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ما دون  نّ إ و له عابدون قل اهلل رّب  نّا كلّ إ و اهلل خلقما دون  نّ إ و قل اهلل حّق 
 رض رّب رّب االٔ وموات رّب السّ  ناله ساجدون ذلك ربّ  ا كلّ نّ إ واهلل عبد 
   ... )لى قولها( ...العالمين 

  
ة المأوى ّن ذلك جنّ إ ون قل ها تستظلّ ظلّ في  نتمأوبى ذلك شجرة الّط  نّ إ قل 
 ذلك نّ إ قون قل هنالك ترز نتمأ ذلك سدرة المنتهى نّ إ نتم فيها تحبرون قل أ

    ... )لى قولها( ...عون نتم هنالك تترفّ أعلى عرش االٔ 
  

 قبل حينوحين  كلّ في  رسول من عنده ادمحمّ  نّ أو هو ّال إ له إ ه ال نّ أاهلل  شهد
ين هم بيّ النّ  ذين هم شهداء من بعدالّ  نّ أو هو ّال إ له إ ه ال نّ أاهلل  حين شهد بعدو

 نّ أو هو ّال إ له إ ه ال نّ أاهلل  طفون شهدة المصئمّ هم االٔ  ولئكا و بعد عشر ثلثة
لهم موقنون قل تلك تسعة قبل  كتاب اهلل قل كلّ في  ثنانإ ثنان إ ى الهد بوابأ

  العالمين  رض رّب رب االٔ وموات السّ  هلل رّب  عشر حروف
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رض االٔ  رّب وموات السّ   هو رّب ّال إ له إ  ه النّ أ ن اشهدأ يقبل تق دن يا محمّ أ
المخلصين ليكشفّن الغطاء من  مناك من عباد اهللد علّ ا قلمّ والعالمين  رّب 

    ... )لى قولها( ...يم كتاب عظفي  كربّ  بما قد خلقه اهلل يءش بصرك لترى كلّ 
  

القرآن لتوعدون من في  نتم به من قبلأ يذمر الّ أمر االٔ  ل ذلكوّ أمن  ن اشهدأ
 ما عرضوا على اهلل نشروا قبلوقد حشروا بعد ما بعثوا و ةالجنّ في  كلقاء ربّ 

تعلمون قد حشرنا  نتم الأعلى ما  واهلل يشهد يءش كلّ وك عباده المؤمنون ربّ 
ا به كنّ  انّ إ و مر واحدأما بينهما بو رضاالٔ و مواتملكوت السّ في  من كلّ 

 اذإاهلل ف ر عندبما قد قدّ  يءش لنا بين كلّ فّص و اعةقمنا السّ أ قد عالمين ثمّ 
تاب كفي  يءش منا كلّ ا ولو علّ نّ إ و ينالعالم آخر فتبارك اهلل رّب  مراأنا أنشأ

 يذهو الّ و ....آياته تؤمنون و حديث بعد اهلل أيّ لون قل فبلكن ال تتعقّ و لوّ االٔ 
لى سماء البيان قل إ ر له قد رفعه قدّ  يذجل الّ أالقرآن من قبل فلّما قضى  ينزل

 فيه ما الكتاب يومئذ كتاب اهللنّ إ عنه يسئلون قل  من كتاب اهلل كلّ  هذا بيان
ّن مثل ذلك إ ن يهتدون قل أهم يريدون و ولو العلمأذين هم للّ  يءش بيان كلّ 

لون قل ما شهد اهلل على نتم تتعقّ أن إ رسول اهلل من قبل  دمر محمّ أمر كمثل االٔ 
ن تشهدوا إ نتم أكم لكنّ و العالمين يشهد على ذلك كلّ  نأن يقدر على انفسه 
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لى إ مر ل ذلك االٔ وّ أّن من إ و نفسكم ترحمونأعلى  نتمأذا إ هو فّال إ له إ ه ال نّ أ
القرآن في  كان الناس ما ظهرنا كلّ أو مرأمن  بدعناأ الو مرأما نسخنا من يومئذ 

 ذين هم عند اهلل هم ال يصدقونالّ و آياتهو باهلل يقرئون لتشهدّن على من آمن
ما ذلك  ي وجه ربّ ّال إ هالك  يءش قل كلّ و عليهم شهدناو خلق قد عّرفنا كلّ و

آياته موقنون و باهلل كلّ  اذإخلقا آخر ف ناأنشأ قون ثمّ تتّ  فالأنا على الخلق شهد
لف أخمسين في  قد قضى ذلك اليومو نساب بينكمأّن يوم القيمة ال إ قل 
ه نّ إ و ما قد خلقو  اهللّال إ يكن  انظر لم كم نائمون قم من رقدك ثمّ نتم كلّ أو سنة
القرآن يجتهدون ما في  نساالٕ  ما كان كلّ  نّ إ و العالمين  هو رّب ّال إ ه لإ ال 
ما  كلّ  نّ إ و منثور اءهب ن نذكره قل كلّ أ يال ينبغ  ماّال إ منا من ثمراتهم عل

يقبل عنك و كربّ  ك ليجزيك اهللمر ربّ أقت دين اهلل لما قد صدّ في  اجتهدت
ولئك هم أف كيومئذ بغير آيات ربّ  من يستدلّ و عباده المخلصين يه ليجزنّ إ 

ما و رضاالٔ في  منو مواتالسّ في  ء اهلل لمحجوبون قل لو اجتمع منمن لقا
لن يستطيعوا و واحدة لن يقدروا و آيةأيأتوا بمثل تلك االٓيات  نأبينهما على 

ما  نّ إ و يشاء  هو ينزل بعلمه ماّال إ  لهإ ه ال نّ إ كم به توقنون ذلك من صنع اهلل لعلّ 
ذلك  نتم به توعدون كلّ إ و تنتظرون نتمأما  كلّ  نّ إ و عنه عاجزون دون اهلل كلّ 

 جعة كلّ ل عالم الرّ وّ أيوم ل ذلك الوّ أ نّ إ ليه ليرجعون قل إ  كلّ و مر اهللأقد بدء ب
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ا قد شرعنا نّ إ و ولئك هم الفائزونا  نّ إآياته فو من آمن باهلل ّال إ فيه لمسئولون 
لكن و لتحكمون رن ثمّ لتتفكّ  نتم فيه يومئذ تجتهدونأ يذين الّ لكم ذلك الدّ 

يتلو عليكم آيات  يومئذ يذين هو الّ شرع لكم ذلك الدّ  يذالّ  نّ أال تعلمون 
آياته موقنون و باهلل لعلم كلّ ا ولواأهم  يذالّ  نّ إ و ا بذلك موقنينا كنّ نّ إ و كمربّ 

نتم بها أ يتات الّ جماعيّ االو نتم يومئذ تستدلّونأ يتات الّ روريّ الّض  كلّ  نّ إ قل 
 ذلك ثبت بما ون كلّ نتم بها يومئذ تستدلّ أ يتلّ حاديث ااالٔ و اجونيومئذ تتح

 ذاإ بالقرآن فّال إ مره ال يثبت أ نّ إ نتم به مؤمنون قل أن إ د من قبل قد قال محمّ 
 نتم بها من قبل لتوقنون قل فلتتقّن اهلل ياأن إ لى آيات اهلل إ الئل يرجع الدّ  كلّ 
 نتم تجتهدون لوأا عمّ و عنكم يّ اهلل غن نّ إنفسكم فألترحمن على و العلم يولأ

ة مع الجنّ في  يدخل اذً ا فَ  يّ حبش يسود برّ أين ذلك الدّ في  يدخل يومئذ
في  لو لم يؤمن بما قد نزلو ئك هم الفائزونلوأو آياتهو باهلل ذين هم آمنواالّ 

ن أاهلل  منه فال يحّب  عظم قدراأرض يكن يومئذ على االٔ  الكتاب من لم
عمالكم أال بو ال باجتهادكمو تغتّروا بعلمكم المؤمنين قل ال يّ يذكره واهلل ول

 ين لموقنينذلك الدّ في  كنتمو آياتهو ذا تؤمنون باهللإ  ذلك ينفعكم كلّ  نّ إف
لكن و ا على ذلك مقتدريننتم تعملون لكنّ أما  ل كلّ وّ االٔ  ا لو نسخنا يومنّ إ و

 ك مؤمنينكنتم بآيات ربّ و يءتردون من ش كم السبقت رحمتنا عليكم لعلّ 
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ا قد ذً إنسان فقد تّم هيكل االٕ  اذإفالخمس  ا قضى خطوطن يومئذ لمّ لكو
لى ا( ...اب ه هو العزيز الوهّ نّ إ  الكتاب رحمة من عندهفي  ر اهللنشأنا ما قد قدّ أ

  ...  )علىاالٔ ه آخر كالم
 


