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  طهرأاهلل 
  

  توقنونو تقرئون ثّم لتؤمنون لّ كن يا خلق اهلل أ
  

  علىاالٔ  هو
  قدسمنع االٔ بسم اهلل االٔ 

  
يميت ثّم يميت و ييمر يحاالٔ  هو له الخلق وّال إ له إ ه ال نّ أاهلل  دشه

كّل شيء يخلق ما يشاء  وتكقبضته ملفي  ال يموت يّ ه هو حنّ أو ييحيو
  ا يرً دق يءش لّ كان على كه نّ إ  مرهأب

  
ه نّ إ القائم  يدبين ي يدا يناكً مل كمرنا وجعلناأب كفيناطاص دق يّ ن يا علأ

ن يا أرون كهم يشاس لعلّ على النّ و كمن فضل اهلل علي كلذه ن ربّ ذإهر بظ دق
 ينشرونو يبعثون بها لّ كو القيمة هر اهلل يومظي يتنا نار اهلل الّ أ يننّ إ  يعل
الباب في  خلوادين ذّن الّ إ  خلون قلدة يالجنّ في  يعرضون ثّم همو يحشرونو

اهلل على نارهم  ديزي اذَ ا رض رّب العالمين ورّب االٔ  مواترّب السّ ا فودسجّ 
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رون ظينت لّ ك يذالّ  قائم كلذا هم يعلمون ذإا فوليجعلّن لهم نورً  الباب ددع
كّل  ليمحصن لف سنةأرنا يوم القيمة خمسين صب دق نّاإ ون دبه يوع لّ كو يومه

 نا على روحدما شهو الجاللو ةزّ الع يذ ك وجه ربّ ّال إ ى ال يبقى حتّ شيء 
 دمحمّ  يل من بايع بوّ أ نّ إ و ا به عالميننّ كا نّ إ الوجه  ددّال عإ  ذيمان يومئإ 

ى دبواب الهأثّم  هدمن بع اءدين هم شهذالّ  (ع) ثمّ  يّ عل اهلل (ص) ثمّ  رسول
ين هم ذالّ و اءدهيقين والشّ دّ الّص و ينبيّ الفضل من النّ  كلذر اهلل له دّ ق دما ق ثمّ 
خلوا نار د دعليهم بما ق اهلل دا شهذإوآياته موقنون من حيث ال يعلمون ف باهلل

يخلقهم بمثل و نفسهمأ دا يبعثهم اهلل من مراقذإبها ليمحصون ف لّ ك يتاهلل الّ 
ل من زّ ن دبما ق اهلل نّ إ ا قل يرً دقكّل شيء  ان علىكه نّ إ ة ل مرّ وّ أخلقهم  دما ق
اهلل  يخلق كلكذما شاء  ا ثمّ دً خلق محمّ  دتاب قكال مِّ ا في  ياتمن االٓ  قبلُ 
 دو رجع محمّ أ يدهور مهظا ذه در بعظمن ينتو ونكن فيكما يشاء بقوله  ذٍ يومئ
 منو اهلل يلى يوم يرجعنإ لهم من علم  ما كولئا وآياته ف ن آمن باهللممّ  دحأ وأ

 انّ إ و لخلقا كلذئنا دب دنّا قإ  دٍ يدج خلٍق في  لّ كا ذً إيوم القيمة ف كلذ يآمن ب
 لّ كقوا من قبل من زما ر دق من بعزمن يرو ريندا قانّ كا نّ إ ا علينا دً هم وعنّ دلنعي
ا نّ إ في القرآن  لنا من قبلُ زّ ن دعليهم بما ق هم ال يحلّ  كولئا ينون فدهم لي ما
ان كما  لّ كرفعنا أو نشأنا نشأة االٓخرةأ دا قنّ إ نتم تعملون كما  ا نستنسخنّ ك
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اهلل  دن يا عباأم الماء كرهّ طم بمثل ما يكرهّ طالهواء ي نّ إ ينون قل دلي اس بهالنّ 
فال يقبل عنه من  كة ربّ م حجّ كن يوصل اهلل حأ درون ومن يعمل بعكفاش
ّال من إ م كهم حل تاب من قبل ماكوتوا الا ين ذالّ  مثل لّ ك ذيومئ نّ إ و يءش
 يو يروأتاب كمن يتلو آية من الو المخلصين ان منكو ين اهللدفي  خلدي
انوا من قبل كين ذمثل الّ كمثلهم  كولئا ن يعمل به فأ ديري دا من بعيثً دح
ا قل لو اجتمع يرً دقكّل شيء  ان علىكه نّ إ  ين الحّق دفي  همخلهم اهلل ربّ دفسي
لن و يعواطيست تاب لنكال كلذمثل ن يأتوا بأجمعون على أهم لّ كاس النّ 
ن يقرئوا أ جمعينأهم لّ كاس رض عالمين فلتأمرن النّ انوا على االٔ كلو و رواديق

انوا كو همربّ  قزقن برزتاب ليركل الوّ أفي  لناهازّ ن دق يتية الّ هار االٓ النّ و يلباللّ 
 لتنصرنو تهآياو باهلل ن تؤمنواأين دّ ال دين من بعدّ ما النّ إ آياته موقنين قل و باهلل
نتم فيها ك يتالّ  دالمقاع رون قل ال تحضروندنتم عليه مقتأبما  ين الحّق دفي 
 ولىلى الحيوة اال إ  رجعوا دق يذلتنصرن الّ و اهلل يدلتحضرون بين يو ونتصلّ 
 يّ عل دفاشه همّ اللّ  كسبحان اعليمً  يءش لّ كان بكه نّ إ نه ذإاهلل ب ن حّق ذلتأخو
نا أ ٕاّال  لهإ ه ال نّ إ لت فيه زّ بما ن يءل من شوّ اب االٔ تكالفي  تطنا ما فرّ أ يننّ إف
آياته و اهلل دن من بعكن ال يألت فيه فّص  دنفس بما ق لّ كقون لتوقن فاتّ  يايّ إ 
لف سنة يوم أخمسين  يقض دق همّ اللّ  كاس به يؤمنون سبحانان النّ ك يثادح
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 كنّ إ  دكرحمة من عنو االباب نورً في  خلد دار لمن قجعلن النّ ا الٔ ذإالقيمة ف
ون دله عاب لّ كو ون اهلل خلق لهدما  نّ إ و اهلل حّق  نّ إ  قل ايمً ظا رحمة عذنت ك
قل  دها ده لمحمّ نّ إ ين قل دل العابوّ أنا أ يننّ إ و  هوّال إ له إ  ه النّ إ ن يا خلق اهلل أ
ه نّ إ ون قل دبه يوع لّ ك ه صاحب حّق نّ إ تاب قل كال مّ ا في  دموعو يده لمهنّ إ 

ا للعالمين نّ دتاب رحمة من لكال كلذ لنازّ ن دنّا قإ و نونبه موق لّ ك قائم حّق 
اء دين هم شهذالّ و دمحمّ  و رجعأ يدهور مهظاهلل  يمنلو علّ  دحأ يقول لئّال 

 عليم يلغني اهلل ربّ  نّ إ نت من المحضرين قل كالمؤمنون ل ه ثمّ دمن بع

 


