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ــو�ِ� �إلخ معشَر   يا  لكم  ُبشر� 
�حلـّناِ� عناية   ُ̀ �ُبـــر ظهـر� 
�لنَّــــيِّر�ِ�  بــــهـذd   �لبåلـد�ِ�
ــو;� �ل ــِ�  خ سّيٍد  ــن  ِم  oٌ;ــا ــش �ب
َمهــابٌة   pلسمــا� كصــاعقة  ��ا 
صدُقنا حصحَص  فيه   Rٌــو ي  Rَلــيــو�
oٍبصـ� ــل  �ه ــلُّ  ك يبكي   Rَلــيــو�
نبـــيِّنا نــبأ   �نـو�َ;   ًقا  �مــصـدِّ
�ليـــوR كلُّ مـبايـــع  i@ فــطـنة
ُخـسـر�َنه  ��; عا)�  من   Rليـــو�
قـــربٍة   @i مــو�فق  كلُّ     Rليــو�
صــدقنا حــّجُة  �لشمس  كمثل  ظهرْ� 
Rٍ �تــنـدُّ ٍن  بتــفـكُّ �لِعـد�  ما� 
?يـًة �بـد�  كـيــف  �كـ�  �هللاُ 

�ُخلـّالِ� َمجَمـَع   يـا  لكـم   Üُطــو
�لعيـنـاِ� لـه  ملـن    È�لصـر� �بـد�  
;مضــاِ�  4 �هللا   �iبـإ ُخِســَفا 
�أل);�ِ� مـن     oًُمـــطـّهـر ظهـرْ� 
�لفرسـاِ�   ; كتـــشــذُّ   ;ٌ �تشــذُّ
فـّتـاِ�  &ٍ مكــذِّ كلُّ  مـا�  قـد 
�لرحـمـِن ملر�حــم  ــًر�  مـــتذكِّ
ـًمـا   ملـو�هـب  �ملّنـــاِ� �مــعظِّ
�يـمــاِ� عـلـى  �يـــمـانـا   (�(��
�لّنــ��ِ� مـن    dمقـعـُد ��لتـاَ�  
yـــنـاÞ قـد شـدَّ َ;ْبـَط  جـنانـه
بشـاِ� �لصـافــنـاِ�   bكاخليـو  ��
��حلــق بـاَ� كصــا;Rٍ  عــــرياِ�
كَشـف �لغـــطـا بإنـا;o  �لـ�هـاِ�
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�إلنــسـاِ� مـكائـَد     d�تـر هـل   R�
َفـّتـاِ� كمـفتـٍر  فيـه  فـّكـرَ� 
عَّـاِ� لـَ مكـفِّـر  كلَّ  ��هــاَ� 
ِعيــد�ِ� لـنـا   Rٍ�ألقــو ِعـيـٌد 
�لطــغـيـاِ�   @�i بآيتــه  ُيخـز@ 
�إلميــاِ�  � تدعوكـم  ��لشـمــس 
yسـبحا ملـؤيَّـٍد   ُمــْلِكـكـم    4
�لشــاِ� عظيـم  ُعظـمـى  ?يـٌة   ��
�لشــجعاِ� �سـّيد   Rألنـا� كهـِف 
yمـكا� ��ـد�  طـر`  �تبـّينـْت 
جــاِ� ُمـِصـرٍّ   Úٍملجـتـر �يــٌل 
��لـدّيـاِ� �لـّر�ـن  ;ّبنـا   مـن  
�ِ��﴿َخَسـَف �ْلَقَمـر﴾ �َتجـاjَ  عـن  عـد
�لـفرقـاِ� مــن  يتلـى  ملـا  شـرًحا 
y�(� iِْكـَر  �َخــلِّ  �ليـه   Ãْفافــَر
�سـناِ� قاطـع   سـيٍف  �قــِع  ِمـن 
ֲדتـاِ�  � يصـغـي  �ال   ُيْهـَد�  
�لفرقـاِ�  � يهــد@  ُمرَسـٍل  عـن 
َلـو�ِ� ��ملـَ �هللا    pـا· شـهـدْ� 
yتركـُت )نياكـم  بعــطـِف  ِعنـا�
هــذ�ِ� لـلكـّذ�& ينــخسـفــاِ�؟
�إلحــســاِ� مـن  ?يـاٍ�   �ُيريـك  
ـرحاِ� كالسِّ  bتصـو ��نـت  ُخِسـَفا 
قـد  جـاp�]  كــالعنـو�ِ� هــذ�ِ�  
�لعــصيـاِ�   oقـد; ِمـن  فاسـتيِقـظو� 

هــل كا� هذ� فــعـــَل  ;&ٍّ  قا)ٍ;
�لذ@ �َجلــْفــر   مــن    ��  Rٌــو جن هــذ� 

�لعد�   ــز�  �خ ــذ@  �ل �حلق   � فا;ِجْع 
صيامنا شهـر   ;�ــر م بعَد    Rليو�
�مــبـا;ٌ] طّيب   Rٌيـو  Rلـيو�
�لقــمر يهديكـــم � نــو; ��ـد�

ــو;�      �ل ــّال`  خ ــاُ�  ?ي لكم  ظهرْ� 
ٍم هـــل هذd ِمن قســِم  عمِل  ُمنــجِّ
مصـــطفى   ٍّµن ِمن   حــديٌث  هذ� 
كالمنا صــد`  ــا�  �ب �لفتوُ�  َجَلِت 
�إلبا بِقي  �لغــــطا   ُكِشف  �فبعَدما 
Yي? ظــهــرْ�   ;مضا�   4  Rــو ق يا 
;بنا ?يـَة  شئَت  ما   �i� فاقـرْ� 
£مد  b? حديث  �حلـديث   Â
�حبـيبـــنا نبـــّينا    Rُكال هـذ� 
��وعهم �لــعــد�   على  ــدُّ  �ش هــذ� 
قاطـٍع ــٍر  �م ثبو�  بعد  ��ُحلـــــرُّ 
صد�)كم    �كيف  عّني  ُتعِرضو�  ال 
&ٌiــا ك ال  صـا)`  �نـي  ��ِهللا 
مهيم¹ ــبِّ  ُحل �هــو�ئــي   ـــُت   �)َّْعَ
�ُنــــُظْر iُكاÂ  pً  قــــمًر� ُمنِصـًفا
شاهٍد  ٍّ&; َقْهَر  َخـْف  العــ¹  يا 
بقـضائه �æسه  �لقـديــر  قمر 
بــــعـدهـا ُيريهـا  ?يـا�  ِهللا 

�ملــحـسِن  �لكـرمي  �هللا   من  هذ� 

(١٦٣-١٦٨ Í ،نو; �حلق)


