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  المستعانالحّق  كالمل اهللهو 
  
 

 لّ كو شيءّل كوت كه مليدبو أالرضو الّسموات كسبحان من له مل
 يرٌ تاب ما هو خكال يزل فينو شيءّل ك يربّر مقاديد يوهو الّذ لبونيقٕاليه 

ى لإ تنصرم ّل نفس كى وة تفنيوح كرون قل تلكيشه يند يههم ف ينرحمٌة للّذو
 اهللّن إ و نعونيصانوا ك يحسن الّذأصبروا  ينجور الّذأ يفيول نّهإ و يربّ  اهلل
مرضات  يف ملونيع ينّن الّذإ و مرهأاء بيش يفكشيء ّل ك يرمقاد يريج كربّ 
عو قومه يدان ك ٕاّال  اي من قبل نب كربّ  اهللظهر أما و هم الفائزون كولئأ كربّ 
 اهللى تألّما و تنظرون اهللت ياآ يفأنتم  مثل القبل لومئٍذ بيو نّماإ و ربّه اهللى لإ 

 نّه جاء بالحّق إ ى مئٍذ بليوتم النّبّوة يخن أعلمه ب يفى قد قض يّهبمحّمد نب
م ما يّاأ كظاهرون تل اهللم يّاأ يمئذ فيونّا كنّا إ و شاء يفك مرهأ اهللى قضأو
مئٍذ يومن قبل  ممالٔ ام تنتظرها يّاأ كتلو ا بمثلها من قبليهعل شرقت الّشمسأ
أنتم  يفكف ايهف ةيقالحقشمس  اهللظهر أم يّاأ كفتل راقدونأنتم  يفكف

ا يّهأ يا اهللروا كن اشأم العدل يّاأ كتلو من قبل م انتظرتموهايّاأ كصامتون فتل
ما و مكجسادأى وا عللكّ وُ  نّهمإ فروا ك ينالّذ م عملكجبنّ يحالمؤمنون فال 

 اهللاتّقوا و مكفئدتأو مكرواحأو مكنفسأى م من سلطان عليهعل اهللجعل 
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اتّقوا  شيءلما خلقتم أنتم  مكنّ إف شيءّل ك مكل اهللنّما خلق إ م تفلحون كلعلّ 
 ةية فانيوح كم ترحمون تلكلعلّ  اهللروا كاشو لباساالٔ و م الّصوركال تحجبو اهلل
 عّماوأنتم  تندمون يلعّما قلوأنتم  اهللى لإ سترجعّن و م لذائذهاكعن يضيقو
نتم كوستسئلون عّما  تحضرون اهلل ييد ينبأنتم  لسوفو تستنبهون يلقل

 من قبل تقرئون اهللتاب كوأنتم  ت العدل جهرةً يافرون بآكت يفكتعملون قل 
مئٍذ يوأنتم  مكنّ إ و واعدتم به من قبلوأنتم  مئذٍ يوم كتحمدون بلقاء ربّ  يفكو

 ٕاّال م كنفسأ هواءأ تّبعتماو مكم الّصور عن رضاء ربّ كرون فقد حجبتكّ ال تتذ
 أنب كذلك رونكالحّق تش اهلل يند يمئٍذ فيووتوا العلم من ربّهم فهم أ ينالّذ
 قهونيفعلّمهم سبل الحّق لعلّهم  كذلكو مئذٍ يو ايرً خ ميهفى تر ينالّذ

 يمعل يننّه بالمصلحإ من فضله  اهللاسئل و كزنيحعّما  كفلتحفظن لسان
مل يعبغافٍل عّما  كربّ  اهللما و من عبادهآمنوا  ينلمع الّذ نّهإ و يمكح

 االٔرض يال فو الّسموات يال ف شيءمن  كربّ  اهللعن  زبيعفال  ينالمفسد
من و من آمن بها فله نورٌ  ينهدًى للعالمو كربّ  ات رحمًة منيّنت بياآ كفتل
من  يفروا عذاب الخزك ينس الّذيمنّما إ  يملأفر فله ناٌر من رجز كو عرضأ

 ميديهأقدون النّار بيوسو يطضغ يقض يهم فو تسبواكمّما ا يلالولهم و كربّ 
 ينمع ِءدوا من مايجال و اغورً  مائهم كولئأو بداأهذه النّار  يال نطفو
ال و كرحمة ربّ  م شمس منيهال تشرق علو نفسهمأظلمات  يشون فيمسو
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 يزيج كذلكنّه إ و ةاالٓخرو ياالّدن يف اهللظلمهم أ كذلك يرتجدوا من نور من
لهم  ماو معائهمأ طعيق يمبماء حمى وّذبون بنار ال تطفيعسو ينكعباده المشر

بما  اهللاحمد و اينً مع كمائو من هذه النّار يتبما نجّ  اهللر كاش ينمن شافع
  .ينركونّن من الّذاكولت كمن معى رّن علبّ كلتو يننت من المهتدكو يتقاتّ 
  
 


