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 ىوضع الميزان وحشر من علو الّرحمن بسلطان مبين ىتأوالنّبأ العظيم قد 

 الّسموات يواضطرب من ف ت األبصارر  ك  س   اذ  ا  الّصور  يجمعين قد نفخ فأاألرض 

انقطع عن العالمين هذا يوم فيه تحّدث و خذته نفحات اآلياتأّّل من ا  األرضين و

الّسمآء  تتأو انشّق قمر الوهمو من العارفيننتم كثقالها لو أالمجرمون األرض بما فيها و

رت انقعو المناد ىالقدير ناد المقتدر كمن خشية ربّ  ىع  ر  النّاس ص   ىنر ن  ي  ب  م   ان  خ  د  ب  

صحاب اليمين أو شهيقو زفرة ياصحاب الّشمال ف نّ ا  قهٌر شديد  كعجاز النّفوس ذلأ

رّجت  نّهم من الفآئزين قدا   ّل  ا  الّرحمن  ييادأيشربون خمر الحيوان من  ريمكمقام  يف

وجوههم  يف ىالعباد نر ثركأر كخذ السّ أة مردفين كالملئ ىنرو مّرت الجبالو األرض

مر اهلل أم اليوم من الّطاغوت قل ّل عاص  ى لا  ا المجرمين يهرعون حشرن كذلكآثار القهر 

 رهمبصاأرت كّل يشعرون قد سو ليهماا  ضّّلهم ينظرون أالّذين  هذا يوم عظيم نريهم

القيّوم قد نزغ  نّها داحضة عند اهلل المهيمنا  و نفسهمأقوم عمون حّجتهم مفتريات  همو

تاب كاألشرار ب ىلا  يسرعون  عذاب غير مردود يصدورهم وهم اليوم ف يالّشيطان ف

خذوا ا  المجرمون و قبضته يرض فواأل يعملون قل طويت الّسماء كذلكالفّجار 

خرج النّاس من و ةح  ي  تت الص  أقل قد  ّل يعرفونو دي  د  الص   ّل يفقهون يشربونو بناصيتهم

 يوجهه ف ىّب علكمنهم مو شطر الّرحمن ىلا  منهم مسرع جداث وهم قيام ينظرون واأل

وهم عنه غافلون  البرهان ىتأو يات وهم عنها معرضونمنهم متحيّرون قد نّزلت اآلالنّار و

 ا  ذا را  
 
نّها نور أيحسبون و النّار ىلا  يهطعون  عبونوجوههم وهم يل ت  وا وجه الّرحمن سيئ
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 اهلل ىتأو ميّزون من الغيظ قد شّقت الّسماءتو تأقل لو تفرحون  اهلل عّما يظنّون ىفتعال

سجن  ينّا فا  يم اعلم كالح هلل المقتدر العليم كلّها الملكبسلطان مبين تنطق األشيآء 

نود الّظلم بما اأو عظيم بهجة ّل  يّن الغّلم فكين ولكالمشر ييدأ تسبتكحاطتنا ج 

 ّل سطوةو سبيل اهلل ّل يحزنه ضّر الّذين ظلموا يلّها تاهلل فك األرض ييعادلها ما ف

بضيآء ّل تمنعه  شرقت شمس الفضلأمنه و فق لهذا األمرأّن البآلء ا  رين قل كالمن

تحت  كركنّه يذا  ما كر العباد كثّم ذ كيّل ظنون المعتدين اتّبع مولو وهامسبحات األ

 الغافلين  ... ما منعه نعاقو يفالسّ 
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