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 م لعظيا يلعلاهلل ابسم 

 

 

 ائرنابفضله وكشف عن بص ارناختاه وبمن   اناصطفالذي اهلل  لحمدا

لذي الصلوة على اب والصواحكمه وطريق  افنب وعر  ارتيالاب اسح

فرق  لذين هم هو الاله الى غيره وعلى ا لةلدالاره عن ستخلصه نفسه وطه  ا

 فراجدين للحق كل كالحاهلل على ا ب ولعنةايااللرجوع وابينه وبينهم في 

 ب الاته من كل باهلل وبركا ملمؤمنين عليكم سالالشيعة وامعشر  اب يامرت

 هللام عليهم سال -هلل ا لالمعتصمة بحبل المفتقرة وال هذه ايخفى عليكم ح

ء النجبار وابرالاي ئاحب  امع  ةسلمقد  ارض الاخرجت من  ام ين  اب عدد بال -

طل البال ابطاو لحقاق اقحال ال  ار الصغاد والال والرجاء والنسار من اخيالا

توسل بغير ربي قد خرجت ال   ين  ار فمن زعم القه  ادر القاء لوجه ربي ابتغا

لجزع عند المخلوق واب ءالتجالا ن  ال يرب  و افقد خط يع عن  الدفاجل وال  

لى مخلوق من اي لحق كل من يشتكالفسوق وبمذهب اعظم ائب من النوا

 نبكالى جاهت توج   ين  اعلى  هدالشانت ا هم  لل  اه شرك برب  امخلوق فقد 
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وتسمع  يالنت تعلم حافي غيرك و ياجة لح ليك الا يقبلت بكلاوعلى الا

عنك وقد كنت بعزتك عن من سوى  ال  ا يائرج منك وال ال  ا يخوف ال يلامق

خرجت من  ام ين  ا اعرفوالشيعة وامعشر  اي يائند اسمعوا اوغني   اقدرتك معرض

ضحة الواهلل امر امر دينهم وتوضيح اء في اعفلضا جلال   ال  اسة لمقد  ارض الا

 اعلمواتشكرون و  نتمهلل عليكم لو كامن فضل  اء وهذالسمالمشرقة في وسط ا

ح امن جن يهون عندائهم اهوا ابعوت  اطل والباب اثولحق وتشب  ا انكروالذين ا ن  ا

قدهم  اهم وم يان  لعنكبوت اوهن من بيت ألمنسوجة ا تهمالابعوضة ميتة وخي

عليهم  اب مامنهم ويبرز عنهم يرتفع حج يصدر ابم يرئاتعرض لهم وب ال

من  اهرالذين هم يعلمون ظا ءاحسرة للضعفاه وآه آب ولكن البالا يولال  

 الحق مايسمعون من  الذين كل مافلون اخرة غال  اوهم عن  الدنيالحيوة ا

 أيدرون ب الهم وماحواينقلب  ائهم ومايرتجف فر
 
 اينقلبون وم منقلب ي

هلل الى اهم ن  ا فلونايدور عليه مذهبهم وغ امر دينهم وما يبن ارون على متفك  ي

 عة والاشف يقبل منهم عدل وال لعظيم مسئولون والاجعون وعن حكمه ار

قوم  اس وسكرهم يالناهلل وغفلة امر اه من عظمة آه ثم آيؤذن لهم فيعتذرون 

 اء مالضيا ءاضاء وارجالاق ء وعل  الهواء وخرق المالعرش على ام اقالذي افو 

جلكم ال   ال  ا ائب فيهالمصالتي مطوية كل العظمى اء لبالا الت هذتحم  
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يريد  الغة بماقع حكم ربي وبارفة بمواع انأبفضل ربي  ال  اعليكم و اموترح  

لنعمة اقدر هذه  اعرفوات فامالمقائه في كل ادال   ارن كنت مقص  ا  و يمن  

ة م  اة تلحج  ان إمن حكم ربكم ف اتعرضو ليكم والاقبلت ا لتي قدالعظمى ا

ن اتيارى لكم غير أ ام انب وبعد هذامن كل ج دفة بكمالنعمة مراعليكم و

 أتشعرون  اب ولكن مافي عذ ان تكونوا  ئمون وانتم نابغتة و بالعذا
 
ب اعذ ي

تعقلون  تشعرون وال نتم الاستدرجكم واقد  - وجل عز   -هلل ا ن  أعظم من أ

 اي اذ انأ انتم عنه معرضون فهاة عندكم ولمحج  ا ماة عليكم وقلحج  افقدتم 

 يل لرب  المقاحسن ال بالحان فقد تبي   ... الى قولها...  يئاند اسمعواقوم 

قرى  اركنالتي بالقرى اوبين  بينهم الكريم وجعلنابه ال في كتالمتعا يلعلا

حق لالب امنين فيظهر لطآ اماي  أو يلالي افيه السير سيروا افيه ارنهرة وقد  اظ

رته ابطه ةهرالظامعرفة قرية  رالجب  الملك اهلل ام ر من كالالديال ومجسس خال

ن فيه السير مع من كامر بأي هلل الا ن  إف راخيالار وتزيينه بحلية اغيالاعن كل 

 ينالصمدالنور او ينالربالم العا ابهذ كمن تمس   يجالناف انقص ر  لذ  امن  ابعض

ظر النالم العا المخفية من تعليم هذا كنوزلغيبة وظهر له الم امعه في عو راوس

 لتي الالعلوم اعنده من  ابم كف عنه وتمس  لك من تخل  الها  م ولتوس  ابنور 

بت اث اصلهاطيبة  مثل كلمة طيبة كشجرة ايعرف مجريه وال اهامبن ييدر
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 من عند ييجر كلال  ا اوهذ اذن ربهإكل حين ب اه  ل  كُ ا   يء تؤتالسمافي  اوفرعه

 ملسالا عليه -م امالالكلمة ا ابت وهذاث اصلهامن شجرة طيبة  - جل  و عز   -هلل ا

 لمال  اقة بمعل   لذي قلبها ينالسبحالنور او ينالربالم العابه ابه وحجالفرع وباو -

م المقا اختصر في هذاعلى فقد ال  اوجه ربه  ال  اعلى وليس له مقصد ال  ا

مة وبكونه قد لحكان انه ينهدم بنيالذي بفقدال المفضالم العا اوصف هذ

فقد كتب  ان هلل ولم يكن معه شريكالتي قد كاية لوالامة وامالائم عال ماق

لنور ا افي وصف هذ - مهاهلل مقاعلى أ - يومعتمد يوكهف يسيدي وسند

لب اجب على طالفقيرة في ورقة فوالمشرق وقد كتبت هذه ا ءالضياق ول  ألمتا

 اوم يلشيعة مذهبامعشر  اي اعلموالنظرة فيه وا لعظمىاليوم ا الحق في هذا

لعظيمة على ا ايلبالالوقوع  ار سبباختا اخبركم بما قد اذ انا افه يليه مهربا

عرضت اهدت في سبيل ربي والذي جابعد  يناوهو اعنه يوزاوتج يوتحمل

 تابفضله من ظلم يخرجنأية والعناربي ب يسبقنأه فقد اسو اعن كل م

 لتي الالجليلة النعمة اعلى هذه  ارئق طلخالاشكر  الشكر شكراية له الغوا

مشغولة  يوية من بيتاعلى منه فقد كنت مطروحة في زأن امكالا يف ريتصو  

د الفسائرة ال ناشتعاعية باسبب ود لقوم بالام اوقد ق يبعمل مرهونة يبنفس

 يتاخوا اووجر   يلاموامن  ابعض اونهبو يبيت اودخلو دالرمالمستجنة في ا
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ل اطفان اركا الوجوه وزلزلوات افلسوق مكش  اطرف  ىلات ادقالصات المؤمنا

م وكل من يسئل ايالابرهة من  يحبسون لحين فقدالصادمع  اجروالصغير وا

طلة الباويل اقالامن  ايقولون بعض ءاض للنسلتعر  اء والغوغاسبب هذه  امنهم م

 لا  طلة وينسبون العاتهم الاوينسجون خي
 
نشقت اء والسمانفطرت افبعزة ربي  ي

 اقبلو ام ملسالاعليهم كلمة  لقيتأليهم وال فقد بعثت الجبارض وتزلزل الا

جب حفظ او لدينافرة قد خرجت من اك اهن  أعلى صوتهم أويصيحون ب

 لا  لنسبة اصدر منهم ب اهد على ماصر شالنادر القاربي  الشريعة عن شرها
 
من  ي

 افعلو ام كل ن  وزة ال  ابرة مجاص انالبعيدة وات اءافترالالشديدة وات اذيالا

 لعلاهلل ابعين 
 
مر الا نم ولكن لتبي  اثالائر الضما يم ويسئلون منه يوم تبدلعالا ي

لذي ام لكالا اقول هذاء السمابعة الشمس في راء وتوضيحه كاللضعف

 اعهم ليثبت ماجتمارهم واحضاب يصر ينصرناهل من ن الجلود منها تقشعر  ا

ء العمالم ازلة من عامعة نة الج  ح ين في يداقد ك اذ انا اه مرهمار اعليه مد

نية ولن يقدر الصمدات التجليانية والسبحات الحروفانية والربات امالهالامن 

هلل ويطلب منهم ار دين اظها  في  يمعين يعينن هل من ابمثله يتأن يأحد أ

ر تفك   هلل بالالبيع عن ذكر ا رة والالتجاتلهيه  لذي الار رجل فس   ابمثل م اتفسير

فقد  اتعطيل له لذي الاذكره من بحر  ...ربه  يةابعن يلم بل يجرسكون ق وال
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د اراومن  الفروع موجوداصول والا يف ايحصى بعض اقلة ممالان عند هذه اك

لعن من او اعلى من ظلمن اصرنناو انبحق   ه خذاب  ر   اي اليهاهلل ودينه فلينظر ا

 تم   ه قداسيد اي اس جميعالنا ل  ض  ا  و   ل  ف عدلك فقد ض  ايخ حجد وعدك وال

معة ليس ة الحج   ين في يداك اضجر بعد ماسكت واصبرو امتى  لىا يصبر

لك آن في وصف شيعة القراطن امن ب اظهرت حكمافقد  يحد غيرأفي يد 

م اقالهم وات جمالوجود من عكس عكوسافي  ام لذين يستمد كلالمقربين ا

 ارئهم عماهلل بان الهم سبحت جالايآمن  لشهود بنظرة لطيفةابرز في  اكل م

لديهم فرحون  ادينهم وكل بم اقوفر   فقد اكبير المون في حقهم علوالظايصف 

حد اف من اخا ام ين  الشيعة ا معشر اي اعلموا احداو ال  ادينك  الذي مابعد 

هدون اهلل ويجامر ابعون يت   لذيناون قل  الا ال  ار النال س في ظالالنارى كل أو

على  ف  ا  ف ال  ا ف  ا  صولة  يهلل من ذاي دين فون فايخ هلل والافي سبيل 

 ال  ا يءعندهم ش اوم ادارض فسالاهلل ويسعون في امن حكم  اعرضوالذين ا

 اوزخرفه الدنياوزت من اقد ج اذ انا اد فهالعنالكذب واد والحال  السد وا

 بذلت ين  اعلمو امره ار اظهال   يم حكمه وتوفيقالهالحمد با يلرب   اوزبرجه

 عل ييجر ام ن كلمته فكل  عالهلل الال لروح في سبيا
 
من  يوعلى من مع ي

ح من لفالالحق واس الى قسطاظرين الناح ولصالالصدق والطريق  بعينالتا
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لذنوب وستر ان اهلل مرجون بغفراضون عن فضل ار ان  إسر فالالنهب والقتل وا

 لشيعة بامعشر  ام يلسالار الى دالترفرف ام واقدالا لعيوب وثبوتا
 
نتم ادين  أي

 اجترمواجرم  لصغير بالالكم اطفائكم وايجوز لكم حبس نس مستدينون هل

كبر من أهلل ا افوكلمة حر   وال الوشريعة بد   وال ارتكبوامكروه  وال اذنبواذنب  وال

طل العالمحتبث ا يءلشاطل وتشبثهم بالبالى ائهم اصغا  لخلق واغفلة 

من قبلهم  الذين خلوابمثل  اقد فتنو كال   ثم   كال   لمسلمينانهم من أوتسميهم ب

لضعف امن  ييجر ت الاطبالمخاهذه  ن  أ قوم اي اعلموافلون اوهم عنه غ

لذين يعرضون من اة على ء وحج  الضعفاعلى  ء بل فضالل للباللتحم  اوعدم 

 جعوناليه را   ان  ا  هلل و ان  ا  حكم 

 


