الظُّ ِفنن ضٍ ْعنن  بَ لَننعَ  مْ هُ ُضننعْ وا بَ قُ بِ ْسنن َ سْ يَ  نْ أَ َوكنناُنوا  مْ امُ بَّننرَ وَ  مْ هُننقَ لَ ش اَ ذِ الَّنن
 ها اهللُ فَ رَّ َشني الَّ ِن ضِ رْ ي أَ وا ِفنلُناَ دَ وَ  احِ َمنالرَ وَ  انِ نَ ْسن  اهَ لَنُؤَخ عَ وا النرُّ ُعن َ  َ رْ ا   أنِ لَ   اِ ايد  هِ شَ اِلِهْم ِبَ ْعمَ  اهللُ  انَ كَ وَ 
وا ُعنمَ  َ اجْ  ةِ يَنندِ مَ ي الْ ِفن مْ مِ ودِ رُ وُ  ينَ حِ   وَ ايم  ظِ عَ  مٍ اسْ  شِ رْ   عَ لَ عَ  منُ حْ ى الرَّ وَ  َ سْ اا يهَ فِ وَ  ضِ رْ اهَ  اعِ قَ بِ  ي ِ مِ   جَ لَ عَ 
ا مَّ عَ  ةِ يرَ حِ الْ  لَ امِ نَ أَ  ونَ ضُّ عُ يَ  ا ِ وَ مَ السَّ  لُ مْ أَ  انَ كَ وَ  مْ يهِ دِ يْ  َ بِ  مْ ومُ مُ جَ رَ  مْ هُ نْ مِ وَ  مْ هِ انِ سَ لِ بِ  مْ ومُ ذُ آ مْ هُ نْ مِ وَ  قُ اليِ اَ الْ  مُ هِ يْ لَ عَ 
 ولِ اُ النندُّ  دَ ْعنبَ  مْ هِ يْ لَنعَ  دَ رَ ا وَ َمنن مُ لَنعْ يَ  اهللُ  انَ َكنوَ  ةِ يَننندِ مَ ي الْ ِفن مْ ومُ لُناَ دَ   وَ ايننر  نِ ز  مُ ِعن ا ِ َعنلَ طَ بِ  كينَ رِ ْشننمُ الْ  الءِ ؤُ وا َمنلُنعَ فَ 
ننرِ كَ  عننز   ابِ  َنني كِ ِفنن ءٍ يْ َشنن لَ ي ُكننِصننحْ مُ  وَ ُمننوَ  ي ِفنن ونَ كُ رِ ْشننمُ وا الْ لُننعَ ا فَ َمنن لَ وَّ ا أَ ذَ َمنن َخ يْ لَنن خِ دْ قُننالْ  الَ َمننا جَ َينن نْ   أَ ايم 

 لْ   ُقني اشِ عَ وَ  احٍ بَ صَ  لَ ي كُ فِ  ونَ عُ رَّ ضَ  َ يَ وَ  هِ يْ لَ عَ  ونَ كُ بْ يَ  اذ  ا ِ وَ  هُ لَ مْ وا أَ ارُ سَ أَ ُثمَّ  هُ ابَ حَ صْ أَ وَ  نَ يْ سَ حُ وا الْ لُ  َ قَ  دْ قَ وَ  ضِ رْ اهَ 
  َ يْ كَ فَ  ار  كَ ذَ  َ مُ  كَ ذلِ بِ  مْ  ُ نْ كُ وَ  مْ هُ الَ وَ مْ وا أَ لُ ذَ بَ وَ  مْ هُ سَ  ُ نْ ا أَ وْ دَ ا فَ مَ بِ  هِ ابِ حَ صْ أَ وَ  نِ يْ سَ حُ الْ  ةِ يَّ قَ حَ بِ  مْ  ُ لْ لَ دْ  َ ا اسْ مَ أَ  مِ ائِ هَ بَ الْ  ا مألَ يَ 
وا لُنن َ قَ  نْ   أَ لَنناِ  يننهِ وا فِ دُ جاَمننوَ  يل اهللِ بِ ي َسننِفنن مْ مُ آءَ َسنننِ وَ  مْ هُ والَ ْمننوا أَ لُ ذَ ش َبننذِ الَّنن دَ ْعننبَ  رِ  ْ كُ الْ بِنن اءِ دَ هَ الشُّنن الءِ مننؤُ  ونَ بُ ُسنننْ  َ 
نمُ جْ مَ  قِ اليِناَ الْ  نُ يُ ْعننأَ   ْ أَ ال رَ وَ  نٌ ذْ أُ   ْ عَ مِ ا َسنَمن ثُ ْيننحَ   بِ  َّ َشن قٍ رُ طُنبِ  وا ُنننآمَ  مْ ُمن ينَ ذِ الَّن مُ  ُ ْلنن َ قَ  مَ ِلنَلهُنْم  يننلَ ا قِ ذَ ا ِ   وَ اوع 
 ينَ َيننبِ   النَّ لَننعَ ِمننْن َقْبننُل  مْ كُ وامِ ْفننأَ ِمننْن  جَ رَ َانن اا َمننذَ َمنن اهللِ وَ فَنن لْ ُقنن ضِ رْ ي اهَ ِفنن آءَ رَ  َننكُ  مْ امُ نَ دْ َجننوَ  ونَ ولُننقُ يَ  هِ آيا ِننوَ  اهللِ بِنن
 مْ  ُ رْ  َننا كَ َمننبِ  مْ ُكننلَ  لٌ ْيننوَ   وَ ايط ننحِ مُ  ءٍ يْ َشنن لَ   ُكننلَننعَ  اهللُ  انَ َكننوَ  اوذ  حُ ْشننمَ  ل  ِغنن ا ِ يَ ْسنن َ بِ  مْ ومُ ُمنن ُ لْ  َ قَ  نْ   أَ لَنناِ  ينَ لِ َسننرْ مُ الْ وَ 
 ظٍ ْ نحِ  واحِ ْلن  أَ لَنعَ  مَ ِقنا رُ مَ  مْ كُ الِ عَ فْ  َ بِ  دُ هَ شْ يَ ق  وَ حَ  رِ يْ غَ بِ  مْ مُ اءَ مَ دِ  مْ  ُ كْ  َ سَ  نْ   أَ لَ اِ  ةِ بَ ارَ حَ مُ الْ بِ  مْ هِ يْ لَ عَ  مْ  ُ مْ قُ وَ  اهللِ  لِ سُ رُ بِ 
ن نَ يْ بَ  هِ بِ  لُ صَّ  َ ا يُ مَ   ابِ كِ ي الْ فِ  اهللُ  رَ رَّ ا قَ مَ أَ  لْ   قُ اور   ُ سْ مَ   مْ  ُ ْننكُ  نْ اِ   َ وْ َمنوا الْ نُّنمَ  َ فَ  قَ َحنالْ  هِ ِلنوْ قَ بِ  بِ كناذِ الْ وَ  قِ ادِ الصَّ

ا َمن مْ  ُ ْننأَ وال   وَ زُ نْ مَ  حِ وْ اللَّ  ِمنَ  انَ كَ وَ  لُ اطِ بَ الْ  يهِ  ِ  ْ ش ال يَ ذِ الَّ  ابِ  َ ي كِ فِ  مْ هِ قِ دْ صِ بِ  اهللُ  دَ هِ شَ  ينَ ذِ الَّ  مُ  ُ بْ ذَّ كَ  مَ لِ فَ  ينَ قِ ادِ صَ 
 مْ كُ نُ ُيننعْ أَ  كَ ذلِ بِنن دُ هَ ْشنن َ وَ  اهللِ  يلِ بِ ي َسننِفنن  َ وْ َمننوا الْ نُّننمَ  َ  مْ ُمنن ينَ ذِ الَّنن مُ  ُ ْلنن َ قَ وَ  مْ ُكنناءِ رَ وَ َعننْن  اهللِ  ابَ  َننكِ  مْ  ُ ذْ َبنننَ وَ  مْ  ُ رْ عَ ْشنن َ اسْ 
 مْ هِ لِ ثْ ِمنبِ  ودِ ُجنوُ الْ  نُ يْ َعن  ْ أَ ا رَ َمن ينَ ذِ الَّن آءَ َمندِ  مْ  ُ كْ  َ ا َسنَمنبِ  مْ ُكنُ    لَ   فَ ايد  هِ شَ  اهللُ  انَ كَ  مْ كُ اءِ رَ وَ ِمْن و  مْ كُ وبُ لُ قُ وَ  مْ كُ نُ سُ لْ أَ وَ 
 مْ مِ ارِ َبن ِ اعْ  نَ ِمن ةٌ رَّ ذَ  َص قُ نْ َين نْ  َ بِن اهللِ  يلِ بِ ي َسنِفن ونَ ُضنرْ ا يَ َمن ينَ ذِ الَّن مُ  ُ عْ بَ ا َّ وَ  ابِ  َ كِ الْ  َص نَ بِ  مْ هِ قِ دْ صِ  دَ عْ بَ  مْ ومُ مُ  ُ بْ ذَّ كَ وَ 
 مْ هِ ِسن ُ نْ ي أَ ِفن ونَ رُ ِان َ  ْ يَ  كَ لِ ذبِنوَ  خِ الِ َجنمَ الْ  خِ ؤُ   رُ لَنوا عَ دُ ُعنقْ يَ وَ  اخِ النَّن والَ ْمنوا أَ لُ كُ  ْ َين نْ  َ بِن الَّ اِ  كِ لْ مُ ي الْ فِ  مْ هُ مَّ ا مَ مَ وَ 
 اهللِ  ونِ دُ  نْ ِمننن ي نننالِ وَ  مْ كُ ِسننن ُ نْ هَ  اءَ قَ َسننن ُ الْ  الءِ ؤُ وا َمنننذُ ِاننن َّ  َ  نْ  َ بِننن مْ ُكننني لَ ِغنننبَ نْ يَ  اهللِ وَ   فَنننايع نننمِ جَ  ضِ رْ   اهَ لَنننعَ ْن َمننن  لَنننعَ 
 لَّ َقنأَ  مْ كُ ِسن ُ نْ ي أَ ِفن ونَ رُ عِ ْشن َ سْ  َ  وْ لَن اهللِ وَ فَن لْ   ُقناوق نلُ اْ مَ  كينَ رِ ْشنمُ لْ لِ ي َكاَننْ  الَّ ِن ارَ َنن مْ هُ عَ وا مَ لُ اُ دْ  َ  نْ   أَ لَ اِ  مْ ومُ عُ بِ  َّ  َ وَ 

ي ِفنن ونَ نُ كُ ْسنن َ وَ  مْ كُ و ِ ُيننبُ ِمننْن  ونَ رُّ ِ نن َ وَ  مْ كُ ِسننؤُ رُ   لَننعَ  ونَ بُ رِ ْضنن َ وَ  اهللِ  نِ ذْ اِ  رِ ْيننغَ بِ  مْ  ُ ْبنن َ كَ الَّ نني  مُ كُ بَ  ُننوا كُ ُحننمْ  َ لَ  آنٍ ِمننْن 
ي فِ  نَّ يرُ طِ يَ  ذٍ ئِ ينَ حِ وَ  ضِ رْ ي اهَ وا فِ دُ هَ شْ  َ اسْ  مُ مُ  ينَ ذِ الَّ  بُ حْ   نَ ضَ قَ  دْ قَ  لْ   قُ اون  نُ سْ مَ  آء  مَ حَ  الَّ اِ  ونَ لُ كُ  ْ ا  َ مَ وَ  بالِ جِ الْ 
 ز  ِعن امِ قَنمَ بِ  مْ مُ رُ شَ بَ  ُ وَ  لِ ضْ  َ الْ  ةُ كَ ئِ آلمَ  مْ هِ يْ لَ عَ  لُ زِ نْ  َ  ينٍ حِ  لَ ي كُ فِ   وَ ايم  ظِ عَ  شٍ رْ عَ  لِ وْ ي حَ فِ  نَّ وفُ طُ يَ وَ  بِ رْ قُ الْ  وآءِ مَ 
  اق  عِ صَ نْ مُ  نَّ رَّ اُ يَ  ضِ رْ اهَ وَ  وا ِ مَ السَّ  لِ مْ   أَ لَ عَ  رُ هَ ظْ يَ  وْ ش لَ ذِ الَّ  ازِ رَ طِ بِ  مْ هِ يْ لَ عَ    اهللُ لَّ جَ  َ يَ  مٍ وْ يَ  لَ ي كُ فِ   وَ اود  مُ حْ مَ 
ش ذِ الَّنن مِ وْ ي َيننِفنن زَ ِعننالْ  دِ هَ ْشنني مَ ون ِفننرُ َشننحْ  ُ وَ    اهللِ لَنناِ  ونَ ُعننجَ رْ  َ   َ وْ َسننم فَ كُ الِ َمننعْ  َ وا بِ ُحننرَ  ْ ال  َ  ياءِ قِ ْشنناهَ  ألَ ا َمننَينن لْ ُقن
ِمنْن  رَ ادَ َغنيُ  نْ لَنوَ  ةِ لَ اطِ بَ الْ  امِ يَّ ي أَ فِ  هِ ائِ بَّ حِ  َ بِ  مْ  ُ لْ عَ ا فَ مَ بِ  هِ لِ دْ عَ بِ  اهللُ  مُ كُ مُ اصِ اَ يُ   وَ اوع  مُ جْ مَ  قِ اليِ اَ الْ  انُ كَ رْ أَ  هِ يفِ  لَ زَ لْ زَ  َ 
ننرُ عْ مَ  مْ كُ يْ لَننعَ  وَ ُمننوَ  الَّ اِ  ءٌ يْ َشنن مْ كُ الِ َمننعْ أَ   ءٍ يْ َشننِمننْن  اهللِ  مِ ْلننعِ َعننْن  بَ زُ ْعننيَ  نْ لَننوَ  مْ اكُ دَ ْيننأَ   ْ بَ َسنن َ ا اكْ َمننبِ  نَ وْ زَ ْجنن ُ   وَ اوض 
ا نَ ذْ َانا ا َّ َمن  َ ْينا لَ َينفَ  ارِ النَّن ا ِ َكنرَ دَ  لِ  َ ْسني أَ ِفن ونَ مُ الِ الظَّن ونَ ولُنقُ يَ   َ وْ َسن  فَ ايط نحِ مُ  ءٍ يْ َشن لَ   ُكنلَنعَ  انَ كَ  اهللُ  وَ مُ وَ 
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 رِ ْ ننكُ الْ  ِمنننَ  ةٍ رَ ْ ننا حُ  َ   َشننلَننعَ  مْ  ُ ْنننكُ  ذْ اِ  مْ كُ يْ لَننعَ  اهللِ  ةَ َمننعْ وا نِ رُ كُ ذْ افَنن ةِ َيننرْ قَ الْ  لَ ْمننا أَ َينن نْ يال   أَ ِلننا اَ نَ ِسنن ُ نْ هَ  اءَ َمننلَ العُ   ِ ذِ َمنن
 مْ كُ مَ اسْ   َ فَ رَ وَ  قَ حَ الْ بِ  مْ كُ عَ مَ جَ وَ  مْ كُ وبِ لُ قُ  نَ يْ بَ   َ لَّ أَ  آءَ دَ عْ أَ  مْ  ُ نْ كُ  ذْ ا ِ   وَ ايد  حِ وَ  مٍ اسْ  ةِ احَ   سَ لَ اِ  مْ اكُ دَ مَ وَ  لِ ضْ  َ الْ بِ  مْ كُ ذَ قَ نْ أَ وَ 
ا َننحْ  َ فَ وَ  ةِ َكنالئِ مَ الْ ِمنْن  ودٍ ُننجُ بِ  اآلَياِ  ِمْن ِلَسناِن ِعنز  َمْحُبوب نا  ثُنمَّ اْذُكنُروا ِحنيَن الَّنِذش َمَرْرَننا َعلَنْيُكمْ  مُ كُ يْ لَ عَ  لَ زَ نْ أَ وَ 
ا نَ دْ َجنوَ  اذ  اِ  عَ وْ النرَّ  مُ كُ وبِ لُني قُ   ِفنقَ لْ أَ وَ  مْ كُ ضَ عْ بَ  الشَّْيَطانُ  َخ وَ سْ وَ وَ  ةِ عَ لْ قَ مَّ الْ يَ  اع  مِ  َ جْ مُ  مْ  ُ نْ كُ وَ  خِ وْ دَ رْ  ِ الْ  ابَ وَ بْ أَ  مْ كُ يْ لَ عَ 
  لَننعَ  نْ   َمننلَننعَ وَ  مْ كُ يْ لَننا عَ نَّ دُ لَننِمننْن  ة  َمننحْ وا رَ بُ رَ طَ اْضنن مُ ُمنن ينَ ذِ الَّنن َعنننِ  اَنننوْ  َ عَ  نْ ِكننلَ ال  وَ زِ ْلننزَ  َ مُ ثُننمَّ  اب  رِ طَ ْضننمُ  مْ كُ َضننعْ بَ 

َوَكننذِلَك  بننادِ عِ الْ  رُ َينناْ أَ  مْ  ُ ْنننا أَ َمننكَ  اخِ رُّ النَّننَشننأَ  كَ ولئِننأُ  ةِ َيننرْ قَ الْ  لِ ْمننأَ ِمننْن وا رُ  َننكَ  مْ ُمنن ينَ ذِ الَّنن نَّ اِ  لْ   ُقننايع ننمِ جَ  ضِ رْ اهَ 
ن ُ اْ مَ  زَ ِعنالْ  مِ ا َ َانبِ  انَ ش كَ ذِ الَّ  حِ وْ ي لَ فِ  رَ مْ ا اهَ نَ يْ صَ حْ أَ  وا بُ ارَ َحنوَ  يندِ حِ وَ الْ  شَ دَ َين نَ يْ وا َبنرُ َضنا حَ َمن مْ ُمن ينَ ذِ الَّن نَّ ا ِ   وَ اوم 
نكِ حَ  رٍ دِ  َنقْ مُ ِمنْن  ابِ ذَ َعنالْ  ةُ مَ لِ كَ  مْ هِ يْ لَ عَ   ْ قَّ حَ وَ  ةِ رَ اآلاِ ا وَ يَ نْ ي الدُّ وا فِ نُ عِ لُ  كَ ئِ ولَ أَ  لِ اطِ بَ الْ بِ  و ُ لُ ادَ جَ وَ  هُ عَ مَ   اءَ بَّنحِ ا أَ   َينايم 
نا فَ َمنبِ  و ُ رُ كُ اْشنثُنمَّ  اهللِ  لِ ْبنحَ وا بِ مُ صِ  َ اعْ فَ  ةِ يَ رْ قَ الْ  كَ لْ  ِ  لِ مْ أَ ِمْن  اهللِ   مْ  ُ ْننكُ وَ  اهللِ  ِمننَ  ةٍ َمنحْ رَ بِ  مْ  ُ حْ بَ ْصنأَ وَ  قَ حَ الْ بِن مْ كُ لَ ضَّ
 لِ صْ ي فَ فِ  ي ِ بِ الرَّ  مُ ئِ اسَ نَ  مْ كُ يْ لَ عَ   ْ بَّ ا مَ مَ بِ  مْ كُ ئِ ارِ بَ  وا هللِ دُ جُ سْ افَ  ةِ يَ رْ قَ الْ  ارَ جَ شْ ا أَ يَ  نْ   أَ ايم  قِ  َ سْ مُ  خِ دْ قُ الْ  جِ امِ نَ   مَ لَ عَ 
َعنْن  وحِ النرُّ  ارَ وَ ْننأَ  كِ ْينلَ عَ  قَ رَ ْشنأَ وَ  ةِ اَمنيَ قِ الْ  مَ وْ َين اهللُ  كِ لَ دَّ ا َبنَمنبِ  كِ بَّنش رَ رِ كُ اْشنفَ  ةِ َينرْ قَ الْ  كَ ْلن ِ  َض رْ ا أَ يَ  نْ أَ   وَ ي ادِ حَ ز  أَ عِ 
 كَ لَننعَ جَ وَ  قَ حَ الْ بِنن كَ ثَننعَ بَ ى وَ وَ هَننالْ وَ  خِ  ْ النننَّ  ارِ َبننغُ َعننْن  كَ  َّ ا َصننيَمننفِ  اهللَ  رِ كُ اذْ فَنن ةِ َيننرْ قَ الْ  ءَ آوَ َمنن اَينن نْ أَ   وَ اي ننزَ عِ  ورٍ ُننن قِ فُننأُ 
ننرُ عْ مَ  هِ ِسنن ْ   نَ لَننعَ   ُض رْ اهَ وَ  ا ُ وَ مَ السَّنن  ِ قَننلِ اُ  يننهِ ش فِ ذِ الَّنن مِ وْ ي َيننِفنن كَ دِ ْهننعَ بِ   َ ْيننفَ ا وَ َمنن  بِ َيننحْ ا يَ َينن كَ لَنن ايئ نننِ هَ   فَ اوض 
  لَنعْ اهَ  لِ َمني الْ ِفن ْر شَ بَ  اذ    اِ اوب  لُ قْ مَ  اْلَجَمالِ  مِ رَ   حَ لَ اِ  هِ امِ يَّ أَ  ا ِ حَ  َ نَ ِمْن   َ رْ صِ وَ  كَ انِ يمَ اِ  ةِ وَّ قُ بِ  اهللِ  ابَ  َ كِ   َ ذْ اَ أَ وَ 
 ةِ مَ ْصننعِ الْ  نِ ْصنني حِ ِفنني َكاَنننْ  الَّ ِنن ابِ  َننكِ الْ  مُّ أُ ا َمنناءِ رَ وَ ِمننْن وَ  بِ  ُننكُ الْ  واحُ رْ أَ  هِ بِنن  ْ قَننلَّ عَ ش  َ ذِ الَّنن حِ وْ ي لَننِفنن  َ رْ ِكننا ذُ َمننبِ 
 اهللِ  ةُ َننعْ ال لَ أَ  ضِ رْ ي اهَ وا ِفنُمنلَ ظَ  مْ ُمن ينَ ذِ الَّن ذُ ُان ْ يَ وَ  هِ ا ِنآيَ بِ وَ  هِ وا بِ نُ آمَ  مْ مُ  ينَ ذِ الَّ   ُ ادَ بَ عِ  ش اهللُ زِ جْ يَ  كَ لِ ذَ   كَ اوظ   ُ حْ مَ 
 ا ِ قَ ادِ رَ ُسن آءِ رَ وَ َعنْن  ا ِ َيننَ غَ مُ الْ  ا ِ قَنرَ وَ الْ  ا ِ َمنغَ   نَ لَنَن عَ غَ وَ  كَ نَ حْ لَ  ْر يَ غَ  آءِ قَ بَ الْ  ةَ رَّ ا قُ يَ  نْ   أَ ايع  مِ جَ  ينَ مِ الِ   الظَّ لَ عَ 
 امِ قَني مَ ِفن مْ هُ انَ َطنوْ أَ  ونَ دُ ِصنقْ يَ وَ  مْ هِ ِسن ُ نْ أَ  ابِ رَ  ُ َعْن  ونَ عُ طِ قَ نْ يَ  ةِ يَّ شِ رْ عَ الْ  ارَ يَ طْ أَ  لَّ عَ لَ  ا ِ  َ الصَ  و ِ رُ بَ ي جَ فِ  ءِ آمَ سْ اهَ 
 دْ قَ  ا ِ فَ رُ غُ الْ  ا ِ يَّ ورِ حُ  نَّ هَ  ا ِ مَ غَ النَّ  نِ سَ حْ   أَ لَ َن عَ رَ َغَن وَ  ةِ يقَ قِ حَ الْ  رَ مَ وْ ا جَ يَ  نْ أَ   اوم  زُ نْ مَ  يهِ زِ نْ ال َّ  َعنِ  انَ ش كَ ذِ الَّ 
 اءِ مَ ْسناهَ  ومِ يُّني قَ فِ  قَ حَ الْ  صِ صَ   قِ لَ عَ ي الَّ ِ  كَ  َ مَ غْ نَ  نَ  ْ صِ نْ يُ لِ  اهللِ  ةِ مَ صْ عِ  ا ِ قَ ادِ رَ سُ  نْ عَ وَ  نَّ هِ لِ افِ حَ مَ َعْن  نَ جْ رِ اْ أُ 
 يمِ ِظنعَ الْ  لِ ْضن َ ش الْ ذِ وَ  آءِ قَنبَ الْ   ِ ارِ فَني رَ ِفن يمُ رِ َكنالْ   َ ْننأَ  كَ نَّ ا ِ وَ  كَ انِ سَ حْ اِ   ِ ايِ دَ بَ ِمْن  نَ دْ رَ ا أَ مَّ عَ  نَّ هُ مْ رِ حْ ال  َ   وَ اود  رُ غْ مَ 
 نْ لَنن ينَ كِ رِ ْشنمُ الْ  نَّ اِ  خِ دْ قُننالْ  الَ َمنجَ ا َين نْ   أَ اوف ننرُ عْ مَ  لِ ْضن َ الْ   بِ لَننعْ اهَ  لِ َمني الْ ِفن كَ مُ ْسننا انَ َكنوَ  آءِ َمننعَ الْ  و ِ رُ َبني جَ ِفن
 هِ يْ لَ عَ  آءِ ضَ غْ بَ الْ  شَ ادِ يَ أَ  ونَ عُ ضَ ي يَ مِ فَ ِمْن  جَ رُ اْ يَ  نْ أَ   ُ وْ الصَّ  يدُ رِ ا يُ ذَ ا ِ وَ  خِ  ْ ا النَّ ذَ مَ ِمْن  ُخ مْ هَ الْ  جَ رُ اْ يَ  نْ  َ وا بِ لُ هِ مْ يُ 
ا َمن لُ َعن ْ  َ  لِ دْ عَ الْ بِ  مُ اكِ حَ الْ وَ  قَ حَ الْ بِ  لُ اعِ  َ الْ   َ نْ أَ  كَ نَّ ا ِ وَ  آءِ مَ ا السَّ ذَ مَ  آءِ وَ ي مَ فِ  آءِ دَ النَ ي بِ نِ رُ مُ  ْ ا  َ ذَ هَ بِ  كَ مِ لْ عِ   َ مَ   َ نْ أَ وَ 
 لِ وْ قَنالْ  نِ سَ حْ  َ بِ  نَّ مُ رْ ذُ اعْ فَ  لِ ضْ  َ الْ بِ  هُ  َ اجَ حَ  يَ ضِ قْ  َ وَ  كَ دِ بْ عَ  اءَ دَ نِ   ُ مَ سْ  َ  وْ لَ   وَ ايم  كِ حَ  ءٍ يْ شَ  لَ   كُ لَ عَ  ونُ كُ  َ وَ  آءُ شَ  َ 
 نَ يْ َبننن يننن ُ لِ  ُ بْ اي نَ  َ بِننن مُ لَنننعْ  َ   َ ْننننأَ   وَ ااْلَبَيننناِن ِلَينننْرِجُعنَّ الَننن  َرفَننناِرِفِهنَّ َوَمَقِاِعنننِدِمنَّ ِفننني ُغُرفَننناِ  ُحْمنننٍر َياُقو  ننن  ِ َطنننلْ أَ وَ 
 قُ رِ ْشننمُ الْ وَ  نِ يْ يَصننمِ قَ ي الْ ِفنن رُ امِ الظَّننوَ  نِ يْ َمننكْ حُ   الْ لَننعَ  رُ اظِ النَّننوَ  نِ يْ رَ مْ اهَ بِنن مُ اكِ َحننالْ   َ ْنننأَ وَ  نِ يْ بَ زْ ِحننالْ  ِمنننَ  ينَ كِ رِ ْشننمُ الْ 
 كَ ائِننرَ وَ ِمنْن  اهللُ  انَ َكننوَ  نِ يْ رَ طْ ا السَّنذَ ي َمننِفن نِ يْ رَّ الَسننبِ  رُ اآلِمنوَ  نِ يْ قَ رِ ْشننمَ الْ  بُ احِ َصنوَ  نِ يْ مَ االْسننبِ  ورُ كُ ذْ َمنالْ وَ  نِ يْ َسنمْ الشَّ بِ 
 كَ ائِنقَ لِ ي بِ نِ  َ فْ رَّ ش َشنذِ الَّن مِ وْ ي َيني ِفنوحِ رُ ي وَ سِ  ْ نَ   ُ لْ ذَ بَ  لْ ي بَ سِ  ْ نَ ِمْن  ا ُ اَ ا أَ ي مَ نَ  َ بِ  مُ لَ عْ  َ   وَ ايم  لِ عَ  ولُ قُ ا أَ   مَ لَ عَ 
نمُ جْ مَ  كَ رِ ْمنأَ  لَ ي ِظنِفن لَ اَ دَ  نْ مَ  لَ   كُ لَ عَ  كَ ا ِ آيَ  رَ امِ وَ جَ  ينِ  َ مْ هَ لْ أَ وَ  كَ الِ مَ جَ  ي َ دِ ي بَ نِ  َ فْ رَّ عَ وَ   نْ  َ بِن ا ُ َانأَ  نْ لِكن  وَ اوع 
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 ودِ ُجنوُ الْ  اشِ رَ ْعنأَ   لَنعَ   َ يْ وَ  َ ش اْسنذِ الَّن مِ وْ ي َينِفن ينَ لَ غِ مُ الْ  الءِ ؤُ ا مَ ومَ قُ رَّ  َ ا  َ مَ كَ  رِ بَ كْ اهَ  ةِ مَ لِ ي كَ فِ  رِ مْ اهَ  انُ كَ رْ أَ  قَ رَّ  َ  َ يَ 
نمُ جْ مَ  ينَ مِ الَ َعني الْ ِفن نْ مَ  لَّ كُ   ْ عَ سِ وَ ي الَّ ِ  كَ  ِ مَ حْ رَ بِ  نفَ َوَكنذِلَك   اوع   انَ َكن شذِ الَّن حِ وْ ي لَنيال  ِفنِصن ْ  َ  رِ ْمنا اهَ هنذَ ا لِ نَ لْ صَّ
ثُنمَّ اْانُرِق اْلُحُجَبناِ  ثُنمَّ  ا ِ ارَ شَ   اإلِ لَ اِ   ْ  ِ  َ لْ ال  َ  مِ الدَّ بِ  ةَ وشَ شٌ رْ مَ الْ  يَص مِ ا قَ يَ  نْ وال   أَ زُ نْ مَ  وحِ رُّ ال آءِ مَ سَ ِمْن  ذٍ ئِ ينَ حِ 

 امِ يَّنناهَ   ِ ي مننذِ ِفنن كَ وِحنني رُ ِفنن ةِ وَنننزُ اْ مَ الْ  ةِ وَننننُ كْ مَ الْ  ا ِ َمننغَ   نَ لَننعَ  نَ َغننثُننمَّ  اْظهَننْر ِبِطننراِز اهلِل َبننْيَن اَهْرِض َوالسَّننَمآءِ 
َأَننا ا َمنوَ  كَ دِ َينبِ  رُ ْمناهَ  خِ دْ قُنالْ  الَ َمنا جَ َين نْ   أَ ايع نمِ جَ  قِ اليِناَ الْ  ونُ ُينعُ   ْ أَ ا ال رَ َمن اهللِ  خِ  ْ نَ  رِ هَ ظْ   مَ لَ عَ  دَ رَ وَ ي الَّ ِ 
نلَ  اذ  اِ  كَ رِ مْ  َ بِن ومُ كُ حْ مَ الْ وَ  كَ يْ دَ يَ  نَ يْ بَ  لُ لَ ذَ  َ مُ الْ  كَ دُ بْ عَ  الَّ اِ   مِ َظنعْ اهَ  اهللِ  زِ ْننكَ وَ  رِ َبنكْ اهَ  اهللِ  رِ ْكني ذِ ِفن رِ كْ النذَ ي بِ نِ رُ مُ  ْ ا  َنمَّ
 ا ِ قَ ادِ رَ ُسن نَ ْظن َ حْ يَ  نْ  َ بِن ينَ الِ َعنالْ  ةِ َكنالئِ   مَ لَنعَ ثُنمَّ  شِ رْ َعنالْ  انَ كَ رْ أَ  نَ ظْ  َ حْ يَ  نْ  َ بِ  خِ وْ دَ رْ  ِ الْ  ةَ كَ ئِ المَ  رَ مُ  ْ  َ  نْ  َ ي بِ غِ بَ نْ يَ 
 آءَ هَننا بَ َينن نْ   أَ اور   ُ ْسننمَ  زَ ِعننالْ  رِ دْ ي َصننِفنن انَ ش َكننذِ الَّنن آءِ دَ ا الَنننمننذَ ِمننْن  و ِ ُمننالالَّ  ا ِ َبننجُ حُ  رُ  ْ ِسنن قَّ َشننيُ  الَّ ئَ ِلنن ةِ َمننظَ عَ الْ 
 الِ اآلزَ  لِ زَ ي أَ ِفن انَ ش َكنذِ الَّن وحِ النرُّ  اءِ نَ اِ َعْن  مَ  ْ اَ الْ  كَّ فُ ُثمَّ  اهللِ  ةِ وَّ قُ بِ  ْر هَ ظْ افَ  ا ِ بَ جُ حُ الْ  كَ لْ  ِ بِ  كَ سَ  ْ نَ  ْر  ُ سْ ال  َ  وحِ الرُّ 
نن ُ اْ مَ  ظِ ْ ننحِ الْ  مِ ا َ َاننبِ  ننمُ جْ مَ  قِ يِننآلاَ   الْ لَننعَ  ةِ يَّننمِ دَ قِ الْ  اءِ َنننا اإلِ ذَ َمننِمننْن  ةُ يَّننرِ طْ عِ الْ  حُ ائِننوَ رَ  بَّ هُنن َ   لِ اوم  ي يِننحْ يُ  لَّ َعنن  لَ اوع 

 لْ   ُقناود  هُ ْشنمَ  رِ ْجن َ الْ  ةِ هَنجِ َعنْن  وحُ النرُّ  انَ َكن ينهِ ش فِ ذِ الَّن مِ وْ َين يِفن رِ ْمن  اهَ لَنعَ  نَّ ومُ قُنيَ وَ  نِ مَ حْ النرَّ  خِ  ْ نَ ِمْن  انَ وَ كْ اهَ 
ش ذِ الَّ  ينَ حِ  مِ ظَ عْ اهَ  عِ زَ جَ ا الْ ذَ ي مَ فِ  ارِ بَ طِ االصْ بِ  مْ كُ يْ لَ عَ  مُ كُ حْ يَ وَ  رِ بَ كْ اهَ  عِ زَ  َ ا الْ ذَ ي مَ فِ  رِ بْ الصَّ بِ  مْ كُ رُ مُ  ْ يَ  حُ وْ ا اللَّ ذَ مَ 
 نُ وْ لَن اءِ مَ السَّن هِ ْجن  وَ لَنعَ  رُ هَنظْ يَ وَ  اقِ رَ ِ نالْ  حُ ائِنوَ رَ  ا ِ نَ كِ مْ مُ   الْ لَ عَ  بُّ هُ يَ وَ  اقِ رَ عِ الْ  رِ طْ شَ َعْن  زِ اجَ حِ الْ  ةُ امَ مَ حَ  يرُ طِ  َ 
  ْ ادَ رَ أَ وَ  آءِ َمننعَ الْ  قِ فُننأُ َعننْن   ْ ارَ َطنن دْ قَنن آءِ قَننبَ الْ  رَ ْيننطَ  نَّ اِ  لْ   ُقنني اِضننقْ مَ   ننابِ كِ الْ  مَ ي أُ ِفنن رُ ْمنناهَ  انَ َكننَوَكننذِلَك  آءِ رَ ْمننحَ الْ 
 دْ قَن لْ   ُقناور   ُ ْسنمَ  بٍ ْينغَ  ارِ رَ ْسنأَ ِمنْن ا ذَ َمنوَ  آءِ َضنقَ الْ  امُ َكنحْ أَ  رِ دَ قَنالْ  آ ِ رْ ي ِمنفِ   َ بِ طَ نْ يَ لِ  خِ دْ قُ الْ  آءِ ينَ ي سِ فِ  وحِ الرُّ  اءِ بَ سَ 
 يمَ ِسننننَ  نَّ اِ  لْ   ُقنناوس ننرُ غْ مَ  رِ ْجننهَ الْ  ضِ رْ ي أَ ِفنن انَ ش َكننذِ الَّنن خِ دْ قُنننالْ  نَ ْصننغُ   ْ ادَ رَ أَ وَ  نٍ ْصننغُ ِمننْن  زَ ِعننالْ  رُ ْيننطَ   ْ ارَ َطنن
  اور  كُ ذْ َمن رِ ْمناهَ   ِ حُ ي ُصنِفني َكاَننْ  الَّ ِن اقِ رَ ِ نالْ  ةِ يَنندِ   مَ لَنعَ  وبَ ُبنهُ الْ  ادَ رَ أَ وَ  المِ السَّن ةِ يَنندِ مَ َعنْن   َ لَ طَ  دْ قَ  ةِ يَّ دِ حَ اهَ 
 بِ رْ قُننالْ  نِ ايِ دَ َمننَعننْن  اْلَجَمننالُ  ابَ ا َغننَمننبِ  مْ كُ ِسننؤُ رُ وَ  مْ كُ ومِ ُجنن  وُ لَننعَ  ادَ َمننوا الرَّ قُ لْ  َ فَنن اذ  اِ  ضِ رْ اهَ وَ  وا ِ مَ السَّنن ألَ ا َمننَينن لْ ُقنن
 ة  رَّ َمن الءَ بَ ا اْلنَننيْ لَ عَ  لَ زَ ْننا أَ َمنبِ وَ  كَ ذلِ بِن اهللَ  رُ كُ ْشننَ وَ  قَ حَ الْ بِن يَ ِضنا قُ َمن كَ ذِلن لُّ   ُكنَبِعيند ا آءٍ مَ َسن قِ فُنأُ َعْن  وعَ لُ الطُّ  ادَ رَ أَ وَ 
ا ذَ ي َمنِفن لَ وْ قَنالْ  مِ  ِ اْ افَن نِ زْ ُحنالْ  رَ مَ وْ ا َجنَين نْ   أَ اوف نرُ عْ مَ  نٍ زْ ُحن ارَ َطنمْ أَ  آءِ َضنقَ الْ  امَ َمنا غَ َننيْ لَ عَ  ذٍ ئِ ينَ حِ  رَ طَ مْ أَ وَ  ةٍ رَّ مَ  دَ عْ بَ 

  ايم نظِ عَ  قَ حَ الْ بِن انَ َكن دْ ٍإ قَنبَ نَ َعْن  لَ ئَ ش سَ ذِ الَّ  اهللِ  دَ بْ عَ  ْر كُ ذْ اُثمَّ   لَ عْ اهَ  لِ مَ  لُ مْ أَ   ْ نَ زِ حَ وَ  ان  زِ حَ  كَ ذلِ بِ  نَّ هَ  رِ كْ الذَ 
 رِ ْصنعَ الْ  آءُ َمنلَ عُ  هِ ْينلَ وا عَ ُضنرَ  َ عْ اوَ  ادُ بَ عِ الْ  يهِ وا فِ  ُ لَ  َ اْ اُثمَّ   اين  بِ مُ  ي  لِ عَ  الِ مَ ي جَ فِ  يَ ضِ قُ  دْ قَ   َ بَ النَّ  نَّ اِ  قَ حَ الْ  اهللِ  َ  لْ قُ 
 نْ َمن لُّ ُكن هُ فُ رِ عْ يَ سَ   وَ اوم  يُّ قَ  ي  لِ عَ  صِ مُ ي قُ فِ  اهللِ  الَ مَ جَ  مْ  ُ فْ رَ عَ  مْ  ُ نْ أَ   وَ اوب  جُ حْ مَ  خِ  ْ النَّ  ا ِ بَ جُ ي حُ وا فِ انُ كَ  مْ مُ  ينَ ذِ الَّ 
  لَ عَ  انَ ش كَ ذِ الَّ  نِ مَ ي زَ فِ وَ   ُ  َ بَ نَ  ونَ مُ لَ عْ  َ سَ   وَ اوم   ُ حْ مَ    اهللِ لَ عَ  انَ كَ وَ  قَ حَ الْ بِ  مَ قِ ا رُ ا مَ ذَ مَ وَ  ضِ رْ اهَ وَ  وا ِ مَ ي السَّ فِ 
 لِ بَ جَ الْ كَ  رِ مْ   اهَ لَ وا عَ ونُ كُ وَ  اهللِ  رِ مْ ي أَ وا فِ  ُ لِ  َ اْ  َ  الَّ ئَ لِ  مْ كُ سِ  ُ نْ ي أَ وا فِ دُ هَ جْ افَ  انِ يَ بَ الْ  ألَ ا مَ يَ  مْ  ُ نْ أَ  نْ لكِ   وَ ي ا ِ  ْ مَ  مِ  ْ حَ الْ 
 مْ كُ حُ َصننْ ا يَ ا َمنذَ مَ وَ  ضِ رْ ي اهَ فِ  ءٌ يْ شَ  مْ كُ بُ لَ قَ ال يُ وَ  الشَّْيَطانِ  ُخ اوِ سَ وَ  مْ كُ لُّ زِ ال يَ  ثُ يْ حَ   بِ اوا  سُ رْ مَ  قَ حَ الْ بِ  انَ ش كَ ذِ الَّ 
 اءِ يَ  ِ ْصناهَ  ألَ ا مَ وا يَ مُ لَ اعْ ُثمَّ   ايع  مِ جَ  ينَ كِ رِ شْ مُ ش الْ دِ يْ أَ   ْ بَ سَ  َ ا اكْ مَ بِ  اقِ رَ عِ الْ  ضِ رْ أَ ِمْن  اقِ رَ  ِ الْ  ينَ حِ  رِ مْ اهَ  ةُ امَ مَ حَ 
 خٍ دْ قُنن ةِ هَنن  جِ لَننوا اِ هُننجَّ وَ  َ وَ  مْ هِ يْ لَننوا اِ  ُنن ِ  َ لْ ال  َ  مْ  ُ ْنننأَ  اذ  اِ  ةِ َمننلْ ي الظُّ ِفنن لِ ْينناللَّ  ورُ ُيننطُ  كُ رَّ َحنن َ  َ   ْ اَبننا غَ ذَ اِ  َخ مْ الشَّنن نَّ  َ بِنن
 حِ ْصنالنُّ  رُ ْينا اَ ذَ َمنوَ  مْ كُ نَ ْينبَ  رُ عَّننَ  َ ش يَ ذِ الَّ  ينَ حِ  لَ جْ عِ وا الْ بُ قَّ عَ ال  ُ وَ  مْ كُ سِ  ُ نْ أَ ي فِ  شَّ رِ امِ وا السَّ عُ بِ  َّ ال  َ  نْ أَ  مْ اكُ يَّ   اِ اوب  بُ حْ مَ 

ال  اذ  اِ  الشَّنْيَطانِ   لَناِ  مْ وكُ عُ دْ َينش وَ دِ ْعنبَ ِمْن  شَ رِ امِ السَّ  آءَ دَ نِ  ونَ عُ مَ سْ  َ   سَ اوع  مُ جْ مَ  قِ اليِ اَ   الْ لَ عَ وَ  مْ كُ يْ لَ ي عَ لِ بَ قِ ِمْن 
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 لَّ َعنلَ  ةِ يَنندِ مَ لْ ا  ِ ذِ ي َمنِفن ضِ رْ اهَ وَ  وا ِ مَ ي السَّنِفن نْ َمن لَّ ُكن بُ اِطناَ نُ  اذ    اِ ي نا ِ اَ  زَ ِعن الِ َمن  جَ لَنوا اِ لُنبِ قْ أَ ثُنمَّ  هِ ْينلَ وا اِ لُ بِ قْ  ُ 
نلِ عَ  يمٍ ِكنحَ  نْ دُ لَ ِمْن  هُ لَ  رَ دَ ا قُ مَ بِ  ءٍ يْ شَ  لُّ كُ  يزُ  ِ  َ سْ يَ   انَ ش َحنذِ الَّن ينِ ِحنا الْ ذَ َمنَعنْن  لْ َ نغْ ال  َ  ينُ ا ِحنَين  َ ْننأَ  كَ نَّنا ِ   وَ ايم 
  ْ امَ قَ ي الَّ ِ  ةِ اعَ السَّ   ِ هذِ ش بِ رِ شَ بَ  ةُ اعَ ا السَّ هَ  ُ يَّ يا أَ   ِ نْ أَ  كِ نَّ ا ِ   وَ ي ابِ رْ غَ  خٍ دْ قُ  ةِ هَ جِ َعْن  اهللِ  ةُ مَ سْ نَ  بُّ هُ يَ  يهِ فِ وَ  قَ حَ الْ بِ 
ِمننْن  ورِ النُّنن لِ لَننظُ وَ  خِ دْ قُننالْ  امِ َمننغَ َعننْن ي َكاَنننْ  الَّ ِنن ةَ يَّ ائِ مَ السَّنن ةَ َمننائِ الدَّ  ةَ َينناقِ بَ الْ  ةَ دَ ائِننمَ الْ   ِ ي مننذِ ِفننرِ عْ اثُننمَّ  قَ حَ الْ بِنن يننكِ فِ 
ش ذِ الَّنن يَ لِهنناإلِ  يَ قِ رِ ْشننمَ الْ  شَ رَ النندُّ  مِ وْ َيننا الْ ذَ هَننبِ  ا ِ َنننكِ مْ المُ  رِ وَ َننن مُ وْ َيننا الْ هَننيُّ ا أَ َينن نْ وال   أَ زُ ْنننمَ  اهللِ  مِ   اْسننلَننعَ  زَ ِعننالْ  آءِ مَ َسنن
 وحِ الننرُّ  ا ِ َمننلِ كَ  مْ كُ يْ لَنني عَ ِقننلْ نُ وَ  اآليننا ِ  مُ ُكننلَ  لُ َصنن َ نُ َوَكننذِلَك   اود  هُ ْشننمَ  اقِ اآلفَنن رِ طْ ي َشننِفنن اقِ رَ ِعننالْ  قِ فُننأُ َعننْن  انَ َكنن
 انِ وَ ْضنا الرَ ي منذَ ِفن ةِ يَّندِ حَ اهَ  ينَ ِعنمَ  ءٍ يْ َشن لُّ ُكن مَ لَ عْ يَ   ِلناور  طُ ْسنمَ  ز  ِعن ابِ  َني كِ ِفن رَ دَ ا قُنَمن ءٍ يْ َشن لَّ   ُكنلَ ي عَ طِ عْ نُ وَ 
 بَ ُحننالْ  ةِ هَنن  جِ لَنناِ َوكنناُنوا  رِ ْمنناهَ  لِ وْ ي َحننوا ِفننافُ َطنن مْ ُمنن ينَ ذِ   الَّننلَننعَ وَ  مْ كُ يْ لَننعَ  وحُ الننرُّ   وَ اوب  كُ ْسننمَ  قَ حَ الْ بِنن انَ ش َكننذِ الَّنن
 .اوك  لُ سْ مَ 
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