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  حيمن الرّ حمٰ بسم اهلل الرّ 
  
 

 ّال هوإ   لهإ  ال نّهإ و هدمن عبااء شيمن  ىتاب علكل الزني ذيالّ   سبحان
ن اخرجوا من أعلى االٔرض  لمناهلل  م منكتاب حكال كلذ نّ إ و ... يّ لغن
نّزل من  ده قيب فير تاب الكنّه لإ و نيمب يّ ح مماإ  اهلل ةيّ بق دم لعهكاردي

 يف  كربّ  مكبح يدُ جِ المَ أيّها  يا كتاب ربّ ك ءاقر ...م كيح يّ لِ ه عَ دعبلدن 
ما االٔرض و يما فو واتالّسمٰ  يعلم ما فاهلل ي نّ أاعلم  نأظ يحف تابك
 كالملو ى لإ  اتابً كنّزلنا  دولق ... ميو ظلم عظذل الّرسول مكح ينت فك
تاب كل الا نزذإ و ميل قودمام عإ  اهلل ةيّ بقن دع من لدالب  مكح علموايل
 اهلل  تابكاتلوا اهلل  رذك قل من ثمّ  يديك  نيالعلم ب يولأاحضر  نأ يكلإ 

ن يمة بيٰ لقا ومي  مكحي هلل ا نّ إف  امهكحأ  يف  اهلل  يديّ ن يب انصفوا ل ثمّ دبالع
 هل الّرومأمن  المالٔ أيّها  اي ...  ميعل ريلخب هو ّال إ   لهإ  نّه الإ ط وبالقس لّ كال
 دعه ينتم فأنّه لحّق مثل ما إ و مكالح اذه ين فالّرحمٰ  مكربّ  ا اهللن اتّقوأ

ات يآاهلل  تابك يل فدعي يكلإ  االٓن نّزلنا مّما  ةيآ نّ إ و ... لتوقنون اهلل
 كم ربّ كغنا حبلّ  دلقو سئلونيل اهللّل الخلق من حجج ك دما من بعو نييّ النّب
رسل بمثل أو ... ات الحّق يآ  تاب منكثالث  يمن حولها فو ىّم القرأ يف
ونّن لمن كهب لتذّ ال دادبم ضاالٔرمن  ارً طش كالمل ٕالىتاب كال كلذ
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 سِ بْ م حَ كح يان فيطبعت الشّ اتّ  دق لُ جُ الر  هايّ أ اي ... توبكن لميالنّاصر
 كتل يف سولالرّ  نّ إ و ... اعً ديب اتابنا حرفً كمن  ءما تقردبع ركْ ذِّ ول الرس

ّل على ك نحن نّاإ و نّا نحن مرسلوهإ اعلم  نأن كول ٌف يعِ َض  دٌ بْ عَ  االٔرض
 ءيش لّ على ك نّا نحنإ ون ودلشاه يءّل شعلى ك نّا نحنإ لغالبون و ءيش
   ...رون دلقااهلل  نذإب


