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  ديدار الشّ بسم اهلل القهّ 
  
  
 ال  هنّ أهو عنده ب نْ مَ وَ  اهللَ دُ هِ شْ ا وَ  العزيز الحكيم هو ٕاّال  هَ لٓ ا حاط ألما قد  دُ هَ شْ ا
 هلٓ إ وت عظمته ال كملو عّزته جبروتفي  علم اهلل بمثل ما هو قد شهد عليه به
  بعد و وس المنيعئم القدّ اهو الفرد الق ٕاّال 
  
 هللِ  دُ مْ حَ لْ ا  تَ اخْ  دْ قَ ي ذِ ال تَ ا اخْ مَ بِ  ينِ ص ما اصطفى به ب يمنركأو وليائهأبه  ص
لجالل قدس  يا ينبغالحمد حمدً  هُ لَ وليائه فَ أبه بما وهب ي انحنّ و صفيائهأ

 ركذكّل  على ييستعلو حمدكّل  يفوق به على اجمال نور طلعته حمدً و عّزته
  ر المستعان بّ كالعزيز المت ه لهونّ إ وسواه  حدالٔ  يال ينبغو اهيّ إ ٕاّال  به ال يستحّق و
  
 تصبرو اهلل نع يال تستحي نتأ كنّ إ و قولأ نمَ بِ وَ  قولأن مَ لِ وَ  قولأيف كف

 ن عبادهحمٰ وعد الرّ الّذي  يوم ال ترجوو ارال تخاف من غضب الجبّ و ارالنّ  على
 ر منكّ تتف مْ لَ وَ ا اهلل  سخط على ٕاّال  كما صبرو فاصبر حّق لبا يفيه يقضالّذي 
 كتساعا كيف قضى عليكلى يومئذ إ  ما سمعتسمعت الّذي  يومأّول 
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 ةب الحَ  َق لَ فَ الّذي ربّي و رامة الكو ةعزّ و راحةو عيشك في نّ أ  تظنّ أ كدقائقو
لج الثّ  على ين تمشأب كسمعت فرض عليالّذي  يومأّول  ة منمَ سْ الن  ىءر بَ وَ 

   بعهتتّ و عنده ن الحّق تبيّ و رهكذ سمعتالّذي  لىإ  كبصدر
  

ة ذلّ  كئارو نّ إ و كتبعزّ  رضيتو كفرحت بمقعدأ كمت يداما قدّ و كل فويلٌ 
مت بمن هو كيف حك نظرأفيه  كال ناصر لو العذابأشّد و عظيمة ال عّز فيها

براهين و مةكان عنده آيات محكو سالم اهلل عليه لّ كعلى الو كة عليالحجّ 
محض بمثل حّق  ه لعلىنّ إ و رضهل االٔ أن حد مأالّتي ال يقوم بها  دةكّ مؤ

لم  كرشادإ وزن و كمبلغ عرفان نّ إ و يائهولأو رسلهو هعلي ان اهللك يذالّ  حّق 
 على جمعو نن يتبيّ أراد أمر أا سمع بنّه لمّ فر فرعون الٔ كبقدر مبلغ ّي لد نكي

خلق الّذي ته فوعائه الباطل بين رعيّ ادّ و ذبهكثبات حر الٕ سباب السّ أ تهقدر قوّ 
ذين الّ  نّ إ و ا عند اهلل عنهمقامً  لّ ذأو ا منهبعد موقفً أنت أ كنّ الٕ  مرهأب يءش لّ ك
نت أموا بمثل ما كما حو نت صنعتأما صنعوا بمثل ما  كقبل انوا منك
ا افرً كنت كن إ  ﴾ِن يْ دِ  يَ ولِ  مْ كُ نُ يْ دِ  مْ كُ لَ ﴿ :القرآن نت ما قرئتأ كنّ أكمت كح
يف تسجنه كبعه فن لم تتّ إ و يف تخذلهكف ن لم تنصر الحّق إ  كما عند َك لَ فَ 
  الحياء ذلك من  ل قَ ا  كوجه يال فو محْ ة من الر ر ذَ  كقلبفي  ّن اهلل ما خلقأك
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في  اان دائمً ك سخطهو سطوتهو كغضبه عليو نقمة اهللو كلمقعدو كل فٍّ ا فَ 

اهلل  انك يكّل ما صنعت بو عليها ٕاّال  ما صبرتو اربالنّ ٕاّال  ما عشت كحقّ 
 تبالّذي ك هوو ائهحبّ ء الٔ اضقى الرَ جْ ا وَ  وليائهء الٔ البال رقدّ الّذي  هو يصانع ب

بما  يطوبى لو كيدي على رّ ى اهلل الشّ رَ جْ ا حيث  كل لٌ يْ ن وَ كلو تبكما  ي لَ عَ 
   اليقين يتانآى حتّ ربّي  سبيلي صبرت ف

  
 نْ مِ  كيتأما رو كطغيان ا عنال محجوبً و كفركعن  نت غافالً كنا ما أ يننّ إ و
 يودعنأالّذي  ورنا النّ أ يننّ إ و ايدً نِ ا عَ ارً ب جَ  ال ا  َك يٰ رَ ا  َال وَ  ايدً رِ ا مَ انً يَط شَ  ال ا  لُ بْ قَ 

لنفسه فسجدت  لّ كيسجد ال نأا له بة تعظيمً كمر المالئأو صلب آدمفي  اهلل
جعل اليوم الّذي  هلل بل الحمد و ثالثأو اثنين أ اان واحدً كلو و جمعونأهم لّ ك

 ء مسلميناتقياالٔ  ءاالعلمو بعينء متّ امكء الحاالبلغو ء مطيعينايكذاالٔ ء اعرف
ا حدً أتعرف  نت لمأ كنّ أكء ساجدين االبهو هل العزّ أن سة مرواح المقدّ الٔ او

 العلم هلأن حد مأرهم كشمائلهم مرفوعة لم ينوسمائهم معروفة أ نّ كلو منهم
 كعن ئونيتبرّ و كهم يومئذ يلعنولّ كو العملوحد بالقول أال يسبقهم و الفضلو
 لكذنت أ كنّ إ و ورالنّ  لكذا لهلل تعظيمً سجدت الّتي  ةكهم المالئلّ كو
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 كنفس ٕاّال  ن عند اهللكلم ي كجندفي  ماو من قبل برتكاست يذالّ  بليساالٕ 
 كغربها فويل لورض شرق االٔ  مالٔ ك الّذي تذيّ أبته هو كر نتأالّذي  نّ إ و
  ليها إ ترجعون و ار خلقتم منهاصحاب النّ أو هلل ءاعدأم كلّ ك كبعلمن اتّ و
  

 نّ أو كبعمل كاهلل قد افتضح نّ ألمريد فاعلم ا ارالجبّ و افر البعيدكها اليّ أفيا 
ما  كتبت بيديكحيث  كعن دين كارتداد ظهرأقد  كمكهلل سبحانه بحا
 ما بينهماو رضاالٔ و واتمٰ السّ  ةكقد قرئته مالئو هلهأعن  ىال يخفو تبتك
اخترت و كعن دين نت ارتددتأ كنّ ألواح باالٔ كّل  في تبكو شهدت عليهاو
 "َت حْ لَ فْ ا  دْ قَ  َك ن ا  ن ُظ تَ ا " :هِ رِ عْ ي شِ فِ  دُ يْ زِ يَ قال بمثل ما  كهل مذهبأ على فركال
 كنّ أب كمرأال يشتبه عليهم و كيعرفون كمرأفي  ون نظرهمينهم يدقّ ذالّ  نّ كلو

 اللالّض و الحمقفي  مثلها رضفوق االٔ  ُك لم يَ الّتي  نعاماالٔ  ضلّ أا اخترت لمّ 
استعذروا  و خضعوا لديهو ليهإ بوا هم قد رغنّ أو لوّ جن االٔ صاحب السّ  جعلتهمو
لذا رضيت  كفرك يف كلم يتبع دُ عْ بَ  نْ ا منهم مِ حدً أّن  أفعلوا به رأيت  ماهم لّ ك
 كخدعو فتاويه دونو كمذهبو غير مذهبه على ذينهمن تجعل حّراسه عباد الّ أ
 جوىيسمع النّ و رّ السّ  يعلمالّذي فو ال بآل اهللو برسولهو ار ال يؤمنون باهللفّ ك
 كنّ أم ببينه علمأن هو ممّ  يذنأى سمعت بحتّ  كيلعنونو كئون عنهم يتبرّ نّ إ 
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 العار لكذ كَ افَ كَ يطان فَ ء الشّ ابم كء وجودام دَ قِ عُ وَ  فركقد نزلت من شجر ال
هو من الّذي  نّ أرض باالٔ و واتمٰ السّ في  ظهرو كيلعنونو كار يطعنونفّ كال نّ أب

 تفريدهو ظهور تقديسهو توحيدهو هعلّو معرفت على ثمرة البتولوسول الرّ  شجرة
هم نّ إف كمروا بسجن الملأذين الل على صلّ و نصفافر فكهل الأي يدأب سجن

 كسالم فعلياالٕ في  من ولد على ارفّ كن يختاروا الأبالعار  لكذلم يرضوا ب
 الحّق  لَ طِ بْ ن تُ أتريد أما بينهما و رضاالٔ ووات مٰ ة السّ كمالئ لعنةو لعنة اهلل

 -  يّ موسى بن جعفر الوصو يّ بالنّ  توقن بيوسف يفكنت أ كنّ إ و م ظلمكبح
 ي لَ رامة من اهلل عَ ك ّال إ ذلك ان ك ماو حّق  ا بغيرنَ جِ هما سُ نّ الٔ  - الم عليهما السّ 

   يحقّ ي وليائه فأن سنن ة مسنّ و موهبة من عنده لدىّ و
  
ما دخلت سجن  كبدين كلم يلعنالّذي  علىو كدين علىو كعلي فٍّ ا فَ 

 واتمٰ وت السّ كملفي  البن رسول اهلل كبيعلن تعّص و كفركليظهر ّال إ  يانالثّ 
 كة المصطفين فعليسنّ و دينار الموحّ عَ هو شِ و بالقتلي حّذرنتأها لّ كرض االٔ و

 ال تفعل ثمّ و ن استطعتإ سخط اهلل  كتفعل ثّم علي الو ن استطعتإ لعنة اهلل 
 يملجأ ظهرو اهلل ىعل لكّ متو ينّ إ وال تفعل و ن استطعتإ غضب اهلل  كعلي

ير عليه ِص الن  مَ عْ نِ وَ  لىوْ المَ  مَ عْ نِ  يهو حسبو اهلل يّ بين يد ينفس يملقو لى اهللإ 
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شقى من أ كنفس نّ إ ونت ما استطعت أ كنّ إ ي ن لعمركلو نيبأليه إ و لتكّ تو
من سوء  ييحفظن يخلقني ذالّ  نّ إ و كجندك في ن مثلكن لم يكلو لكذ
شرف مثل هذا أّي ّال إ و تهعزّ و تهحصن قوّ و هف رحمتهفي ك ييجعلنو كفعل

 كمثل مرأ على ماهل الوالية سيّ أ بما اختّص  يناختّص و هادةالشّ  ياهلل ل يحّب 
 به كبليعذّ  ٕاّال  كمقعد على اهلل كما جعلذي الّ  يطان المريدالشّ و ار العنيدجبّ 
لّن رسالٔ و سمائهمأب كخبرنّ الٔ  يبعونذين اتّ خف عن الّ ألو لم و به كينتقم عنو
لى إ ال ينظرون و كليإ هم ال يلتفتون لّ كو اد يحصىكهم ال ينّ إ و تبهمك كليإ 

منها  لونكيأ ٕانّهم]و[ البكحاطتها الأو وقعت عليها ميتة رضأكٕاّال  كمقعد
 يلم تستحو ما قضى كمن هذا قد قضى من عمر لّ ذأي ربّ و كنّ إ و ى تفرغحتّ 
قد رضيت له  العزّ و ءاالغنو العلموالعلّو  ذلكمع  نّ بمن هو صغير السّ ترضى و

ا نت ما بقيت شي أ كنّ أ كّ استطعت ال ش نإ و ت دونهما استطعالّذي  بمنتهى
ار حاربت القهّ و كلمكار بعارضت الجبّ و ءاحجب الحيكّل  قد خرقت

 ال يعرفالّذي  تهب لطفلو لطنةة خلع السّ نّ لى عالم السّ إ ترسل  كمكبح
الّذي  االٓخرةو نياالدّ  كملتأخذ عن صاحب و الحّر عن البرد منصب الجاللة

ال و يءش لّ كته آيات حجّ و رضاالٔ و واتمٰ ة السّ كاهلل جنده مالئ قد جعل
 تسبتكما او ارالنّ  ٕاّال  تسبتكاهلل او ر بقدر لمحة فماال تتأثّ و عن اهلل يتستحي
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 كبينو يم اهلل بينكما صبرت فسيح يلو ما عملت كفل نحمٰ ء الرّ ارضٕاّال 
آل  د ثمّ محمّ  اهلل ثمّ  يحسبو اره لهو العزيز الجبّ نّ إ و راحد القهّ ه هو الوانّ إ  بالحّق 

ا عمّ  يءش لّ كة رّب رّب العزّ  كسبحان اهلل ربّ  اشهيدً لّي فى باهلل عكو اهلل
 بِّ رَ  هللِ دُ مْ الحَ وَ  نلوكّ يتو همربّ  على ذينهمالّ  على سالم من عندهو يصفون

  ينَ مِ الَ العَ 


