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 يمكاحل زيز ى الع لت من لز  ن  ق منياأل سورة
  

  والز بال  يّ دباأل بسم اللّ  
 

هرت استقامة ظمنه إىل ال ذي  ن القي وممى اّلل  املهي تاب من لكا  ذه
 * العقولو   رواحت األانصعقو   هىالن   ويلأ ة فئأت ربطاض يوم فيهيف  ربىكال

  ون قكاملشر  طكحاأذ إ قت ابحلق  طنو   كورا عن ىت الور ذمبا نب كل طوىب
ى هباأل قدسرايف  يمع كن  إك ل ييت ما ينبغد  او   ه عهو  وفيت مبيثاق اّلل  

سوف  كيفتخروا ب نأ هل العراقأل يينبغو   * دو دالو  زيز العو  له كن  رب  إ
 كولئأ فروا ابّلل  كينهم  ذقول ال   كنز حي ال * يفقهون ن  اليوم الكلو   يفتخرون
  اابقي كرب    ما عن د سوف ترىمقام حممو  كل ر   ق  ق * يشعرون قوم ال

مأ حيسبونأ * كل هم مي تنيالن اس  و  م حمسنونأ ن ونظهل يو   !رمأعلى  ّن    ال ؟ّن 
من أح   ر قل فانصفوا اي قوم هل يق * يعلمون اليوم ال ن  كلو   الر محن كرب  و 

 ضكير و  أالبيان و  مةكمضمار احليف  ن يسنت  مع فارس املعاينأم كعلمائ
 زيز الع كرب  و   الر محن الآية  يجتل    عن دالش هو و   اشفةكان امل مييف  رفهطرف ط

م من ظعاء سرير القلم األ ارتفع ن  م قكقالمأوا كمسأن أاي قوم  * الغفور
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 هلإن ه ال إ  ىبر ي ة اهلهبى يف ّلل  األ اء اارتفع ن  قو  م مث  انصتوا الق كن مال ل
 به كخربانأو  املنامك يف مرانأبل غت ما   مني قأن اي أ * ان املهيمن القي ومأإال  
  ى حمم  كب  قل اي مأل الفرقان ق * احلق  عال م الغيوبو  له كن  رب  إوح الل  يف 

سوف   ىعرضتم عن اهلأو   ين ات بعهم اهلوىذنتم ال  أم كلمظرسول اّلل  من 
فيه ال ذي  يوميف  من آمن ابّلل  على  فتيتمأو   * دلباملرصا ن  رب  إما فعلتم  ترون
ى دانال ذي  ما مسعتم صوت الص ارخأ * بصاررت األكسو  ت الوجوهد  اسو 

نتم أضائت اآلفاق أمنه ال ذي  هورظ  ا الذم هبكبش ر و   رضاألو   بني الس موات
 زفق احلجاأشرقت مشس العلم من أ ذإم كين قبلذعرض ال  أما كعرضتم عنه  أ
ن ه أن  رئيسهم ظهل ي * لباباأل ويلة ألهم آيكتر و  نبهمذهم اّلل  بذخأ  ق
 * نقضوا امليثاقو   فروا ابّلل  كهلم مبا   ارابب سحقرب  األو   ال ؟القوم يدها
  ت الس حاب قل خافوا عن اّلل  كبو    صاح الر عو   س لمهم انح روح القظب
 زيز العو  ن ه لهإليه إارجعوا  نأ ه مر من عنم أبكخلقعلى ال ذي  ربواكتست الو 

  هللاسبيل يف  ان  قبلناهإاتّلل   ؟علينا من البالاي دتفرحون مبا ور أقل  * الت واب
رض األعلى  مل مينعنا من ديوم املعا كمالد إىل ع العبا  من حتت الس يف نو 

  ال ؟وة اخللقطهل متنعنا س * ر املختار املقت كن رب   مران به من لأعم ا 
ن امسعوا قول من أان طسلو  رة ق يذل  كيعرتض علينا  و  لو   احلق   ينفسو 
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ن أ * املتعال لغن  او  ن ه لهإعرضتم أن إو   مكنفسن مسعتم ألإم لوجه اّلل  كينصح
ة كته ملئطحاأو   رة املوتكته سذخأ ذإمني نبأ املهتاض األ نبئ علىاي قلم األ

هل ترى  * دا ة شكالء ملئؤ ه داي فؤا :عن ميني العرش كه ملي  دان ظغال
ن ه إ * دالفؤا يمنها يغل الن ار ال يتإال   دجيارب  اإلو   ال قيل ؟صمن منا كلنفس
ما كانه  ذخأ  العال م ق زيز العو  له كن  رب  إر ة كه الذهيف  م عليناكحال ذي و  ه
م من ك  * العقاب  ي ن ه لشإوا دراأا ذإ ي  ن ه قو إاب ز حان من قبله األذخأ

  القبورإىل  هم من القصورلناز نأ كم من امللو كو  بوتكناها للعنكالبيوت تر 
ابذخأ  مث  اعلم ق * ارظناأل ويلأل عربةجعلناهم و  عج ناه و   ان قبضة من الرت 

إىل  رسلناهأه    شأرب كا  ذإو   مينانطنفخنا فيه روح اإلو   ار قتاإلو  رة مبياه الق
 * يمكاحل زيز الع كرب   دراأني ما كفيه بل غنا امللو  * تاب منريكاملني بظ  رئيس ال

رسلناها أو   بعثناها ابحلق    مساء قاأل كى اّلل  مال خرى من لأن ه آلية إقل 
 مرانه ليقابل منأو  شأن لعلى  ان لمة من عنك قو ينا قلبه بان  إ * ان مبنيطبسل
  وهتمطير ليعلما ان ه مل خيو فنا س ر الق املقتو  له كن  رب  إرض ألاو   الس مواتيف 
 كمر ن أنكلو   كان موليكما  كن  ك  كن  إ * رضنياألو   الس مواتيف  ال منو

لناها ز  نو   صر فنا اآلايت كلكذ  * الغفور الر حيمو  له كن  رب  إمة قبل البيان كابحل
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  ك اّلل  ابحلق  سوف يرفع * هبا بني العاملني يلتباه كليإرسلناها أو  ابحلق  
 * ه العاملنيٓ  لإاي  كل  ن احلمأ قلو   مئنطن اأكفروا آبايته ين  ذل ال  ذخيو 


