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  اصرين وكونوا من النّ  كمربّ  ياحضروا بين يد هل البيانأن يا أ
  

  المنصور لدينا قديم اصربسم النّ 
  
  
القدير  يّ  هو القوّال إ له إ ال  د من يشاء بنصره وهو الحّق يؤيّ الّذي  سبحان

ا له ا كنّ نّ إ  هو ّال إ له إ ال  ّب ينصر من يشاء بجنده وهو الرّ الّذي  الحمد هلل
الخلق  نّ أو الخلقو مراالٔ المحبوب له  زيز هو العّال إ  لهإ ه ال نّ أ ناصرين شهد اهلل

ا له نّ كا نّ إ و تابكال يف يءش لّ كير در مقادّ يقالّذي  يرجعون هو ليهإ  لّ كالو منه
 هو ّال إ له إ ال  هو الحّق و تسبتكنفس بما ا لّ ك يزيجالّذي  ين هودساج

   دالمشعشع المحمو
  

 ا ن احضروأالقاف و اءزّ الو لفاالٔ و افكالد واهل الّص أمن  ها المالٔ يّ أ يا َال ا
اهلل  دا شهدينا مشهودان لك دق ّر حسينالسّ  في يّ العل وهو الحبيب يّ دبين ي

يقنت له الّذي  ين هودا له شاهنّ كا نّ إ و يشاء بنصره ن لمنذ هو يأّال إ له إ ه ال نّ أ
يخرج من بلد ن أ دحالٔ  ال يحلّ و قانتين ا لهنّ كا نّ إ و جمعهمأفي العماء  من
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في  خلدي دفيه فق خلدمن و اينا محبوبً دان لك دق الحسين وهو يّ عل
 صحاب اليمينأصحاب اليمين ما أين فزان من الفائوك صحاب اليمينأ

ك الملفي  من نصر اهللك من ينصرهو ينزونون من الفائكيو ّب لى الرّ إ رون ظين
اء الحسين دمن سمع نكلم يعتن بشأنه و ائهدمن سمع نو اصرينمن النّ  انوك

 ؟المختار دينصر آل محمّ  دحأم كهل في :ف حين قالط ال رضأفي  يّ بن عل
 حضرته لمحضرين يدبين ي انّ كا نّ إ  هو ّال إ له إ ه ال نّ إ  َال ا   

  
 مكتقوّ  لّ كب تنصروهو الحسين يدن تحضروا بين يأين دّ ال لّ كاليوم  نّ إ و
بما  من يشاء يفطيصالّذي  يم هوظع رّب  دم من عنكلح كلذ نّ إ و مكرتدقو

 ومالقيّ  يالح دمالّص  دحاالٔ  ّب الرّ  هوو  هوّال إ له إ ه ال نّ إ يف يشاء بنصره كيشاء 

 ييميت ثّم يحيو ي هو يحيّال إ له إ ه ال نّ أاهلل  ديم شهدينا قدل دحاالٔ  دالواح
  يف طع اللّ د هو المبّال إ له إ ه ال نّ إ يف يشاء كبفضله 
  

 انصرونا و ليناإ ارجعوا و مدكمقاعفي  ال تقفوا حبابمن االٔ  المالٔ  هايّ أ يا َال ا
 يميت ثمّ و يه يحينّ أاهلل  دين شهززحمن لمعنا الرّ ربّ  ا باهللنّ كا نّ إ و ّرةكبسّر ال

ن من ذليس االٕ و ف المتين هو الحّال ّال إ له إ  ه النّ إ  يف يحّب كيخلق بفضله 
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ينصر من الّذي  هو دهيشقول أما  اهلل علىد وحأه دمقعفي  ن يقفأ ّب الرّ 
   صيرالنّ  اصر هو النّ ّال إ له إ ه ال نّ إ ما يشاء كيشاء بما يشاء 

  
 من سبقو رضفي االٔ  ين نصرتهدّ ال لّ ك نّ أم اليوم بكح دق ّب الرّ  نّ أاعلموا بو

 ونزهم الفائ كولئأه فلّ ظفي  خلدمن و ابقونهم السّ  كولئأه فلى نصر ربّ إ 
اصرين رض وكان من النّ في االٔ  ن نصر اهللالملك كمفي  الحسين من نصرو

   اسّر الحسين وكان من الخالدين فيه مشهودً في  دخل يّ العل بلدفي  ومن دخل
  

ه مر ربّ أقام بو هرظ دقالّذي  يحتجبون هو لّ كال نّ كلو لرّب  ركذّ ال نّ أاهلل  دشه
في  لف سنةأهوره خمسون ظقضى من  ديغفلون فق اسالنّ  لّ كالّذي  حين

 هو ّال إ له إ ه ال نّ أاهلل  دشه دلمشهو هل الحقيقةأ دالقليل عن ددلعالخمس با
ا نّ كا نّ إ و جمعهمأوت كالملك والملفي  ر له منبّ كيالّذي  ين هودا له عابنّ كا نّ إ 

  ين ربّ كله لم
  

 كلذب لّ كال وننّ كصحاب ليلى االٔ إ  تابكال كلذرسل أريم كن يا اسم الأ
جعله و ادً بْ عَ  دالعبا فى من بينطصا دقالّذي  ينا لمن المحضرين هودبين ي
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ا نّ كا نّ إ هو  ّال إ له إ  ه النّ أاهلل  ديم شهظع رّ السّ في  هو الحسينو هدمن عن اي لِ عَ 
هو و حسين رّ السّ في  يّ لنا اسم العلزنأ دق كلوكذ حمن لمنتصروننا الرّ باهلل ربّ 
القوم  نّ كول ه الحّق نّ أاهلل  دشهنا لنصير دهو المنصور عنو  هوّال إ ليس  الحّق 

  العالمين  لرّب  يمنّ  دن الحمأ كلوكذ هم غافلون
  

 ا يَ  َال ا ا انِ يَ ا البَ هَ ي قد  يّ عل سرّ  الحبيب وهو الحسين ين احضروا بين يدأ ونَ ي
  له شاهدون  ا كلّ ٕانّ و ه الحّق نّ أاهلل  كان لدينا عظيم شهد

  
 ،ونُ كُ يَ فَ  نْ كُ  :قرب من لمح البصر بقولهأه كملفي  ع ما يشاءديبالّذي  كتبار

خلق  دقالّذي  محبوب العارفين هو كلكذ ،ُت يْ مِ يُ وَ  ييِ حْ يُ  ،رُ مْ اال وَ  ُق لْ الخَ  هُ لَ 
في  هم كولئأ رِ كْ ذِّ الآمنو بِ  دين قذالّ  نّ إ و فال تعقلونأة دمن عنصر واح لّ كال
  ه يحشرونلّ ظ
  

 


