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 هبىدس األقاأل هو
 
 

ى األرض احلمرآء من أ فق م الكربآيء علز  ل  يناك عن ورآء ق   دان * ظك 
ال تكن من و  يمر أن استقم على أ * ز الوّهابيز نّه ال إله إاّل هو العالبآلء إ

هم اّلّل بقهر من ذسوف أيخ دوا كفروا ابّلّل رّب األراببراذا أوتوا ما أين إذالّ 
  * القّهار ر نّه هلو املقت ه إعن
 

فلّما  طانسلو   رةاّلّل كبريهم بق ذخ  أين حكموا علينا قذّن الّ اعلم أ
ضرب على  ء قال هل من عاصم  امتّسك ابحلكمو  اب فّر إىل الباريسذى العرأ

م من  ن ينعد أئكة القهر كافلّما التفت إىل مال قيل الت حني مناصو  فمه
 ز جتري من حتته األهناربغايل قصر يف الو  خرفزّ بيت من ال  ياخلوف قال عن

أما تسمع ضجيج  اإلجهارو   آء لو أتيت مبا يف الّسرّ قال اليوم ال يقبل منك الف
هل انح من فعلك أ  ق ال كتابو  ون بّينةدسارى من ين جعلتهم أذل اّلّل الّ آ

نّه جآئك قهر رّبك إ  شراق قاإلو  وفون العرش يف العشيّ طين يذالّ و  وسدالفر 
يّها لسانك اي أ ذقال خ ا منشوريذهو  ر الّناس كنت ص  قال احملال  ي لش
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يّها املشرك عو أهلي قال هيهات اي أدقال هل يل من مهلة أل دالكافر بيوم الّتنا
بواب لك اي أيّها املعرض عن املختار أفتحت   نة اهلاوية قز ته خدا انذإ ابآلايت

اآلفاق  دكنت منرو   ذإ دو ديّها املر يت اي أنسأهّنا تشتاق إليك ارجع إليها إ رالّنا
 لمك انشّق سرت احلرمةظاتّلّل ب دواتو األذتى هبا لم اّليت أظّ لمك حمت آاثر الظب
ي يعصمك من خشية رّبك اجلّبار ذالّ و  ين مهربكوس أدركان الفر لت أز لز تو 

 ته سكرات املوتذخا أذإ يّها املشرك املراتبن مهرب  اي أليس لك اليوم م
اه ملك دان العقاب  ي ّن رّبك شاّن إ بقهر من لانه ذخلك أذر بصره كسكّ و 

قيل إاّل جهّنم اّليت منها  هل لك من مفرّ  دا ئكة شه مالذعن ميني العرش ه
ت  ه هاوية اّليت وعذخل هداب قيل اذئكة العٓ  استقبل روحه ملو  ديغلي الفؤا

 ي كان مثلهذل الّ ز سوف نع اّيماألو  نت تنكرها يف الّليايلكو  هبا يف الكتاب
 ن استقم على األمرأ اجلّبار زيز ان العأو  دي حيكم على البالذمريهم الّ أ ذأنخو
ي غرّته ما ذك مفرتايت الّ  ن ختماآلصال إاّيك أو  وّ  رّبك يف الغ  سّبح حبمو 
ان طوحى الّشييوحى إىل اوليآئه كما أ مالك األمساءن كفر ابّلّل يناه إىل أطعأ

  اب قذله الع  ّ نّه مّمن استعإ ال  أ  اآلخرةو  نيا ّ يف ال سوف تراه خاسرا ولياهإىل أ
كتب ما و  ء فيه على اّللّ ز استهو  نّه لكتاب الفّجارإيف هناك كتااب   رسل إىل أحأ
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ر  ى اّلّل املقت تى القهر من لأا ذقل هل ترى من يعصمك إع منه األشياء ز ف
لى األمر قم ع العاّلم زيز ّن رّبك هلو العإور  خربانك خافية الصّ ألك ذكاملختار  
ام قل اليوم ينبغي لكّل  قّلت األز ي فيه ذا اليوم الّ ذرهم يف هكّ ذ و  حّبيتأمّث امجع 
 يّ  ان املهذخأمّث  ال  القوم ليس هلم اليوم من و  و  نّه ولّيكمإن ينصر ربّه أمقبل 

ان قال هل يل  وة من عنطتته السّ أا ذلواح إاألو  برزّ اب يف الذانه الع ي وعذالّ 
سّعرت لك و  يّها الكافر ابملآب تلك اجلحيمأقا لك اي من رجوع قيل سح

أنت اليوم ليس لك من اّلّل من واق  و  لةطتركت املعروف يف احليوة الباالّنريان 
 رّب و  قال هل يل من حميص قال ال دكباابت األذو  س ي بك انح روح القذالّ 

بضة بق ذخأ  و  اث جهل األأع منها ز ا صاح صيحة فذإ سباببكّل األ لو أتيت
انه كما ذخأ  ق ار ّ ار قيل ارجع إىل مقّر القهر يف الّسقر فبئس سوء ال قتاإل
 لبابويل األأ  اب تلك بيوهتم تركناها للعنكبوت فاعتربوا اي ز حان من قبله األذخأ

 وىب ملن يقرئهطلت له آايت القهر يف الكتاب زّ نو  ي اعرتض على اّللّ ذهو الّ 
قصصنا لك قصص اجملرمني لتقّر به لك ذّن له حسن مآب كإر فيه يتفكّ و 

 ّن لك حسن املآل إعينك 
 


