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 البيتفي  اذه يمقامفي  ناالٓ  ينّ أب االٔمر فاشهد شاهدت سرّ  ذاإف

 -  المعليه السّ  -اء دهالشّ  دق سيّ طما نكن طن الباطبا مكحفي  قطنالٔ  يدحو
 نّ إمر الموهوم فأ يلماتكاهر وال يعرف من ّظ ن الطم باكاليوم لح كلفي ذ
ك وال لكذن طالباو اهرّظ الفي  لترى دجسافي عالم االٔ  هر بحقيقتهظلو ياالٔمر 

سة رجال دّ قرض الماالٔ  جمعوا على ديع قدالبك االٔمر لذجل الٔ  نّ أيخفى 
 ييجر نأحببت أكن لو هالّ كوائف ّط غلب على الدت الٔ رألو  ينّ إ و ثيرك

ي نت فك ينّ الٔ  يدر فؤايتغيّ و ين سرّ زيحو يسر قلبكلين يلهوا االقضاء مخالفً 
ا ممّ  كلوذ اهرّظ م الكحفي  (ع)البالء بالحسين طن مشابها في م الباكح
في  صبرت يل بزا نلمّ  نكلو ... مهكبح يمكح كليشر يمنّ  دبالعه اهلل ذخأ

فيه و لتكّ تب اهلل لنا عليه توك  ماّال إ قول لن يصيبنا أو رضيت بقضائهو اهلل
 يعمل خؤار الوليان يل بزم ما نظعأ نّ إ و ل المؤمنونكّ على اهلل فليتوو صبرت
 اديً سمعت منا ينّ أكه دّ ر مكتبت الورقة لحك يذحين الّ  ينّ إ و لمهفي ظ

 - المالسّ  عليه -ى الحسين دَ ما فَ ك كليإ شياء االٔ  حّب أ دِ فْ ا  يسرّ في  يدينا
ك ملو ه لو اجتمعوادبي ينفس يذالواقع فو ال بسرّ  اظرً نت ناكال لوو يسبيلفي 
ليس لهم شأن  يذالّ  ديف عبيكف احرفً  يمنّ  اذوخأن يأدروا رض لن يقاالٔ 

ن أدروا ون على شأن لم يقزعاجو بناء جنسهمأون مقابل هم مطرودنّ إ و بذلك
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ن ليعلم طالبا سرّ ك في شرت لأكم ما ن الحكلو يمثل آيات يثدبحتوا أي
 دق يتة الّ سبيل اهلل مع آيات الحقّ في  يائدفوي رضائو يمقام صبر لّ كال

 كلذبو رضهل االٔ أجميع  ي لَ ن يغلبوا عَ أ روادحيث لم يق يديفي  جعل اهلل
 كلوذ الحّق  ثباتإ  جلّ فس الٔ اء النّ دف نّ في سبيل اهلل الٔ  ييت من آثار نفسدف

ديت فو اتهفي ذ صبرت دق ةالمنّ د وعيان فلله الحما في االٔ دل شي لم يعا
ما و ونَ بُ لِ قَ نْ يَ  ٍب لَ قَ نْ مُ  ايِّ وا مُ لَ َظ  ينَ ذِ ال  مُ لَ عْ يَ سَ وَ  سبيلهفي  ير اهلل لدّ م ما قظعأ
ا قل الورقة نصيبً  ذخأ ال لمنو لّ كن اجتمع الإ و اءداء فدالف كلذ در اهلل بعدّ ق

ا يعمل بغافل عمّ  ال تحسبن اهللو ارصحاب النّ أك من نّ إ  ك قليالً فركع بتّ له تم
در اهر ال يقّظ ن الطبا ن تلقاءطن الباطهور بالء سّر باظ اهلل دراأولوال  المونّظ ال
 يديأا في ظلومً مي ن يرانأد شاء اهلل ق نّ كلو يءبش ي لَ ن يجترح عَ أد حأ
ن أاهلل  شاء دق كلوكذ ينصرتما اجتمع آالف من الخلق ل دالمين بعّظ ال

 يف اليوم كلذمثل في  ين يرانأد شاء ه قنّ إ و ييب آثارطأداء الففي  ييران
لمات كبسيوف ال دّ الرّ في  يان يشتغلون بحربطيب الشّ زح نّ إ و يدالبيت وح

 - ل تحمّ  دن قطاهر الباظ ظهار حكمن الٕ أالحديد ولو من سيوف  مظعأ يتالّ 
 ينّ إ و من آالت الحرب خمسين ضربا ّال إ فين لأ هدجسفي  -  المعليه السّ 

سبيله في  يلت بقلبتحمّ  دة قدّ الع كلذثر من كالٔ  - اءدله الف يروح -ه بحقّ 
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... ا بً رَ ا ا بً رَ ا داء عاالٔ  لماتكمن سيوف  يد قلبشاهأد وهل البعأكلمات من 
   ... )لى قولهإ (
  
ربعة أظهرت أد ق كلذجل و الٔ  هدة هلل وحيّ د العبوّال إ عيت دّ ن ما الى االٓ إ  ينّ إ و
في  انكلو  منه داحو لّ ك يذل عشرة صحيفة متقن الّ دعو مكتاب محك
 نأدر ة المعة بالغة بحيث ال يقها بحجّ لّ كرض ر االٔ لسخّ  يغير دحأ يديأ
ة الحجّ و بركسم االٔ ك االٕ لذ باهلل مع يمن غنا ينّ كلو نصفأذا إ د حأكره ين

 يلمظرضيت بو نهلوجه اهلل سبحا رضاء ةدوح يبيتفي  جلست مظعاالٔ 
   ... )لى قولهإ (... ته جباريّ و رتهدمع ق - المعليه السّ  - لفعل الحسين اتباعا

  
فهل من ناصر  يعلى صوتأب يدناا  يقلم على الً كّ البيت متدا في وحي ذاإف

و أ و بآثارهأو بماله أده و بجسأ مة بلسانهكن بآيات محطن الباطم باكينصر ح
غيان وط هينشبهة المشبّ و المعرضين دّ ر يب عنّ ذاّب يذتابه فهل من كب

شّر الملحدين فهل  يويبطل من حول يّ عل ييبكرحم  يذفهل من  يندالمعت
 يته في حقّ يظهر آيات محبّ  ثمّ  ييقوم لنصرت ثمّ  يبكائ روح يسمع يمن ذ

هل من و للمؤمنينو لرسولهو هلل ةالعزّ  نّ إ ظهر االٔ  بحكم اهلل ينفهل من عزيز يعزّ 
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 يناة يقوّ قوّ  يذفهل من  يعين كلذليقّر بي ائدعأغضب يغضب على  يذ
لم و م آياته فتعرفونهاكسيري يذالّ  اهلل دلينا فنحمإ طع ة ينقزّ ع يذهل من و

لت دّ و بأة م سنّ كرت فيهل غيّ  يندمن المعت ها المالٔ يّ أد فيا حأاالٓن  ييجبن
 مأظم اكهر ّط ال حللّ  دمت ما قحرّ أد حمأهر ّط م الحرّ  دحللت ما قأشريعة 

ة يّ دالعبو لكون هيفي د ةبوبيّ عيت شأن الرّ دّ م اأة يّ دون العبودشأن في  عيتدّ ا
يء ش يوالٔ  يّ نا بن العلأو يرونكتن يءش يّ الٔ  ها المالٔ يّ أكم يا فما ل
 ةد الجبابريكا فع عنّ درحم في يذم يا قوم كفهل في يّ نا بن الوصأو يوندتجح

د لتعلم ق كنّ إ  مّ هل جهل المعرضين بحلمه اللّ طعلم ليب يذم كفي هلو
ك اليوم لفي ذ ياتك االٓ على تل دعمة لمن ورالنّ  ملتكأو ةتممت الحجّ أ

صحائف متقنة و مكتاب محك يذ كبزحي ان فهل فطيها الشّ يّ أكبر فيا االٔ 
جعل اهلل سيف  دق يتته الّ زّ ع يحارب معه بآياتو تهدوحد في ابن محمّ  زيبار
 لّ كسمعت الأد ق دلتشه كنّ إ  همّ اللّ  دحأكم يجب اليوم من مْ لَ  مَ لِ رته فَ دق
ه خؤار نّ إ ديث وتيان حإدر بمن قبل من لم يقد وحأاليوم  ينزلم يبارو يائكب
على  دادجريت قلم المأك وت بنفسزنا فأو يمدلب ط يدن لّ كبخل من أ

بمثل ذلك  نّ إ كون بذلك من المستشهدين والٔ  يّ لإ كتب عوته بما د لوح
ال تقولوا لمن و ليه راجعونإ ا نّ إ و هلل انّ إ  دونحّ وفليحارب المؤمنون ويقتل الم
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 يا اقرء نسبذنا أهم قوم ال يشعرون فنّ كلو حياءأموات بل أ سبيل اهللفي  يقتل
فر ك ادً فى باهلل شهيوك اليوم كلفي ذ - المالسّ  عليه - بمثل ما قرء الحسين 

ا ظمً اك ثمّ  دحمأطعنوا اهلل وجه الحرمين  عرضوا عن جمالأد القوم لما ق
   ) بياناته لى آخرإ (... نتين لم ابن السّ في ظ جمعواأ
  
  
  

 


