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 مظعم االٔ ظعاهلل االٔ  بسم
  
  

بينهما قل  وما في االٔرض وات ومنمٰ السّ في  له من حيسبّ  يذان الّ حسب
 في االٔرض وات ومنمٰ السّ في  له من حيسبّ  يذهلل الّ  دون والحمدساج له لّ ك
 لّ كقل  بينهما وما االٔرضوات ومٰ السّ  يف ما له قانتون وهلل لّ ك انّ إ  بينهما وما
ه نّ إ ره مأب يشاء يخلق ما بينهما وما االٔرضوات ومٰ السّ  كوهلل مل مره قائمونأب

  ير دق يّ لقو
  
 لّ كبينهما  وما أالرضوات ومٰ السّ في  ح له منيسبّ  ءشي لّ كاهلل خالق  قل
 وما االٔرضوات ومٰ السّ  ارنت نوّ أك نّ إ  همّ ون قل اللّ دله ساج لّ كو د لهعبا

 من تشاء نّ ولترفعاء ن تشعمّ  ورالنّ  عنّ زولتناء من تش ورالنّ  تينّ ؤبينهما لت
 نّ لّ ذولت من تشاء نّ زّ ولتعاء تش من لنّ زولتناء تش من ولتغنينّ اء من تش لنّ ذخولت

 ءيش لّ كوت كمل كقبضتاء في من تش لتفقرنّ واء من تش ولتنصرنّ اء من تش
درا قل مقتاء تش نت على ماك كنّ إ اء تش لما تشاء بمااء يف تشاء كتش تخلق ما
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عالئه من إ عليان  يّ ن يمنع عن علأ رديقء لن عالإ  يذ لّ كعلى فوق أاهلل 
   اعليّ  عاليا ءكان عاله نّ إ  بينهما ما وال االٔرض يف الوات ومٰ السّ  يف ال دحأ
  
دنا وعو للعالمين جميعا داعي كمن قبل وجعلنا كخلقنا دق انّ إ ز يرويا يوم النّ  نأ

ا نّ ك انّ إ  اذإنسان فاالٕ  على صورة علينا كمة ونعرضنّ يوم القيٰ  كنحشرنّ  أن
مه اهلل ّظ ع بما لّ كل له ووّ أال  يذل الّ وّ أاهلل من  همّظ ع دا يوم قذلموفين ه

اهلل   مهّظ يع بما لّ كله و ال آخر يذالّ  لى آخرإ اهلل ه منّ عّظ ذايوم ليوهمون ّظ ليع
 ن ياأ المحبوب زيزليله ليل اهلل الع نّ إ وم ويوم اهلل المهيمن القيّ  اذمون هّظ ليع
 دهرون ولقظابتهاج ت لّ ك نهاره ثمّ  يل ثمّ اللّ  كلفي ذ مون اهللّظ فلتع يءش لّ ك
ا من فضل اهلل ذهار هيل والنّ اهلل باللّ  يدبين ي ن تعرضنّ أمن قبل بك قناوفّ 
في  على من كلذب تفخرنّ  يم لوظالفضل الع لهو كلذ نّ إ من قبل و كعلي
قضى  دق ما لّ كين ونت لمن المستحقّ أ كنّ إبينهما ف وما االٔرضووات مٰ السّ 

اهلل  لقاءت من كردما است نّ إبه ف فتنّ تسبيل اهلل من قبل فال تلي ن فزمن ح
   يمظع خير لّ ك اهلل من دعن بركالٔ 
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 كاهلل ربّ  ّال إ ر ذكت اهر والّظ ال اهرّظ ن بالطن الباطعن با كمنّ لّ كنيف كر ظان
 اهم اهللربّ  دينهم قذلى الّ إ ر ظان العالمين ثمّ  رّب  االٔرض وات ورّب مٰ السّ  رّب 

ا نّ ك انّ إهم من نار حجابهم فهم فلننجينّ يف احتجبوا عن اهلل ربّ كمن قبل 
خرى أ دبع  ةمرّ  خرى ثمّ أ  ةمرّ  ولى ثمّ أ  ةمرّ  كعرضت على اهلل ربّ  دقوفاضلين 

ه نّ إ  داهلل من بع كاليوم عليه وسيعرضنّ  كلذن تعرض أاهلل  دوع دق ما كلذ لّ ك
ن أون دهم يرينيذلى الّ إ تاب كال كلذب كرسلناأو كا عليمننّ  دير ولقدق ظاحفّ 
   ليه سبيالإ  دمن تج لّ كلى إ  كلذغ ن بلّ زح من دنشه ون لئّال ديهت
  
وفضال على فضل  على نور ان له نوركي منؤل على مزين اذإ تاب كال اذه نّ إ و

 ل على غيرزن ينإ يم وظا جبل عذمثل ك همر ربّ أعلى  به وليستقيمنّ  قننّ يوليست
 دق ه اهلل بمابنّ ذّ فليع يدن يهأ دير  لم نإ اهلل و ينّ دفليه يدن يهتأ دارأمن وؤم
ك لذن بزن تحأ نادرأوما  تاب للعالمينكال كلفي ذ الئل الحّق د ثبت اهللأ

 انّ ك انّ إ سة دّ المق رضأاهلل من  ءّال دأحملت عن  دق ما نّ إ بيل والسّ في 
 الحّق  كربّ  لى اهللإ  عو دمن ي لّ كجمعين وأهم لّ ك دعن كاهلل ربّ  ربّ كلمجيبين 

 ن اهلل بمايد ءشي لّ ك ن ياأالبيان قل  دودعن ح ءعن شي ن لم يحتجبنّ إ 
  يعون لتنصرون طستتنتم أ
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 انّ ك انّ إ و كقبل هنال خل مندتمن من  حرمفي  ينّط الاء عفي د لنازنأ واتل ما

 كمع ولتحملنّ  ن له مثلكن لم يأعلى ش مهاراأن يصفن أين ّط ال نّ إ اخلين ود
ن أوّال إ لمة ك من ادحأ تؤت وال كعينيكلمات اهلل ك نّ ظا آمرين ولتحفنّ كا نّ إ و
 منها احرف نّ إف كلمات ربّ ك نّ ظلى من يحفإ و مثلها أنفسها  ن يوصلنّ أ مرنّ أت

 من يديأن تحضر بين أت درأن إ ولى واالٔ  و خرةاالٓ في  ااهلل عمّ  دعن خير
تاب اهلل كحملت من  دق اهلل مثل ما ولتبلغنّ  نّ يحضر بيت اهلل من قبل فلتحضر

نت عليه من ك بما يمظاهلل باالسم الع يم وقل انصرظالفضل الع لهو كلذ نّ إف
ن أت درأن إ بمثلها و لعتط مس ماالشّ  نّ إام اهلل فيّ أ ردواستعرف ق ريندالمقت

 كاربّ  دوق وعليهما كمن فضل اهلل علي كلذ دحأ كيمنع ما تقرئن بين نفسين
ن كخير الفاصلين ول ه هونّ إ بينهما  وما االٔرضوات ومٰ السّ  قبل خلق اهلل فيهما
تاب في ك اهلل دبر عنكأا ذه نّ إاهلل ف مرأ هورظب احجاب نكي ن الأ فلتراقبنّ 

  يم ظع
  
  
  
  


