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C.173 (The running Commentary, in Rhythmic Prose) 

(28:1-42) 
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C.174 (The running Commentary, in Rhythmic Prose) 

(28:43-60) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Section 5 

مبمسم  

           
 

حب  


 



 26 

       
 
 

        
  
 

      
 

               
 

     
 

   
        

 

        
 

         
 

         
 

مسمببم  

          
 

      
          
         
       
 

مم  

 

  


 



 27 

       
        

 
       
 

مم  

          
 

سم  

 

       
      

         
 

بم  

            
 

ممممبمح  


 

 


 
        

 

  

 

مبم  

       
          
 



 28 

بسس  

 



         
       
 

          
        
 

 

مم  


 

مسممم  

          
 

     
 

مسمب  

           
 

         
  
 

  


 



      
 



 29 

        
 

 

 
 

س  

 

        
        
 

        
 

 

ب  

 

مبم  

 
 

  

 

  

        
 

      

      

 

 

مبمضم  

           
 



 30 

  

 

Section 6 

  

          
 


 



        
 

مبم  


 

بم  

 

 

بم  

 

مم  

         
 


        

       
 

   
 



 31 

م  

 

 

                
 

              
      
       
 

بب  

 

م  

 

ضس  

 

  

 

        
       
        
 

        

  


 

س  

 

  

 



 32 

حمم  

            
 

   
         
 


  

       
 

         
        
 


 

ب  

 
  

ضمم  


 



 

         
 

      

    
         
 

             

 

 



 33 

       
 

ممح  

 

م  

 

 

  

 

مبم  


 

بمم  


 

  

 



 


       
 



        
      
         
       
       
       
 



 34 

          


        
 

سمحمبم

  

            
 

مم  

          
 

مم  

         
 


  
         


          
 

مب  

 

  



C.175 (The running Commentary, in Rhythmic Prose) 

(28:61-75) 
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C.176 (The running Commentary, in Rhythmic Prose) 

(28:76-88) 
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