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  الس مواتو  رضنيبني األ لومي يتظهر هبا مظلي لناها ابحلق  ز  ا سورة اهلجر نذه
   

 علىاأل وتكمل يفي ابمسي الباق هو
 

خلق الس موات و طانهنات بسلكخرق حجبات املمك ال ذي فسبحان 
 نوار آايتمن غمام األ رسلأو  نسطار األمأ س فهر ات القكل من مز نأو  مرهأب

 ىاستواء الغالم علو يل اآلايتز تنيف  ن  إ قل نيكاملشر  دنها جلو اقشعر ت عال يت 
وقف   م ق ا مجال القذقل اي قوم ه ين الص فات لبي نات للموح  و مساءعرش األ

 ن لن تنصروه الإرض نتم اي مأل األأو  يصحو يكاالرض يبو بني الس موات
 الو افوا عن الل  مر خوا ما يسرت عنه مجال األكتسف الو فركسياف الأبتقتلوه 

  حأن معه كمل يو ه م وحكن خيرج عن بينأ  ن ه يريإين قل  ونن  من املفسكت
كل  لن حيصيه  ال ذي  آخر إىلو ل له أال ال ذي  و لأان من ك  كلكذنفسه   ال  إ

  ائهعأن خيرج عن بني أ  م يري ينونة القكن   إقل  رضنياألو  من يف الس موات
مواقع  إىلذينهم استعرجوا ال   دباكأع ط  تقو ونكشر يسرن  امل كلذبو حب ائهأو 
لو و ن هإقل  ز املنيعيز س الع   ر الل  املقظفيه ليستضيئ منال ذي  املقاما ذس ه الق

وت كملو  هل جربوت البقاءأمث   ز  الع دون معه جنو كن يكلو ه خيرج وح
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ك ال ذي تبار سم املإلا اذين هم استجاروا خلف خباء القرب مقر  هذالعماء مث  ال  
ن إت غمام الفضل فر مث  ارتفعكرض الأت انشقو  عراضت مساء اإلر طمنه انف

 ي بكعات  طق يطعامو انصره عرباتهو  فراتهز ن  معينه إ ين قل نتم من الش اهأ
 ىل علك  و الت   يظهر و  يقلم مصاحيبو يانملأ ينيسأو يدمرشحات  شرايبو

 نغمايت يمعاشر و حلنايت زيبحو يمظرب  العرش العو ءكل  شيرب   و  الل  ريب  
 انكمظت قلوب اإلغظتغ كلذبو نتم من العارفنيأن إ مجايل مرآيتو
قل اي قوم   امع محر منريس من م ى اتهور القكبو ان العرشكر أظت غظتغو 

تفينا كان  ا إكونن  من اخلاسرين قل ت الو تتعر ضوا جبمايل الو خافوا عن الل  
يف  يقيام كلذب  يشهو رضاألو الس مواتيف  ل  منكبنفسنا احلق  عن  

صر فنا اآلايت لعل  و  مرا األلنز  ن كلكذني  طالس الو كبني امللو  كوت امللكمل
نت اي حسني امسع أ كن  إو  رينذك  ونن  من املتكيو نفسهمأيف  الن اس يستشعرون

قع حتت ث و املني حبيظ  ال ي يأتسبت كرض مبا ا األيف  يبتلأك ال ذي اء مس ي ن
 مةظت عيون العكب كلذبو ان من هؤالء املغل نيكمسيف اإلو سنان الس نان

خباء يف  نسبصر األأيف خيام اجلربوت مث   س عيون القو هوتق الال  دسرايف 
 كر الل  مبا مس اكنت فاشأ كن  إو  رضنياألو  هل الس مواتأكوت مث  عيون املل
رب طفاصرب مث  اصء يف شي ربطتض ن الأك اي  إكرمي ال زيز الع كسم املبار ا اإلذهب
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 ن  أب مث  اعلم كون من العاملنيتو كابمس اابقطم كون فعلكلي كعلي دفيما ير 
على يف زور نفسه األيه لت ابحلق  بني ي كبعث ذحينئو  كاعتط كالل  قبل عن
انوا كو عرش الر ضوانيف  وا بلقاء الر محنز ينهم فاذون من ال  كتو  خرىمجاله األ
ك ر ل   ق كلذبو ت لقائهكر دأو   مرت مجال القز  كن  أب  نشه ذاإزين ئمن الفا

ر كلتش ىخر أة مر   كمن نا علي كلكذ   املقر بنيال  إكه ر  ي وس مقاما الدالفر يف 
ال ذي اختصصناه  ير الق زيز هاجر مع الل  العك ال ذي خيأ ر تعرف قو كرب  
  ون من الص ابرينكن تإ فسوف تعرف ان   مر من لأب
 
 


