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  حيمن الرّ حمٰ بسم اهلل الرّ 
 
  

 يايّ إ قل  هو ّال إ له إ  ور العن يمين الّط  فراءالّص   للورقة اهللِرَ كْ ذِ ر ذكالم 
ا لقوم يسمعون نّ دنات من لمن قبل فيه آيات بيّ  اتابك كليإ ا لننزّ  دخرجون ولقأف

 ين الذالّ  هواءأبعت اتّ  درض قك االٔ تل يك فمقرّ  دبع كنّ إ  اليوم سمعنا دولق
ة م اهلل جهركغت حبلّ  يم وماكح يّ له عدن عبدل اهلل من  ةم بقيّ كح يعلمون

يوم بين  لّ ك يف آياتنا ءن اقرأاهلل ينصتون  آيات ياس فان النّ ك من خوف ما 
اس ان النّ ك مثل ما اهلل لحّق  مرأ نّ إدل من خوف فخر ردون قدمن  اسالنّ 

 يلنا فنزّ  م ماكبح اِن ذَ االٓ ي فِ  اهللِرَ كْ ذِ وا رُ كُ ذْ ا ِن ا منين ؤللم تبناك دينطقون ولق
   كم تفلحونلعلّ   م اهلل جهرةكح ن ارفعوأك تاب الملوك
  
رس بآياتنا دافيه و كل االٓيات من ربّ نزّ  يذالّ  دالمسج يف جل صلّ ها الرّ يّ أ يا
 دفيه ق نّ إ كتاب ول فيه الل بيت نزّ وّ أه نّ إ من الفائزين و وننّ كل لتدبالع فيه

س سّ أ دق ده لمسجنّ إ ابقون وهم السّ  كولئأ نّ إ سة ودّ رض المقأ رجال آمنوا
  سةدّ رض المقأاالٓن  نّ إ د ول بيت اليهووّ االٔ  يكان فو لدبالع كم ربّ كمن ح
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زول رسل حين النّ أ نأكرمان ال دلى بلإ  كتابالنا نزّ  دتاب اهلل لمسطور ولقكفى 
م كالح كلذغ بلّ  كتوبين لمداهمن الشّ  وننّ كلت يعةدتبت من آياتنا البك وما

ثنين نفس من د فرضنا الٕ مام مبين ولقإ  ندل من لدم عكه حنّ إف يّ دمن ل
م اهلل كح مرأك الجزيرة لنلى تلإ  اهلل  ةم بقيّ كن يخرجا بحأد البل كتل علماء

ا خرجأن أكبرهما كتوب قل الٔ لم تاب اهللك ياصرين فونا من النّ كعليهما ولي
 ي لَ ا  يخرج من بيته مهاجرا ل منوّ أ نّ إ ا من الفائزين لمسطور وونكاهلل لت مرالٔ 
يوم  لّ ك يكتاب فال كلذ ءواقرريم كات جنّ  ياس فخل يوم القيامة قبل النّ دي

يخرجوا من  نألى شيعتنا بإ كتب حزن فصيح وا يذعلى المنبر بلسان القرآن 
من  نأاليوم ش لّ كرسل أو دالحمي اهلل على صراط اهلل العزيز دنهم لعهكمسا
 مكاليوم ح نّ إ ك لسميع عليم وان اهلل ربّ كل ودبالع م فيهمكلنح دام البلكحأ

علينا يعرضون قل امحوا  لّ كم  اهلل وكيل لحدتب اس الالنّ  لّ كمثل ك العلماء
هب ذّ ال دادبالم يّ دنزل من ي ما تبواكاتنا واياس بآرسوا بين النّ داتب وكال لّ ك
مرنا أوا من ضتعر اهلل وال اقون اتّ أ وقل للعلماء توبكمقين لمن المتّ  وننّ كلت
ب له يبأن أش ينزل ف ن المعرضين بمثل ماأش ينزل ف دم قكالح نّ إف

 هللِ دُ مْ الحَ  لْ قُ تشعرون وَ  نتم الأكم وامكحأد من بع اس ليقرئونالنّ  نّ إ ته وأوامر
   ... ينَ مِ الَ العَ  بِّ رَ 


