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 مٰ حْ الر  اهللِ  ِم سْ بِ 
ِ
  يِم حِ الر  ن

  
 

نات لقوم يسمعون فيه آيات بيّ  بالحّق  بتاكل الزّ ن دق يذهلل الّ  دلحمأ
 لقيناأ م ماكبع حن اتّ أ يمكح زيزن عدل من لزّ ن دريب فيه ق تاب الكه لنّ إ و
قويم  زيزع طعلى صرا بالحّق  كن ربّ ذإب لناهزّ ن دق الحّق  ه لهونّ إمن قبل ف كليإ 

ل دّ مب ال كتاب ربّ كنات من آيات بيّ  سفينة عصفوري ف كليإ رسلنا أ دولق
 يف رطس مثل ما نّ إ وين زمن الفائ وننّ كفيها لت لزّ ن م ماكح ن اقرءألماته كل

ان من ك دق يذلمان الّ لى السّ إ قبل لتبلغ  لناه منزّ ن دالورقة ق كجنب تل
ان اهلل كو حّق تاب بالكم الكمن ح ن ترى فيه الخيرأ ديرة بعزالج كمشايخ تل

ا لم ترى الخوف فى ذإ الجمع  ليوم اماكحألنا فيه زّ ن دولق زيزع يّ لقو كربّ 
 كم ربّ كخوف ح يف كن لم تإ و ينركان من الشّ كمر وؤت فافعل بما ءشي

مر سبيل االٔ ي ف تحّب  خوف فافعل ما ينت فكن إ فرض واهلل سميع عليم و
 بتك دق اهلل نّ إ و زيزع يّ لقو هو ّال إ له إ  ه النّ إ مه وكبح من يشاء ديّ ؤاهلل ي نّ إف

م بينهم كيح ريب فيه ثمّ  يوم ال يف لّ كال ليجمعنّ   حمةعلى نفسه الرّ 
 ىن ترضإ و دحمي يّ لغن كان اهلل ربّ كو ةرّ ذل دلم عظوما اليوم  طبالقس
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 بيتا كر اسم ربّ ذكام يّ الٔ  ن تختيرأفرض ب كم ربّ كحة يرزالج كعلى تل دبالورو
يم كواهلل عليم ح ينذإب ّال إ  يّ عل دحأخل دال يأتاب بكلا يف محرّ  داهلل ق نّ إف
اس النّ  ثركأن كن لم يإ اس وسم بين النّ االٕ  هرظا  ذي إ دم من لكح كلذ نّ إ و

يم كالح يّ العل ناأ ينّ إف كسبيل ربّ  يف تصلح فافعل ما يمكعالمين بح
 يزليج كاهلل ربّ  نّ إف دحأاهلل من  سبيل يتخف ف وال كلمة ربّ كن انصر كول

 ل من خوف ومادر خردق ينفسي رى بحول اهلل فأحسيبا وما  اءزقين جداالّص 
ن ترى إ عليم وواهلل خبير  كلذمن  قلّ أ ّال إ م اهلل كجنب ح يالخلق ف لّ ك دجأ

م كالقرآن ح يل فزّ ن داهلل ق نّ إل على اهلل فكواتّ  ن اصبرأ يالخوف من نفس
 ّال إ له إ  ال ﴾يلِ سُ رُ وَ ا نَ ا  ن بَ لِ غْ َال  هللُا َب تَ كَ ﴿يم كح زيزلع  هوّال إ له إ  ه النّ إ ه ودعبا

لى إ  هذه كجنب ورقت يفلت زّ ن دق يذتاب الّ كغ وبلّ  رهبوناه فايّ إ هو قل 
 نهألح لشالّص  ن لم ترإ يل وكقول وألح فيه واهلل على ما ن ترى الّص إ لمان السّ 
م كن اعلم حأ دشهي ءشي لّ كواهلل على  من العلماء لى من تحّب إ ن ارسل أ

 يّ لقو هو ّال إ له إ  ه النّ إه فدمن عن كليإ ل زّ ن بما واصبر دحأتخف من  الو كربّ 
   . ينَ مِ الَ العَ  بِّ رَ  هللِ دُ مْ الحَ  ِل قُ وَ  زيزع
 


