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 عنوان

 الحرمينبين  ةصحيف

 ّص ّال ّالموسوي ة ّالموسوي ةّ،والت اسعة"ّ–حيفة ّفيّجوابّ صحيفة ّبابا ّعشر ّبأربعة وهيّمرت بة

 ّالخطبةّالرضوية"،ّثنينّنفسّمنّعبادّاهللّال تيّقدّقضتّفيّأرضّالحرميناّ 

 ّلتّفيّصحيفةّالحرمين"ّ–صحيفةّالحرمين  ّّّالجعفريةّالصحيفة"،ّكماّفص 

 ّ ّالمسجدّ"ّ–كتابّالحرمين ّفي ّالكعبة ّعند ّاهلل ّذكر ّحكم ّكتابّالحرمين ّفي ّنز لنا ولقد

   كتابّالعلماءّ)بوشهر(ّ"،مالحرا

 "ّّمدينهّدرّجوابّّهجرىّقمرىّدرّبينّراهّمکهّو١٢٦١ّاينّرسالهّدرّشبّاولّمحرمّسال

ّشده ّنازل ّعربى ّزبان ّبه ّکرمانى ّعلى ّمحيطّوسيد ّميرزا ّآنّّاسئله ّتقريبى ّوحجم استّ

ّ ّباشد.٧٥ّدرحدود ّمى ّقائميتّّصفحه ّودرمقام ّحضرتّنقطه ّامر ّدراظهار ّرساله مقدمه

ّ"بسمّاهللّالرحمنّالرحيمّانّهذاکتابّقدّنزلّعلىّاالرضّالمدستةّبينّزير:ّاستّوبامطلع

ّيد ّفصلتّعلى ّقد ّثم ّعلىّحميد ّلدن ّمن ّالسمواتّالذکرّالحرمين ّفى ّصراطّاهلل ّهذا

آغازّمىّ،ّکماتّباذنّاهللّعلىّقسطاسّمبين"محواالرضّعلىّدعاءالسائلّفىّسبعّآيات

بابّاولّدراتمامّحجتّبهّّمطالبّمنزلهّدراينّرقّمنشورّبهّترتيبّزيرآمدهّاست:ّگردد.

ّکرمانىّميرزا ّسيدعلى ّوحاجى ّومعانىّّمحيط ّومفهوم ّوتربيع ّتثليث ّدرموضوع ّدوم باب

بابّچهارمّّبابّسومّدرّپاسخّوپرسشّمربوطّبهّنجومّواجرامّسماوى.ّحقيقىّطلسمات.

ربّکعبهّدرّّومقامّدرجلودّمحيطّواشارهّبهّاتمامّحجتّباوىّدرجوارّمنبرّخطابّبهّميرزا

بابّهفتمّدرآدابّزيارتّّآدابّوسلوکّباخلقّوادعيهّومناجات.ّبابّپنجمّدرّمکه.ّشهر

 4٥١ّكتابّعهدّاعلى،ّصفحهّ"،ّمرقدّحضرتّحسينّابنّعلىّوادعيهّومناجات.

 صاحب اثر
  حضرت نقطه اولى

  مأخذ اين نسخه 
 ( 9) 7ون در كمبرج ف امجموعه بر

   خذساير مآ
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 (٩ّ)٧ّون،ّجامعةّكمبرج،ّفّابرّبرّاساسّنسخهّمجموعهّّ–ّمنّآثارّحضرتّنقطهّاولىّ–الحرمينّبينّصحيفةّ

 ١ 

ّالحرمين" ّبين سة ّالمقد  ّاألرض ّعلى ّنز ل ّقد ّكتاب ّهذا ّهذه...ا ن  ّحكم ّفي

رةّبينّالحرمين حيفةّالمسط  ّّ...الص  ّهذاّعلىّتلكّاألرضّيشهدكّفيّمقامأالل هم 

ّحرم ّبين سة ّحبيبالمقد  ّوحرم ّالحرام ّبيت ّاهللكّك، ّرسول د ّ"محم  ّبينّ، صحيفة

 الحرمين

   سال نزول

 هجري  1261االول من شهر محرّم الحرام سنة ّ

هرّالحرامّّشهدّفيّهذهّالل يلةّأو لّليلةأو" نةّالّ...منّالش  ّىحداّ ديدةّسنةّجمنّالس 

سةعلفّتينّواألأبعدّالمّوست ين لديكّفيّهذاّاليومّهيّأشهدّ...ياّا لنّالهجرةّالمقد 

 ّصحيفةّبينّالحرمين،ّ"أو لّساعةّمنّالسنةّالجديدةّمنّاليومّالبديع

 مخاطب 

 الكرماني والحاج  الملّقب بالمحيط  ن الكرمانيمحمد حسميرزا 
ّ
 سيد علي

 ّالكرماني
 
دّمنّعبادكّبلّعسأولقدّ""،ّ"علىّدعاءّالسائلّالحاجّسيدّعلي

ّآيات ّعنّمن ّمن ّآيات ّومن ّنفس ّلدن ّنفسهمن ّالسائلّد ّأي ها ّ"فيا ،"

ّّصحيفةّبينّالحرمينالمحيط"،ّ

 "ّالموسوي ةّ،والت اسعة ّ صحيفة ّجواب ّفي ّبابا ّعشر ّبأربعة ّمرت بة ثنينّاّ وهي

 ّالخطبةّالرضوية"،ّنفسّمنّعبادّاهللّال تيّقدّقضتّفيّأرضّالحرمين

 

 

 

 

 

 



 (٩ّ)٧ّون،ّجامعةّكمبرج،ّفّابرّبرّاساسّنسخهّمجموعهّّ–ّمنّآثارّحضرتّنقطهّاولىّ–الحرمينّبينّصحيفةّ

 ٢ 

 مين الرّحبسم اهّلل الرّحم  

 

 

سةّبالّاألرضعلىّّقدّنز لتابّكهذاّّنّ اّ  ّنّمنّلدنّعليالحرمّنيمقد 
 
ّيكحّي مّثم 

لت ّّفص  ّعلى ّّركالذّ يد ّّهللصراطّاهذا مّ في ّّاألرضوّواتالس  ائلّادععلى ّالس  ء

ّدّعلي ّسالحاجّ
 
نّيقسطاسّمبّىعلّذنّاهللإماتّبكاتّمحيسبعّآفيّّيكرمانلاّي

ّيل ّالمؤمنون ّالعلكعلم ّالمثانفيّّايلمة ّمن ّالعظرالقوّيسبع ّرب ّإبّميآن ّىعلّكذن

حكّرقاتّتلو ّّفةيالص  ّالفيّهذا ّالن اظرونّىحت ّّميركالمشهد ّشهد كّتلّا لىّقد

ةّاهللّالبالغةانيشجرةّالسّ ّاتّالن ازلةّمنياآل ّلّ كدخلّاليلّنيتأالن شأهلّعلىّّءّحج 

ّ تنجفي ّالط  ّّنيباب ّمحي ّبعلى ّمنكنة ّلعلّمة ّاهلل ّالمبّىعند ّيالحق  كّهليلن

الن اجونّمنّّىنجيلوّنينّالبحريهذفيّّاهرالط ّالماءّّهذاّمنكّمّرب ّكبحّونكالهال

ّالك ّّتابكلمة ّالاالمّشربّهذاعلى ّهذكء ّمن ّالن هريافور ّ نين ّفراتّعذبهذا

ّّوقنيلنّيكالمشرّىعلّجاجّنقمةّاهللأملحّهذاّوّنياربشّ للّسائغ مّكحفيّّالخلقكل 

حّهذه رةّبيالص  ياّّالأّنيمبّلواحأعلىّّعندّاهللّنّمنيقيلمةّالكنّينّالحرميفةّالمسط 

ّدينّياشهدواّبّنأنّيالمقامأي هاّ
 
ّافّمةيالعظالكلمةّكّمّتلكحفيّّاهللّي

 
نّيلحزبأي

ّباألأ واتّأهلياّّالأنّيصادقّنّاهلليدفيّّنتمكنّاّ منّحق  م  اسمعواّّنأّاألرضوّالس 

ّالعربّىالفتهذاّّرب كما سمّّذكرّمنّالحق ّنّسبلّلواّمئاسوّةّاهللي ّمّبقكح
 
ماّشئتمّّي

ّالعمكالوّنيرمالحّمكمنّح ّوّنيئالمة دهّيؤي ّّالر وحّنّ إنّفيالعالمّنيئمّباالقّالخط 

ّحينّب ّاهللّواهللّقوّذنإفيّكل 
 
ّإفّياهللّمنّلدّمكالمألّحأي هاّاّيّاعلمواّنأّعزيزّي ن 

ّّبنّرسولّاهلل ّوّديالت وحّعلمّبعلمهذا فاتّمنّسبلّالحدّ كل  بحاتوّالص  نّأّالس 



 (٩ّ)٧ّون،ّجامعةّكمبرج،ّفّابرّبرّاساسّنسخهّمجموعهّّ–ّمنّآثارّحضرتّنقطهّاولىّ–الحرمينّبينّصحيفةّ

 ٣ 

ّ ّفات قوا ّتشياهلل ّاما ّّنّ إفؤن ّغياهلل مّ ّبيعلم ّوّاألرضوّواتالس  ّالن اسّمنّكما ان

فيّّماّمنّغائبةوّاهّتعبدوني ّاّ ّنتمكنّاّ لبابّاألّيولأياّّات قواّاهللّنأّلونئسيلّاهللركذ

واتّ م  ّوالس  منّعندهّعلمّوّباهللكفىّّقلّظيتابّحفكفيّّناهيحصأقدّوّاألرضّا ال 

ّّتابكالّلكذّيفا ليكّّماّنز لّليعلمّتأويّالّدايّشهاهللا سمّّركذعلىّّتابكال ا ال 

ّّهل ّاّ ّالّهن ّاّ اهللّّشاءّماوّاهلل ّّىعلّهووّهوا ال  ّالوّنّات قواّاهللأالمألّأي هاّاّيشيءّقديرّكل 

مّكذنّلأاهللّّنّ أءقلّتابّحفيظّكالّورّعلمّمنّلدن اّيتابّبغكاتّاليآفيّّتجادلوا

ّعلتفترواّّنأ
 
ّنتمّالكنّاّ اتّيلّاآليتأوّركالذّ أهلّّلواّمنئسمّمنّالقرآنّفاكرّحيبغّي

ّ ّال ذاّ تعلمون ّين  ّين ّّركذّىعلفترون ّفا سم ّالظ ّّئكولأاهلل جبتّأّماوّقلّالمونهم

ّّكئادع ّالماّّمكيعلاهللّّت قانّأمةّكالحفيّّكرب ّّليسبعلىّّلمةّالفضلكمنّوّا ال 

ّالخّبهّطيتح ّافعل ّثم  راطّّفيّهذاّريعلما ّلي ّالقالص  ّالكحّينتّفكم تابّكم

ّمسطور ّال ذاّ ا ّين  ّّجادلونين ّبغيآفي ّعلياتنا ّفر ّالقرآن ّالّئكولأم ّاّ وّاذبونكهم ن 

ّمأواّ وّلمةّالعذابكهمّيعلذباّفقدّحق تّكلمةّاهللّكعلىّّفترونينّيال ذ ّهمّالن اريّ ن 

ّلهمو ّمنّوليّ القفيّّما ّمة
 
ّننز لّوّريالّنصوّي ّاّ آيةّكّيلدّهمّمنيعلما فيّّيهوّال 

لّاهللّآّكذلكّهاختأمنّأكبرّّتابكمّالكح ّالن اسّبلقايقدّفص  ّؤمنونيءّاهللّلاتهّلعل 

ّو ّوجدنا ّالن اسّمؤمنكأما ّّهللنّبايثر اهللّّيفسوفّيهداهللّليسخرونّّاتيهمّبآوّا ال 

ّلعكّيبّنوحيالغّءاأنبنّمذلكّّميصراطّمستقعلىّّتهميثبوّاتنايبآّنّآمنوايال ذ ل 

 ّّؤمنونياتّاهللّيالن اسّبآ
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 4 

 مين الرّحم  بسم اهّلل الرّح

ّ

ّ

دّبالعز ةّيلحمدّهللّال ذأ سّبالوّتفر دّبالعظمةوّقدّتوح  مّبالث نوّءابريكتقد  ا ل هّّءّالاتعظ 

ّاّ  سةّبّاألرضكّتلعلىّهذاّّيمقامفيّّكشهدأّالل همّ المتعالّّزيهوّالعزّال  نّيالمقد 

دّرسولّاهللّصلواتّكبيحرمّحبوّتّالحراميبكّحرم ّوّهيعلكّمحم  ّتحب  ّكما آله

ّا ل هّّاهللّالأنتّّكن ّاّ ّكلنفس ّالعلأنتّوّكلكّيالّشركّوحدأنتّّا ال 
 
شهدّأوّريبكالّي

ّشكعلىّّأنتوّكوجهءّاتلقّىرهمّلدكعندّمطلعّذّماّتحب ّككّمحب تهلّأل ّيءل 

هرّالحرامّشهرّاهللّال ذمنّّلةيلأو لّلةّيالل ّهذهّفيّّشهدأوّشهيد ّحيهّالت سبيفّقتليّالش 

تيبكت ّالوّليفّالت هلحرأوّالت حميدو تبّكرّبقتلّحج  ّ-ّالحسينّ-ّعبداهلليّبأكّنّحج 

نمّساعةأو لّو ّالنّالس  نّالهجرةّعلفّاألوّتينأعدّالمبّنيست ّوّىحداّ ةّديدةّسنجة

ّ سة ّقدبمالمقد  ّّا ّعلمأحاط ّألك ّوّاإلبداعهل ّمنهم ّتحب  زّيالعزّأنتّكن ّاّ ما

ؤمنّيماّوّتابكاتّاليآّكمحب تأهلّعلىّّكذنإتعلمّماّنز لتّبكّن ّاّ ّالل همّ ّميكالح

ّّبها ّبعهديال ذا ال  ّوفوا ّقد ّمنّعدلوّكن ّمنّحكذبّالمشركوّكخافوا  الّثيون

ّاهللّىتابّفتعالكمّمنّالكلهمّحّقيقدّبّبعدّالر دّنّ أءّقدّزعمواّبهؤالّنّ اّ وّيعلمون

ّ ا ّّالل همّ كّفسبحانّصفونيعم  ّتعلكّن ّاّ ّا ل هييا ّال ذم ّيمقامهمّمن ونّمنّين ستحق 

ّبوّيبينّمكفاحكّمكح ّبالقسط ّالأنتّّكن ّإفينهم ّّاهلل ّا ل ه فيّّعادلّأنتا ال 

اتّلفيّّيغنوّمكالح ّالمتعالّكالأنتّّكن ّاّ وّيءشّكمثلكسّيالذ  ّا ل هيّفيابير

ّّقدّتقم صّيلةّال تيهذهّالل ّفيّّيمقامّمتعل الحزنّلمطلعّّصيالموجوداتّقمكل 

هرّالحرامفيّهذاّّالقمر منّكّمنّعباددّبعّسئللقدّو كي ّبنّولّقتلّذلكعلىّّالش 



 (٩ّ)٧ّون،ّجامعةّكمبرج،ّفّابرّبرّاساسّنسخهّمجموعهّّ–ّمنّآثارّحضرتّنقطهّاولىّ–الحرمينّبينّصحيفةّ

 ٥ 

ّقدّرأيمنّآوّمنّلدنّنفسّاتيآ بّكوّكتابكاتّيآّىاتّمنّعندّنفسهّبعدما ذ 

ّالّىالهوباعّبات ّ ّّعلىّكن ّاّ وّيطّبهّعلمهحيّما ياّّيجبنأفمّيعلّبهوّريءّقديشكل 

ّيبماّقدّعل متنّا ل هيياّّكمرأبتّجأالغفورّالودودّفّأنتكّن ّإفكّركذّيلهمنأوّا ل هي

ّاهللّمنو﴿ّ:مةّالفرقانلكّكجابتاّ اتّيحكمّآفيّّمنونعلمّالمؤيلمةّالبدعّلكفيّ

دونيلو1ّ﴾لوحّمحفوظفيّّديقرآنّمجمحيطّبلّهوّّمئهاور اتّيآفيّّشهدّالموح 

ّعبد ّالكك ّو﴿ّ:تابكلمة ّيشكل  ّّناهيحصأء ّاّ في 2ّّ﴾نيمبمام ّدخلّحت ى قد

ادخلواّ﴿ّ:نأّبلقالقرآنّمنّفيّّمّماّقدّنز لتكالحرامّبحكّتيبّبابفيّّالمؤمنون

داالب ّحط ّوّابّسج  ّلقولوا ّنغفر ّالمحسنيزسنوّمكاياخطّمكة ّاهلل3ّّ﴾نيد فسبحان

ّبّيال ذ ّآي ّقد ّّرهكاتّذين ّّقيحقافي ّيشكل  ّلئل  ّنفسّتبعدّء ّذي ّمطلع رهّكعند

ّاهللّقووّءيبش
 
بماّقالّالمشركونّمنّّتابهكالفرقانّعندّنزولّأهلّّلقدّقالوّزيعزّي

بعضّمنّّفيّجدّالن اسيلنّوّليءّتحويبعضّمنّالشّ فيّّجدّلسن ةّاهللأماّوّقبل

ّّليالقولّتبد
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٢١ّّ-٢٠(،ّاآليات٨٥ّسورةّالبروجّ)القرآنّالكريم،ّّّ
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  ١٢(،ّاآلية٣٦ّسورةّيسّ)القرآنّالكريم،ّ  
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  ٥٨(،ّاآلية٢ّسورةّالبقرةّ)القرآنّالكريم،ّ  



 (٩ّ)٧ّون،ّجامعةّكمبرج،ّفّابرّبرّاساسّنسخهّمجموعهّّ–ّمنّآثارّحضرتّنقطهّاولىّ–الحرمينّبينّصحيفةّ

 ٦ 

 ىولية االاآلفي  لوالباب اال

ّ

ّ

ّن ّاّ ّالل هم ّشهدأي ّقلتك ّّبما ّعندفي ّالحرام ّبكالّالمسجد ّيعبة علىّّالحرامت

ّتل ائل ّالس  ّياآلك ّنز لتّبماات ّّقد ّبيحبعلى دمحك ّّم  ّقبلفي ّمن نّاّ وّالقرآن

ّندعّأبنا﴿ّ:كوحاجّ  ّوأئفقلّتعالوا ّونسائكمّونسائبنانا ّئنا ّوأنفسكمّثم  كمّوأنفسنا

ّا ل هّّالّيال ذكّفبحقّ 4ّ﴾علىّالكاذبينّاهللفنجعلّلعنةّنبتهلّ منّّقبليلمّأنتّّا ال 

ّّدايشهباهللّّىكفوّعبدك

ّ

ّّايف ّالمحأي ها ائل ّأّطيالس  ّلألم ّالحرامافيّّكقل ّاتلقّلمسجد ّشطرّكالء ّمن عبة

ّالغربّ[نكرّ ]ال
 
ّالمنبكّمحل ّّىلعّي ّّرمقدم ّالن صفيلفي ّّلة ّالحرامن هر ّشهرّالش  م

ّبعد ّيمعّقمّتباهلوّيئادعساعاتّاقبلّّ]ثلث[لّيالل ّّو لأمنّماّقدّمضتّالحج 

جمعهمّأكنتّمنّقبلّأهلّاألرضّّسودّعلىّشأنّال ذيالر كنّعندّحجرّاألّىلد

ّواهللّعلىّماّّىبعهديّحت ّّمنكر ّّقولّخبيرأيحكمّاهللّبينناّبالحق  مر ةّّقلّلكألمّأثم 

وجهّالكعبةّواهللّعلىّّبينّالمنبرّوالمقامّفيّتلكّالكلمةّفيّالمسجدّالحرامّىخرأ

ّ ّّقولأما ّثم  ّأوكيل ّبيتّمكّ ألم ّلكّفي دققل ّالص  ّمقعد ّ ة ]للمر ةّتلكّالكلمة

ّاليومّعلىّماّقولّشهيدّوكفىّبنفسكأماّّىعلّمرّاهللّواهللأن كّلمّتشعرّباّ وّالث الثة[

ّلّالكتابّشهيدانز لناّعليكّفيّذلكّ ّالمنىماّوّتيالبّمكمنّدونّحّحجّ كّفما

ّالعرفاتو حوّما ّالض  ووّىما ّالط  ّالسّ وّافما ّالحلّ وّالمروةوّفانّالص ّيبّيعما فيّّما

                                                 
4

٦١ّّ(،ّاآلية٣ّسورةّآلّعمرانّ)القرآنّالكريم،ّّّّ



 (٩ّ)٧ّون،ّجامعةّكمبرج،ّفّابرّبرّاساسّنسخهّمجموعهّّ–ّمنّآثارّحضرتّنقطهّاولىّ–الحرمينّبينّصحيفةّ

 ٧ 

ّّتابكمّالكمنّحّين[ضيب]األنّيوبث ّالفيّّمكماّالحوّحرامال ّزياهللّعزوّذنّاهللإبا ال 

ّتلّميكح ّياآلك ّّمثالأات ّرب ّكفي ّتاب ّكحّلتعلمك ّبالحق ّم منّّننّ وكلتوّاهلل

ّردتّأماّّكتّمعيالبفيّّنتكيّال ذامّي ّفباألّنيالفائز فيّّلنّتجدوّكمّرب ّكحا ال 

ّمّكامي ّأ ّذن ّّركدون ّا سم ّرب ّاهلل ّلنيحبك ّفسبا ّأك ّلاّ قبل
 
ّّي ّبمثل ءّاجّقد]ما[

ابقونّبالحق ّ ّاهللّالإفتخفّّالوّالس  كّنفسعلىّّ﴾تلا﴿بداّأنّيجرّالمحسنأبطلّيّن 

ّ﴿ّىولاألّالمسئلة ّرب ّكمن ّتاب لّالك ّّ﴾مبد  ّتجد﴿لحكمه ّدونهّّولن من

ّّنيمالدّالظ ّيزيّالوّنيرحمةّللمؤمنوّءاشفماّهوّّءانرننز لّمنّالقو﴿5ّ﴾داحملت ّا ال 

ّا ل هّّالّهن ّاّ وّميكزّالحياهللّالعزكّرب ّّمنّعندا ليكّّيلقأذاّّاستمعّبمّنأ6ّ﴾خسارا ا ال 

لّّهوّقد ّعربّلسانتابّمنّقبلّبكفيّّلمتهكامّكحأفص 
 
اهللّّنّ أعلمّالن اسّينّليمبّي

تهّيآّنزلأقدّ ّّفيّبلسانّعبدهاتّحج  ّالن اسّاّ وّمهكحفيّّشأنّىعلّنّبدعايحكل  ن 

ّّرايمرّظهاألعلىّّكلّ انّالكلوّوّةّمنّمثلهايبآّقدرونيّال

ّ

اأي هاّّايف مّكحا لىّّدعوّالن اسيماّّربكّلمةكّنّ اّ وّنيقينّالينظرّبعافّليئلّالجلالس 

ّدعا لىّّلّ كالّىقدّدعّنفسهّبل ّأ﴿ّ:المرسلونّمنّقبلهوّوني ّبالن ّّىما ّّتعبدواّال  ا ال 

لوّكّن ّأفزعمتّأتعبدونّّاهي ّاّ نتمّكنّاّ ّاهذّمي ّنّالقيالدّ علىّّوحدهّخالصا7ّ﴾اهلل

ّحتعرضّ ّرب ّكمن ّلّىبقيكّم ّالحقك ّمن ّفسبحانيعمل ّّقة لمةّكّنّ اّ ّرب كاهلل

ّّتتمّ ماّّديوحالت ّ ّّماّخلقهاكّّرب ّاهللّنّ ألّمربهذاّاألا ال  ّنيقيلهذاّلوّتعلمّعلمّالا ال 

رّىلتر ّالككّقتياتّحقيآفيّّكالش  ّلترونهاّنيقيالحق  ّّاألرضفيّّثم  نّيالعكالحد 

                                                 
5
٢٧ّّ(،ّاآلية١٨ّالقرآنّالكريم،ّسورةّالكهفّ)ّّ

6
٨٢ّّّ(،ّاآلية١٧ّاإلسراءّ/ّبنيّا سرائيلّ)سورةّرآنّالكريم،ّالقّّ

7
لتّ)ّّ ةّمر اتّفيّالقرآنّالمجيد،ّمنها:ّسورةّفص  ١4ّّ(،ّاآلية4١ّوردتّهذهّاآليةّالكريمةّعد 



 (٩ّ)٧ّون،ّجامعةّكمبرج،ّفّابرّبرّاساسّنسخهّمجموعهّّ–ّمنّآثارّحضرتّنقطهّاولىّ–الحرمينّبينّصحيفةّ

 ٨ 

ّيمّاهللّفكبحّنّفاشهديقيال ّّعبدّنّ إتابّفكالّكذلفيّّا ليكّيلقأما دعوّياهللّما

ّّكرب ّّليسبا لىّّالن اس ةّاهللّنّ اّ وّمةكبالحّا ال  ّاتياآلّكلرفّمنّتحيّديفيّّحج 

واتّأهلّيفكي م  ّعل منوّاألرضوّالس  ّّاهلليّما ّا ال  ّوّشاءما شيءّّظهرّمنّعندهيما

ّينّفكّ مي ّالشّ كه ّوّطانيلمة ّلهكذّىمنّلدنّي ّبياهللّّشاءا ذا ر ّقد  ّما تابّكالفيّّره

ةفتعلأ اّنز لّالر وحكأّانكمعالمّاإلفيّّمّحج  ماّبعدّاهللّةي ّذنّبقاّ نّميّقلبعلىّّبرّمم 

واتّأهلعلىّّةّمنّمثلهايبآّانتيلمةّالعجزّعنّاإلكتابّكالفيّّز لن م  ّاألرضوّالس 

ّّاتّاهلليشعرونّبآيّالقومّالّءهؤالّفما ّلهمياتّسبينواّآي ّبّدابّقبورّاأليفغأّليقلا ال 

ّّاهللا لىّ ّّمّتفلحونكلعل ّّلباباألّيولأياّّنّات قواّاهللأمّالقرآنّكبالعلمّمنّحّا ال 

ّ

ّّايف ّالؤلمةّالسّ كالن اسّعلىّّركللذّ ّنّ إلّالث وابّفسبّماّشئتّمنّسلّبيحبالأي ها

ّعلّماوّمهكمنّح
 
فيّّ-ّهميسلمّاهللّعلّ-ّمّآلّاهللكلمةّالجوابّلحكالفرضّّي

ّباهللّعلّىفكوّتابكال
 
ّشأنّشهكّيفّي ّاهللّلواّ وّدايل  ّماكعبدهّّظهرّمنّعنديلّشاءّن 

ّّشيءفيّّماّشئتوّشاءّبماّشاء ّا ل هّّالّهن ّاّ منّقبلّكّاهللّرب ّّشاءّقدبماّا ال  ّهوا ال 

ّّعلى ّاآلأنّبيكلمةّالمشركّنّ اّ وّريقدشيءّكل  ةّانتكاتّماّين  ّفقدّكالعلىّّحج  ل 

بواّحكوّاهللعلىّّافتروا ّاهللّقدّنز لّفيّالكتابّكلمةّالعدلّنّ ألّتابهكفيّّمّاهللكذ 

ّالن اسّالّىعل ّولكن  ّّمنّتفاوتّفارجعّالبصراتّاهلليآفيّّىفهلّترّيعلمونّالكل 

ّارجعّالبصرّهلّترىّمنّحكمّمستورّورطفّمنّىهلّتر ّارجعّالبصرّكر اتّّثم  ثم 

ّففياّ منّ ّاهللّقدّاّ وّواهللّعليمّخبيرّرجعّينقلبّالبصرّا ليكّخاسئاّكلّ ّذنّمستمر  ن 

ّّكمّرب ّكاتناّمنّحيرّبآكّ تذيماّوّعقلونياتّلقومّينز لّاآل ّاّ وّلباباألّا[ولوأ]ا ال  ثرّكأن 

ّمنّأالن اسّ ّّمّالقرآنكحعلىّّنعامأضل  ّالن اسّالأولكن  ّلهؤالّيشعرونّكثر ءّفما



 (٩ّ)٧ّون،ّجامعةّكمبرج،ّفّابرّبرّاساسّنسخهّمجموعهّّ–ّمنّآثارّحضرتّنقطهّاولىّ–الحرمينّبينّصحيفةّ

 ٩ 

ّبآيّالّالقوم ّالن اسهؤالّنّ اّ وّلياهللّقلّاتيؤمنون ّبلّهمّأالقرآنّمّكحفيّّء نعام

ّسبأ حرفّمنّأبيّأتيّنأقدرّيبعضاّمنّالن اسّلّنّ أبّاألمثالفيّّكقولّنّ اّ وّليضل 

ّاآل ّاهلليمثل ّفسبحان ّعمّ ّات ّمفترّونكشريا ّسور ّبعشر ّفأتوا ّآيقل ّمن ّاتيات

ّاتهيآوّفآمنواّباهللّلنّتفعلواونّلمّتفعلواّاّ وّنينّاهللّصادقيدفيّّنتمكنّاّ ّماتكمح

ّاهللّلغنإاهللّفّاتيفرواّبآكنّتاّ و ّن 
 
دعونّمنّدونّينّيال ذّنّ اّ وّعاينّجميعنّالعالمّي

بواكوّحرفاّكتابّرب ّكاّمنّءوقريلنّّةكالمؤتفهوائهمّأاهللّ ّبماّالكّرب ّّاتيآفيّّذ 

ّقلوبفيّّاتهيتّآثب ّيوّنفسهمأفيّّطانيالشّ يّلقيّنسخّاهللّمايبهّعلماّفسوفّطّيتح

ّسرّ ك نّ اّ وّميمستقصراطّا لىّّيهديهموّالخاشعين ّاآلأبكّلمة ّيتّقلبتثب ّّاتّالين 

ّاهللّرب ّّنأّراطالص ّعلىّ ّب﴿ّوّالقرآنّلمةككّنفسعلىّّتلاوّكاستغفر ّكنيجعلنا

ّاهللّرب ّاّ و8ّ﴾باآلخرةّحجاباّمستوراّؤمنونيّنّاليذالّنيبو الن اسّّىلهدّشاءلوّكّن 

ّاهللّالكلوّعايجم بّقومايّن  ّّعذ  ّا ال  ّمنّيبعثّفينّأبعد ّهميكّ زينفسهمّلأهمّنفسا

ّوّبيمركّشرفيّانواّمنّقبلّلكّناّ وّمةكالحوّتابكعل مهمّاليلوّاتّاهلليبآ انّكما

ةّكرب ّّاهللا سمّّركذّعند ّّحج  ّأبرّمنّكأّانتّمنّلدن اكقدّيّهوّا ال  قدّّذلككختها

ّاهللّآي ّب ّالن اسين ّلعل  ّابلقّاته ّياهللّلء ّات قواأؤمنون ّإاهللّفّن ّشّزلزلة﴿ن اعة ءّيالس 

ّّكرب ّا سمّّركؤمنّعبدّبذيّما9ّ﴾ميعظ ّّقدّوضعوّا ال  فيّغيرّّتسبكحملّقدّاكل 

ّاّ وّدايقولّشهأماّعلىّّكانّاهللّرب ّكووجههّ لّاآلّاهللن  ّتابكالّذلكفيّّاتيقدّفص 

ّالن اسكلو ّّاتّاهلليؤمنونّبآيّالّن  ابقا ال  ّاهللّفمنركهذاّبلغّمنّذّلينّقليمنّالس 

انّكماّوّهايفعلّعرضتأنّاّ وّكمّاهللّفلنفسكنّات بعتّحاّ ّلياهللّسبا لىّّات خذّاءش
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4٥ّّ(،ّاآلية١٧ّسورةّاإلسراء/بنيّا سرائيلّ)القرآنّالكريم،ّّّّ

9
 ١ّ(،ّاآلية٢٢ّالقرآنّالكريم،ّسورةّالحجّ)ّّّ



 (٩ّ)٧ّون،ّجامعةّكمبرج،ّفّابرّبرّاساسّنسخهّمجموعهّّ–ّمنّآثارّحضرتّنقطهّاولىّ–الحرمينّبينّصحيفةّ

 ١٠ 

ّكّاهللّرب ّ ّاّ ودّيبعمّللبظل  ّكن  ّاستقر  تابّككّيعلّتلأاتّيباآلالن فسّلمةّالقائلّما

فيّّنّاحضرأّنّقبلالمسجدّالحرامّمفيّّكيعلّ[ت]قرأيّمّال ذكحعلىّّكرب ّ

ّّخالقكّادعّاهللّرب ّونّيالحسّحرم ّا ل هّّاليّءّال ذيشكل  ّعلىّنزلّالعذابيلّهوا ال 

 ناّ وّظيتابّحفكالّوّرّعلمياتهّبغيآفيّّجادلونيوّذبكاهللّبالعلىّّونترفينّيال ذ

ّ ّال ت﴿منّاهللّّنّات قأالورقةّكّتلفيّّكيعلّلوتنلمّتفعلّما ىّعلّلعتط ّيّالموقدة

10ّّ﴾فئدةاأل ّتستطّجلأّءاجفإذا ّلن ّبحياهلل ّقدّنّ اّ وّمهكع ّاهلل ّّانكّوعد ّأفي م 

منّّمكمونّالحسل ّيّنّاليمّعبادّاهللّال ذكالقرآنّحّيلقدّنزلّفوّاي ّتابّمقضكال

ةّالواضحةّيولأعندّ 11ّّ﴾نيديّلومّكنيمّدكل﴿ائهّبعدّالحج  علىّّاينتّمفتركما

ّالبفوّوماّكنتّعنّالعالمينّبعيداّبوابنّاألمبدعاّّنتكماّوّالحق ّ تّلنّتجدّيرب 

ّلاّ ّنّ اّ وّالمقرّ 
 
ذنّاّ ّمنكّيوصأّمّالقدركحفيّّمستسر ّمنّعلمّاهللّسرّ علىّّالمستقرّ ّي

راطّّعلىّتقمّالنّأاهللّ ّوإفّمستمرّلفّسنةأنّيخمسالص  قدّن يّاّ ن كّقدّتراهّبعيدا

علىّّةقلّحط ّوّكنةّرب ّيمدّيذنّاهللّفإادخلّبوّكارحمّنفسوّنّات قّاهللأ راهّقريباأ

ّعّماّعل ملّيسب
 
هذاّّشفّمنكاّنأّميصراطّقوعلىّّيادّالن خعيلّبنّزيمكعبدهّلي

الئلّمنّغ شارةّفقدّاإلّردتأنّاّ وّبايدّقراالفؤّلّمنزشارةّقدّناّ ّريالبابّسبحاتّالد 

ّمأفيّّندّاهللنتّعكوّئهالقكّيحر مّعل ّتابكمنّا ليكّّماّنز لهذاّتوباّكرضّالحد 

اّقدّكّرب ّ اجدكوّا ليكّمنّعبدهّفخذّماّنز لناّسئلتهمم   ّنينّمنّالس 
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٧ّّّ–٦ّ(،ّاآليات١٠4ّسورةّالهمزةّ)نّالكريم،ّالقرآّّ

11
٦ّّ(،ّاآلية١٠٩ّسورةّالكافرونّ)القرآنّالكريم،ّّّ



 (٩ّ)٧ّون،ّجامعةّكمبرج،ّفّابرّبرّاساسّنسخهّمجموعهّّ–ّمنّآثارّحضرتّنقطهّاولىّ–الحرمينّبينّصحيفةّ

 ١١ 

 ةيانة الثياآلفي  يانالباب الث

ّ

ّ

اّحكمّماّقدّأو ائلّمنّلسانكّمنّسبيلّقرءم  ذنّإالت ثليثّوالت ربيعّوماّيخرجّبّالس 

لسماتّرب كّمنّحكم ّاعرفّّنيقينّاعلمّبالأمّيقوّصراطعلىّّالط  نّيقيعلمّالكثم 

ةّي ّالمشوجهّفيّنتّنظرتّكنّاّ ّنيتابّمبكفيّّكمّرب ّكحّنيقينّاليعكشهدّاّثمّ 

ّمن
 
لسمفيّّنيالحدّ كّعنّفي ّّيماّدل تّهوّنيعلمّالط  فيّّتكماّتحاوّاإلبداعبا ال 

ّّاهللا لىّّسر هالّيسب ّهايلاّ شارةّقطاعّباإلناإلّذروةفيّّنيقدّقطعّالبالغوّختراعباإلا ال 

ّاإلفيّّنياهللّالعارفكّهليو نّياهللّللمؤمنّمكحذلكّّنّ اّ وّدونهاا لىّّهمتناعّبالت وجّ عز 

ّوّنيمبّقسطاسعلىّّالفردوسّبالعدلّجن ةأهلّّقدّجعلهمّاهللنّيال ذ ماّّعرفيما

ّّغيلمةّالت بلكفيّّحيبالت صرّشرتأ ّّفيّءاهللّلهمّالل قتبّاكنّقدّيال ذّعبادّاهللا ال  كل 

لّعليّماّهوّعبدّاهللوّهذاّكوقتفيّّلمّترأالخلقّّشأنّمن ّالن اسّيآّكيفص  اتهّلعل 

ادسجن ّوجهّفيّّنتّنظرتكنّاّ وّؤمنونيءّاهللّلابلق نّيمنّبكّمّرب ّكبحّفاقطعّةّالس 

لسم ّفيّبحرّعميقّصاحبّالحوتكنّكتّالوّعيلّالت ربكيهوّثيالت ثللّكنّبشيالط 

ّاهللّقدّحرّ أاعلمّبو الن   شأنفيّّرّالن اركمنّدونّذراّكءّذاالهوهذاّّجوّ ّينّفيكمّللس 

ّالاّ وّمنّشئوناتهم ّّن ه ّا ل ه ّلعزا ال  ّحيهو لسماتّمنّيبّامألّنأمّيكز ّءاسمأوتّالط 

ّشئتكّرب ّ ّّهايتشهدّفّالوّما ّما ال  ّّمنكّرب ّّذنإالحروفّبّيءضيّوحدهّشاءا كل 

الالتكوّاتنّالمتضادّ يقرنّبيوّالجهات حرفّّينّالمتجانساتّفيفرقّبيوّلمةّالد 

بحاتّماّالّيئدّالحروفّفاظهرّمنّفويوّالعلمات أهلّّطّبهّعلمّمنيحيّعالمّالس 

مرّأرادةّفاستشعرّعرشّاإلّينّقدّجعلهمّاهللّفينّال ذيمّاهللّللمؤمنكحلكّذّتابكال



 (٩ّ)٧ّون،ّجامعةّكمبرج،ّفّابرّبرّاساسّنسخهّمجموعهّّ–ّمنّآثارّحضرتّنقطهّاولىّ–الحرمينّبينّصحيفةّ

 ١٢ 

ادقكنّاّ اهللّ بتهاجّاإلّبحبوحةّعزّ فيّّطمطامّالمو اجأهلّّمنانّكنّاّ وّنينتّمنّالص 

ّحأ ّاعرف ّالت ثلكن ّنفسيم ّمن ّّتنظرّالوكّث ّبما ّالن صارأقد هذاّّمنّىخذت

لكيهّلكالشّ  هوتّحلّ وّبيلّالص  اّّكرب ّتعالىّوّفسبحانّاهللّالن اسوتفيّّالل  عم 

اّّهونصفّالمشب ّي ّاّ عدلّّالهذاّّكتابّرب ّكّا قرءراّيبكعلو  عّياهللّسموّمهكحفيّّال 

ةكّقدّخلقّتلّاهللّسبحانهّنّ أنّيقينّاعرفّبالأّميعل ّظاهرهاّمنّنارهاّيماّفوّالل ج 

ّهووّءام ّنارءّامّمنوّءاباطنها ّناروّظاهرها ّنار ّءّالامنّهووّنارعلىّّنارفيّّباطنها

ّالن اسّكالفيّّاألمثالضربّاهللّيلكّذكالماءّّمنرشحّّالوّالن ارّحرّ ّهمسّ ي تابّلعل 

ّماّالا لىّّئهااورّماوّاتياعالمّالن هفيّّثراتكلذاّقدّخرجتّالوّوقنونياتّاهللّليبآ

ةكّمنّتلكّذنّرب ّإاتّبينها اليّمواردّالّهايفّنّ اّ وّالل ج  ّّكقطعّمنزلّالس  بالورودّا ال 

عرّدق ّأالمواردّكّلقدّخلقّاهللّتلوّهايعل ّحر اّعنّالن ارأوّشعراّعنّالش  ّعيستطيّالوّشد 

ّّهيعلّيبالمشأحدّ اكوتيتكّآفخذّماّذنّاهللّإبا ليكّّيلقأذاّّبماا ال  نّيركنّمنّالش 

ّاطرحّسبلّاأل ّبوجهّرب ّّوتيبفيّّعدادثم  لسماتّناظرا ّالفؤعلىّّكالط  ّيدّفانور

ّحرفّمنهاّغك ّالكرّمشعرّبذيل  ّّثرةكر عودّهايلاّ ّنظرتفإذا ّانفكّ رب ّوّصعبّالص  ّما

بفضلهّفقدّعقدّكّاهللّرب ّّكنجاأنّاّ وّصيمنّمحّكماّلكّقعرّالن ارّهنالا لىّّالحبل

عودّكّفيّبعديقّيالجبلّالر قذلكّعلىّّالعقدكّتلّنّ اّ وّكيتحتّقدمفيّّالحبل الص 

ّال ّفات ّيحيّما ّعلمّالحدود لسماتّبفيّّاهللعلىّّلكطّبه كّتحجبّنّالأعلمّالط 

ئون الالتّالش  ةكّمّتلكلوّخرجتّمنّحكّن ّاّ وّعنّالد  ّّالل ج  كّبتلكّيدّعليرأما

ائلجوابّافيّّ-فداهّيّروحّ-مامّاإلّبماّقدّقالكّنذرأوّاتياآل ّأنتّاكن ّبي ّ"ّ:لس 

ّدّ تعيمنّوّةالل جّ كّتلهلّمّاهللّألكحّكذل12ّ"هّهوّهون ّاّ ّأنتأنتّّنتكماّوّأنت
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 ّالمرجع:ّ]؟[ّ  



 (٩ّ)٧ّون،ّجامعةّكمبرج،ّفّابرّبرّاساسّنسخهّمجموعهّّ–ّمنّآثارّحضرتّنقطهّاولىّ–الحرمينّبينّصحيفةّ

 ١٣ 

نّقدّجعلهمّينّال ذينتّمنّالمؤمنكّناّ وّمةّعندّرب هّعهدايّ القفيّّدجياهللّلنّّحدود

ّالر ابعّّمكحفيّّاهلل ّالقضكجن ة لسماتيقواّامألوّءالمة ّالط  بّهبوطّيترتّىعلّم

ّاهللّسبحانهّماّخلقّحولّتلأاعلمّبوّءاضيلواحّالباألكّتلعلىّّاتياآل ّالجن ةكّن 

ّللن اسيحظ فاتّيهوّرة ّااألسمّعالمفيّّقطبّالص  ّء ّيمضيلّامرأّاهللّىقضفإذا

ّرّمحتومّمنّلدنّعليتقدّكمرهّذلألّدّ مرّالوّمهكح
 
جن ةّّهلأنتّمنّكنّاّ وّميكحّي

ّموّذناإل ّخلق ّورما ّحظ ّّئهاان اكّفخذ ّعلّنزليّمم  ّمنّكّتلفيّّكياآلن الورقة

اّنّمنكوّميالقدكّاحمدّاهللّموالوّتابكالّبينص ّنزليماّكّلمةّرب ّكّنّ اّ وّنيركالش 

ّّحرفاّتابكالفيّ ّعلياهللّسموّذنهإبا ال  ّال ذاّ وّميع ّين  ّيبآّؤمنونين فونّعرياتّاهلل

اّنز لناّ ّنّاليل ذاّنّ اّ وّمياهللّذوّفضلّعظوّتابكالّكذلّفيّكيلاّ بعضاّمنّالقولّمم 

متّبماّقدّ ّكذلّنّ اّ وّعيمّحرفّبدكاآلنّحّكيلاّ اّنز لناّعرفواّممّ يؤمنونّباآلخرةّلمّي

ّوّكلّرب ّيسبفيّّهميديأ باهللّكفىّوّبعضّخردلّمننفسّعلىّّظلميانّاهللّلكما

ّنّ أعلمّباوّميركتابّكمنّا ليكّّيلقيماّذاّيفكّمّرب ّكنّاعرفّحأّباينّحسيللن اظر

ّس ّقد ا ّلم  ّتحفيّّرتي ّالن قطة ّفيّّسبلّالحق ّ ييالعلوم ّنأوطرقّالمعلوم ّذا رّكذأا

ّحكعلمّاليلحكمهاّمنّّرشحا ّّفيّمّاهللكل  اهللّسبحانهّقدّّنّ أهوّوّعيحرفّبدكل 

ّّخلق ّّلكيهعلىّّءايشاألكل  ّقدّصر حّكمراتبّفعله ّآلّاهللّأما اهللّّسلمّ-لسنة

ّّفيّبهاّ-همّيعل مفيّّالوّرضاألّيءّفيونّشكيّال"ّ:نألماتهمّبككل  ّّءاالس  ا ال 

ّبمش ّالمفعولّالّنّ أبّكّ الّشو13ّ"تابكوّجلأوّذناّ وّءاقضوّقدروّرادةاّ وّةي ّبسبعة

ّي ّاّ وجد ّالفعلكيهّىعلّال  ّالحقاّنّ اّ وّمراتبهوّل فاتوّقيسبل ّّفيّالص  عالمّكل 
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ّّعنّأبيّعبداهللّ)عليهّالسلم(:ّالّيكون"ّّ بمشيئةّوا رادةّوقدرّوقضاءّبهذهّالخصالّالسبع:ّّشيءّفيّاألرضّوالّفيّالسماءّا ال 

،ّالكليني،ّكتابّالتوحيد،ّبابّفي١ّأصولّالكافي،ّالمجلدّيقدرّعلىّنقضّواحدةّفقدّكفر"،ّوكتابّوأجل،ّفمنّزعمّأن هّوا ذنّ

ّبسبعة. ّالّيكونّشيءّفيّالسماءّواألرضّا ال  ّأن 



 (٩ّ)٧ّون،ّجامعةّكمبرج،ّفّابرّبرّاساسّنسخهّمجموعهّّ–ّمنّآثارّحضرتّنقطهّاولىّ–الحرمينّبينّصحيفةّ

 ١4 

ّتليّكحيل بعةكّمن ّالت ثلكّنّ اّ وّالس  ّيلمة ّّانتكثّقد ّالكحفي ّّتابكم ّسر  من

ّّفيّافكال ّّتكثّبماّقدّحيلّالت ثلكشّىعلّقدرّنفسلوّّموراألكل  ّالجهاتكل 

لسمّاألّزسمهّفقدّفااّ منّ ّعلىّهن ّاّ موالهّلعبدهّّشاءّضّرب هّماّقديفّمنّىريوّبركبالط 

ّ هاّقدّوضعّاهللّمنّيفوّديلمةّالت حمكتّعنّكعّقدّحيطلسمّالت ربّنّ اّ وّريقدّءيشكل 

دّشاءّالفضلّماّقد علىّّقةيالحقفيّّهان ّألّيهّوآله[]صل ىّاهللّعلرسولّاهللّّلمحم 

ّّثيالت ثللمةّكّتدلّ ّالوّبهيرّمنّحبكذّالمقامّكذل ّّعيلّالت ربكشّالوّهي ّولّعنا ال  ا ال 

ّّفيّقتراناتاإلّنّ اّ وّبهيعنّحب لتّبظهوركل  اهللّّمكحيوّقترانهمااّ ّالمراتبّقدّفص 

ّمسكل ّالواقعفيّّلةئل  ّقبولهاكشعلىّّسر  ّجكيهفيّوّل ّقد ّبما اهر ّالظ  منّّىرل

ّيائهّفيولأّنةسأل ّ سلسلةفيّّشهدونيما ّرب همرجالّاألّىريالحدودّبما ّفئدةّمنّنور

مرّانّألكماّوّالت باعدوّالت قارب عالمفيّّمّاهللكءّمنّحايتقاألعلمّبعضّمنّيبماّو

نّأكّرب ّا سمّّركعندّذّناتّمني ّاتّبياآلكّتلّنّ اّ وّليمنّالحرفّتأوّبعضفيّّاهلل

ّمنّاإلّكاتّرب ّيآفيّّتظنّ ّال ّالوّنينّالموقنمّوننّ كلتوّثمبعضا ظلمّعدلّّوميما

ّوّذر ة ّّفيّمكانّالحكما ّاّ شأنّكل  ّهللّالعلّال 
 
ماّيومّفيالكّبنفسكفىّوّتوبكلمّي

ّّّدايشهكّيعلّنز لنا

 



 (٩ّ)٧ّون،ّجامعةّكمبرج،ّفّابرّبرّاساسّنسخهّمجموعهّّ–ّمنّآثارّحضرتّنقطهّاولىّ–الحرمينّبينّصحيفةّ

 ١٥ 

 الثةة الثياآلفي  الثالباب الث

ّ

ّ

هذاّّمنّكلمةّرب كّواعبدّاهللّرب كّعلىّسئلتّفيماّذانز لّا ليكّحكمّماّّنّات بعأ

راطّلتكوننّ  جعلّاهللّمثلّّوماّقدّمنّطرقّالن جومّ]دعاؤك[اّمّ أالمفلحينّوّمنّالص 

ّمرّاهللّبلسانّعربأّنّاعرفأ ذلكّفيّسبيلّالمعلوم
 
قدّّاهللّسبحانهّنّ أهوّوّحيفصّي

ّشكلّىتجل ّ ّسلطنتهيل  ّّخشعيظهرهّليّنأرادّاهللّأفإذاّّءّبعز  هّنورّن ّألّجنابهّىلدكل 

ّاّ يّكحيّال ّيالقدكّعنّموالّال  ّّفقدّظهرم ّلفيّهذا دونّسر ّّستشعريالن جم الموح 

ّقدّفعلواكحّشهدنّ يلوّميالت قد ّنز لوّعتهميشوّآلّاهللّمّما اتّالقرآنّمنّيآفيّّما

فيّو14ّ﴾ميعظهّبذبحّانفديو﴿ّ:نلمةّالر حمّ كتابّكالفيّّماّنز لوّميكزّحيعزّلدن

حرةّ[اصع]كّرب ّرّكذ ماّقدّو15ّ﴾منيناآلمنّكّن ّاّ فّتخّالوّقبلأ﴿ّ:ىمنّموسّالس 

ّآلّاهللّسلمّاهللّعل ّمثلهمّيفعلوا ادقّكذوّسدلصورةّاألّامّالر ضكحّبالحق  ّالص  ر

ّ "يمّ أوّبأبيّأنتم"ّ:نيالحسألنصار
ّفعلّمّ أوّميقوّصراطفيّّمّاهللكحذلك16ّّ ا

ّلموسعتهمّيش ّفعلّالخضر لم[ّىمثلّما ّالس  ّأوّ]عليه ّسلما ّّمانيخبرتّالن ملة كل 

ّكذلّديزّحميعزّرّمحتومّمنّلدنيتقدّكذلّنّ اّ وّالماءّبهذاكّرب ّّعندّىيحيّكذل

ّواقع ّسر 
 
ّسلمّي ّقدّشاهدّبالعيسبفيّّضيالفّخذألتّمنّئا أهلّّانيلّالن جومّلما

                                                 
14
١٠٧ّّ(،ّاآلية٣٧ّتّ)اسورةّالصافالقرآنّالكريم،ّّّ

15
  ٣١(،ّاآلية٢٨ّسورةّالقصصّ)القرآنّالكريم،ّ  

16
هداءّّ هّا لىّقبّ–"زيارةّالش  ّتوج  لمّعليكمّبماّصبرتمّفنعمّعقبىّثم  اب ونّعنّتوحيدّاهللّالس  لمّعليكمّأي هاّالذ  هداءّوقل:ّالس  ورّالش 

يّفزتمّفوزاّعظي ارّبأبيّأنتمّوأم  لواتّوالز ياراتّ،ّ"ماالد  محسنّاألمينّّ–٢ّالمجلدّّ–مفتاحّالجن اتّفيّاألدعيةّواألعمالّوالص 

فحةّّ–الحسينيّالعامليّ ّ .٢٧4الص 



 (٩ّ)٧ّون،ّجامعةّكمبرج،ّفّابرّبرّاساسّنسخهّمجموعهّّ–ّمنّآثارّحضرتّنقطهّاولىّ–الحرمينّبينّصحيفةّ

 ١٦ 

ّالباأل ّّكطّبعلمّرب ّيحيّالوّانيفئدةّمنّسر  ّا ل هّّن هّالاّ ّشاءّماّا ال  علىّّانكهوّقدّا ال 

بحاتهلّسبلّالحدودّألّدّالجوابّمنينّتراّ وّرايقدّشاءيماّ شارةّاإلّحب ّأماّّالس 

ّاهللّرب ّكلوّهايلاّ  ّقدّكّن  ا ّامّنزلينّأّرادألم  هورء ّرةيواحّالمستنراألّكتلعلىّّالط 

ّبينش ّاهللإر ّا لىّّذن ّقد ا ّمم  ئون ّالر حمّ أبعضّالش  ّامّعايبدّنبدع ّوّافوركالء ّنّ أهو

مسأّجابأالن جمّالز حلّقدّ مسّنّ أّكّ شالّبعدّوّمرّرب هّقبلّالش  فيّّشرفّمنهأّالش 

ّف ّبالبدء ّبحيأالقرب ّركقن ّال ذّنّ أّكب ّم ّنجم ّالز حل ّنجم ّرضي شهادةّّيقد

دّكّقبلّفلّنيالحس هّمحم  جعلّوّلذاّقدّاختارهّاهللّلنفسهوّآله[ىّاهللّعليهّوصل ّ]جد 

مس ّشيءا لىّّصلّالفيضّمنّعندّاهلليمقامّلمّّهذاوّالن جومّلهّساجداوّالقمروّالش 

ّ طّبعلمهّيحيّالوّديوحلمةّالت ّكهّن ّأّلمةّمنّاعتقدكلقدّصدقّبهذهّالوّندهعمنّا ال 

رّكقدّشهدّبذوّمراألّشارةّلمنّعرفّمواقعباإلكفىّوّرهيقدّاحتجبواّبغّنيالعبادّال ذ

 ّليالبلغّدل



 (٩ّ)٧ّون،ّجامعةّكمبرج،ّفّابرّبرّاساسّنسخهّمجموعهّّ–ّمنّآثارّحضرتّنقطهّاولىّ–الحرمينّبينّصحيفةّ

 ١٧ 

 ابعةة الرياآلفي  ابعالباب الر

 

فيّذلكّّهاينّاكتبّماّنلقيّا ليكّفأّليكاّ رسلتّأةّوولقدّكتبتّنسخةّفيّبلدّمكّ 

ّمنّالفائزينّالبابّلتكوننّ 

 

 

  ة الخامسةياآلفي  الباب الخامس

ّ

ّمّ أو ّقد ّما ّّلتئسا ّسبل ّنفسكّعن ّلدن ّمن لوك ّأي امّالس  ّفي عواتّالمدعوة والد 

دين ّا لىّرب كّعلىّصراطّالموح  عود ّات بعّحأ الص  ّكن ّكمنّرب ّا ليكّّيلقأمّما

ةّأهلّّصراطعلىّّهللاا لىّّكتسلّنأشئتّنتّقدّكنّاّ نّيمنّالمفلحّوننّ كلت لج 

ّاألّتدخلوّاألحدي ة ّحي ّبدجن ة ّفامضّمن ّلقأثّية ّي ّفإبّكيلاّ ذا ّاهلل هذاّّنّ إذن

ّصراطّعل
 
ّالأفيّّي لقلمّهذاّاّمنكّخذّحظ ّوّدانّالفؤيفاشهدّبعمّيلمستقّتابكم 

ّاإلوّالمداد ّتشرّالوّنوجادلّاإلكيهعلىّّلمّترّمنّدونّاهللّكن ّأكجادّياعملّهللّبسر 

نّمعهّكيلمّوّانّاهللكتهّي ّزلأّعزّ فيّّنّهللّبماّقدّوصفّلنفسهكوّمقامفيّّهللاا لىّ

ّا ل هّّانّالكماّكّءّاآلنيش اّّالىتعوّسبحانهّهوا ال   ّصفونيعم 

 

ةكّتلفيّّوقف ّبالحقاوّالل ج  ّللحق  ّيشهد ّوروّاألحدي ةقة ّاهللّحولّجماله ءّااعبد

ّالب علىّّكءّرب ّاندّطفّحولوّكبكّظهورهّلعلىّّزلمنّصبحّاألّءاضيمطلعّخط 



 (٩ّ)٧ّون،ّجامعةّكمبرج،ّفّابرّبرّاساسّنسخهّمجموعهّّ–ّمنّآثارّحضرتّنقطهّاولىّ–الحرمينّبينّصحيفةّ

 ١٨ 

فاتوّءااألسمّرّمحتجبّعنيغّءامطلعّالبهفيّّكعرشّظهورهّل ّدخلتّفإذاّالص 

ّحل ّ ّالبساطّقد ّعلّبعدّجاديوصفّاإلكّاهللّلّلهذا ّحر م ّقد ّّكيما ّءااألسمكل 

فاتّفو رّعنّاألكّالمسلاّهذّتكسلّذاإالص  نورّكّيقدّظهرّعلّاألمثالوّشباهالمطه 

ةّكّتلفيّّعملّكسنّعملتّنفاّ وّالجلل ّبحيمّاهللّعلكحيالل ج  ّةاألحدي ّمّكها

ّشكسّيل ّيمثلها ّحن ّألء ّقد ّرب ّياإلفيّّحدأّعرفهيّالوّتّمنّرب هكها ّدون ّكجاد

ّا ل هّّاليّال ذ ّقدّشهدّوّميالر حّزيهوّالعزا ال  حدّألّيشهدّالّبماّانيالبهلّاهللّأللذا

ةّالّذكرّلهمّىذّماّسواّ سواهمّ هورّوعندّّأهلّتلكّالل ج  تلكّّنّ اّ رب كّفيّمطلعّالظ 

ّيتذكّ ّاألمثال ّاهلل ّبآيات ّلعل هم ّللن اس ّنضربها ّاّ ورون ةّّنّ اّ ّال  ّالل ج  ّتلك ّأهل كلمة

دّيلمةّالت وحكهمّّنّقلتاّ ّشارةّوالت بيانعنّاإلّىجلأوالبيانّوّعظمّعنّالوصفأل

ّفقدّاحتجبتيعلمّمنهمّشأالّنّقلتّاّ وّكنفسّلمةكوصفهمّفيّّتكشرأفقدّ ّئا

ّظهورهممكّنفس ّّبارئهمّنّقلتّسبحانّاهللاّ وّنّعلو  ا فيّّتكدرأفقدّيصفونّعم 

ةّماّكّتلأهلّّنتّمنكنّاّ مقامكّ ّوّجادياإلّيفكّتبّاهللّلكالل ج  استغفرّاهللّا ال 

ّالبّكذلّمنّنّ اّ وّانيالبأهلّا لىّّشارةعنّاإلكّرب ّ أهلّّانيبالعّءّقدّشهداضيالخط 

ةكّتلأهلّّجسمّعملّنّ اّ انّيالب بعةّ]الجنان[أهلّّعملعلىّّعدليمّلّالل ج  ّالس 

جّ فيّّتابّظلّ كمّالكحعلىّّلهمّنّ ألّوحظائرهم ءّالؤرفعّمنّهأقدّّاهللّنّ اّ وّنيالس 

ّاأل ّظل  ّالعباد ّّطّبشأنهميحيّالوّاألمثالضربّوشباه ّأحد ّّمنوّاهللا ال  ّنّ أزعم

ّبابوّسلطانهفيّّنازعهوّمهكحفيّّاهللّمعرفتهمّفقدّضادّ فيّّليللخلقّسب غضبّء

 ّرايئتّمصاسوّهّجهن ميّ مأووّاهللّمن

ّ

 



 (٩ّ)٧ّون،ّجامعةّكمبرج،ّفّابرّبرّاساسّنسخهّمجموعهّّ–ّمنّآثارّحضرتّنقطهّاولىّ–الحرمينّبينّصحيفةّ

 ١٩ 

 الّزوال خّط في  قولين أله ي نبغيالمقام ك تلعلى  نفس وقففإذا 

 الّزوالأّول في  هئدعا

 

 مين الرّحبسم اهّلل الرّحم  

ّا ل هّّالمعبودّالأنتّّكن ّاّ ّالل همّ " يّنفسكّركبذكّقصدتكّلّكيشرّالكّوحدأنتّّا ال 

ذّاّ كّحدّمعرفتأّيعدّ يّالوّلمّتزلكّهللّجمالّنفساأنتّأنتّّماّدرألمّأنتّّلوال

ّالمقط ّكّتي ّذات بكعة ّعنّالس  رلمدل ّكّتي ّنونيكوّليل  ّالط  د  ّبالس  ّالّا ل هيّايكّن ّإقّفية

ّّل فّنفساكت ّا ال  ّمنّذرّ أّكعبديّناّ وّهاتيتآما ّعلماحصاّ علىّّقل  شهدكّبماّكّأء

ّفيّّكلنفستشهدّ ّّاهللّالأنتّّكن ّاّ وّوراكمذّئايونّشكينّأقبلّكّتي ّزلأعز  ّا ل ه ّا ال 

ةّّكمقطوعّعنّمحب تكّيّ ماّسوّنّ اّ وّكلكّيشرّالّكوحدأنتّ ممنوعّوّاإلبداعبصح 

ّمعرفت ّعن ّوجودك ّفاإلّعن ّيكختراع ّحدّ كميف ّله ّمن ّمعرفتّن  كالحدوث

ّّةي ّنونيكبالكّرادأماّمنّنفسّقدّّا ل هيياّّكفسبحان كّئانشاّ رّكقدّاحتجبتّبذوّا ال 

ّّعنهّعرضأوّعنّنفسه ّّتيفتعالكّمّعدلكناتّبحكالممكل  ّّا ل هييا ا صفّيعم 

المونّىعادّ ّقدوّكبداعاّ أهلّّمنونّكالمشر اّكّاتيآفيّّالظ  اّيّناّذاأهاّوّرايبكعلو 

اّتحهذاّّيمقامفيّّكيعترفّلدأيّموال ةّالمحب ةّال ذأهلّّمنكّلنفسّب ّمم  نّيلج 

ّمحالّ  ّجعلتهم ّتي ّاتّربوبيآوّكمعرفتّقد ّفيحك ّدل وا ّّشأنّيثّما ةّي ّبالعبودّا ال 

روّكلنفس ّالط  د  هّوّهلهأأنتّّماككّمحب تّقّعنيالس  ّا ل هّّالّاهللأنتّّكن ّاّ مستحق  ّا ال 

ّ دأنت ّالموح  ّوّنيعز  ّالل  ّالمؤمنابهوّنيئذعصمة البيغاّىمنتهوّنيء ّالط  ا ل هّوّنية

ّالعلأنتّّكن ّاّ وّءيشكّمثلكسّيلّنيالعالم
 
دّا ل هيياّّكيلدّشهدأوّريبكالّي ّلمحم 



 (٩ّ)٧ّون،ّجامعةّكمبرج،ّفّابرّبرّاساسّنسخهّمجموعهّّ–ّمنّآثارّحضرتّنقطهّاولىّ–الحرمينّبينّصحيفةّ

 ٢٠ 

ّعيشوّآلهو ّشئتكتهم ّقد ّفيّّما ّفيّّاإلبداععز  ّّعلىّكن ّاّ شأنهم ّقديشكل  ّريء

ّشكبو ةوّالّحولوّطيءّمحيل  ّباهللّالعلا الّّالّقو 
 
ّّ"ميالعظّي

ّ

جرةكّالن اظرّتلأي هاّّايف ّءّاهللّالاالن اطقةّمنّنقطةّالث نوّءانيالسّ ّالورقةّالمنبتةّمنّالش 

ّاّ ا ل هّ ّيقيقنّباليأهوّفّال  ّيأنّثم  اّهذّسبلّنّ أنّيقينّالياشهدّبالعّنّثمّ يقيالقنّبالحق 

ةّوصفاكّتلهلّماّجعلّاهللّألوّميعظوعرّّكالمسل فيّّالّشأناوّدونّنفوسهمّالل ج 

ّّةيآ عهذاّّ]قرأوا[ذاّاّ ّن هماّ وّقهميحقاا ال  ّّحرفّمنهافيّّشهدوايّ[لم]وءّاالد  ظهورّا ال 

ّا ل هّّالكّرب ّ ءّيمعّشأوّّءيرأوهّقبلّشأوّّءّدونّاهلليشا لىّّنظرواّاذاّ همّوّهوا ال 

ةكّتلأهلّّخرجواّمنّفقد ّالاّ وي ةّالحدّ ّمّحدّ كهمّحيتبّعلكوّالل ج  أنتّّومّماين 

ّّنيحدّمنّالمؤمنأّالوّكالمسلذلكّعلىّّتقدر ّا ل هّّن هّالاّ كّرب ّّاءشّمنا ال  ّهوا ال 

ّلقو
 
ّخلقّاهللّوجودهماّ وّزيعزّي ّرجالّقد عرشّعلىّّزلقبلّطلوعّصبحّاألّن هم

ّمنكبحّوصفيّالوّالقدم ّّم ّوصفتهمكّن ّاّ وّتابكالأهل أوّّءيشّعلمعلىّّلو

ّشاّ  ّفقدّيحاطة ّرب ّذّ كء ّهمّّذاّ كّبتّقدرة ّبذيلو ّشكقترنوا ّير ّما ّمنكء ّأهلّانوا

ّرجن ّاّ وّالمقامذلكّ ّّالهم ّّرقدواا ذا ّعلعلى ّاهلل ّشهد ّعرشّّهميالت رابّقد فوق

تبّكقدّّاألرضكّتلعلىّّأحدّنّزارهماّ وّعز ّالجمالّمنّجودهوّالجللّمنّفضله

ّالن اسّالكلوّهميعلّفضلّاهللّكذلّالعرشعلىّّنفسهّارةيهّزيعلّاهلل علمونّمنّيّن 

ّّتابكعلمّال ّّليقلّحرفاا ال 

ّ

ّّايف ائلأي ها ّكّتلا لىّّمنّنظروّالس  ّكعرفتمّحّناّ الورقة ّما كّتلهلّنزلّاهللّألأم

ةّ هاّيمّاهللّفكحّلمّتعلمواّناّ وّتوباكعندّاهللّمّوننّ كالعلمّلتأهلّّمنا ذاّّمكن ّاّ الل ج 



 (٩ّ)٧ّون،ّجامعةّكمبرج،ّفّابرّبرّاساسّنسخهّمجموعهّّ–ّمنّآثارّحضرتّنقطهّاولىّ–الحرمينّبينّصحيفةّ

 ٢١ 

ّاهللنّأ ّمنّفضلهّفئاسوّات قوا ّّعلىّانكاهللّقدّّنّ إلوا ّوّرايءّقديشكل  ّوميالجدّأما

ّعرفّآأ ّقد ّبالحق ّيحدا ّّكسليوّاتّاهلل ّّنّ كلوّبالعدلّراطالص ّهذا ّقد نزلّأاهلل

ّا ل هّّن هّالاّ نّيعبادهّالمخلصّىعلّاتياآلكّرحمتهّتلب ّّميعظّهوّذوّفضلا ال 

ّ

ّّايف الأي ها ّّكالس  ّسلّكن ّأفاعلمّكّالمسلهذا راطّّهذاّعلىّتكلو ّا ذاّكن ّإفالص 

ّنظرتوّعلمّاهللفيّّأنتأنتّ لوفيّّلو ّدّوجها لىّّكسبلّالس  ّمنّالر ب  ونّوجهة

ةّكّتلا لىّّعنّالوصولكّبعديوّكّ الشّ وّرضّالبعدأا لىّّالعرشّىعلأّلتنزلّمن الل ج 

راطّّهذاّىعلّامضوّاهللعلىّّلكلفّسنةّفات ّأنّيخمس تؤمرّفسوفّتجدّاهللّّماالص 

اباّرحّكرب ّ ّتبكجن ةّالفردوسّماّفيّّءاللبقّكرب ّا لىّّكنّتسلأدّيلوّتركّن ّاّ وّمايتو 

ّاّ هاّيعلّالورودكّياهللّعل ّذلكّأهلّىريماّوّليدلوّظهورّاهللّمنّقبلهّشاهداترىّّنأّال 

راطّ ّّاركذالص  ّّالّوصفاوّرّاهللكذا ال  ّّاالّنوروّوصفها ال  ّاّ لّلنفسهّيالّدلوّنورها ال  ّال 

ّّفيّلمةّرب هّظاهراكّىريوّنفسه ّّردونّموردايّالّءهؤالّنّ اّ وّءيشكل  مواّكقدّحوّا ال 

نيبعّنظرواوّءامّالبدكبح ّا ل هّّءّالاالث نّءّفوقّطورانينطقواّمنّشجرةّالسّ وّءانّالس  ا ال 

 جن ةّفاعملّمنالّهذهّصلوحعلىّّكطّبسرّ ينّتحأّلوّشئتكّن ّاّ وّزّالمتعاليهوّالعز

ّفيّّمّاهللّلنفسهكح ّحمراألّ[ريسك]اإلمنّا ليكّّتيلقأّتّماكنّاستدراّ محضره

ّاهللّاألّ[بيثك]الرضّأعلىّ ّبعدكّحدثّليأوّّصراطهّرشداا لىّّكيهديخضرّلعل 

راطّّهذاءّامّنّ قدرتّألّكن ّأبّتظنّ ّالوّمراأمّكالحّذلك ّمنأالص  ّديالت جرءّامّرق 

ّ ّاألفي ّزجاجة ّهوّفئدةعروق ّنأا ّعلأا ّّاهذّمنّكيرشح ّنفسالماء ّلتوقن منّك

ّهذا هوراالمّمشاهدة ّالط  ّّهذاّعلىّكوقفيوّء راط ّالالص  ّصل ّاّ ّنيقيبالحق  ّتيذا

ّالر حمانّ[كتأقر]حرفّأحرفّمنّفيّّشهدتو العرشّبوصفّعلىّّةي ّدونّظهور



 (٩ّ)٧ّون،ّجامعةّكمبرج،ّفّابرّبرّاساسّنسخهّمجموعهّّ–ّمنّآثارّحضرتّنقطهّاولىّ–الحرمينّبينّصحيفةّ

 ٢٢ 

ةكّتلأهلّّخرجتّمنّنفسهّفقد ّمرماّشهدتّمنّاألّمكبحكّياهللّعلّمكحيوّالل ج 

مكّرب ّماّو ّقطمّنفسعلىّّبظل  ر  ّّرايمنّبعضّالذ  ّلقّماأوّكبصرّدق ّوّكنفسّفصف 

اللةّعنّدونكّعندّفي ّهذاّىعلّتابكنّتتلوّسورةّمنّالأفهلّتقدرّكّرب ّّمنّالد 

راطّ اّّكفسبحانّاهللّرب ّّمّالبابكحفيّالص  اّيعم  المونّعلو  ّنّالكلوّرايبكصفّالظ 

ّّعلىّانكقدّكّرب ّّنّ اّ و شاءيماّكّشاءيمنّّعلىّيمنّ اهللّّنّ إنّروحّاهللّفمّأستي كل 

فإذاّّكمّرب ّكحّهاّمنحظ ّكّتّنفسكدرأحت ىّّكلّرب ّيسبفيّّنّاجهدأراّيءّقديش

اأوّكخلصتّنفس ّكبتيغفيّّاهللّظتّظهورالحوّكجهروّكدونّاهللّبسرّ ّعرضتّعم 

ّحضرتو ّذاتك ّصلحت ّتلّىعلّكتي ّفقد ّدخول ّفات ّك ة ّّلكالل ج  ّرب ّعلى ّكاهلل

ّّهاحمدو ّوّرايبكحمدا راطّّعلىّقمتاسوّليخلّكدونّقخلياهللّلمّّنّ أكاعبده الص 

ّلّيبمثلّعبدّذل

ّ

 ايّ خفو ة الّظهر جهرةو  المناجات بعد صل هذه أ[قرا  و]

 هرالظّ  ةو  صلالمناجات بعد في  هئادع

 

كّالعلمّمنّعباديّولأشهادةّّمنّدونكّلنفسكّنفسشهدّبماّقدّكّشهدأّا ل هيّاي"

ّاّ  ّيهمّلنّن ّاّ ذ ّاّ نالوا ّا لىّّال  ّّعرفوايلنّوّاإلبداعّحظ  ّاإلكعلىّّكجودا ال  ّختراعلمة

ّّكن ّاّ و ّغنّا ل هييا
 
ّّعنكّبذاتّي ّّءيعرفّبشيّالوّءيشكل  يّكحيّالوّتهي ّئيشا ال 

ّّالخلق ّي ّمنّمقامّالعبودا ال  لّنّ اّ وة لمنّّالوصفّنّ اّ وّبذاتهّدلّ يّلمنّالّدلّ يلّيالد 

ّالخلقّعنّالن ّاإلّرقطّنّ اّ ّا ل هيياّّكهّفسبحانعتنا لىّّحتاجي ّىعتّلدمتناعّفقدّسد 

ّأفّكمحضر
 
ّمنّيبتفرّةشاهدّيهوّا ليكّتّبنسبتهايالوصفّقدّرضّي كّنشائاّ قها



 (٩ّ)٧ّون،ّجامعةّكمبرج،ّفّابرّبرّاساسّنسخهّمجموعهّّ–ّمنّآثارّحضرتّنقطهّاولىّ–الحرمينّبينّصحيفةّ

 ٢٣ 

ّالعظمةّا ل هيياّّكفسبحان أحدّّيحصيّالوّةالعزّ وّالحمدّىالمجدّمنّمنتهوّمنّعلو 

قدّّكالواصفونّقدرتّنّ أبكّيعترفّلدأوّالجللوّهّمنّالقدرةيعلأنتّّماككّئاثن

ّال ذاّ وّعلمونيّثّاليحّمنكّاتيلذاّقدّاجترحواّبآوّنفسهمأهوهاّبب ّش عواّنّقدّادّ ين 

ّذّ كفقدّّكمعرفت عوة ّكذّنّ اّ ّا ل هيّايفّشعرونيّهمّالوّنفسهمأبتّالد  ّلدأر ّىنفسنا

ّذنبيّالّكلمةّشرككّوجه ّمنّدونأاحتجابّّنّ اّ وّعادلها ّنفسيآّنفسنا لمةّككّة

ّّمنّا ل هيّايّكستغفرأمّفكهاّحيساويّعدلّال ّمنّهربتوّكبهّعلمأحاطّّماّقدكل 

ّشك ّادّ يل  ّقد ّغكالحّىعء ّمن ّنفسيم ّّيتصل ّّنأكّلئسأوّكر دعلى آلّوّمحم 

دّ ّهذّيمقامفيّّقدّاعترفتيّن ّأبّكشهدأوّهلهأأنتّّماكمحم  ّتكمقامهمّا ّشاءما

ّا ل هّّاهللّالأنتّّكن ّاّ ّلهم ّغنأنتّّا ال 
 
ةّالوّحولّالوّالّمثالوّفوكبلّّي ّّقو  ّباهللا ال 

ّالعل
 
ّ"ّميالعظّي

ّ

ّ ّنزّ ثم  ّقد راطّّفيّهذاّا ليكّلتاحفظّما ّرب ّّنّ إفالص  ّبعملهكاليّجزيلكّاهلل ّل 

ّّيسئلو ا ّّىعلّهووّفعليعم  ّشهيشكل  ّاّ وّديء ّأن ّتسلأّردت  ّكرب ّّليسبفيّّكن

ّرب ّاللقكّقدّخلصتّنفسحت ىّ ادسّجن ةفيّّكء ّنّات بعّأّالس  منّا ليكّّيوحأما

ّالمبن هّلهوّالحإفّكتابّرب ّك ّّراقبوّنيق  اّّقلّ أكّتغفلّعنّموالّالوّكمقاماتكل  عم 

ّنزّ يلّالحقيسبفيّّاعملّثمّ كّتابّرب ّكيّحصي ّقد ّبما رّعلمفيّّلّاهللقة ّعةيالش 

اعةّالّنّ أاعلمّبو ّّحدأقبلّمنّتّالط  ّميكزّحيانّاهللّلعزكوّمّرب هكمّبحكبعدّالحّا ال 

ّاطلبّالعلمّمن ّّعلىّطلبّالعلمّفرضّنّ إدّفيدالت حّليدعّسبوّديالت وحأهلّّثم  كل 

ّوقفّوصف ّّقد ّكلوّالمقامذلكّفي ّاهلل ّات ق ّأن ّالشّ ّكتحجبّال  ّرب  ئوناتّعن

فاتّف رّ ّالوّمهانّعل ّينفسّحاألّعلمياهللّّنّ إالص  ن هاّقدّنزلتّإفّتغفلّمنّوارداتّالس 



 (٩ّ)٧ّون،ّجامعةّكمبرج،ّفّابرّبرّاساسّنسخهّمجموعهّّ–ّمنّآثارّحضرتّنقطهّاولىّ–الحرمينّبينّصحيفةّ

 ٢4 

ّاأل ّبالعأوّكحفظّجهركّكراقبّسرّ وّمرمنّشجرة ّبيشهد ّالبّنّ أان ّطلعّّانينور قد

ّّفيّكيلع ريّمرالحظتّاألفإذاّّآنكل  ّمنّرحمةكّبعديغفلتّا ذاّوّذنّاهللإبكّنو 

الّنّ أقنّبيأوّاهللّبعدله راطهذاّّعلىّنيكللس  قدّوّطرقاتّمنضودوّئودكعقباتّّالص 

بفيّّبحراألّمو ج فيالس  ليلّلغرقّالس  ّبالد  ّلياحتجبّعنّوجهّالجلوّلينةّلمنّنظر

ةأهلّّعملعلىّّعملتّهللفإذاّ ّّاحتملتوّاإلبداعّلج  فيّّنكميثراتّبماّكالكل 

كّعنّتلئةّكالمت ّّكئاراألعلىّّنيقيبالّءّفارقداشأنّمنّالل قكّحجبيّالوّاالختراع

ة ّّا لىّبوجههّقبلأوّالل ج  هّفأوّءيشكل  ّولكّن ّإوصلهّحظ 
 
ّنّ اّ وّكالملفيّّذنّاهللإبّي

فيّّدهجّ الت ّأهلّّمقامّقدّوعدّاهللّذلكوّاتّنفسهيالمقامّبآّكتلأهلّّىقدّدعكّرب ّ

ّنفسّقدّكلّنّ أاعلمّوّمقاماّمحموداّكرب ّّيبعثكنّأّىلّعسيالل ّ هّيديأبّتبّاهللكل 

ّّكن ّاّ وّهكلّسلويسبفيّّسفاراأ ّالن زوليّردتأا ذا ّفاحفظّنفسا لىّّوم ّّكخلقه ّأال 

ّّءيبشّتتعل ق ّفا ال  ّسإبحب ه ّنفسكن ّنت ّدونيبشك ّحرّ ّء ّفقد ّعلحب ه ّيم ومّيك

عودّحرمّالمحمود ومّيفيّّنتكنّاّ وّمسطوراكّالحدودّعندّرب ّأهلّّنتّمنكوّالص 

عودّفخذّ ّّيديأالص  لوّالخلقكل  اتّياآلكّات بعوّنّاجتهدتإاهللّفا لىّّكمعكّبالس 

ّمهاكحكّقبلّمنياهللّّنّ اّ ةّيآكّعرضتّعنأّناّ وّكمكحّفيّانكجنودّاهللّقدّّنّ إف

ّا ل هّّهّالن ّاّ ذّاّ  لشأنّّئهّلمّتجدالقا لىّّلحق ّمنّاّلوّتسافركّن ّاّ وّميهوّذوّفضلّعظا ال 

ّتعط ّياهلل ّكفرضّحكّيعلول ّّعلىّاألحدي ةم ّاإلبداعكل  كفىّوّختراعاإلوّأهل

ّالخلقّنيسافرّبعالكبرىّّكدّمسلينّتراّ وّرايخبأنّالشّ فيّهذاّّكيومّعليالكّبنفس

ّفا لىّ ّسبلّاآليفّنّ إالحق  ّوّاتّمجتمعةيها الالتّمفتقرةكل  ّغنوّالد  ّما
 
ّّي اهللّا ال 

بهذاّّكفاسلّكرب ّ ّشكّظهرّمنأهّيمرّلداألّنّ إفّليالس  شأنّعنّكّحجبيّالوّءيل 

بفيّهذاّّكهذاّصراطّرب ّّنّ اّ وّءيشأنّش راقبّوّلياهللّتعطّضيجدّلفأماّوّليالس 



 (٩ّ)٧ّون،ّجامعةّكمبرج،ّفّابرّبرّاساسّنسخهّمجموعهّّ–ّمنّآثارّحضرتّنقطهّاولىّ–الحرمينّبينّصحيفةّ

 ٢٥ 

ّّالموت ّّكجهروّكسرّ في ّالحضور ّيحكّن ّأكمراقبة ّمن لوع ّالط  ّالوّوبيالغّفقأن

نأهلّّتحب ّ عوداّ كّمنعتوّءّاهللاعنّلقوكّحجبيإن همّاّفيالد  ّشاراتهمّمنّطرقّالص 

ّ ّّل مكتتّالوّاهللا لى ّّحالفي ّّفيّبالخضوعا ال  ّكّرب ّّنّ إفّمقامكل  سمعّيحاضر

ّشأنكّيمّمنّاهللّفكشاهدّالحوّعنّوجههيّستحيّالّنعرضّعمّ يوّكئاند حت ىّّل 

ّخطرت ّّلو ّحيشفي ّكء ّحيما ّّاهللّمكظهر ّّلوكّنفسفي ّتعرفّترى ّلن الواقع

ّالف ّحوّمّاهللكحفيّصل ّالحق ّكتشاهد ّّفيّم كّلحظاتوّكاتكحروّكعمالأكل 

ّّكنفسّربشأوّنيقينّاليالعك ّيرأا ذا ءّاهللّاضّبلقيباألّريسكاّ منّا ليكّّتيلقأتّما

ّّعلىّن هاّ ّكرب ّّشاءّماا لىّّبدسرمدّاأل ّّريءّقديشكل 

ّ

 نيالمفلح من وننّ كء لتاالّدع الفجر هذا ةو  صلبعد  أ[قرا  و]

 الفجر ةو  صله بعد ئادع

 

 مين الرّحبسم اهّلل الرّحم  

باحّبنورّالض ّعلىّّمكاّمنّحي" تقنّسبلّأوّءاءّالقضامضاّ ّىعلّليظلمّالل ّأوّءايالص 

ّا ل هّّءّالاالبدفيّّىماّقضعلىّّالعباد ماّشهدّكّهذايّمقامفيّّهيهوّفاشهدّلدا ال 

ّا ل هّّهّالن ّاّ ذاتهّلذاتهّ ّمّغنيقادرّحلّميكهوّعالمّحا ال 
 
زلّماّيزالّلمّزلّاآلأفيّّي

ّفيّّهيماّهوّعلكهوّوّوصفّانّلهك أخذهّوصفّمنّيّالوّءيشّعرفهيّتهّالي ّنونيكعز 

ّّفّهويكعلمّيّالوّءينعتّعنّشّالوّءيش ّعادلا ال  ّيمّمحمودّفكالحفيّّهو

داّ ّاإلبداعمنّبحبوحةّّشاءناإلّذروةعلىّّ-ّهآلوّهياهللّعلّىصل ّّ-الفعلّبعثّمحم 

راّهتوالّمقامعلىّ اللةّمطه  منّعبادهّّءيرانّبشتقعنّاإلّهامنزّ وّرهيغا لىّّعنّالد 



 (٩ّ)٧ّون،ّجامعةّكمبرج،ّفّابرّبرّاساسّنسخهّمجموعهّّ–ّمنّآثارّحضرتّنقطهّاولىّ–الحرمينّبينّصحيفةّ

 ٢٦ 

ّاّ ا ل هّّنّالرب همّالر حمّ ّنّ أعلمّالن اسّيل هوّوّمكالحفيّّمطاعوّالفعلفيّّهوّعادلّال 

ّالعل
 
راطّّهذاّعلىّتهي ّرّ ذءّمنّايوصبعثّاألوّالمتعالّي ّّبالحق ّّئماالقالص  قولّيلئل 

مّ فيّّعلمّمايّالىتعوّالقولّحرفاّسبحانهّفضلهّمنّبعضوّطولهفيّّنفس ّواتالس 

ّّماو ّالعلوّاألرضفي ّهو
 
ّّعلىوّريبكالّي ّالبهذا ّالن باضيالمنهج ّبعث ّقد ّنيي ّء

ّّبواباألوّنيالمرسلو ّهذا ّمنايالض ّفي ّّء ّّالمصباحهذا ّالز جاجةّفي المصباح

نّأاهللّقبلّّةّتوقدّمنّناري ّالّغربوّةي ّةّالّشرقكشجرةّمبارّئةّمنيالز جاجةّورقةّمض

ّا ل هّّالّاءشيلنورهّمنّّاهلليّهديّنورعلىّّسهّنارّنورتمس ّهوّالعلا ال 
 
ىّصل ّوّميالعظّي

ّّاهلل دعلى ّيوصأوّمحم  ّمظاهر ّائه ّفيالقدعز  ّّقعدمّيم ّاهللوّميركعز  اّّسبحان عم 

ّهللّالحمدوّيصفون ّ"ّنميالعالّرب 

ّ

ّاّ و ّعلىّكفاسلّءاحمرّمعّالن قباألّ[بيثك]الرضّأفيّّاهللا لىّّكنّتسلأنّتحب 

ّّاهذ راط ّاهللّعظماألالص  ّّنور واتفي م  ّال ذّاألرضوّالس  ّمنيي ّله ّفيّسجد

وات م  ّوّاألرضفيّّمنوّالس  فيّّرضّالقدسأعلىّّذنّاهللإامشّبّنأّلهّقانتونكل 

رّ فيّّهللكّمحب تّاتيمّآكح لّيسبعلىّّالن هاروّليالل ّّآناءفيّّاعملّهللوّالجهروّالس 

ر روّاتياآلّشاهدوّعةيالش  ّّفيّقةيةّعنّالحقيجل ّالمتّبالس  ّوردكل  ّّفيّكيعلّما كل 

ّالحقإاتّفياآل ّاحتجبتّعن ّفين ّّيقة ّلم ّاهللّعليعمل ّالمحب ّكّيشهد ّنيعمل

هرّةّوّ صلنّمّكبعدّفراغّءقراّ وّتوباكنّميصحفّالغافلّينتّفكو دّيلمةّالت وحكالظ 

ّّفيّكراقبّحاالتوّةّعشرّمر ةأربع ّهللرّاكنّذعكّحجبيّءيتشتغلّبشّالوّالمقامكل 

ّّانتكماّكّرب ّّاضةّعنديعظمّالرّ أّنّ أاعلمّبو ّالقطعكا ال  ّالوصلّفيّّلمة بحبوحة

الّكتل ّت خذينّأعّيستطيحدودّاهللّلنّّتعدّ يمنّوّاألرضّهذهفيّّنيكحدودّاهللّللس 



 (٩ّ)٧ّون،ّجامعةّكمبرج،ّفّابرّبرّاساسّنسخهّمجموعهّّ–ّمنّآثارّحضرتّنقطهّاولىّ–الحرمينّبينّصحيفةّ

 ٢٧ 

راطّّهذاّعلىّكفاسلّلياهللّسبا لىّ فيّهذاّّانتكّبوابّقدلمةّاألكّنّ إمّفي ّالقالص 

ب ّىعلّكءّفاسلاالقضاّهذّكمسلكّذاتّي ةنونيكفيّّردتأتّنكنّاّ وّاي ّلّمقضيالس 

ّّهذا راط ّندوّءاالحمرالص  ّالورقااستمع ّفاء ّهذّاحيرأّيء ّالبا بح ّاضيالص  ءّاندكء

جرة ّّالش  ورفي ّالانيالسّ ّالط  ّاهلل ّّء ّا ل ه ّّامشوّهوا ال  ّالبهعلى ّّءاجلل رضّأفي

دّانورّالفؤّيتجل ّّىلدءّانيمنّطورّالسّ ّةكّ مّذر ةّالمندكحكخاشعاّّءّخاضعااضيالب

ّلهكّالمسلّهذاّنّ إف الّظهريوّلهّءاءّالّفناقبوّهيعلمّالّجهلّفوّنورّالّظل  كّمنّالس 

ّمنّهاّوصفكقترنّبنعتّساليّالوّفردوسّالعزّ مّيجرثوكّاتّالمليئبّآاهاّعجيف

ّّفيّعمليوّالبعدأهلّ ةكيهعلىّّشأنكل  رأشجرةّقدّّن هأكاهللّّلّحج  ّعةيثمرتّبالش 

ّذلككةّي ّوجهّالعبودعلىّّبلّةي ّنعتّالر بوبوّنونةيبوصفّالّقةّبليالحقعنّّدعتو

لّاهللّ الّامهكحأقدّفص  راطّّهذاّعلىّنيكللس  ّّهتدونياتّاهللّيلعل همّبآالص 

ّ

الأي هاّّايف بهذاّّكالس  اتوّنيقيالّلمةكفرضّكّيلّفعليالس  علمّفيّّالعملّحولّالذ 

راطّّهذاّبنّقرّ يقيال ّنورإفالص  ّاكلمشافيّّنه مّ ّءيضية ّباسمهّاألرضوّواتالس 

اّنتكلكّامّنفسكحأكّيتلوّعليو ّّالمرتبةكّتلفيّّمّاهللكحذلكّّنيركمنّالش  ّأال 

ّّركمّذكحفيّّتظنّ  ّمنّالقولكّرب ّا سم اّوننّ كلتوّبعضا ّالش  باهللّكفىّوّنيركمن

لوفيّّكيعل كّرتيمّسركحكّكتي ّعلنفيّّكنّتسلأردتّأنتّقدّكنّاّ وّراينصكّالس 

نهّكفيّّجمعّالوّديعلمّالت حدّةّبلربعاألّلمةكمّكحكةّربعاتّاألجن ّفيّّكاسل

ّّعلىّككسلوّيقّفيالت فر ّحولفيّّطفوّسر اوّةلمةّجهركالكّمّتلكحكّصراطكل 

ّ ّّفيّشواطأسبعةّّتيحولّالبكّطوافكواحدّمنهاّكل  الّّنأراقبّوّءامسوّصباحكل 

ّتّالجلليبا لىّّولعنّالوصّكحجبيشاراتّاإلّنّ إفكّمكطانّحيالشّ ينسيكّ



 (٩ّ)٧ّون،ّجامعةّكمبرج،ّفّابرّبرّاساسّنسخهّمجموعهّّ–ّمنّآثارّحضرتّنقطهّاولىّ–الحرمينّبينّصحيفةّ

 ٢٨ 

الكفىّوّالجوابفيّّلمةكالّتماماّ دّيرأاّذاّنأهاّو فيّّاعملّنأراّينّنصيكباهللّللس 

ر ّالأفيّّانكقدّهذاّّكصراطّرب ّّنّ إنئذّفيحا ليكّّيلقأماّعلىّّعةيسبلّالش  تابّكم 

ّفإذاّّّميلمستق ودأءّمنّاضيالبّطلعّخط  منّصبحّكّطلوعّنورّوجودّقنيأءّفافقّالس 

بحّةوّ صلّصلّ وّزلاأل ّسورةّالفجرّىولعةّاألكالرّ فيّّءقراّ وّكلّمحب تكيهعلىّّالص 

ّيالث انفيّو ّة ّّكتوّ صلّياقبّفروّوثركال]سورة[ ّرب ّاتخرجّعنّلقّأال  ّوجه ّنّ إفكّء

ّدونّاهللكّمعراجفيّّءيش ا لىّتشرّالوّالحماربشكلّّرصوّ تةّموّ لعنّالص ّّالخارج

ات قّاهللّّكنفسعلىّّذبكمّمنّالكرّحيبكلمةّالت ّكاهللّبعدّّدونا لىّّشاراتاإلّنّ إف

مطلعّا لىّّلّالن بو ةكيهعلىّّفرغتّفاجلسّذاإحداّفأكّعبادةّرب ّفيّّكتشرّنّالأ

مس اعةّكّتلفيّّمتفئدةّقدّقسّ رزقّاألّنّ إفّالش  ّبهينامّقدّحرمّمنّنصّمنوالس 

ّكقبلتّنفسأماّّونكالسّ وّلحنّنزولهّبالحزنعلىّّةّالفجروّ صلّبعدّمنّالقرآنّءقراّ و

ّّقفّعندو كّلّىتجل ّيوّكبلسانكّاهللّقدّخاطبّنّ إفّيمنّالوحّطرفكّن ّأكةّيآكل 

ّنصّالوّكقرائتفيّّاتهيبآ ءّامّاشربوّهياتّتجل ّكبروّقدسهّمنّنفحاتكّبيتحرم

ذاّولهاّموجلّموقّ كّيمتجل ّّيديأوثرّمنّكال العرشّمستمعّمنّاهللّّفوقكّن ّأكراّمتلذ 

ّللمتلوّ ك ّفنعمّالمقام راطّّهذاّىعلّنيلمه ّالص  ّرب ّكقد لوّكّن ّاّ وّمرتفعاكّانّعند

ّّفيّةيآّ[تأقر] أنهذاّّعلىّوميكل  ّكراّليانّخكذنّاهللّلإبا ليكّّتيلقأّيال ذّالش 

ناّ نّم ّشاءيهّمنّيؤتيفضلّاهللّذلكّّنّ اّ وّعددّتلوةّختمّالقرآنّبلوّاّذهباينفاقّالد 

ّالمستتربالحّبيالت عقّراقبّدعواتوّمياهللّذوّفضلّعظوّعبادهّمن لمةّكّءقراّ وّق 

باح ّالن ازلّالص  ّعلّمنّلسانة
 
ّالسلم[ّي ّيفّنّ إفّ]عليه ّالقدسّمأها سرارّأونونةّكنوار

ّمخزونة ّيآوّالفردوس ّمختومة ّالمحب ة ّفّ[هاأقراّ و]ات ّمبدعه ّن ّإبلسان ّقرأتهاّك لو

ّنورهاّكبلسان ّمن ّاحتجبت ّوّفقد ّبنفسكفى ّعليالك ّّرايخبّكيوم طلعتّفإذا
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مسّقمّمنّمق منّّكمنّوردّمحضروّكتيبّأهلا لىّّبوجهّالمحب ةّالتفتوّكعدالش 

ّالت فضكعلىّّمل ّكوّءاحب ّاأل ّفاالبهوّللمة ّّكمّرب ّكحّنّ إء ّالأفيّّانكهذا تابّكم 

ّي ّمقض ومّمنّحوا ّّفيّومّالفرضيأو لّمنّكّمّرب ّكاعملّسبلّالص  ّشهرّعشرةكل 

هرّمقامّفصمّنصفالهذاّّا لىّكبلغتّسن ّفإذاّّنّسنةيثثلكّبلغتّعمرا ذاّأي امّ ّالش 

ّّنيربعاألا لىّّءابقات صلّالا لىّ ّالمقامّمنّالسّ ّبلغتفإذا ّّفيّنّصمهذا شهرّكل 

ّكنّبلغتّسن ّأا لىّّىومّالر ابعّمنّالوسطيالوّنيالخامسّمنّالعشرّوميأي امّّثلثة

ومكّلّحب ّأماّكّنّهناليالخمسا لىّ ّّالص  ّالشهرّالحرامفيّّكيماّفرضّاهللّعلا ال 

تابّمنّقبلّكالفيّّامهكحألّاهللّفص ّّقدلكّذكهّالقرآنّينزلّفّيل ذشهرّرمضانّا

ّالن اس تهّوّفخذّبحولّاهللّكبصرّفدق ّكّاّشربمّ أوّتدونهياتناّيبآّلعل  ّكنفسّيديأقو 

ّ ّكّو لأكل  ّأساّمنكاشربّوّالخالصّركّ اّبالسّ يالقرنفلّمساووّندركومّجزءّمنّاليل 

بّترق ّّشربهاّنّ إفّنيالص ّّمنةّيتضةّاآليورقةّالمبّهيطبخّفيّال ذالماءّ تجذبّوّعةيالط 

ّىحصيّمنافعّالّهايفوّقةيالحقأهلّّءاشاربهاّبلقّييتحوّشارةاإلّسبلّتسدوّطوبةرّ ال

ّأقدّّاهللّنّ إفّتراسّفاشربّوأكثرّمنّكأدّينّتراّ وّانيلّالبيانّسبيلمنّشهدّبالع حب 

ّّفيّالوتر فيّّمّاهللكحذلكّّردابكّبّلمّ ا ذاّّمعهّالل بنّفاشربّتحب ّّناّ وّشأنكل 

مسّكشرب ّمنّمطلعّالش  ّيزأّتشربّالوّبعدّساعة ا ّبعدهيشّالوّكمرتأدّمم  ّّئا ا ال 

ّلإفةّفيالل طّاتي ّالحلو ّّفيّكن هاّحل  ا ذاّوّتبّاهللكقدّيّبشأنّال ذّغلتاشوّشأنكل 

قمتّمنّالن ومّفإذاّّوالقبلّالزّ ّماّترقدّساعةبعدكّمرّرب ّألكّصّنفسخل ّّقربّالز وال

رّجسمّبالعدلكّتفاس ّطه  زالّفإذاّّكءّرب ّاندّانتظروّعطرّماّاستطعتأوّءابالمكّثم 

ّّالز وال لمّيّال ذّالحمدّهللوّسبحانّاهلل":ّلمةكالّهذهّقلوّمر ةّسبعةكّاهللّرب ّكب ر

ّشركيلمّوّالّولداوّت خذّصاحبةي ّولكيلمّوّكالملفيّّكينّله ّنّله
 
لّ ّي ّمنّالذ 
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ّاعملّالن وافلّفّديعشرّمر ةّسورةّالت وحيّثناّ دهاّبعّءقراّ و"ّرايبكرهّتب ّكو اهللّقدّّنّ إثم 

مقامّالن وافلّسمعهّفيّّانكفضلّرب هّلقدّّىريلوّّالعبدّنّ اّ وّبركاألّلمةكّلعاملهاوعدّ

ءّاجابهّبندأّتكسا ذاّوّمّعطائهكدهّحيّمكحوّنظرتهّنظرتهوّلسانهّلسانهوّسمعّرب ه

ّنّيمقر باهللّمنّالّىلدكّن ّإتخفّفّالوّقربأفيّالخ ّفإذا فرغتّمنّالن وافلّصل 

هرّةوّ لص هورعلىّّالظ  وأفيّّمطلعّالظ  ّقفكّرب ّّيصل ّينئذّيحّنّ إقفّفرّهنالكّفقّالط 

ّالملئسب وحّقدّ ّئهااستمعّندو ّكاتّمعراجيآفيّّشهدّجمالهأوّوحالرّ وّةكوسّرب 

ةّذكّبيتحرمّنصّالو قدّكّرب ّّنّمقامّالقربّعنديللمصل ّّنّ إقربّجللهّفوّرهكمنّلذ 

ّمك ّّتوباكان ّالص ّفإذا ّالز هرالكبرىّّحيبتسبكّحّاهللّرب ّسب ّّةوّ لفرغتّعن ّءافاطمة

ّقمّبلّتعطّفةيحالص ّفيّّلدّماّنزّ يءّالت حمابعدهاّدعّءقراّ و اعملّوّقيالّتفروّليثم 

ركحأراقبّوّتهوّ صلوّنوافلّالعصرفيّّهلل ذر ةّمنّكّفوتّعنيّالحت ىّّهايعةّفيامّالش 

ّامشيطوفاسجدّهللّكّمّرب ّكمنّحّفرغتّفإذاّكاتّرب ّكبر ّكلوّكمحل ّا لىّّلّثم 

ّوّنّقدرتاّ ةّالعصرّسبعةّوّ اهللّبعدّصلّنعمّمن ّدّمنيزألّكتأّالوّةّعشرّلقمةأربعا ال 

ّّاهللا لىّّككلّسلويسبّيفذلكّ ّا ذا فيّّكراقبّنفسوسر كّّالّيضرنّأعلمتّا ال 

ّّكلكأ ّاجلّشبههايالّماّوّبّشجرةّالحرامتقرّأال  ّنيميئةّبالكالمت ّعلىّّكسّمحل ّثم 

عاميسبفيّّاعملو بهذاّّلّالط  ّقلّيالس  لّكيهعلىّّاجلسوّو لهأفيّّ"بسمّاهلل"لّثم 

مالعلىّّئاكدّمت ّيالت وح ّلكوّكقدّجلسّمعّيراقبّنفسّال ذوّةلّوحدكتأّالوّالش 

ّدينّيبفيّّكن ّأكاهللّّوجهفيّّكحب ّّئةيهعلىّ
 
ّءابدوّقاعداّنتكقدّ اهللّرسولّي

ّّعلىّكجهروّكسرّ ّياحمدّاهللّفوّاختمّبالحلووّلملحبا نّيبفيّّاسترحوّوجهةكل 

ّرب ّّهذهوّالفردوسفيّّنتكقدّكّن ّأكّكلكأ ّبّلكذكّكنعمة فيّّاتهينّاهللّآي ّقد

ّالن اسك ّلعل  ّاقبلّتابه ّاهلل ّّهتدونيء ّاستّلفرغتّخل ّفإذا غيرّكثم  ّالص  بالعود
 ّ ثم 
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ّّفإنّ شأنّفيّّامّاهللكحألّمنّتغفّالوّكلّتبّاهللكاشتغلّبماّقدّ ّماّينزلّعليككل 

ّّفي ّكل  سبّكّينتّذكنّاّ وّحداأكّعبادةّرب ّفيّّكتشرّشأنّمنّرب كّعليكّأال 

ّلنفسّممّ حيّالوّس بكرادّالت ّألمنّّعلمّالفقهّفرضّنّ إفكّصراطفيّّات قّاهلل نّل 

ّّالت جارةّمنّباهللآ ّّمالكالّنّ أاعلمّبوّبعلمّالفقها ال  كّانّعندّرب ّكدّقّمالكالكل 

ّالمعيتقدوّئبةاالن ّّىعلّبرالص ّوّنيالدّ فيّّالفقاهة ّياهللّآّني ّقدّبّذلككشةّير اتهّلعل 

كّمنّشغلّكفرغّنفساّنأعنّاهللّكّمكنّاشتغلتّبحاّ وّوقنونياتّاهللّليالن اسّبآ

ّرب ّاللقكّنفسّصيقّلتخليقبلّالغروبّبعشرةّدقا ّنوافلهوّلياعملّفرائضّالل ّوّكء

ّرةّماّتحب ّيرةّالمشكّ المسءّامّاشربنّأكّنزلتّمنّمعراجفإذاّّاهللّمّآلكحّىعل

لعّمنّىترضو ّاط  ّتفتحّالّراتيبواباّمنّالخأهاّيفّنّ إحبابّماّشئتّفتابّاألكّثم 

ّ ثّلّثلينّالل ّمّىمضفإذاّّمنّساعةّثركأتطالعّّالوّمّاهللكبحا ليكّّتيلقأبماّا ال 

ّلقمةّبالأربعّكلوّكفاطلبّرزق ساعات ّّالوقاروّونكسّ ةّعشر ةّكّفوتّعنيلئل  لذ 

عامّفارقدّساعةّبالوضوءّفرغتفإذاّّالن عم تبّاهللّكارقدّماّوّالعطرّاستعملوّمنّالط 

ّةلوّرقدتّوحدوالحالةّكّتلكّلّحب ّأاهللّماّّنّ إفّةنّوحدكتسّالوّالر قودفيّّكل

ّن ّإفءّاالن سّيمّاهللّفكراقبّحوّكعدلّذنبيّالوّكبرب ّّتكشرأفقدّكّبعدّقدرت هن 

ّن ّإفنّيبطرفّالعّتؤذهنّ ّالوّءانيورقاتّمنّشجرةّالسّ  ّتابكمّالكحفيّّاتزّ عأهن 

اّّعندّاهلل ّالن اسّبهنّ يعم  ّارقدّساعةوّدايشهكّيعلكّجهروّكسرّ ّيباهللّفّىفكوّظن 

ّمعلومكلّنّ إئةّفكالمت ّّىعل ّحق  ّيآخرّمضا لىّّمطلعّساعةّالخمسّارقدّعندوّل 

ّالث امن ّّساعة ّالل ّثيّبقفإذا تهوّاهلللّقمّبحولّيلثّآخر ّكهللّرب ّّكبّنفسيطأوّقو 

كّبعثينّأّىعسّليةّالل ّوّ صلفيّّمهكباشرّحوّئهالقأي امّّاغتنموّحانيالرّ وّالر وحعلىّ

ّدينّيبّونكثلثّللسّ وّاتيآّ]ثلث[علىّّليثلثّالل ّّاطرحوّمقاماّمحموداكّرب ّ
 
ّي
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ا لىّّتسبتّمنّمطلعّالفجركااّعمّ ّكنفسّثلثّلحسابوّهيجمالّتجل ّا لىّّاهللّناظرا

ذلكّّبايحسوّماكحاكّيعندهّعلجعلكّمنّاهللّقدّّنّ أككّاحسبّنفسوّهذاّكمقام

الكح ّّفيّنيكمّاهللّللس  مةّعندّيّ ومّالقيفيّّجديمنّحدودّاهللّلنّّتعدّ يمنّوّشأنكل 

واتّفيّصراطّاهللهذاّّنّ اّ وّعهداّرب ه م  ّنّ أّاعلمواوّواّبحبلهكفاستمسّاألرضوّالس 

ّغياهللّ واتّبيعلم م  ّشاهداّباهللكفىّوّاألرضوّالس  ا سمّّركذّنّ اّ وّراينصوّلعباده

لّّكرب ّ الكحأقدّفص  ّهذاّّكتابكفيّّنيكامّالس  اتهّياهللّآيّفنلوّعرّ أحدّّقوليّلئل 

اّّاهللتعالىّوّنينتّمنّالمهتدكل اّيعم  المونّعلو  ّّرايبكقولّالظ 
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  ادسةة السياآلفي  ادسالباب الس
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 مين الرّحبسم اهّلل الرّحم  

ّا ل هّّاليّومّال ذي ّحدّالفردّالقلحمدّهللّاألأ" ّهوّالعلا ال 
 
يّال ذأنتّّا ل هياّيّميالعظّي

قّيتخترعّحقاوابتداعاّكّلّمحب تكيهعلىّّمنّمثالّقبلهاّالّالخلقكّتبدعّبقدرت

ّبلكشعلىّّفئدةاأل ّقدّعادلهيّشبهّلّقبولها ّثم  ّاختراعا منهاجّفيّّقمتّالخلقأا

ّقدرتّتيالعظمةّبماّقدّتجل ّوّالحمدكّامتناناّفلوّجوداّكمعرفت راّهطكّللخلقّبعز 

ّ ّضرب ّاألوّاألمثالمن ّفسبحاننعت ّّكشباه ّعظمتّا ل هييا ّجل ت علتّوّكقد

ّالعرفانكميّالوّكقدرت ّبشأالّوّكئالآفيّّنّحق  ّالحق  ّمنّعطايداء أنتّّكايء

ّالذّ وّةي ّنونيكنهّالكبّعرفلنّتيّال ذ محدودّبحدودّّكذّماّسوااّ ةّي ّاتلنّتوصفّبعز 

ّبوصفّالمثلوّةي ّئانشاإل ّأفّةي ّمحدثة ّّاهللّالأنتّّكن ّأشهد ّا ل ه ّنّ أّشهدأوّأنتّا ال 

ّيّكتي ّذات ّالمقط ّّا ل هيا ّاإلكعة ّعن ّل  ّتي ّنونيكّنّ أوّكيلاّ شارة ّّةلمدل ّك فيّنعلى

اللةّبغ بّعلمّسدّ أماّبعدّكئاصفّحسنّثنأفّيكفّكريالد  لوّلّللخلقيالس  ّليمنعّالد 

ّدريّالوّالوصففيّ ّّالعبدك ّّوصفّالخلقيّالوّتها ن ي ّا ال  ّتي ّذاتا ال  نّكميفّيكفه

ّالّداللةّمنوّكرّوصفّمنّنفسيءّبغيالّمنّشّبدعتهمأماّقدّللخلقّبعدكّمعرفت

ّبّشااحكّفسبحانكّذات ن  أنتّّنعةّالص ّي ّزلأعلىّّالّالوصفوّنهكالّمنّمعرفةكّالظ 

ّوّلنّتحدّ ّيال ذ ّّالولنّتوصفّيّال ذأنتّوّلنّتجس  ّبنلمدل ّكّتي ّمشّتحس  فيّة
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 ٣4 

يّفنالحمدّبماّتعرّ كّفلّكثةّبالمنعّعنّمعرفتمحدّ كّرادتاّ وّكقربّذاتّمنّهاوجود

ّربوبيحقعلىّّكنفس ّتلهمنكّلوّكتي ّقة ّبما ّعلىّّكركمنّذيّالمجد ّكتي ّزلأعلو 

ّبو ّقصر ّمنّآالكوناتّبالذّ كالسّ يّلقد ّامتنانبالن ّّقراراإلّىقصاروّكئر كّعتّعن

ّلنفسّالوّيالعالّأنت ّوّكشبه ّلعدلّالوّريبكالأنت ّمثل ّنفسّىفتعالك عنّك

ّنعتيّعنّالن عتّفلكّتي ّنونيكجل تّوالوصفّ ّّالخلقّدل  ّالوّنفسهمأوصفّا ال 

ّاأليحقايّكتح ّّالمعرفةّعلوّ فيّّفئدةق ّيبنعتّحقاا ال  ّفها ّنأقهم ّذا فيّّعترفأا

ّعرفتوّريالت قصوّبالعجزّهذاّيمقام ّما ّفنتعرّ ّماكك ّعبدتوّكنفسي ّما ماّكك

لّالعزّهل ّاإلكّن ّاّ فلمّتزلّّكيلاّ يّعوننتد ّالمتيالفردّالمتفض  ّكتي ّشبهّعطينّلّب ركز

ا ليكّّصعديّالوّكنفسكّءّنفساالحمدّمنّثنكّءّفليشّكحساناّ عادلّيلمّوّشيء

 كعوالمّمحب تفيّّيتنيرب ّوّئايشكّألمّوّيقدّخلقتنّا ل هيياّّكن ّإفكّشارةّمنّخلقاّ 

ّبعدكّرحمتيّديأب ّالّجودا ّفلّءيستحقّبشأما ّالعظمةوّالجللوّالحمدكّمنها

ّاث نالو ّبما فاتاّ فيّّكذاتّستحق ّيء ّالص  ئوناتاوّبداع ّالش  ّءاالبهأهلّّكن ّاّ ّختراع

هرّالحرامّفيّّكبجوديّهبّلّا ل هيّايّرّالمتعاليبكالأنتّّكن ّاّ وّالجمالو مالّكالش 

ّالجللوّمقعدّالعزّ ا لىّّكبنفحاتّقدسيّاجذبنوّتّالحراميالبفيّّكيلاّ ّنقطاعاإل

ّّفيّكاتّمحب تيآيّلهمنأو ّكقربّدخلّساحةأنّألكّعلمأحاطّّشأنّبماّقدكل 

ّاّ ا ل هّّنّالأشهدّأكّئابنورّندكّئانشاّ ومّيّيفيّتّليبماّقدّتجل ّكّمحضرّىقر ّلدأو ّال 

لهّّنكيلمّوّالّولداوّصاحبةّخذيت ّّلميّوترّال ذّئمومّدااهللّوحدهّالّشريكّلهّفردّقي ّ

ّهّا ل ّّوصفّمنّالخلقّال ّعلوّ ّنّ اّ ّا ل هيياّّميكزّالحيهوّالعزوّءيمثلهّشكسّيهوّلا ال 

كّألمّوّيقدّخلقتنّتحتجبّناطقةّالكّةّامتنانعظمّنّ اّ وّختلفتّالّظاهرةكّحساناّ 

ّرّنفسّماكذأّماذلكّّءّمنّبعدينستحقّبشّماّالكّئانعمّيرمتنكأوّوراّمنّقبلكمذ
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 ٣٥ 

ّّشهدأ ّاّ ّىرأماّوّانهيعصا ال  تهّائي ّسوّينفسّركذأفّيكّا ل هيّايفكّمداراتوّكحساناّ ّال 

ّبعد ّفسبحانتشبّعظمّذنبّالأكّوجهّىلدّيوجودّنّ أعلمّأنتّكما ّنار ّايّكهه

ةوّالّحولوّكجللتوّكفبعز تّا ل هي ّّالّقو  ّّشأنفيّّحببتأماّكّبقدرتا ال  ّكحب ّا ال 

ّّوجهفيّّردتأّماو هّمددت ّوّةوّ يرّالحكشاراتّالبعدّبذاّ ّسبتكقدّماّبعدكّوجها ال 

الّشبهّيّال ذكّمرأنصافاّمنّاّ والّعدلّلهّيّال ذّكمكءّعدالّمنّحامضباإلءّاالقض

اّقد ةّالعظمةا لىّّشاراتهااّ منّيّبنفسكّعلمأحاطّّلهّفآهّآهّمم  رّيئلهاّمنّغدالوّلج 

مدانءّادونّبها لىّّقربهاوّةي ّرّوجهّالهويغفيّّونهاكسوّاألحدي ةطمطامّ ّفآهّآهّةي ّالص 

ّ ا ّّيمنّنفسّراتّالعلماتيتابّمنّجركاليّحصيعم  ا منّدونّفطرةّيّكحيعم 

ّّهل ّاّ الّيّال ذكّفبحقّ كّتيزلأرّنعتّيغعلىّّدلّ وّكديتوح مّكردتّحأّلوأنتّّا ال 

انّكرأمألّّلقدكّمحضرّىلدكّمرأغفالّمنّباإليّنفسّتسبتكءّماّااجزعلىّّعدل

ءّمنّيبقّشيلمّوّختراعاإلفيّّقصورّالقدرةعلىّّيبرتّجسمكوّمنّالن ارّاإلبداع

ّالبارّ فسبحانّّكسخطّحرّ  ّّكسخطّردّ يّالّالر ؤفّاهللّالر ب  منّيّنينجيّالوّكعفوا ال 

ّّكغضب ّءّاهللاءّثنابهكساّمنز هاّمقدّ ّمتلمعااّي ّانعالحمدّحمداّشعشكّفلكّملحّا ال 

ّّعلىّفضليّنفسهّحمداعلىّ هللّالحمدّوّنيمعجأالخلقّعلىّّفضلّاهللكءّيشكل 

ّم ّآلهاّ ن ّحمدا واتّّمأليمه م  ّّيؤتيوّقسطاّاألرضوالس  ّيّذكل  ّحفكحق  ّظايتابا

ّّالل همّ كّلئسأف اتّيآوّكمنّنفحاتّعزّ ّآلهوّكبيحبعلىّّلنّتنزّ أّكبجودّا ل هييا

دعلىّّينّتصل ّأّالل همّ ّلكئسأفهلهّأأنتّّماكمبدعهاّلمّتزلّأنتّّماكّمجد ّمحم 

دّبشئوناتو ّّهل ّاّ اهللّالّأنتّّكن ّاّ كّعلمأحاطّّماّقدكّئانشاّ ّامي ّأّآلّمحم  أنتّّا ال 

ّغن
 
اتفيّّي فاتّلنفيّّعادلوّالذ  ّّةي ّعطكّايئاّمنّعطايشبهّشيّالص  ّلموّالخلقكل 

ّمنّالعبادّيشكّاتّمحب تيعدلّآي دعلىّّمتسل ّنّأّكبجودّالل همّ ّلكئسأفء ّمحم 
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 ٣٦ 

دّمحالّ ّآلو ّماككّديانّتوحكرأوّكمعادنّعظمتوّكمقاماتّمحب توّكمعرفتّمحم 

هوّهلهأأنتّ دّهذاّّيمقامفيّّا ل هيياّّشهدأوّمستحق  بماّّشاءماّتكآلهّوبفضلّمحم 

ّّىعلّكن ّاّ وّأحدّكحطّبعلميلمّّشاءت ّفيّيموالياّّكيعترفّلدأوّريءّقديشكل 

ّ ّالالمهذا ا ليكّّناليّاليّال ذكّنفسّمنّعلوّ ّكن ّأبّىالموقفّالعظموّىبركشهد

ّجعلتيش ّقد دّء ّموّمحم  ّمعرفتآله ّوالوّكقام ّعلمخزّ وّكتيمعدن اتّيآوّكان

ا ل هّّالّنتكذّاّ كّرادتاّ منّكلشئوناتهمّبموّكتي ّمشّبمحلّ ّنفسهمتّأليقضوّكقدرت

ّ كّتيآّىدنأبيّتحوّالوّبصاراألوّفئدةاألّقيحقاكّمنّقدرتّأناشكّدرتّالأنتّّا ال 

ّا ل هّّن هّالاّ وّنظاراألغوامضّّكءّمنّآثاريطّبشيتحّالوّاركفاألّخواطر فوقّوّهوّا ال 

ّهووّبصاراأل كدريهوّوّبصارهّاألكتدرّال﴿ّ:وصفهفيّّبالعجزّتابكماّقدّنطقّال

سبلّّنّ اّ وّكتي ّنونيكمتلطمةّبعز ّكّبحرّمحب تأّمواجأّنّ اّ ّا ل هياّي17ّ﴾ريفّالخبيالل ط

ّلدهلّألّةالمعّنقطاعاإل ّقربوّكتي ّنونيكّبعلوّ ّلكئسأفكّبابّرحمتّىالخضوع

ّّلهمّشبهبدعّّنّمايال ذكّتيوالأهلّ ّاّ بدعّلهمّمثلّيماّوّنفسهمألا ال  فيّّلقدرةّاهللّال 

ّّنّتجعلأهمّيشأنّتجل ّ ّوّكمحضرفيّّوجهةّواحدةّئوناتالشّ كل  اتّشأناّياآلكل 

ّاتلقّعندّواحدا ّّفيّالوجهّنّ ألكّوجهتء ّبلقكل  تّءاشأن ّحج  تكّوجه كّبنّحج 

دّبنّالحسن ّمكالحوّميالقدّذوّالمنّ كّمّمنّقدرتكحوّكنفسّذنّمناّ علىّّمحم 

ّيالبد ّتصل ّأّالل همّلكئسأفع ّّتسل موّين ّباالقّكي ّولعلى ّكذنإالغائبّبوّكمرأئم

أي امّّبتقرّ وّلهّماّوعدتهّتنجزنّأوّكنفسعلىّّتيثنأأنتّّشأنّلّ كبكّالمنتظرّوعدو

ّالّحولوّجديربّيجابةّقرباإلوّريءّقديشّلّ كعلىّّكن ّاّ لمتهّكأي امّّتظهروّسلطنته

ةو ّّالّقو  ّالعلباهللّا ال 
 
ّالعالموّميالعظّي ّّ"نيالحمدّهللّرب 
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 ٣٧ 

 شهر كل لوافي  ءاعالدهذا  أ[قرا  و]

 1261ن سنة يرض الحرماعلى  ذن اهّللإب رأتهاقد قي نّ إف

 شهر كل لوا يفو

 

 مين الرّحبسم اهّلل الرّحم  

نةذهّهفيّّهكةّمليآعلىّّذنأقدّيّالحمدّهللّال ذ" لوعّالس  رضّأفيّّعبدهعلىّّبالط 

سةّح ّّفيّلمةّالبدعكمّالن اسّعل ّينّليرضّالحرمأّرمّالقدسالمقد  منّّالمواقعكل 

ّا ل هّّمّرب همّالكح ّساعةأو لّومّيالفيّهذاّّكيشهدّلدأّا ل هيّايّميكزّالحيهوّالعزا ال 

نةّالجد ّلنفسكّعيومّالبديدةّمنّاليمنّالس  مقامّفيّّنّقدّجعلتهميلل ذوّكماّتحب 

ّا ل هّّاهللّالنتّأّكن ّاّ جمعهمّأّأهلّاإلبداعّمنكّمحب ت كّلكّيالّشرّكوحدأنتّّا ال 

ّالغنأنتّّكن ّاّ وّءيشكّمثلكسّيل
 
ّقدّعرفتّسبليّنفسكّفيبتعرّا ل هيياّّالمتعالّي

ّّنقطاعاإل ّبدعوتوّكمحب تفي ّّينفسك ّشهدتّكتيبا لى ّقد ّّالحرام سبلّعلى

ّّكفسبحانكّنفسّمتناعّمنّمعرفةاإل أنتّوّتحدّ ّالوّلنّتعرفيّال ذأنتّّا ل هييا

ّّالوّلنّتوصفّيال ذ ّيّال ذأنتّوّتجس  ّّالوّلنّتحس  تنعتّّاليّال ذأنتّوّتماس 

أنّفسبحانّالوبنعتّمنّالخلقّ ستّذاتكّتشارّباسمّمنّالش  عرفهّينّأمنّّكتي ّتقد 

ّقّعنيشاهدةّبالت فركّتي ّن ّاّ ّنّ اّ ّا ل هيّايءّفيشّهيلاّ ّدلّ ينّأمنّكّتي ّنونيكتعالىّوّءيش

ّا ل هّّاهللّالّأنتنتّكذّاّ كّنّعنّمحب تي ّبالقطعّالبوّكمعرفت كّيالّشركّوحدأنتّا ال 

ّّنّ اّ وّءيشكّنّمعكيلمّوّنتكّلمّتزلّقدكّل فّيكفّالحدودعلىّّالبدعّقدّدلّ كل 

اّكفسبحانكّيرّلهّلدكذّتوصفّبماّال اّكّاتيآفيّّهونالمشب ّّصفيّعم  ياّّرايبكعلو 

تكهذاّّا نّ ّا ل هي تكّبنّحج  لم[]عّنيبوّعبداهللّالحسأّشهرّقدّقتلّفيهّحج  ّليهّالس 
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ّّعلىّلتنزّ ّقدكّرحمتّمنّعلوّ كّن ّاّ و ّّمطلعّقمرفيّّءيشكل  ّقمهذا هر صّيالش 

ّّتلجلجيلّالحزن رّ كل  ّاتّبتلالذ  ّّشئوناتجلج ّّكمحب تأهل ّالل قيفي ّبالر ضاوم ّاء

ّبقتلّنفوسهمّإل ّلّ كوصلّاليلكّليسبفيّّمي ّالقّثباتّصراطاّ وّكديلمةّتوحكعزاز

ّشأنّالمصلكّذا لىّ رىّعلّبةيالحظ  ّنّتسل مأّا ل هيياّّالل همّ ّلكئسأفّرةيصدقّالس 

ّ تعلى ّفيهالشّ كّحج  ّالث نأأنتّّماككّليسبّيد ّمن ّتنزلأوّءاالبهوّءاهله ّىعلّن

ّقتلوايذال ّ ّقد ّّن ّفي ّالعاشوريوجهه ّّوم ّّهذافي هر ّالعزّ ّقتستحّ أنتّّماكالش  ّمن

ّتصل ّأوّءاالعطو ّسافروايال ذّعلىّين ّقد ّّن تيزا لى ّحج  ّّنت بعويوّكارة ّليسبفي

ءّالّمحب تهّابتغيسبفيّّقونتشهّ يوّءاكرونهّبالبكذينّيال ذعلىّوّكارةّوجهيلزكّمحب ت

ّا ل هّّاهللّالأنتّّكن ّاّ كّلنفسّب ّتحّأنتماّككّلوجه مّماّكتحّميرّعليقدأنتّّا ال 

حاربواّوّكبينّقدّعادواّحبيبّال ذتعذّ ّنأّا ل هيياّّالل همّ ّلكئسأفدّيتفعلّماّتروّشاءت

ا ل هّّمّالكالحفيّّمطاعوّفضلالفيّّعادلكّن ّاّ ونّمنّالعدلّقّ ستحيهمّماّكّكي ّول

ّ هرّعنّات ّفيّهذاّّينّتحفظنأّالل همّ ّلكئسأفّكلكّيشرّالكّوحدأنتّّا ال  ّباعالش 

ّّفيّيدنسدّ وّىالهو تكساعةّبذكل  تّبنكّرّحج  ّذوّالمنّ كّن ّاّ هّيءّعلاكبالبكّحج 

رّدونّكبذّرضوايلمّكّرأرّثكفضلّذلوّعلمّالن اسّّا ل هيياّّالل همّ ّكالجودّفسبحانو

ّكن ّاّ هلهّأأنتّّماكتهّمحب ّأهلّعلىّوّهيعلّالل همّ ّئهّفصلّ اكبمقامّدونّبّالوّرهكذ

ّالعلأنتّ
 
ّهللن ّاّ ّريبكالّي ّّان ّاّ وّا ةوّالّحولوّراجعونا ليه ّّالّقو  ّالعلّباهللا ال 

 
ّميالعظّي

ّالعرشو ّرب  ّاهلل ّّسبحان ا ّّسلموّفونصيعم  ّّالحمدوّنيالمرسلعلى ّرب  هلل

 ّ"ّنيالعالم
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 ابعةة السياآلفي  الباب الّسابع

ّ

ّ

ّنز لكنّات بعّحأ اّماأوّميركتابّكاآلنّمنّا ليكّّمّما منّعلمّدخولّّسئلتقدّّم 

ّّمنّكخلصّنفسانّأنّيحرمّالحس ّات بعّماّكّاتّرب ّيمنّآكّحجبيءّيشكل  ثم 

لّلّتابّاهللّالكمنّّكيلاّ ّىلقي رّكذّاذاّ اعلمّوّتحداملّلنّتجدّمنّدونهوّلماتهكمبد 

بحّقرترىّّنئذيفحّلواحاألكّرواحّتلأفيّّءاالورق ّاعلمّبيالص  ّنألنّتقدرّكّن ّأباّثم 

ّّنيتزورّالحس ّهّلهوّالقون ّاّ كّاهللّرب ّّشاءينّأا ال 
 
ّّزيالعزّي

ّ

ّءّالن اراضأوّءايبالض ّّالن ورّىجل ّا ذاّّمكرواّرب ّكنّاذأءّاالعمأهلّّالمألّمنأي هاّياّّأال

ّ ّفوّالمصباحفي جرة ّالش  ّالانيالسّ ّينطق ّاهلل ّّء ّا ل ه ّفلمثلا ال  ّّهو دخلّيفلذلك

دون ةّفيّّالموح  نّأمّيالقدكّردتّموالأّذااّ وّميالعظّالفوزلهوّّذلكّنّ اّ وّاألحدي ةلج 

ّ ّغّةنّوجهكّالث امنّجن ةأهلّّارةيبزتزوره ّبايلنفسه ماّّبعدّكلنفسكّنّمنّنفسئر

فيّّدخلّباهللأنفسهّمنّدونّكّهّلنفسيتشبّريمنّغّةمنّوجهكّنتّناظراّبوجهّرب ّك

جرةّمنّوجهّالهوااستمعّندوّاألحدي ةءّالق ّذاتّالعبودفيّّاستقرّ وّةي ّءّالش  رّيةّغي ّعز 

فيّّكب رّرب ّكّةّثمّ ي ّانكماإلشاراتّاّ عنّكّداخلصّفؤأوّةي ّالر بوبّوجهّةنّمنّوجهئبا

ّ ّّىعلّءاءّمنّوجهّشجرةّخضراضيالبّمطلعّخط  ةّبلّشأنّقيوجهّمنّسبلّالحقكل 

اتّمقامّءّمنيشّالوّةي ّنونيكالّحرفّمنّجواهرّالوّةي ّفوفيكالّعنّموارد ّالّشبهوّي ةالذ 

ّّهل ّاّ الّّرب يوّىةّقلّبلي ّن ّعرشّاإلّفي ّهوّالعلا ال 
 
ّريبكالّي
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ّّايف ّأي ها ّيركالالز ائر رفيّّدخلأم ّالبيغّمنّةعيبابّالش  ّرب ّكمنّح نونةير فيّّكم

عرّف عرّمنّدونّالش  ورظهرّينّأكّعندّرب ّّىبركرفّالشّنّ إالش  ّّىمنتهفيّّشجرةّالط  ذر 

ّ هور ّبماالفؤّالمعفيّّنّاغسلأمنّالظ  ّيالجللّمنّغّءاد ّشاراّ ر شفّكّالوّهايلاّ ة

ّيولمثالّألأّشاراتاإلكّتلّنّ اّ ّأالّسمهااّ نعتّعنّّالوّوجههافيّّوصفّالوّهايلد

ّاغسلّسجدونياتّاهللّينّهمّبآيمّال ذكلبابّمناأل ّكرّرب ّكالعظمةّبذعرشّفيّّثم 

ّذاتفيّّكرب ّيّوجهّدونّتجل ّّرينفسهاّمنّغفيّ ّبي ّعز  ّانزلّتهاي ّنهّعبودكتها ا لىّّثم 

ّال ّرسكمقام
 
ّّاغتسلّمنّقبلوّي ّرب ّكبذّالخلقكل  ّالمقامّمنّسموّ ّكنفسفيّّكر

ّّانيعلمّالبو

ّ

ّّهايفّنّ رّأليثكغرقّخلقّّالغسلّقدّىالبحرّلدّفيّهذاّنساناإلأي هاّياّّكيوصأ كل 

ّالن جمّمركّئهااسمفيّوّورةكشأنّمذ ّّفيّلهاهأونّمنّكاحّالسّ يرأّنّ أوّوزةكل  كل 

ئونلقدّموّ وّنازلةّنيح ّالعّتانّمنيهاّحيفوّجّالبحرّبالش  فقّأا لىّّعلوّمر ةيوسّكظل 

م ّيوّءاالس  ّخرأسفل ّقعرّىلاّ ى ّّكيوصأّاإلبداعّمّ يّطمطام ّيا ّبالبهأي ها ّءاالوارد

ءّمنّاالعمأهلّّمنهاّالمألّي ّأّايّالأالقلزمّالمو اجّّكتلفيّّتغرقّنّالأكّاحفظّنفس

ءّيبشّريشيّنّالأّاإلخلصلمةّكفرضّهّيجاجّفعلالبحرّاألّهذافيّّغتسلينّأرادّأ

ّرب ه ّوّمنّدون ّبأال ّهديديأحدا ّمني ّه ّّة ّّةالل جّ كّتلأهل ّإبا ال  ّأذنه ّباهللّن ادخلوا

ّّالحاخرجواّباسمّاهللوّمقصودلااغسلواّلوجهّاهللّوالمعبودّ
 
ّّي ا لىّّنزلواأالمعبودّثم 

ّّنّ أاعلمواّوّءاالبدءّامّقلزمّبحرهافيّّاغسلواوّءاءّالقضاسم ّهايمقامّقدّوردواّعلكل 

فيّّمّاهللكرّحيبغّنواكتسّالوّنّات قواّاهللأءّيشّكلّ ّهايفذهّهّمكعالمّبمثلّعالم

ترىّّناّ لن ارّافيّّنيالحذلكّفيّّنكرب هّفقدّسّذناّ رّيمقامّبغفيّّمنّوقفّنّ إشأنّف
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ّالكح ّّنيقيم ّما ّلقألتشهد ّّكيعلي ّالفي ّيقيعلم ّمنهان ّاخرج ّجن ةّاوّثم  دخل

ّوّالخامس ّيفّنّ أاعلم ّأها ّتجريثكنهار ّرب ّإبّيرة ّااقوتّحمريرضّأفيّّكذن نّأء

ّفااغتسلّبموّالر ابعّ[هرن ّ]الّاستقمّحول ّالخمر ّلمنّن ّإء ّحل  ّزأها نّيالحسّارةيراد

ّالوّذنومّاإليفيّّن هّقدّقتلّعطشانإفّهايفيّتجريّل تنهارّاأتشربّمنّّالوّلوجهه

ّنيهّمنّالخاضعيلدّكلّ وّءيعدلهّشيلمّّقصدتهأنتّّيمقامّال ذّنّ إفّهلهاأل مّبكتت

ّ ّبأثم  ّاهللإخرج ّّادخلوّذن ة ادسلج  فرابمّاغتسلوّالس  ّالص  ّال ذاء ّء منّّخرجيي

ّالب ّال ذاضيتحتّشجرة ّالحمريّء تأخذّمنّّالوّجرةربّالشّ تقّالوّءاتنبتّبالورقة

ّف ّلإثمرتها ّحل  ّمواليمنّزّكن ها ابعمّيالقدكّارة ّالس  ّادخلّبحر ذنّإبّاغتسلوّثم 

ّاخرجّّكرب ّ ّّقربّمنأثم  ّّنّسمعتّمنإفكّترقدّنّعندكميشأنّكل  كّمقاماتكل 

ورّالفيّّءاءّالورقاند ّا ل هّّالط  اعلمّوّكتابّرب ّكمنّّكيلاّ تّيلقأفقدّفزتّبماّهوّا ال 

ّّكورودّنّ أ ّتلفي هورّقلّ أّالبحورك ّالظ  ّمحو ّرب ّوّمن ّاهلل ّالت حدكّاستغفر ّديعن

ّاهللوّريثكبال ّّسبحان ا ّّنّ اّ وّيصفونعم  ّلل ذيآّاألمثالّكتلفي ّيات ّاهلليرين ّدون

اجدّانواكوّائهيولأو هذاّّكعلمفيّّفاغتسلّكفرغتّمنّمقاماتّعزّ فإذاّّنيمنّالس 

ّوّءّالفراتانّاستطعتّبماّ  ّا ال  اّحل  ّّعلىّتابكالفيّّكلماّتجدّمم  نّماّنز لّمكل 

هذاّّكوميفيّّكخلقّاهللّلّحسنّماأفرغتّفالبسّفإذاّّانيالبهلّآلّاهللّألّنةلسأ

ّدينّيبكّن ّأكّةيالخشوّامشّبالوقاروّكمّقدرئهّعظ ّالعبدهّلقّذنّاهللأيّومّال ذي
 
ّاهللّي

رّوجهةكّقلبفيّّلوّعلمّاهللو ّكّيئهّفابدا لىّّانظروّهتنّوجهمّكلينهّكمنّالش  ل 

ّّفيّالعبدّنّ إفكّقدم ّقدرتهّلكبهّاهللّبعذّ يلوّيّال ذّحدّ علىّّرشأنّمقص ّكل  انّكل 

ّبهّمني اّّسبحانّاهللوءّيقومّبهّشيّاليّمنّعدلّاهللّال ذأكبرّّعدلهّاهللّستحق  عم 

ّءاتلقّفيّكقبلتّوجهأماّ رب كّاهللكب رّوّقفو لّاألوردتّبابّالحرمّفإذاّيصفونّ
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ّقصدتّين ّاّ ّالل همّ "ّ:قلوّوجهه ّأوّكبنفسك تردت ّحج  ّدعوتنك ّقد منّّيبما

ّعلّنزلأفيّتيعلنوّيتعلمّسرّ ّا ل هياّيّكن ّإفكّرحمت
 
ءّاتلقّفيّياحفظنوّكاتكبرّي

ّنغكّن ّإفكّدونا لىّّشارةعنّاإلكّوجه
 
مّ فيّّشيءّالّتعاظمكّذوّالمنّ ّي ّواتالس 

ّريقدّيءشّلّ كعلىّّكن ّاّ وّاألرضفيّّالو ّادخل" ّامشّيالت وحّلمةكفيّّثم  دّثم 

ل ماّكوّكسرّ فيّّناراّماّتحدثقدكّقربّنّ أاعلمّبوّءاضيالبّءاالورقوّءاونّالحمركبالسّ 

هورا لىّّقربت ّنارّالظ  راطّّهذاّعلىّنيئرافنعمّالمقامّللزّ ّالقبرّقدّاشتد  انّكقدّالص 

استأذنّوّالر واقّقفبابّا لىّّ]تصل[ّنأا لىّّكيمشفيّّاهللكب رّوّمرتفعاكّرب ّّعند

ّادخلّبالمحويالبابّسبعّىلدكّرب ّا سمّّسب حوّهلهاأوّنّالحرمع ّاتياآلّنّمر ةّثم 

حوّالعلماتّفو يّناديكّرّرب ّكراّمنّدونّذكالمقامّذّكذلفيّّلوّخطرتكّن ّإالص 

ّمحرّ إارجعّفنّأكّالمل ّفيّّمةن ها ّكشّانّلهّوجهكمنّلقربّالحضور ّامشّور ثم 

القبرّءّاتلقّوصلتّبابّالحرمفإذاّّكب ّمنّدونّرّشارةرّاهللّوحدهّطهراّعنّاإلكبذ

ّّءقراّ ّمر ةّثمّ ّةئامكّاهللّرب ّكب رّوّقف عهذا لمّأنتّالل همّ ":ّءاالد  لمكّمنوّالس  ّالس 

لمّقصدتنا ليكّو ّكّركلوالّذوّينفسكّركبذّيالس  ّيقدّدعوتنّكن ّاّ وّئاينتّشكما

ّنأشهدّأهذاّّكمقامفيّّا ل هيياّّناّذاأفهاّّماّاخترعتّعز اكّئالوالّندوّكحرما لىّ

ّا ل هّّال ّّهيعلأنتّّماككّعرفيلنّكّلكّيشرّالكّوحدّأنتا ال  أنتّّكن ّاّ وّأنتا ال 

دّحبّشهدأوّرّالمتعاليبكال ثّيحّشاءنومّاإليفيّّتشهدّلنفسهّبنفسهّماككّبيلمحم 

راّعنّداللةّغكّلنفسّقدّخلقته ّا ل هّّالكّريمطه  ءّايوصشهدّألأوّالمن انّزيالعزأنتّّا ال 

ّتعلىّّالمقتدرأنتّّكن ّاّ شأنهمّفيّّماّتحب ّكّ-ّهميعلكّتصلواّ-كّبيحب ّشاءما

ّبهمكّعلمأحاطّّماّقدككّمحب تهلّشهدّألأوّرّالمتعاليبكالأنتّّكن ّاّ ّشاءماّتك

ّّتعلمكّن ّاّ  واتّفييءّشكّيعلّىفخيّالوّءيشكل  م  ّعلىّكن ّاّ وّاألرضفيّّالوّالس 
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ّ بالورودّكّلعبدّذنأفكّالمقامّمقاموّكالحرمّحرمّنّ أشهدّأّا ل هيّايّطيمحشيءّكل 

ّكّن ّإف ّاينتّكلقدّّنّتأذنّبالعدلأردتّألو ّحظلوم لمردودّفحاشاّكّمقامّنمور

نّ  ّّكعلمّمنأماّكّبّالظ  نّقدّيال ذكّمّعبادكحّمنوّكذنّبجودأفضلّفوّجوداا ال 

ّمنهموجبتّاإلأ ّالحلّأنتكّن ّاّ وّذن ّيالجواد ّّاهللّالأنتّّكن ّاّ م ّا ل ه عز ّأنتّّا ال 

د ّالمؤمنابهوّنيئذالل  ّّعصمةوّنيالموح  البيغاّىمنتهوّنيء ّالط  ّالعالل ّاّ وّنية نّميه

ّالعلأنتّّكن ّاّ وّشيءّكمثلكسّيل
 
ةوّالّحولوّريبكالّي ّّالّقو  ّباهللّالعلا ال 

 
ّميالعظّي

ّّمكحّالوّباهللوّقلّبسمّاهلل ّادخلّحرمّالحسّ"ّبينأا ليهّولتّكّ هّتويهللّعلا ال  نّيثم 

هاّقفّمتول ّّدخلتّالحرمفإذاّّكعرشّرب ّعلىّّتقدّوردكّن ّأكّونكالسّ وّبالخوف

ّمتجل ّا لىّّناظرا ّاإليفيّّكيوجهة ّيمنّغّشاءنوم بحاتكر الّحرفّمنّوّشفّالس 

ّامشّخمسمنّمقامّاألا لىّّكرجعّنفسىّشاراتّحت ّإلا ّوّقفّثمّ ّقدامأة اهللّكب ر

ّقلّ]مر ات[سبعةّكّرب ّ لمّمن":ّثم  ّا ل هّّاليّاهللّال ذّالس  ّعلوّدمحمّ علىّّهوا ال 
 
ّي

ّعلوّنيالحسوّالحسنوّفاطمةو
 
دوّي ّعلوّىموسوّجعفروّمحم 

 
دوّي ّعلوّمحم 

 
ّي

دّصاحبّاألوّسنالحو ّوّهلهأأنتّّماكّمرمحم  ه ّالاّ مستحق  ّّن ه ّا ل ه ّلحما ال  دّيهو

ّديمج ّقل" ّعل"ّ:ثم  لم ّّكيالس  ّعبدأيا ّاهللوّاهللبا ّفكبروّرحمة ياّّصفأفّيكاته

ّّسبلّنّ أقنتّيأّمابعدكّنفسيّموال ّّنعتّنّ اّ وّمسدودةكّيالموجوداتّلدكل  كل 

ّلدايشاأل ّعلاثنّيحصأالّّنفسهمّمردودةأا لىّّكمحضرّىء ّكأنتّّكيء ّتيثنأما

ّأنتّّفيكحدّأالّيعلمّوّكنفسعلىّ ّنيالعالمعلىّّكجعلوّكخلقيّاهللّالذا ال 

ّلنفسّماككّيلديّمقامفيّّفتراّذاّمعنأناّفهاّيماماّمباّ  ّأهلّاإلبداعّمنكّتحب 

ّا ل هّّهّالن ّاّ كّرب ّّمكدعّمنّحبيماّو كّيلديّنفسّركذّنّ أشهدّأوّميكزّالحيهوّالعزا ال 

فسبحانّاهللّالفردّّىخرأنبّذنباّذّ تسبّالكاّقارنهاّبوصفّقدأفّيكعظمّذنبّفأ
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اّّحداأل اّّاهللّىتعالوتابّكرّعلمّاليمنّغكّصفّالمشب هونّنفسيعم  "ّونكشريعم 

ّامشّمنّ ذاّالر جلّلدىثم  ّمتذمتول هّمتلذ  ّلقكّ ا ّ]تصل[حت ىّّالعرشعلىّّءّاهللارا

هرّهنال هدعلىّّسل موّقفكّشطرّالظ  ّماّكّاهللّمنّلسانّىجرأّءّبماّقداالش  ّصل  ثم 

اّيفمّيمقتدرّعظّكيمّعندّمليركمقعدّصدقّكّفنعمّالمقامّمقعدّالقبرءّاتلقّشئت

ّألّىطوب ّّةوّ لالص ّهل ّبالوجهاتلقفي ّعزوّءالوجه ّحياهلل ّيكز ّّالأم ّأيا ّي ها ّنأالمأل

ورّاليميعنّّءانيءّشجرةّالسّ ااستمعواّندوّءاشجرةّالحمرّىنواّلدكاس ّا ل هّّنّالط  ا ال 

ّ ّّياي ّاّ هو ّلكل  ّّنكتسّالوّسجدونيالخلق ّّالحرمفي ّغيالرّ وّبالر وحا ال  ّريحان

تمشّّالوّءاالقضّيفكّمقامّرب ّا لىّّريتشّالوّوجهّالجللّبالجمالّعنمحتجبّ

ّماّمقعّهان ّإفوقّالر أسّف فيّّنتكقدّيّاهللّال ذأي امّّنّ اّ وّهايالوجودّلنفسّفىّرأدّعز 

ّقربتّاألرضكّتل ّّما ّهذا ّفأالمقام ّاهللّبالوحشةكنّتسأّكاي ّاّ كّاي ّإبدا أوّّنّحرم

خطوةّالّّكقربّنّ أاعلمّبوّاحةرّ الفيّّرّوجهّالجللياهللّمنّغّوجهّجنبفيّّتصبر

ّل ّّكمفر  ءّاتلقّخرجّمنأّنأةّوّ لفرغتّعنّالص ّفإذاّّكبصرّىريّماّالكّبعدينّأا ال 

ّحوّالر جل ّّكرب ّّمكاستشعر ّبفي ّيالحرم ّفيدين ّلهناّزانيالمّنّ إه ّوضعتك ّقد

ّوّرتمّقدّسعّ يحجالوزلفتّأالجن ةّقدّو ّّمتكحأّسبتّقدكنفسّبماّكل  ذلكّكل 

مقعدّالوصلّعنّفيّّتخفّالوّالوجهّبالوجهءّاتلقّفيّبشرأنّأكّرب ّّىمّمنّلدكح

اّّأكبرّلّاهللفضّنّ إفّالفصل نّقدّيمنّزارّالحسأو لّّنّ أاعلمّبوعلمونّيانّالناسّكعم 

ّا ل هّّاليّال ذّانّهوّاهللّرب هك ّّفيوّهوا ال  انّكماّوّانكقدّّماكمرّانّاألكنّقدّيحكل 

ّياّّكن ّاّ وّليأنّتبدبعضّمنّالشّ فيّّمّاهللكلح ّلدالزّ أي ها ّبالوجهّىالوجهّتلقّىائر

لم[نّينّزارّالحسمّنّ اّ "ّ:لمّاهللكفيّّزلنقدّّكلذلو هّّعارفاّ]عليهّالس  منّكبحق 
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ّينفساّفّنّ إفكّتايحأي امّفيّّكبيتحرمّنصّالوّكعظمّقدرأف 18"عرشهفيّّزارّاهلل

ّالحكّبوابّموالأارةّيزأوّّارتهيلّزيسب
 
ّنّ أاعرفّبوّىولاألوّاآلخرةكّعدلّمليّلمّي

اتّسبلّمعرفة ءّيشفيّّالّلهّوصفوّءيشّعرفهيّنماّهوّلا ن هّوّارتهّمسدوديزوّالذ 

اّّىتعالوّسبحانه داّصفونيعم  منّّنفسهمأبّشاءنائهّمنّذروةّاإليوصأوّقدّخلقّمحم 

ّمنّغّوسكخلقّالخلقّمنّجمالّعوّلّسواهميدونّدل ّفاطمة ّعنّيجللة ّشبه ر

ّّالخلقّيكحيجللتهاّماّ ّاإلوّنفسهمأا ال  ّّشاراتّمنّالعبادماّتدل  قهمّيحقاا لىّّا ال 

ّا ل هّّاليّنعتّالحدودّرب هّال ذوّالحدوثّحدّ فيّّانكعرفّمنّيفّيكف ّهوّخلوّ ا ال 

ّّفّهويكعلمّيّالوّشباهاألّعن داا ال  ّّهوّماّعرفّمحم  ّّاي ّماّوصفّعلوّنفسها ال  ا ال 

ّهو ّقال ّمن ّباّوجهه ّفقد ّاأليهو ّحايشن ّمن ّوّمهكء ّقال ّجعلّّفيكمن ّفقد هو

ّّفّهويكّعلميّالّىالتعوّالخلقّمثالهّسبحانه ّىانتهوّمقامهاا لىّّكمّالملهوّداا ال 

بكشّىلاّ ّاإلبداع ّالس  لبّمردودوّلّمسدوديلها ّآيدلّالط  ّالخلقّوّاتهيلّالر ب  وجود

ّالحّكماماّ مّبابّحمرّسل ّمّاألكمنّحا ليكّّتيلقأماّّعرفتّفإذاّثباتهاّ 
 
يّروحّ-ّي

ّفداهّ ّفداّ-علمّاهللّأحاطّّبماّقدّ-فداهّثم  غّبل ّقدّيّنفسّال ذّهن ّأاعلمّوّ-أبوابهّّثم 

ّفداهّحب اّفداها لىّّرجعوّاتهيحفيّّمّاهللكح ّردتأا ذاّّاهللّءالقا لىّّوجهّموالهّلعز 

ّقفّلدّنهاكروّحيلمةّالت سبكمّكحارتهّفاعرفّيز ذنّإبّناّموق راكرجلّالمرقدّساّىثم 

ّّثمّ كّرب ّ ّيأربعاهللّكب ر ّثنّمر ة ّقدّكحب ائهّألوشهدّهللّأم  هّن ّاّ كّقلبعلىّّاهللّىلقأما

ّقو
 
ّقلّزيعزّي لمّعل":ّثم  لمّعلاّيّكيالس  لمّعلكاّيّكيبابّاهللّالس  ّكيلمةّاهللّالس 

لمّعلياّ شجرةّوّهشبهأّلمةّماكوّبابّالواسعةكّن ّأشهدّأاّوجهّاهللّيّكينورّاهللّالس 
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ّ حامّعنّأبيّ"ّ ّعنّزيدّالش  دّبنّأبيّعمير ّالحميريّعنّأبيهّعنّيعقوبّبنّيزيدّعنّمحم  دّبنّعبداهللّبنّجعفر ثنيّمحم  حد 

ه لمّيومّعاشوراءّعارفاّبحق  لمّقالّ:ّمنّزارّقبرّأبيّعبداهللّعليهّالس  تهذيبّ،ّ"تعالىّفيّعرشهكانّكمنّزارّاهللّّعبداهللّعليهّالس 

وسيّّ–األحكامّ ادسّكتابّالمزارّمنّكتابّالت هذيبّّ–الط  ّ ٥١ّّالصفحةّّ–بابّفضلّزيارتهّعليهّالسلمّّ–١٦ّالبابّّ–الجزءّالس 
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كّيلانّلدنّموميّموالاّيّاهللكّمّاهللّفجزاكحّتممتأوّمرّاهللأغتّعدلهّقدّبل ّأماّ

ّاألّآل ّكطهار ّهو ّوّلههأما ه ّالاّ مستحق  ّّن ه ّا ل ه ّلدأوّديحمّزيلعزاّهوا ال  اّيّكيشهد

ّالعدلكظهرتّأّقدكّن ّأبيّموال وركنتّحي ّبوّلمة ّالط  ّنزّ وّمّشجرة منّا ليكّّلما

ّفيالقدكّموالّنلد ّّاليّال ذكّمنّرب ّّكياهللّعلّىصل ّم ّا ل ه ّالعلا ال  ّهو
 
ّديالحمّي

قدّنزلّيّنوارّال ذأات بعتّوّاتهيآوّنتّباهللقدّآمّين ّأبهذاّّيمقامفيّّياّمواليّشهدأو

ّلدن ّليلواحّحفأّيفكّمن ّالقيّيظّفاشهد ّرب ّيّ وم ّعند ّّكلّنّ إفكّمة ّميركمقام

ّأو ّال ذأشهد ّاجترحواين  ّّن ّامي ّأفي ّّكاتيآّدّ برك ّيلن ّالبنالوا ّبحرفكعلم ّتاب

ّوّديضللّبعفيّّئكولأو واتّسبحانّاهللّرب  م  ايماّبوّاألرضوّالس  ّصفونيّنهماّعم 

ّّسلمو ّهللوّنيالمرسلعلى ّالحمد ّّّ"نيالعالمّّرب  ّّفرغتّفارجعفإذا ّكمنزلا لى

ّّكمقعدّعزّ علىّّاسترحو ّكقلبعلىّّاهللّىلقأمرقدهّبماّقدّعلىّّنيخاّالحسأمّسل ّثم 

ّكراقبّسرّ وّمنّفضلّاهللّكبيالّتحرمّنصوّاألرضكّتلفيّّنتكماّكّاعرفّقدرو

ّّكتي ّعلنو عامّفيّ[كرتشع]أي امّّرق ّوّهابشأنّمنّتحتجبّأال  رابوّسبلّالط  ّنّ إفّالش 

ّبلق ّاهللّلغنامنّفاز ّوجه ّاأليّء ّنزلكّلوّاريغعنّملحظة ّما ّقدر مّكحفيّّحل 

ّّفيّمّاهللكحذلكّّطهاراألّتابّمثلّماّفعلواّآلكال آلّّحرمّقدسّمنّمصارعكل 

لهوّالفوزّذلكّّنّ إّفاهللركبماّتدعوّمنّذّاحفظوّلئرّبماّتسكاشوّفافعلّبماّتؤمراهللّ

ّّميالعظ

 

صراطّعلىّّاهللّبالحق ّّذنإارةّآلّاهللّبيسبلّزّفةّعلمّالحجّ يصحفيّّلتفص ّّلقدو

ّحميعز ّكفات بعّحّظهرهاينّأّاهللّشاءّلووّديز ّفينزلّفأمّما ّالحق ّن ّإها ّلهو ّنيالمبّه

كّالمسلاّهذّعلىّميالقدكّزورواّمواليّنأعواّيستطيّسّلنثرّالن اكأّنّ ألقدّعلمتّو



 (٩ّ)٧ّون،ّجامعةّكمبرج،ّفّابرّبرّاساسّنسخهّمجموعهّّ–ّمنّآثارّحضرتّنقطهّاولىّ–الحرمينّبينّصحيفةّ

 4٧ 

ّ نّأرادّأّالل وحّلمنّاتّمنّباطنينزلّاآلينّأّشاءّقدكّاهللّرب ّّنّ كلوّميالعظالوعر

منّّأسئلّاهللّثمّ علىّّلكات ّوّأسّمنّروحّاهلليتّنّالكلونّياجدانّمنّالسّ كوّركذّ ي

ّا ل هّّالكّاهللّرب ّّنّ إفضلهّف ّا ال  ّكّشاءيمنّعلىّّمنّ يهو ّّعلىّانّاهللكوّشاءيما كل 

ّمقتدريش ّفرضوّاء ّّاهللّلقد ّكالفي ّأتاب ّآكين ّتليتب ّات حك ّكّفةيالص  ل 

ّاّ مّيقوّصراطعلىّّانواكوّاتنايهتدواّبآينّليالمؤمن اّةّممّ لّاهللّذرّ يسبفيّّمنّصرفّال 

هبكاتّالذّ يتبّآكينّأهّبيديّتكمل اهللّيّعطيلّ[بةمذهّ ]ورقاتّعلىّّرّبالمدادّالذ 

لاّ وّميعظّجرّمنّلدن اأّاآلخرةفيّّلهّنّ اّ وّضعافّمثلهأّلهّعشركّرب ّ ّاهللّقدّفص   ن 

ّّاتهيآ

ّ

تهّمنّذلو* ّحج  ّ*ميالفوزّالعظ لهوذلكّّنّ اّ ّأالّتابّبالحق ّكالّكتم 

ّا ل هّّالّن هاّ و* ّهوّلقوا ال 
 
ّو زيعزّي  *سبحانّاهللّرب 

اّالعرش*  ّ*لنالقدّنزّ وّيصفون عم 

ح* ّلقوم فةيالص   ّ*بالحق 

 ّ*الحمدّهللو عدلوني*

ّ*نيالعالم رب ّ*

*******ّ

ّ*****ّ

***ّ

* 

 


