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  .ينمن عندنا للعالم ايرً تنذ اهللهره ظيُ ّول من آمن بمن أى لإ هذا ما نّزلنا 
  
  هو

  المحبوب يزالعز اهللم ـبس
  

راجعون  يهلإ ّل كهما قل ينما بو رضاالٔ و الّسموات كله مل يسبحان الّذ
ّل كفوق  ّل من فضله سائلون قل هو القاهركمره قل أاء بيشمن  يديه يهو الّذ
ّول من أى لإ تاب من عند الثّاء كّن هذا إ و المحبوب يزز العزهو المعتزّ و شيء
لبون يق يهلإ ّل كو يميتو ييحي يالقدور هو الّذ يكنا الملأنّه أاشهد  نأآمن 

قرب أبأمره ّل كال يزيج كربّ  اهللّن إ و ّل له ساجدونكقّل  هو ٕاّال لٍه إ  فما من
 اولوأو رسلهو تهكمالئو تابكال يف اهلللقد شهد و ونيكن فكول له يق نأمن 

ّل الفضل كهذا  تدونيه كّل بُهداكو تهياآو اهللآمنت ب كنّ أعنده ب العلم من
قبل  اهلللّما آمنت ب كنّ إ و ميّولقّي االح اهللمن عند  من بعدُ و من قبلُ  كليإ 

وح ب ن الس يمهو المه ٕاّال له إ ال  من لدنه امرً أّل ظهوره ك اهلل كجعل الخلق قد
المجتود  هو ٕاّال له إ من عنده ال  اجودً  شيءّل كى لإ  كربّ  اهلل مرألغّن يبفل
 تهياآو اهللآمن ب من ّولأنا أ ينّنإ و اهللتاب ك يف يجع بيرّل أالمر كور قل يهالق
 وزيزالع يزلعزا اهلل من عند يرٍ سماء خأّل ك يل نّ إ و وريهّهار الّظ نا الّظ أ ينّنإ و
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 اهلل من عند اامرً  االٓخر يعم بديو يف نّ ونكالٔ و ّولاالٔ  يعم بديو يف نتك ينّنإ و
 اهلل ينّا لّما جعلنأ ينّنإ و ساجدون هنالكّل كهو  ٕاّال  لهإ من لدنه ال  فضالً و

ار كّ الحّماد الشّ  هو ٕاّال له إ  حمده الأو رهكشمن بعد الٔ و مره من قبلأمظهر 
   وديمالّص 

  *ّل به مهتدونك نّاإ و رضاالٔ و الّسموات يف اوله م*
   *يان أتاب كال يف يجع لير ّن هداهإ و*

   *ىبهد شيءّل كو نياالب هلأ*
  *يديّ  ينب اهلل*

  *تدونيه*
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