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هو األقدس األهبى

ك ظ * انديناك عن ورآء ق لزم الكربآيء على األرض احلمرآء من أفق
الوهاب * أن استقم على أمري وال تكن من
البآلء إنّه ال إله ّإال هو العزيز ّ
اّلل بقهر من
رب األرابب سوف أيخذهم ّ
الّذين إذا أوتوا ما أرادوا كفروا ّ
ابّلل ّ
القهار *
عن ه إنّه هلو املقت ر ّ
فلما
اعلم أ ّن الّذين حكموا علينا ق أخذ ّ
اّلل كبريهم بق رة وسلطان ّ
متسك ابحلكماء قال هل من عاصم ضرب على
رأى العذاب ّفر إىل الباريس و ّ
فلما التفت إىل مالئكة القهر كاد أن ينع م من
فمه وقيل الت حني مناص ّ
اخلوف قال عن ي بيت من الّزخرف ويل قصر يف البغاز جتري من حتته األهنار
السّر واإلجهار أما تسمع ضجيج
قال اليوم ال يقبل منك الف آء لو أتيت مبا يف ّ
اّلل الّذين جعلتهم أسارى من دون بيّنة وال كتاب ق انح من فعلك أهل
آل ّ
العشي واإلشراق ق جآئك قهر ربّك إنّه
الفردوس والّذين يطوفون العرش يف
ّ
لش ي احملال قال كنت ص ر النّاس وهذا منشوري قال خذ لسانك اي أيّها
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الكافر بيوم التّناد قال هل يل من مهلة ألدعو أهلي قال هيهات اي أيّها املشرك
ابآلايت إذا اندته خزنة اهلاوية ق فتحت لك اي أيّها املعرض عن املختار أبواب
النّار ارجع إليها إ ّهنا تشتاق إليك أنسيت اي أيّها املردود إذ كنت منرود اآلفاق
انشق سرت احلرمة
اتّلل بظلمك ّ
بظلمك حمت آاثر الظّلم الّيت أتى هبا ذو األواتد ّ
وتزلزلت أركان الفردوس أين مهربك والّذي يعصمك من خشية ربّك اجلبّار
ليس لك اليوم من مهرب اي أيّها املشرك املراتب إذا أخذته سكرات املوت
وس ّكر بصره كذلك أخذانه بقهر من ل ّان إ ّن ربّك ش ي العقاب انداه ملك
مفر قيل ّإال جهنّم الّيت منها
عن ميني العرش هذه مالئكة ش اد هل لك من ّ

يغلي الفؤاد واستقبل روحه ملٓئكة العذاب قيل ادخل هذه هاوية الّيت وع ت

هبا يف الكتاب وكنت تنكرها يف اللّيايل واأل ّايم سوف نعزل الّذي كان مثله
وأنخذ أمريهم الّذي حيكم على البالد وأان العزيز اجلبّار أن استقم على األمر
غرته ما
وسبّح حبم ربّك يف الغ ّو واآلصال ّإايك أن ختم ك مفرتايت الّذي ّ
الشيطان
ابّلل مالك األمساء يوحى إىل اوليآئه كما أوحى ّ
أعطيناه إىل أن كفر ّ
إىل أولياه سوف تراه خاسرا يف ال ّ نيا واآلخرةأال إنّه ممّن استع ّ له العذاب ق
اّلل وكتب ما
الفجار واستهزء فيه على ّ
أرسل إىل أح يف هناك كتااب إنّه لكتاب ّ
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اّلل املقت ر
فزع منه األشياء قل هل ترى من يعصمك إذا أتى القهر من ل ى ّ
الص ور إ ّن ربّك هلو العزيز العالّم قم على األمر
املختار كذلك أخربانك خافية ّ
لكل
مثّ امجع أحبّيت وذ ّكرهم يف هذا اليوم الّذي فيه زلّت األق ام قل اليوم ينبغي ّ
ي
مقبل أن ينصر ربّه إنّه وليّكم والقوم ليس هلم اليوم من وال مثّ أخذان امله ّ
السطوة من عن ان قال هل يل
الّذي وع انه العذاب يف الّزبر واأللواح إذا أتته ّ
سعرت لك
من رجوع قيل سحقا لك اي أيّها الكافر ابملآب تلك اجلحيم و ّ
اّلل من واق أنت
النّريان تركت املعروف يف احليوة الباطلة واليوم ليس لك من ّ
رب
الّذي بك انح روح الق س وذابت األكباد قال هل يل من حميص قال ال و ّ
بكل األسباب إذا صاح صيحة فزع منها أهل األج اث وأخذ بقبضة
لو أتيت ّ
السقر فبئس سوء ال ّ ار ق أخذانه كما
اإلقت ار قيل ارجع إىل ّ
مقر القهر يف ّ
أخذان من قبله األحزاب تلك بيوهتم تركناها للعنكبوت فاعتربوا اي أويل األلباب
اّلل ونّزلت له آايت القهر يف الكتاب طوىب ملن يقرئه
هو الّذي اعرتض على ّ
لتقر به
ويتف ّكر فيه إ ّن له حسن مآب كذلك قصصنا لك قصص اجملرمني ّ
عينك إ ّن لك حسن املآل
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