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 مٰ حْ الر  اهللِ  ِم سْ بِ 
ِ
  يِم حِ الر  ن

 
  

اهلل  ركن اشأمبينا  كتابا كليإ ل االٓن زّ ين يذالّ  كر اسم ربّ ذكتاب ك اقرء
 زيزلعا  هوّال إ له إ  ه النّ إ ك وفضل اهلل علي كلذ نّ إكمه فلح داسج ثمّ  كربّ 
 يف الحّق  ه لهونّ إ مام مبين وإ دن من ل كليإ  يكم ما نلقح بعن اتّ أ ميكح

 ةبقيّ  داس عبالنّ  جاء دولقطاس قويم لى قسإ اس النّ  عودرض يوات واالٔ مٰ السّ 
 نّ إ اه ويّ إ  ّال إ دوا  تعبّال أاهلل  دوالمرسلون من عنبيّون النّ  جاء لما قادّ مص  اهلل 
  ين القويم دّ ال لهو كلذ
  

 نّ إف دحأسبيل اهلل من  يتخف ف ر والكذّ الخال بيوم ال هايّ أابشر يا  نأ
فمن  مراالٔ  رذكجمعهم من يوم أالخلق  افتنّ  ديرجعون ولق كربّ  لى اهللإ  لّ ك
بع واتّ  كتاب ربّ كب كذّ ون ومن دهم المهت كولئأاهلل ف ع آياتبق واتّ دّ ص

من  ابتاكرسلنا أ دولق ك هم الخاسرونولئأو ءشي هواه لن يقبل من عمله
ا لقوم دنّ نات من لفيه آيات بيّ  دمن بع طعن المسق من قبل ثمّ  المخا

 مكق الحدّ لم يص كالمل نّ أوي خوف من نفس يك فنّ أا لنعلم نّ إ يسمعون و
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 اهللُ  َب تَ كَ ﴿ سميع عليم القرآن من قبل واهلل يكمنا فتب حك داهلل ق نّ كول
 بَ لِ غْ َال ن  االٓن  يك فربّ  مكن اعلم حأ زيزع يّ لقو هو ّال إ له إ  ه النّ إ  ﴾يلِ سُ رُ وَ  انَ ا
ك بّ  ر ةحجّ  اهلل  ةن بقيّ ذإ بّال إ  تاب حرفاكال يف لزنأ ن وماأش يكنت ف ما ينّ أب
 خلدن يأد حالٔ  يحلّ  اس ماسم بين النّ هر االٕ ظ اذإ ن اعلم أسميع  مام حّق إ 
عن  كاسم ربّ  رذكم وجه حرّ  داهلل ق  ةبقيّ  نّ إ واهلل خبير عليم قل  يذنإ بّال إ  يّ عل

 يكنت فن إ د وحمي زيزين واهلل عكالمشر يديأمن  يدالمعرضين ومس ي وجه
 ن اصبرأكيم واهلل عليم ح يل بيتارت اخت دفق يدل عالم على رجعالع يوم
 رديق حرف مثل القرآن وال لّ ك يزل فلنن نشاء ا لونّ إتخف ف م اهلل والكحي ف
 داهلل ق  ةبقيّ  نّ أز واعلم بيزع يّ هو لقو ّال إ له إ  ه النّ إ ك وة ربّ حجّ  دّ ير نأد حأ
جعل  داهلل ق نّ قويم الٔ  يبلسان عرب ّال إ  ديوم العه يف دحم الٔ لّ كنت ّال أب يمرنأ

 نّ تب بمثله الٔ كن يأولمن سمع فرض  م القرآنكمثل ح نأش لّ ك يف يلسان
ول زن ن لم يحلّ أالشّ  كلذعلى  نّ إ جمعين وأالخلق  من اهلل على  ةحجّ  كلذ

  الخان 
  
توب كجل مأنفس  لّ كل نّ إ و يمكاالٓن واهلل عليم ح مكح يترى ف اذر ماظفان
لى اهلل إ  ينّ إ  و مّت أ كسبيل ربّ  يف قتلت لوي ننّ إ وب مبين اتك ير فدّ ق دق
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 لّ ك نّ إ و كم ربّ كبح يقلب ياف فط دق روح الحّق  نّ إ و ت محشورانك دق كربّ 
 دازدفروا به لن يكي وأ كر ربّ ذكب  لّ كن آمن الإ ور وطحرف مسك يّ دل كالمل
 يّ ن اهلل واهلل قوذإحين ب لّ كي ف ينديّ ؤوح يالرّ  نّ إ و ءباهلل من شي يعلم يف

اهلل الحول  شاء ا ماذه البحر يمّ  ر فوق الماءالمسخّ  كل االٓن فلزن دولق دحمي
ر دق ينفس ياهلل ف بفضل دجأ ما ليه المصيرإ لت وكّ  باهلل عليه توّال إ   ةقوّ  وال
تاب كم الكح قوم منأو كلذمن  قلّ أمن نفس  ستعينأ ل من خوف ومادخر
لم و كالمل يف كن له شريكولم ي ادلنفسه ول ذخلم يتّ  يذاهلل الّ  ستغفرأ

 انَ حَ بْ سُ ون وَ كيشر اهو سبحانه وتعالى عمّ  ّال إ له إ ال  لّ ذّ من ال ايجعل لنفسه وليّ 
 بِّ رَ  هللِ دُ مْ الحَ وَ  ينَ لِ سَ رْ ى المُ لَ عَ  مٌ َال سَ وَ  ونَ فُ ِص يَ  ام عَ  شِ رْ العَ  بِّ رَ  َك بِّ رَ  اهللِ
   ينَ مِ الَ العَ 
 


