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 هبىس األدقبسم اّلله األمنع األ
 

 
مر الن اس ابملعروف  أو  ى األمراملتعال. قم عل ك الغن  ء رب  امسع ند ج ل

 الغفلة دته جنو طحاذي أا الس جن ال  ذر هطوف من شطالع كرب   كمر ك أيلكذ
 ك العلي  رب   دعوا الن اس إىلئنا احلسىن لتك إمسا من أمساجعلنا دالض الل. قو 

ز املختار. ليس يز الع كفق مشي ة رب  كم من أقت مشس احلشر ك ألكذهبى.  األ
 دلواح. قك مبا أمرت به يف األن يت بعكل  نفس أبل ل كن يعرتض عليد أحأل

م يفل  ذين أعرضوا عن الوجه أ  صغت قلوب ال    ّ مر ى األشقاق. قم علو  ة  ي  ر  م    إ
 مدكعن عوا مادم اليوم من اّلل  من واق كليس لو  مرد أتى اآلقل اي قوم ق

دائي مر ة امسع ن ز اجلب ار. أن اي إمسييز ى اّلل  العدوتيتم به من لذوا ما أخو 
در القه ار. ما منعنا البالء عن أمران املقت دّلل  الواح كء امللأخرى من أفق البال

ي ة ّلل  دالعبو  زراطب كي ن نفسز احملال.  ديدش كن  رب  ظلموا إين ذال   ذخسوف أن
ك يف رب   دمن قبل سب ح حبم كمرانك ألكذّلل  فيما سويه  مر اا يببت أاحلق  هب
سبيل  ك يفعلي دن مبا ور ز حوال ل حتاأل ل  ك  ك يفن ا معكان   اإلشراق. إو  العشي  

 زيز ن ه هلو العزل يف الل وح إهر ما نظيو  مرهز الوه اب. سوف يرفع اّلل  أيز الع كرب  
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م.   ك الر محن. فيه نضرة رب   دوىب لوجه جتطء العرش ذين حضرا تلقاّب  ال  كالعال 
ل  كل تتب عوا  و  م قل اي قوم ات قوا اّلل  ظعاأل ىء البحرطشا ىن امجع الن اس علأ

نيا. سوف تفىن الك مراتبمشر   ذكم غمرات املوت إ ًذاخأتو ما ترونه اليومو  د 
 حب  اّلل  إن ه يستضيء وجهه يفقلبه  كان يفل  من  كم من مناص إليس ل

يهم دايأكواب يشرب من أو  دوس أبابريقة الفر كيرى عن ميينه ملئو  نياحل كلذ
ز الغف ار. أن يز هلو الع كن  رب  ى إعلد روحه إىل األفق األيصعو  مخر احليوان

مبا   من نعاق الفج ار سوف تراهم جاثيةن ز ل حتو  كر رب  ذك ىمور علاقتصر األ
يوم  كاّلل  مال بل إىلى من أقعلو  كء عليالبهاو  د العقابيدش كن  رب  كفروا إ

 .دالت نا
 


