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 هو هللا
 
 

َرى، ِإْعَلْم َأنَّ اأَلْحزاَب يف الُقُروِن  ريَُه يف ِجواِر َرْْحَِتِه الُكب ْ اي َمْن َيْدُعو ٱّلله َأْن ُيُِ
اأُلوىل َكانُوا ِبُكلِه ََلٍْف يَ تَ َرصَُّدوَن ُسطُوَع نُوِر اَلَُدى وبُ ُزوَغ َكوَْكِب الُعَلى َوظُُهوِر 

ْوُعوِد ِمْن َجابُلَقا َوَجاب ُ 
َ

ْبِت امل ْوُعوِد ِمْن َمِديَنِة السَّ
َ

َتِظُروَن ظُُهوَر امل ْرَصا، اليُهود َكانُوا يَ ن ْ
ْوُعوِد ِمْن َكِبِد 

َ
َتِظُروَن ظُُهوَر امل ُة ِعيسى يَ ن ْ ْخِفيَِّة َعِن األَْنظاِر وهذا ُهَو َجابُ ْلقا، وأُمَّ

َ
امل

ماِء َعلى َسحاٍب انزٍل ِمن اأَلْوِج اأَلعلى فهذا ُهَو جاب ُ  َتِظُروَن السَّ ْرصا، والَكْيَسانِيَُّة يَ ن ْ
ُة  ْوراِء فهذا ُهَو اجلابُ ْلقا، وأُمَّ ِديَنِة الن َّ

َ
ْوُعوِد ِمْن َبطِن َجَبِل َرْضَوى الَقرِيِب ِإىل امل

َ
ظُُهوَر امل

َتِظُروَن ظُُهوَر َمْوُعوَدِهْم ِمْن ََمَلٍه ََمُْهوٍل َفهذا ُهَو اجلابُرصا، وكلُّ أُمٍة  الُفْرِس الَقِدميَُة يَ ن ْ
َتِظُر َمْوُعوَدها ِمْن َمِديَنٍة أَْو َجزِيَرٍة أَْو َحِظريٍَة ََمِْفيٍَّة َعِن األَْنظاِر، وِِبذا اْعتَ َرُضوا عليه  تَ ن ْ
ْوراِء، وهذا َسِبيُل  َسِة الن َّ َقدَّ

ُ
يوَم ظُُهورِِه َبْل قاُموا ِبظُْلٍم َوبَ ْغضاَء على تِْلك اَلَياِكِل امل

ٍة َمْوُعوَدها ِِبََسِب اخَلطِأ والظُّ  ْلِم على َمظاِهِر اأَلْْساِء احُلْسََن، وِإَّلَّ َلْو َوَجَدْت ُكلُّ أُمَّ
الَعالئِِم وُشُروِطها َلَما َسَقَطْت يف ِمهاِد ُهُبوِطها وَدرََكاِت قُ ُنوِطها، وإّنهِ ُحبًَّا ِبَك 

ِجيِد أَدُعوَك ِإىل اَلَُدى وأَُقوُل َلَك جا
َ

ِهد يف أَْمِر َربِهك َحَّتَّ يَ ْهِدْيَك ِإىل وبَِنْجِلَك امل
اِبِقنَي وِفيما اْعتَ َرُضوا ِبِه  ْرَسِلنَي السَّ

ُ
اِطِع ِمَن األُُفِق اأَلْعلى وََتَعَّْن يف األَنِْبياِء وامل النُّوِر السَّ

َرِبِهِْم، ِعْند َذِلَك يَ ُلوُح  َعَليِهْم وماَذا فَ َعُلوا ِِبِْم وِباَذا اْحَتَجُبوا َعِن احَلقِه وَغَفُلوا َعْن ِذْكرِ 
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ُز َعِن الباِطِل وَتِصُل ِإىل مقاِم ِعْلِم اليِقنِي وتَ ْهَتِدي ِإىل َعنِي الَيِقنِي  َلَك أَْنواُر احَلقِه َويَ َتَمي َّ
ِبنِي وعليك التَِّحيَُّة والث ََّناءُ 

ُ
ُق ِِبَقِه الَيِقنِي ِبَفْضٍل ِمَن النُّوِر امل   هاء عبهاس()عبدالب   َوتَ َتَحقَّ

 


