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 قديم   ل  نز  لت من لدن م  قد نز   عراب  الأ  هذه سورة  
 

 بهىالأ  ي  تعالي العل  الم   س  المقد   وأ ه  
 

من لدنه على  امن عنده وبرهان   ة  بديع وجعلها هللا حج   من سماء عز    تلك آيات هللا قد نزلت بالحق  
وى المشاارد ن ودولااوا هاا  ا نهم عرهااوا هللا بنهسااه ومااا احتجاابهم عااالعااالم ن وه هااا  ااادر عباااد هللا ال اا

ن  عنا ته وسدنوا ه  جوار رحمته ال   ظل   ا ن عظيم. أولئك هم ال   هاا لهضل   ت  سبقت الممدنات وا 
ا ن إاا استشرقت عل هم شمس البقاء . أولئك ال  ب نئدة المقر  مال يصل ون عل هم أهل مأل األعلى ثم  

د  عاان أهااق العلااى ماار   ااج  وا بوجااوههم س  اء هللا ماان األعاارا  العظاايم. أن يااا أحب اا لاا   هلل الع اة  أواارى واار 
اآاسمعوا ند شا ء  ورقاة مان أوراقهاا ها  دال   وتنطاق دال   تا  ارتهعات باالحق  جرة ال  ء هللا مان هااه الش 

وا سارعوا إلاى سادرة هللا ثام اساتظل  أس العزياز الراريم. أن ياا قاوم أن   أنا هللا ال إله إال  هاو المقاد  بأن  
هاه  األمن إال  ه  ظل   مقر   موات واألرض لن تجدن  ه  أقطار الس   صلو تهح   ها تاهلل الحق  ه  ظل  
اا رماايم   عظاام   تاا  بهااا يح ااى داال  تاا  ارتهعاات علااى العااالم ن وتهاا   ماان واللهااا نساامة هللا ال  جرة ال  الش 

ار بهاا قلااوبدم مان إشاارات دال   هاوا إل هاا ودلاوا ماان أثمارهاا ليطه  ااار أثايم. أن اشادروا هللا بمااا  توج  مد 
اي هيااه أتاااى هللا هس والهاااوى وأنقااادم مااان وماارات الاااوهم والعمااى هااا   ااوم ال اااتياااه الاان   عصاامدم عاان

وعر هدم نهساه وأظهار علايدم جمالاه  موات واألرض نبملروت أمره وأظهر سلطانه على من ه  الس  
ا وجعلرام مان عبااده العااره ن. أن اساتقيموا علاى األمار ألن   امشهود   اودل م معدم ظاهر   يطان قاد الش 

اي ولقرااام بااأمر ماان عنااده وجعلراام مااان حااا ن بااأن ترهااروا باااهلل ال اا نااوده ويااأمردم هاا  داال  ظهاار بج
دم لنهسه بح ث لم ا وابت شمس القادم عان وطنهاا أشارقت عان الهائزين. أن احمدوا هللا بما اوتص  

ن   اااا هاااااا ماااان هضااااله علاااايدم ولاااان يعادلااااه شاااا ء   أهااااق العااااراو أرضاااادم وا  ااااا ولااااق باااا ن الس  موات عم 
دام ياات رب  آويتلو عليدم من  وحجا    من و ر ستر   امض ئ   اجه هللا ب ندم مشرق  ودان و  .واألرض ن
 ى علايدم ها  دال  ل اوداان يمشا  ب اندم جمااق القادم بوقاار هللا وساد نته ويتج .وسان ن شهور   ه  دل  

اا آواار وبااالك تم اات نعمااة هللا ورحمتااه علاايدم لترااونن    حاا ن بتجل اا اررين. ه نبغاا  لراام بااأن ماان الش 
 نبغا  لرام  اا هزتم إن أنتم من العاره ن. إا  دوندم ما هازوا بم ها ألن  األرض دل  ى قبائل تهتوروا عل

بااأن تول قااوا بااأوالو هللا لتهاا   ماان شااطر قلااوبدم روائااك القاادس علااى الممدنااات ويظهاار مااندم آثااار 
ن  حمن الر  دم الر  رب   ر مان ماندم ماا ال ظها تاه هاجهادوا باأن يظهارا اصطهارم عان با ن بري  ه لم  حيم. وا 

جوم با ن ماأل األرض ل هتادي بدام عبااد دوندم ل برهن اوتصاصدم بنهسه ب ن العالم ن. دونوا دالن  
ا نهم احتجبوا عن عرهان هللا ومظهر أمره ودانوا مان الغااهل ن. دوناوا أمنااء علاى أنهسادم وأنهاس ال  
ن   اس ثم  الن    ن وأناتم مان المااء والط اهاا هللا مان قبال أن  ولاق ا دم تا  أحب  هاا لصاهة ال  ها  أماوالهم وا 

بلساان اس ماندم داالك  نصاحدم هللا وا مان أنهسادم وال الن اإن ال ترونوا أمناء ه  األرض لان تطمئن ا
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ن   نهوسادم  روا صدوردم عان الحساد والبغضااء ثام  ه لادرى لرم وللوال ق أجمع ن. طه  مظهر أمره وا 
ن ا لهام عان وازائن  عبااد إال  بماا هاو و ار  ه ماا أمار العن البغ  والهحشاء ثم اعملاوا بماا أماردم هللا وا 

ااا نيا ماااع أحاااد دعوهاااا ألهلهاااا لتساااتريك ارم أن ال تجاااادلوا لماااا ولاااق هااا  الاااد  موات واألرضااا ن. إي اااالس 
اا أنهساادم وترااونن   ن   داام العلاا   لوجااه رب   اوالص  نااا ب ااد رب   العظاايم. وا  يغناا  ماان الاارحمن داام ملرااوت الغا
ن ا يشاء بأمر   أودع األرض ب اد الملاوك  هللا اعلماوا باأن   الراريم. ثام   ه لهاو المقتادر العزيازمن عنده وا 

سدرة األمر ومن دون الك األمار  ه  ظل   ن  دولن  إوجعلهم ظهورات قدرته ب ن الوال ق أجمع ن 
نيا وزورههااا ألهلهااا أودع الااد   اه لاام  اازق مااا أراد لنهسااه شاا ئ  ب ااده يهعاال مااا يشاااء ويحداام مااا  ريااد. إن اا

العظيم. وما أراد  ه ما أراد لهم إال  ما هو  بقى بدوام نهسه العل   ل ها ألن  وقد س أوليائه عن الت وجه إ
اي لان يشاهد ما سواه ويعرجهم إلى مقر األمن مقام ال   نيا هو قلو  أحبائه ليقد سهم عن دل  من الد  

ادااري العزيااز البااديع. أن اهتحااوا يااا قااوم ماادائن القلااو  بساا    هيااه إال  بااوارو الوجااه ولاان  ااادر إال  
أن اعملوا بما  حمن من قبل وح نئا  ودالك أمردم لسان الر   دم المقتدر العزيز المنانسان باسم رب  الل  

ارم أن ال تجادلوا ه  أمر هللا ماع أحاد ألن اا العالم ن. إي   دم ور   أمرتم وال تجاوزوا عن حدود هللا رب  
ااأرهعنااا ح رنا الن  داام الس  ا علااى الوالئااق أجمعااا ن. أن صاار بالحدمااة والبياااان هضااال  ماان لاادن     وقااد 

ن  هللا لتشتعل مندم أهئدة الن   اشتعلوا يا قوم بحرارة ح    صر لو أنتم من العاره ن. هاا حق الن   اس وا 
عل هاا باسامه من و ليسو ر األرض  نيا وما ولق ه ها وعل ها ولو أرادعن الد   اس  ه لم  زق دان مقد  إن  

هللا  إن   .المقتااادر العزياااز القاااد ر. أن اصااابغوا ياااا قاااوم بصاااب  هللا ثااام اجتنباااوا عااان صاااب  المشااارد ن
ا ن يشاهد ماان قاوا هاا  د ان هللا وال ترتربااوا البغا  والهحشااء دونااوا مان ال ااقااوى أن ات  والت   بر  لياأمردم باا

بغاا  لراام أهاال البهاااء هاا  هاااه داام الموتااار ويظهاار ماانهم أثاار هللا ووقاااره دااالك  نوجااوههم أنااوار رب  
 ام لقاائ  ووصاال  ثام  د د. أن يا أعرابا  اسامعوا نادائ  ثام امشاوا علاى أثاري ثام ااداروا أي اام الش  األي  

 ا نهم ات بعااوادااريم. دعااوا دااأس الهناااء ماان ال اا هجرتاا  ووربتاا  وسااجن  ل ااادردم هللا هاا  ملرااوت عااز  
األعلاااى هااا  هااااه الرااار ة  دااام العلااا   باسااام رب  وااااوا داااأس البقااااء مااان أنامااال البهااااء  الااانهس والهاااوى ثااام  

ن   ااار عبادناااا األعااارا  ال ااابهاااا تساااتغن  الن   األوااارى وا  ا ن هاااوس عااان العاااالم ن. أن ياااا قلااام القااادم اد 
وانقطعهام عان المشارد ن ليهرحاوا ها  أنهساهم  إلى شطر رحمتك اهم هللا بنهسك وجعلهم ناظر  اوتص  

. قال ياا قاوم رهياع   شاام    جبال   راض وانادد ت دال  اي انهطرت منه سماء اإلعاويستقيموا على أمر ال  
 ال بعاد ك ط اور الل  يظهر والعجل  نادي وتتحار   امري  الس   إن ا أوبرنارم ح ن الوروج عن العراو بأن  

ارم أن ال تنساوا دلماات هللا دوناوا ها  عصامة منياع. تااهلل ياا أعرابا  لاو تنظروننا  مس إي   بة الش  و
اا اق ماان د ماان تتااابع الباليااا وظهاارت ألاا  األماار علااى ه ئااة الااد  و لاان تعرهااون  وقااد اباايض  مسااك الس 

المن ار. يااا أعراباا  ال تنساوا ادااري وبالئاا  وال دربتاا   اصاهر  هاااا الوجااه المحماار   القضااايا ثاام   تاوال 
جماااق  ع ناا  يمطاار وقلباا   نااوس علااى نهساا  باا ن هااهللالء المشاارد ن. تاااهلل إن   وابتالئاا  هااوعمري إن  

ااعلااى الر   عااداء وهيداال اإلرادة قااد اسااتقر  المشااي ة قااد تغ  اار ماان ظلاام األ بر ماااد والقاادر شااق  ثيااا  الص 
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والقضاء منع عن اإلمضاء بما ورد من جنود األشقياء على هللا العل  األعلى ها  ظهاوره األوارى 
سان ويحهظ هيدال  نصر جماق هللا بالل   امع ن. هل من ناصر  إن أنتم من الس   ودالك قض  األمر

ا ن ماا منعاتهم حجباات األساماء عان الاورود ها  طمطاام يان ويدون من ال اأمره من س وف أهل الب
 رحم على هاا المظلوم ويستقيم على نصره وينقطاع  در الحديم. وهل من اي رحم  األعظم هاا الا  

اي عاد ال ام ها  محضاري قاد قاام علاى قتلا  ب اترل  اي لن يقدر أن ال   عن العالم ن. أن يا أعراب  إن  
 وساا  البقاااء لرام ماان قصااص  ل مناااه وحهظناااه هاا  شاهور وساان ن. تاااهلل لااو أقااص  ولقنااه ورب  ناااه وع

إلى  إلى الب داء وتنوحن   عن أنهسدم وأرواحدم وتتوجهن   وما ورد عليه من ائا  البغضاء لتنقطعن  
ألنهسادم ياا معشار المولصا ن.  اهظ ادم ولرن أمسدنا القلام عان البياان حوس من أجسادأن تهارو الر  
ا ن جعااال هللا ال ااا مااان الغااااهل ن. إن   حاااوا لوحااادت  ووربتااا  وساااجن  وبالئااا  وال تراااونن  ياااا أعرابااا  نو 
هاا  األرض قااد قاااموا علااى اإلعااراض علااى شااأن عجااز عاان ادااره قلاام العااالم ن. يااا  ظاااهرهم عباارة  

هاااو تجن بااوا عاان مثاال هااهللالء ودونااوا هاا  ا ن تهاا   ماانهم روائااك الن  بااوا ال ااأعراباا  اساامعوا قااول  وال تقر  
احمن ح ن ال اع. دالك أمردم جماق الر  عصمة مني يطان إن أناتم اي أحاطتاه األحازان مان جناود الش 

اا تاادر م يااا أهاال البهاااء باادوام الملااك المقياء الاااي أشاارو عاان ناحيااة البقاااء علاايدماان العاااره ن. والض 
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