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  حيمن الرّ مٰ حبسم اهلل الرّ 
  
  

ه لعلى نّ إ و يمكح يّ ن علدمن ل كن ربّ ذإلت بنزّ  دتاب قكا ذه نّ إ 
 بع مان اتّ أمبين  يّ ن عربساينزل االٓيات بل االٔرضوات ومٰ سّ ال فياهلل  طصرا
ان اهلل كمره وأب من يشاء يد هو يهّال إ له إ  ه النّ إ  كربّ  تابكمن  كليإ  يلقأ

ى دنت على هكل كالغيب نوحي نباءأمن  كلذ ادشهي ءشي لّ كعلى  كربّ 
ا ذه ايعدب لوحا كليإ ينزل  كر اسم ربّ ذك نّ إ رين وكامن الشّ  وننّ كولت كربّ 
اس بآيات النّ  ين لعلّ كلى المشرإ  كربّ  تابك بلغأمنين وؤلملاتل  كتاب ربّ ك

 ادحأهم ة ربّ دوا بعباك تشرّال أحاضريها وة كّ هل مم اهلل الٔ كا حذمنون هؤاهلل ي
 ين دين اهلل لمن المهتد في  اانوكو
 

 لواحاأه دلى عبإ  لنزّ  دم قكة ربّ حجّ  نّ أقوا اهلل واعلموا ن اتّ أة كّ الم هلأ قل يا
قويم قل  طانوا على صراكمنون باهلل وبايآته وؤاس يالنّ  لعلّ  ظتاب حفيكمن 

 ان اهلل بماكلنفسه و ما يضلّ نّ إف ى ومن ضلّ داهت دفق من آمن باهلل وآياته
 دوق ءتاب لن يقبل اهلل من عمله شيكا الذبآيات ه فركتعملون خبيرا ومن 
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قل يا  يرٍ ِص نَ  وال يٍّ لِ يوم الفصل من وَ  فيلنفسه  دضالل مبين ولن يج فيان ك
 يذالّ  ون هوداه تعبيّ إ نتم كن إ تاب كم الكبعوا حاتّ وة آمنوا باهلل وآياته كّ ل مهأ

اس اجتمع النّ  ه يحشرون قل لويلإ  لّ كمره وأبء شي لّ كخلق  دق هو ّال إ له إ ال 
ل دهم عدّ ا نمنّ ك ولو رنّ دولن يق يعنّ طيست تاب لنكا الذتوا بمثل هأي نأعلى 

 مكبآيات اهلل هاتوا برهان  فرونكين يذللّ  قل ا ونصيرادباهلل شاه ىفكنفسهم وأ
م كة ربّ روا فآمنوا بحجّ دولن تق روادلم تق  نإ قين وداهلل صا  يند في  نتمكن إ 

 ك ينسينّ ّال أقوا اهلل تفلحون اتّ  مكلعلّ  طراا الّص ذلعلى ه الخير وآياته وافعلوا
  ادشهي شيء لّ ك ان اهلل علىكجل اهلل الٓت وأ نّ إف كربّ  مكان حطيالشّ 

 
 كربّ  نّ إ ون ودتعب اهيّ إ نتم كن إ بعوا تابه فاتّ ك فيم اهلل كا حذة هكّ هل مأل يا ق
 د وقّال إ  كربّ  منين بآياتؤم اسالنّ  ثركأنا دوج ل االٓيات لقوم يعقلون ومانزّ  دق

 وما كتاب ربّ ك في ارصحاب النّ أهم  كولئأبآيات اهلل لمستهزئين  ناهم دوج
منون ؤي ين الذوبين الّ  كجعلنا بين دا نحن قنّ إ  نفورا وّال إ المين ّظ اهلل لل ديشه

 لىإ  ذخاتّ  قل فمن شاء كتابك فيم اهلل كا حذه مستورا احجاب كب ةباالٓخر
 كربّ  نّ إ يرا ودق يءش لّ كان اهلل على كاهلل و ن يشاءأ ّال إ ن ؤتشا اهلل سبيال وما

 وما االٔرضوات ومٰ اهلل يعلم غيب السّ  نّ إ االٓيات لقوم يسمعون و لفّص  دق
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لم على ظان اهلل ليك وما طبالقس لّ كيفصل بين ال كربّ  نّ إ تختلفون و م فيهنتك
 أيقل  من هو كمنين حسيبا ويسئلونؤباهلل للم ىفكة ورّ ذبعض  نفس من

االٓيات  لنافّص  دق كلكذ دعزيز حمي طلى صراإ م كيديه الحّق  ه لهونّ إ  يوربّ 
 على ما  هوّال إ له إ  ال هنّ إ  كربّ   من شاءّال إ ر بآيات اهلل ذكّ يت وما ظلوح حفي في
ى دعلى ه وننّ كم لتكلباب مناالٔ  يولا االٓيات ال لننزّ  دق كلذير ولدق يشاء

ليعلم  هلهاأعلى  تاباكينة دالم فيل نزّ  دق كربّ  ر اسمذك نّ إ تاب مبين وكو
 ىفكتاب وكال اذه كاسم ربّ  رذكة بحجّ  ىفكو يردق يءش لّ كه على نّ إ اس النّ 

ا يصفون وسالم على العرش عمّ  رّب  كربّ  ن اهللمنين نصيرا وسبحاؤاهلل للم
   العالمين هلل رّب  دالمرسلين والحم

   
  
 


