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  حيمن الرّ حمٰ بسم اهلل الرّ 
 

  
 الناس بآيات عبده لعلّ ٕالى  ل االٓيات بالحّق قد نزّ الّذي  هلل لحمدأ
ربّك  اس حكماهلل ليعلم النّ  ليك من عندإ  لقيناأ بع حكم مااتّ  نأمنون ؤيربّك 

في  وليكوننّ ربّك  اس بآياتمن النّ ؤلي الغيب نوحيك نباءأمن  من قريب ذلك
في بدع ربّك  لت من عندهذا كتاب قد نزّ  نّ إ ودين اهلل لمن المهتدين 

عليكم  رض يتلوواالٔ وات مٰ ك في السّ ربّ  هذا صراط نّ إ وون عدوي ضوان لماالرّ 
قين للمتّ  عدّ أ قدربّك  اهلل نّ وإ اهلل لمن الموقنين  ءابلق وح لتكوننّ آيات اللّ 
اس النّ  عليك ليكوننّ  يحيط بعلمها نفس ذلك من فضل اهلل ات المنكم جنّ 

لواح فيها االٔ  ذا وردوا بابها قد وجدوا كلّ إ قل اجدين لمن السّ  في دين اهلل 
وجدوا  قدربّك  ذا دخلوا بيتإ و ةفي المرآ لماءرضها كوجه اأربّك  ذنإب

ٕاسم  ت عليها شمس من جالل ذكراهلل قد استقرّ  وجه من نور سمائها من كلّ 
ا ذإ و  هوّال إ ٕاله  ور اهلل الالّط   من شجرة يعين بمثلها تناد ك حيوان لم ترربّ 

كوجه  ت وجوههنّ قد رقّ ربّك  ات من نورلحظن عليها حوريّ  عرشها قد رواخط
 ال فراءالّص   توقد من شجرة يكواكب درّ  هنّ نّ أالبيضاء ك  جاجةالزّ  في  جاجةلزّ ا
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 قد حظوهنّ لذا إ و عين بمثلهنّ  لم تر  هوّال إ ٕاله  ك الربّ ٕاسم   اهلل تباركّال إ ٕاله 
ين ع لم تر  هوّال إ ٕاله  الربّك ٕاسم  تبارك عينهنّ أان بطرف بدلحظت االٔ 

 قد وجدوا لحظات العين وشعرهنّ  حديهنّ أاق من السّ  ذا نظروا كّف إ و بمثلهنّ 
تلقى الوجه ربّك  ذنإالحمراء ب ك فيها خيطواحد يتحرّ  حيوان من ماء هنّ نّ أك

حظت لذا إ و بمثلهنّ  عين  هم لم ترّال إ ٕاله  الربّك ٕاسم  تبارك في شعراتهنّ 
 لم تر  هوّال إ  لهإ  الربّك ٕاسم  تبارك بدان منهنّ لحظت االٔ  عين قدربّك  ذنإب

 ها حيوان بمثلنّ أعرات كاد بالشّ ؤهت الفولّ  قد ذا قربوهنّ إ و بمثلهنّ عين 
حدى إ ا طلعت ذإ و عين بمثلهنّ  لم تر  هوّال إ ٕاله  الربّك ٕاسم  تبارك نفسهنّ أ

قد ربّك  نور نّ أرض منها كوات واالٔ مٰ شرقت السّ أ قد عينهنّ أمن طرف  شعرة
ا ذإ و عين بمثلهنّ  رَ لم تَ   هوّال إ ٕاله  الربّك ٕاسم  تبارك بوجههنّ  ظ الخلقلحّ 
 هنّ نّ أك كصدرهنّ  سأالخمر في الك قد وجدوا ماء منهنّ  الخمر وا شرب ماءأر

 لم تر  هوّال ٕاله إ  الربّك ٕاسم  تبارك يديهنّ أمن  ن الخمربشرأ قد  وجهة بكلّ 
 من كلّ  يناءالسّ  قد سمعوا نداء ورقاء وحذا تلون آيات اللّ إ و عين بمثلهنّ 

قد جلى ربّك  جمال نّ أك لحنهنّ  قد انجذبوا من  هوّال ٕاله إ  الاهلل  شعراتهنّ 
منون ؤا خطروا المذإ وبمثلهن  عين لم تر  هوّال ٕاله إ  الربّك ٕاسم  تبارك بشعرهنّ 

 قاء بغيرهنّ في اللّ  لنا رادأما ربّك  اهلل نّ أب رّ نفس في السّ مت االٔ قسّ  قد قربهنّ 
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سبعين  وراء قميصهنّ  واأا رذإ و ثلهنّ عين بم لم تر  هوّال إ ٕاله  الربّك ٕاسم  تبارك
ربّك ٕاسم  تبارك جاجة تالحظهنّ س الزّ أالخمر في ك نّ أوا بلف وجه قد شهدأ
 مرأجبن أ قد منهنّ ربّك  ذا سئلوا من حكمإ و عين بمثلهنّ  لم تر  هوّال ٕاله إ  ال

ٕاسم  هو تبارك ّال إ ٕاله  اهلل ال البيضاء  جرةعن الشّ  الحمراء في الورقاءربّك 
قد  من عرشهنّ ربّك  ذنإا خرجوا بذإ و عين بمثلهنّ  هو لم تر ّال إ ٕاله  ال كبّ ر

ن أبش يذكر بيضاء رض الياقوت حيوان من ماءأعلى  يماءها تجر وجدوا
 من خمر من عسل ثمّ  من لبن ثمّ  ثمّ   هوّال إ ٕاله  اهلل ال يناءجرة في السّ الشّ 

 ّال إ ٕاله  الربّك ٕاسم  ركتبا جمعهنّ أ يسقى بماء واحدة منهنّ  كلّ  نّ أحمراء ك
في  البيضاء قد وجدوا ماء الحمراء خمر رادواأا ذإ و ين بمثلهنّ ع لم تر هو
 تبارك كبراهلل االٔ  مرالٔ  قبل ذلك قد خطرن هنّ نّ أك يديهنّ أعلى  س الحمراءأالك

قد  يديهنّ أمن  اسأشربوا ك ذاإ و عين بمثلهنّ  لم تر  هوّال إ ٕاله  الربّك ٕاسم 
  هوّال إ ٕاله  ال كربّ ٕاسم  ذن اهلل تباركإس بأفي الك يهار تجرناالٔ  وجدوا كلّ 

 فيها ذلك ما طبتم كبرالٔ اهلل ا فئذة بذكرهت االٔ ولّ  هنالك قد عين بمثلهنّ  لم تر
 وزُ الفَ  وَ هُ لَ  َك لِ ذَ  ن ا م فَ كاهلل لكم في القرآن من قبل فاذكروا اهلل ربّ  وعد قد
   يمُ ظِ العَ 


