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ِحیمِ  -1 ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ الَِّذي َخلََق اْلَمْوَت َواْلَحیَاةَ ِلیَْبلَُوُكْم أَیُُّكْم ) 1(تَبَاَرَك الَِّذي بِیَِدِه اْلُمْلُك َوُھَو َعلَى ُكِلّ َشْيٍء قَِدیٌر  بِْسِم �َّ

ْحَمِن ِمْن تَفَاُوٍت فَاْرِجعِ اْلبََصَر َھْل  )2(أَْحَسُن َعَمًال َوُھَو اْلعَِزیُز اْلغَفُوُر  الَِّذي َخلََق َسْبَع َسَماَواٍت ِطبَاقًا َما تََرى فِي َخْلِق الرَّ

تَْیِن یَْنقَِلْب إِلَْیَك اْلبََصُر َخاِسئًا َوُھَو َحِسیٌر ) 3(تََرى ِمْن فُُطوٍر  ْنیَا بَِمَصابِیَح َولَقَْد َزیَّنَّا السَّ ) 4(ثُمَّ اْرِجعِ اْلبََصَر َكرَّ َماَء الدُّ

  )ن2(      )5(َوَجعَْلنَاَھا ُرُجوًما ِللشَّیَاِطیِن َوأَْعتَْدنَا لَُھْم َعَذاَب السَِّعیر
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