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  هبىبسم اّلله البهيه األ 
 
 

ّبحان  من  نيمن مي كليد أرسل إق  ب ذ  كمن مسآء رمحة ربب  كل لزب  لل
 ذإذكر لو  يمظللع ك للعليب ه ابسم ربب ذول  خى لألكمنه تفوح رآئاة للربمحن علو 

لللبوح يف  لزب   لقرء من  أ نملنيظب لل دييرأيت آل لّللب ىف أو  طئ للحارت شندور 
ّبمآءز   تكن أيم ميكهلو للعليم لحل ك ب ربب ك به فيه إخربانظهر من أاتّللب ي  ول لل

 كربب  ك  عليم خحري لليوم يوم  صرتدل فيه من لزب ول من  ز ال يو  من خلق فيهنو 
لث  دجك لألمسآء لعلب يقومنب للنبنس من لألمنل كبنفانت ربب  دللحالعلى  مرب 

قل  دبعض للحالآء للعجل من دانب  ّمع  إ يردر قد  مقتدمرت من لك ألكذ
لف سنٍة  دبعي قحل لمتنم أين قل من يدو نب من لملفّكال تو  اي قوم لتبقول لّللب 

هم لليوم من و  غفلةٍ يف   ب للنبنسلعمري إ يمظفر ابّللب ربب للعرش للعك به  كنملٍة إ
 كلكذهم من للشبوق  دحنذوب أكهر تظ ذيلو عرفول للب و  لمليبتني من عرفول لّللب 

 به حملحوب ظهر محشبري إ درض للفآء قمن أو  يف ولٍ  آءطلل ب ك للعليم إ حبأ
ظهن عن للنبنر فنعرف من   حيفك أب  لسئل لّللب ربب ظهر منهن  ورهن أللعنملني 
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 كمن فيهن عن ورآئو   يندب ع للد مر على لأل قم طء حميعلى كلب شي  بهك إربب  درلأ
فر ابّللب جهرة قل اي ك  ذيرأيت للب  ك ب إ وجوههم غربة لجلايمد يف ين جتذمثب للب 

 ال تقولول من ال تعلمو و  مو  لتبقول لّللب دين خيذمن للب  دحكأان  دن  عنكقوم اتّللب  
ر لسم ذك كٍ  ينتشر منعلى شأ نكو  مرانطبلعت من أث للنبنس مبن لدب ح ك ب إ

د ني قكوة لملشر طال خيوبفهم س كربب  دلع للنبنس مبن عنطب بني للعنملني لو ل كربب 
ك ر منلذكهم لليوم منصعقو  فن فخ فيهم  فانت و  دثر للعحنأكذت للفتنة خأ

 ي أححبآئيمن قحل ربب ك  دمن يريعلى  مكهلو لحلن  ك ب ربب دانب إمر من لللصبفنت أب
 يندو نب من للربلقكال تو    ل صروهظيم أفرح عيف  انب د علينن إ ول عمبن ور ز قل ال حت

 ّللب ربب للعنملني دلحلمو 
 


