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  ر البديعالمتكبّ  ليّ هو الع
 

  
  
 وه يمكالح يززالع و هّال إ  هلإ  ال هنّ إ و ضراالٔ  يا فمو اتومالسّ  يا فم ملعي يذالّ  انحبس
ين ذالّ  نّ إ و ونراسالخ مه كئلوأف هاتآيو اهللوا برفك ينذالّ  نّ إ و هرمأب اءشا يم عدبي يذالّ 

ى دولئك هم على هأف قويم صراط لىإ اس النّ  ييهد يذور الّ بعوا النّ اتّ آمنو باهلل وآياته و
فيها و ككتاب ربّ في  ل لهادال ع عدن اتجنّ  ولئك هم الوارثونأو كتاب اهلل هممن ربّ 
   نفسهمأما اشتهت  كلّ  كذن ربّ إب تعدّ أ قد
  
 هماء عن بصائراليوم لو كشف الغط نّ إ و اس يسئلونا كان النّ كبر فيها عمّ أ اهلل ركذ نّ إ و

كان  اكتاب اهلل عمّ  يف كبره الٔ نّ إ و نفسهمأولى بهم من أفيهم  ر اهللكذ نّ أون بليشهد
لهم عذاب  ذين كفروا بايآت اهللالّ ين آمنوا بها وذنات للّ يّ تلك آيات ب اس يعملونالنّ 

   شديد
  
ذين الّ  نّ إ و فيهما ما جعل اهلل شفاءو والخمر ناخّ اس شرب الدّ الكتاب على النّ في  مرّ ح

حميم  ّال إ هؤالٓء  ما يشربوناغوت وقد حكموا بحكم الّط  اسيحكمون بهما لبعض النّ 
  م لو كانوا يشعرون جهنّ 
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قوائم  نّ إ و  مستقيم لى صراطإ م يهديك يذبوا الّ تكذّ  القوا اهلل واس اتّ ها النّ يّ أقل يا 

يتم من قبل بنوره اهتد يذهو الّ  ن كنتم تعلمونإ  مالحرا ه بيتنّ إ و  بهّال إ ين ال يرفع الدّ 
منوا بذكر اسم ؤن تأ وّال إ م حد منكأاليوم ال يقبل عمل  نّ إ و نتم يوم القيمة عنه تسئلونأو

  نتم تعدلون أ ثمّ  كمربّ 
  
 يبين يد لى اهلل تشحرون يومئذ تقومونإ نتم فيه أ نتم فيه تبعثون ثمّ أقو اهلل من يوم اتّ  قل

يهم يدأتسب اك بما اس بالحّق ك بين النّ اهلل ربّ  ييقض ذنتم عليه تعرضون يومئأ اهلل ثمّ 
 ييهدرض وموات واالٔ السّ  يعلم غيب يذا يعمل العاملون هو الّ ك بغافل عمّ ما اهلل ربّ و

    القوم الغافلينّال إ ء وما يضل امن يش
  
ئهم واهأبعوا آياته بما اتّ ين آمنوا باهلل وذعلى الّ  ثمّ  اباهلل كذ ذين يفترون علىالّ  نّ إ 
 بونذا ماتوا ليعذّ إ هم نّ إ و  قليالّال إ نيا الحيوة الدّ في  عونال يتمتّ  ال يفلحون ولئك همأف

تاب من قبل الكفي  لذين يحكمون بغير حكم ما فّص الّ  نّ إ وال ينصرون و ارالنّ في 
ة هلل العزّ  نّ إ قل ال يفلحون  ولئكأف رض بغير حّق في االٔ  ذين استضعفواعلى الّ  يظلمونو

 شدّ الٔ  هنّ إ و ه الغالب على خلقه يحكم بينهم بالقسطنّ إ و ه يفعل ما يشآءيدفي  رةوالقد
   يالتنك شدّ أ المين ثمّ للّظ  ابأس
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 بينبالمقرّ  يلحقنأو ليكإ  يرفعنأو اصبر يّ لع فرغأو اس بالحّق بين النّ و يبين ماحك رّب 
وال  حدأوال يخافن من  سبيل اهلل بالحّق في  ليجاهد ياتاالٓ  حد بتلكأن استشعر إ و
  اهدين دين اهلل من الشّ في  يكونو  هللّال إ  ال يعملو ه لومة الئمخذأي
  

يات لن يستطيعن ولن يقدرن ولو كان االٓ  تلك توا بمثلأن يأاس على لو اجتمع النّ 
ها وكفى رض كلّ لمن على االٔ  اهللمن كتاب  ة كاملةتلك حجّ  اظهير على الكلّ  الكلّ 
  االعالمين شهيد ىباهلل عل


