
www.oceanoflights.org 

 

 

 

 

 عنوان

 (دالئل سبعه )عربى

 

 "  الدالئل السبعةدالئل سبعة مناهم في الفرقانوعل "   

   حضرت نقطه اولى صاحب اثر

 خذساير مآ

 ٢٠8 - ٢٠٣ صفحه ٢جلد  نوپرنست مجموعه  

 ٤بند  (٥) ٢٢ف  در كمبرج براون مجموعه  

 ١٣ - ١صفحه  ٢٠٠٧ مجموعه خصوصى        

 ٤٩ صفحه ٢٠٤٤ مجموعه خصوصى  

 بابيه ٣٠٤٦ وعه خصوصىمجم                

 ١ صفحه ٥٠١١ مجموعه خصوصى 

  ازلى چاپنسخه 

 محل نزول

  كوه ماقلعة 

  )فقد نزل خالل الفترة  –أهم آثار حضرة الباب االستدالية  –"أما كتاب )الدالئل السبعة

  ٤٢الفصل الثاني الصفحة كتاب القرن البديع  نفسها )ماه كو("

  ت سجن ماكو توقيعات وكتب ورسائلى بسيار از قلم آن حضرت صدور "وبالجمله در مد 

يافت از آن جمله است رساله دالئل سبعه ونيز تفسير دعاى صباح كه به حسب خواهش 

آقا سيد أوالحسن بن آقا سيد علي زنوزي مرقوم نمودند و كوه ماكو را به تطبيق عدد 

 ٦٠الصفحة  ٣جلد  –ظهور الحق  ابجدى نام باسط دادند"

  هـ ١٢٦٤جمادي االول  ٥ --هـ ١٢٦٣رجب  سال نزول

   مخاطب
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 فردفرد األبسم اهلل األ

 

 

بسم اهلل الفرد الفراد  دابسم اهلل الفرد الفر بسم اهلل الفرد الفرد  بسم اهلل الفرد الفرد 

الفرود  بسم اهلل الفرد الفرود بسم اهلل الفرد د الفرادهلل الفارد الفارد بسم اهلل الفربسم ا

بسم اهلل الفرد الفيرود بسم اهلل المفرد المفرد بسم اهلل المفرد  بسم اهلل الفرد الفريد

بسم  بسم اهلل المفارد المفارد بسم اهلل الفرد الفردان بسم اهلل الفرد المتفرد المفرد

 فردد األباهلل اهلل الفر اهلل الفرد المتفرد بسم اهلل الفرد المتفارد بسم اهلل الفرد المستفرد

فرد باهلل اهلل الفرد األ باهلل اهلل الفرد الفرد  باهلل اهلل الفرد الفردفرد األهلل اهلل الفرد با

 باهلل اهلل الفرد الفرود ادد الفارد باهلل اهلل الفرد الفرباهلل اهلل الفار باهلل اهلل الفرد الفراد

يرود باهلل اهلل الفرد الف هلل الفرد الفريدباهلل اباهلل اهلل الفرد الفرود باهلل اهلل الفرد الفرود 

باهلل اهلل المفارد المفارد باهلل اهلل الفرد  باهلل اهلل المفرد المفردباهلل اهلل المفرد المفرد 

باهلل اهلل باهلل اهلل الفرد المنفرد  مفتردباهلل اهلل الفرد ال الفردان باهلل اهلل الفرد المتفرد

 يذ الفرد بسم اهلل الفردذي  الفرد المستفرد بسم اهلل الفرداهلل  باهلل الفرد المتفارد

الفراد ذي  الفراد بسم اهلل الفرد يد بسم اهلل الفرد ذذي الفر الفرد بسم اهلل الفرد

بسم  االفرادذي  االفارد بسم اهلل الفردذي  بسم اهلل الفرد الفردأذي  بسم اهلل الفرد

الفردة بسم اهلل ذي  بسم اهلل الفرد الفرادي ذ االفرود بسم اهلل الفردذي  اهلل الفرد

بسم اهلل  الفرادينذي  الفوارد بسم اهلل الفردذي  بسم اهلل الفرد الفرودذي  الفرد
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المفاريد بسم اهلل ذي  بسم اهلل الفرد المفاردذي  بسم اهلل الفردالفاردين ذي  الفرد

بسم اهلل  الفرداتذي  ردبسم اهلل الفاء االفردذي  بسم اهلل الفرد الفرادذي  الفرد

 باهلل اهلل الفردالفرد ذي  باهلل اهلل الفرد الفردذي  باهلل اهلل الفردالفردوت ذي  الفرد

ذي  اهلل الفرد باهللاء الفردذي  الفراد باهلل اهلل الفردذي  اهلل الفرد الفرد باهللذي 

الفرادد ذي  هلل الفردباهلل افرد األذي  اهلل الفرد فراد باهللاالذي  باهلل اهلل الفرداالفارد 

الفراد باهلل اهلل ذي  الفرد الفرود باهلل اهللذي  الفردة باهلل اهلل الفردذي  الفرد باهلل اهلل

  الفردوت ذي  الفردات باهلل اهلل الفردذي  الفرد باهلل اهللاء االفردذي  الفرد

 

م   ادفر  أنت  ا ن ك الل هم  قل  اء من تش ةالفردي   ن  تيؤما بينهما لتو األرضو واتالس 

 لن  لتذ  واء تش من ن  لتعز  واء تش من لتنزلن  واء ن تشم لترفعن  واء تش نة عم  الفردي   لتنزعن  و

في اء تش من لتفقرن  و ءامن تش لتغنين  واء تش من لتخذلن  واء تش من لتنصرن  واء ن تشم

 ا ن ك اءتش امم  اء تش لمااء تش بمااء تش يفكاء تش تخلق ماكل  شيء  وتكمل كقبضت

م   انفرد أنت ا ن ك الل هم   قل مقتدرااء تش نت على ماك ما بينهما و األرضووات الس 

فردان الفرادين  أنت ا ن ك الل هم   قلفردين األ فردأ أنت ا ن ك كأمرباء تش تخلق ما

اء تش لمااء تش يفكاء تش ما لتقدرن  واء تش نالفرد عم   لتنزعن  واء تش الفرد من لتؤتين  

ن أ فراد لن يقدرا  ذي  كل   فرد فوقأقل اهلل  مقتدرا ءانت على ما تشك ا ن كاء تش بما

ال بينهما و األرضفي  الو واتم  الس  في  الأحد  فراده منا  سلطان  كملييمتنع عن 

فريد  ن يمتنع عنأفراد لن يقدر ا   يذكل   فرد فوقأقل اهلل  ان فرادا فاردا فريداكه ا ن  
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م   الأحد  فراده منا  فردان  ان فرادا فاردا كه ا ن  ال بينهما و األرضي ال فو واتفي الس 

م   فرادين هللو فريدا اء هلل فردو فريد اهلل فراد فاردو ما بينهماو األرضو واتالس 

م   م   فردانهلل فريد وفردان مفترد متفارد  اهللو ما بينهماو األرضو واتالس   واتالس 

ل أو  نت من كأنا  ا ال   ا لٓهال  هللاأنا  ينا ن  د متفارد اهلل فراد متفر  و ماما بينهو األرضو

آخر  ال يذال  آخر  لىا   ألكونن  أنا  ا ال   ا لٓهاهلل ال أنا ي نا ن   ل له فرادا مفترداو  أال  يذال  

 ل له فردا مفترداو  أال ال ذي  لو  أنت من كأنا  ا ال   ا لٓهاهلل ال أنا  ينا ن   فردا مفتردا له

أنا اهلل ال ي نا ن   له فردانا مفترداآخر  الال ذي آخر  لىا   ألكونن  أنا  ا ال   ا لٓهأنا اهلل ال  ينا ن  

لم  ألكونن  أنا  ا ال   ا لٓهاهلل ال أنا  ينا ن   زل اآلزال فرادا فاردا فريداأفي  نتكأنا  ا ال   ا لٓه

ذي ال ال   أو لنت من ك أنت ا ال   ا لٓهن ال أ الل هم   مفتردا فريدا قل اداال يزال فر  و يزل

له فردا آخر  ال ال ذيآخر  لىا   ن  ونكلت أنت ا ال   ا لٓهن ال أ هم  الل   قل له فردا مفتردا أو ل

ن ال أ الل هم   قل زل اآلزال فردا مفترداأفي  نتك أنت ا ال   ا لٓهن ال أ الل هم  قل  مفتردا

لم  ونن  كلت أنت ا ال   ا لٓهن ال أ الل هم   قل زال فردا مفتردازل اآلأفي  نتك أنت ا ال   ا لٓه

ال تزال فردانا و لم تزل ونن  كلت أنت ا ال   ا لٓهن ال أ الل هم   قلا ددا مفتراال تزال فرو تزل

 أو لمن  يءجعلت لش ماو يأمربكل  شيء  قد خلقتأنا  ا ال   ا لٓهاهلل ال أنا  ينا ن   مفتردا

لى ا  ما قد خلقت كل   انتهيتو لقادرين ذلك ا علىن  كا ا ن  ا من لدن   جوداآخر  الو

انتهينا ما قد خلقنا من  ثم   لمقتدرينكل  شيء  ا علىن  كا ا ن  من عندنا  اأمر األو ل بديع

ا ن  كا ا ن  ا من لدن   فضال [آله]صل ى اهلل عليه ود رسول اهلل لى محم  ا   األو ل بديع

 هم يستبصرونسبعين سنينا لعل  ثم   مأتينو لفأفي  الفرقان أوتوان ال ذيينا رب  و فاضلين
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 لينصرونثم   همليجيبون اهلل رب   نفسه فهم اهللحين ما يعر  و همدينهم ليوم ظهور رب   يف

  العالمينكل   يفكي واحدة منهن  كل   دالئل سبعة الفرقانفي  مناهمعل  و

 

ن هذا عجب مأن خلق هل مو ل مثل الفرقانزن ينأغير اهلل لن يقدر  ا ن   :األّول قل

 ل  ك ىلى حينئذ حت  ا  الفرقان من يومئذ  أوتوا نال ذيمهلنا أو رونك  فيه لتفم أنت نا  

منوا من آته بما اهلل حين ظهور حج   نهم يسمعون آياتال ذيلعل  م عاجزون هن  أيوقنون 

 مثلهم مم  أاهلل على  ن  ال يمو بواب حجبهمأد اهلل يف قد سدك انظرقبل يؤمنون 

ن أ ا ال  دينهم في  ال سبيل لهم يةآراد اهلل أاهلل غافلون حين ما قد  أمرهم عن ن  كول

 بهمذ  كن يقولون هذا من عند غير اهلل يا  و ومالمهيمن القي   يقولون هذا من عند اهلل

كم بذلك من وأنتم كل   ييأت نأغير اهلل لن يقدر  ن  أب :الفرقانفي  قول اهلل من قبل

  قبل موقنون

 

يات اهلل آن م عكبعجز ا ال  اهلل  د رسولمحم   أمرالفرقان بفي  اهلل ما استدل   :يانل الثّ ق

ما  ا ن  و اهلل به ن  بر من هذا ليستدل  كأة ن عند اهلل حج  كلو يو رونك  فتقليال ما تم أنت نا  

جمعون أم كل  كم أنتو فال تبصرونأ مسمثل ظالل عند الش  كرون كلتذم أنت دونه ما

يف ك موقنون ذلكبم أنت نا   ن قبلد رسول اهلل ميات محم  آبر كأ الفرقان ا ن  لتقولون 

  دين اهلل تدخلونفي  ال بهو ون يومئذال تستدل  
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ذ ا  رون ك  ما تتف قليالم أنت نا   ين من قبلبي  يات الن  آر عن بكأيات اهلل آ ا ن   :الثقل الثّ 

 بعد [آله]صل ى اهلل عليه والفرقان دين عيسى  ياتآبر ال ينسخ اهلل بكأن كلو لم ي

 مكن  كول [وآله]صل ى اهلل عليه ين من قبل موسى بي  الن  ثم   [وآله]صل ى اهلل عليه موسى 

 بر من عصا موسىكأالفرقان  ن آياتكلو لم يرون ك  م من قبل ال تتفكنة ديحج  في 

قبل ل من يف ينسخ اهلل بها ما نز  كسى بعد عيو موسى ين من قبلبي  يات الن  آكل  ثم  

من م أنت مكن  ألو و لونم  تأحجج اهلل ال تفي  مأنتفأرون ك  تفدالئل اهلل ال ت يف مأنتفأ

بر عن كأم كفئدتأفي  ية لتعظمن  آمن  عتمالفرقان مستبصرون حين ما سمفي  قبل

م   خلق   رونك  ال تتذو رونك  م ال تتفكن  كلو ما بينهماو األرضووات الس 

 

ل بما نز  م أنت نا  ن بعد مو من قبل الفرقان أوتوا نال ذي فين  كما اآليات ليا ن   :الّرابعقل 

 اهلل من عندة ه حج  ن  أتاب بكال ليل ليثبتن  الد  ذلك  ن  ا  قل  اهلل من قبل لموقنون

هار الن  و يلبالل  م أنتو بوتكالعن سورةفي  ل اهللمثل ما نز  العالمين كل   فين  كيو

 أولم يكفهم أن ا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ا ن  في ذلك لرحمة﴿ :نءولتقر

 1﴾وذكرى لقوم يؤمنون

 

دين في  ن يدخلأصارى الن   منأحد  رادأمقطوع لو  يدليل عقل :قل الخامس

بغيره م أنتأو  تابكم بالغة بالكتن حج  كهل يو ونيف تستدل  كم أنت ماإلسال

                                                 
1
  ٥١( اآلية ٢٩سورة العنكبوت )القرآن الكريم  
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اء سوم غالبون أنت ذاإون به فن تستدل  ا  و مكلن يقبل عن ون بغيرهلو تستدل   ونتستدل  

في  من قبلم أنت ملت عليه هذا ماكو تم قد تم  كتحج   ن  إأو ال يقبل ف مكيقبل عن

 بالحق   راطعلى الص  م أنتو البيانفي  ون يومئذيف ال تستدل  ك ونمستدل   اإلسالم

  ونلتمر  

 

 ال تحسبن  وعنها عاجزون  ل  ك يات على شأناآلفي  ظهر اهلل قدرتهأقد  :ادسقل السّ 

م   اثقل عم  أل هإن  خفيف ف أمرهذا  ن  أ  ثركأ ن  كلو ما بينهماو األرضو واتفي الس 

كل   انظرعاجزون ذلك  عند ل  كو اإلنسانمن  عز  أ اقما خلق اهلل خلاس ال يعلمون الن  

كل   بها بشأنك  روالحروف لك ر تاهلل قد سخ   ا ن  و مونل  كن يتيشرعالومانية بحروف الث  

 دليل ن يدعون من دون اهلل ما لهمال ذي ا ن  يخلقون  بهكل   عنها يعجزون هذا صنع اهلل

اء ن يشا  و اهلل ليدينهماء يش انوا من قبلهم لوكنهم ال ذيمثل كتاب اهلل مثلهم كفي 

ن لمح م قربأرون ك  هم لو يتفن  كلو هم ال يعلمونن  كلو عند اهلل نارهمذلك و همليمهلن  

  البصر ليهتدون

 

 الشيء  ال يعجزه منو شيء من اهلل لن يعزب من علمه ن  أموقنون بكل   :ابعقل السّ 

م   ان على كه ا ن  و عليماشيء  ل  كان بكه ا ن  و ال ما بينهماو األرضفي  الو واتفي الس 

 ن يظهرن  أفعلى اهلل  ن لم يكن من عندها  ليه ا  ذا نسب أحد نفسه إف قديرا يءش ل  ك
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من عند اهلل ال  ه حق  ن  أن لم يظهر دليل على إف ذلك بدليل كل  به يوقنون من يبطلن  

 به مؤمنون ريب فيه كل  

 

جعله آية من و القرآنفي  ل اهلل من قبلنز   اعجب عم  أظهور البيان في  مراأل ا ن   انظر

]صل ى اهلل عليه د ل الفرقان من قبل بلسان محم  العالمين قل اهلل قد نز   نده علىع

 الفرقان أوتوا نال ذيلمدينون من  يومئذكل  و ةنعشرين سو ثالثفي  رسول اهلل وآله

ما  مثل لينزلن  اء ش اذا  اهلل  ن  كلو راط لمبعدونعن الص  هم  كولئأيؤمن به ف ن لممو

ا إن  ون فلتستنبئون فتحب  م أنت نا   ذا لم يفصل بينهماا  تين ليلو يومينفي  ل من قبلنز  

 حولفي كل   ر الحج  كذفي  ل اهلل من قبلية قد نز  آب انظر لمقتدرينذلك  ا علىن  ك

نهم ال ذيسيشهدون و يةآ يف اهلل أمرين يطوفون هذا عظمة حول الط  في  م من خلقك

في  هذا س هم ال يعلموناالن   ن  كلو ذلك ثر منكأيات البيان آي يأتون من بعد ف

في  خلق يها ها ن  و ياتناآنفسنا بأ فن  يف نعر  ك ا ال  و ونق مستدل  خلا بلسان الن  كا ا ن  شأن 

 نتكن ا   لشاهدين يءش ل  كا على ن  كا ا ن  و اهلل ال يعرف بهاو هاتعرف باهلل رب   تاب اهللك

الحسنى اء سماألالعالمين له  رب   اهلل ا ال   ا لٓهائرين ما من لمن الس  اء سمبحر األفي 

ائرين بحر الخلق لمن الس  في  نتكن ا  و له عابدونكل  و عباد له ل  كمن بعد و من قبل

تطلع بما  نا  مس الش   مثلك مراألذلك  جعل مثلو واحد أمرب يءش ل  كقد خلق اهلل 

شمس  يها ها ن  ذلك  تغرب بمثل ا نو شمس واحدة يها ها ن   المحصون يال يحص

 واحد أمر تبكالفي كل  و واحد أمرسل الر  في كل   ذاإف ئموناق باهللكل   واحدة قل
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هذا معنى  ونئماعند مظهر نفسه ق اهلل من أمربكل   واحد أمرالمناهج في كل  و

راد أن م ليقولن  و دلى محم  ا   األو ل من بديع رونكم لتذكئماقر كذم في أنت حديث

 لا   اهلل فلينظرن  اء نبيأمن  حدأ
 
اهلل  أمربكل  و فيهكل   ذي ا  يرلى غا   فلينظرن   ال يقولن  و ي

"ياي  ا  هم ن  أب" :ينبي  ر الن  كد من قبل ذهذا معنى قول محم   ليظهروناء ذ يشا  
في  ذ ماا   2

من و طة البيانقى نلا  د ومن محم   د رسول اهللصل بمحم  واحد قد ات   أمرن يبي  الن  كل  

اهلل  يظهره من من بعد لى من يظهرا  ن يظهره اهلل مم  و يظهره اهلل لى منا  نقطة البيان 

في  ذاإفلتوقنون ثم   له لتستنبئون أو لال  ال ذي أو لمثل م أنتله آخر  ال ال ذيآخر  لىا  

بحر م في أنت معنى ماك ذل ما يظهر من عنده يظهركل  و ما ظهر فيهكل   ظهوركل  

 ا ن كو شيء منلك ن قبكلم يو األو ل أنت ا ن ك الل هم   كسبحان رونكتذاء سماأل

 أنت ا ن كويء من ش كن بعدكلم يو خراآل أنت ا ن ك الل هم   ين قلاألو ل لئو  م أنت

 شيء من كن فوقكلم يو شيء ل  ك اهر فوقالظ   أنت ا ن ك الل هم   قلاآلخرين  رمؤخ  

 كن غيركلم يو كل  شيء الباطن دون أنت ا ن ك الل هم   قل ظهرينمظهر األ أنت ا ن كو

كل  شيء  القادر على أنت ا ن ك هم  الل   كسبحان بطنينمبطن األ أنت ا ن كو يءش من

م   الشيء  من كلن يعجز  كأمرباء تش تنصر من ال بينهماو األرض يف الو واتفي الس 

                                                 
2
ليه وآله( في بعض روى الشيخ الطوسي رحمه اهلل في كتاب مصباح األنوار بإسناده عن أنس قال: صل ى بنا رسول اهلل )صل ى اهلل ع" 

ر لنا قوله تعالى:  ﴿فأولئك مع ال ذين أنعم اهلل األي ام صالة الفجر ثم  أقبل علينا بوجهه الكريم فقلت له: يا رسول اهلل أرأيت أن تفس 

الحين وحسن أولئك رفيقا﴾ هداء والص  يقين والش  د  ا الن بي   عليهم من الن بي ين والص  قون فقال )صل ى اهلل عليه وآله(: أم  د  ا الص  ون فأنا, وأم 

الم الخبر  الحون فابنتي فاطمة وأوالدها الحسن والحسين عليهم الس  ا الص  ي حمزة, وأم  هداء فعم  ا الش   )عليه السالم(, وأم 
 
" فأخي علي

مامة باب أن  واليتهم م كتاب اإل ١٩8٣ –الطبعة الثالثة  –لبنان  –المجلسي دار ا حياء الت راث العربي بيروت  ٢٤بحار األنوار المجل د 

الحون حديث  هداء والص  ادقون والش  دق وأن هم الص   ٣١الصفحة  ٢الص 
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زل األ ةرآ]مفي ذلك  بحر الخلق ناظرين مثلفي  نتكن ا  و قدريناأل قدرأ أنت ا ن ك

ما  أو لمن  رانظفالعالمين  رب  ك لذ يهامجل   ا ال   [ة]المرآفي  ذ ال ترىا  لين ا منز  ن  كا ا ن  

 هل رأيت من نب كنديي دخلت ف قد
 
من عند اهلل  قد شهدت الفرقانو ا ال  ة حج  أو  ي

 نت به لمن الموقنين فلتنصفن  كو فيه ن  ك  تش نأن غير استدللت به مو العالمين رب  

أو  هذا عن كن  حجب]ييات البيان هل رأيت ما آأو  رأيت الفرقان حين ما قد

 ينيحوغير قواعد الن   ما تشاهدن   ن  ا  و المستبصرين نت منكن ا   [هذافي  كوقنن]ي

عند اهلل ال  وما يتلى الكتاب من تاب اهللكيستنبئون علمهم من ء ين هؤاليرفالص  و

م كن  أهذا دليل على و رونرون وال يتذك  يتفك   القوم الء من علمهم فما لهؤال يستنبئن  

 ذلكبم أنت مكم لعل  كئون علمم شمن عند من لم يتعل   تهظهر حج  أاهلل قد  ن  أبتوقنون 

ون م مستدل  كقواعدم في أنت مثل ما لننزلن  اء ا لو نشا ن  و دين اهلل توقنونفي  تستطيعون

ظهور في كل   اهلل ا ن  ولمقتدرين ذلك  ا علىن  كا ا ن  و من قبل تباكلنا مثل ما قد نز  

في  سلر  ال على هذا لينصحن  و دليلو ةاهلل بحج   دينفي  اسالن   يدخلن   نأ ن  ليحب  

في  اسالن   عظيمليدخلن   ذا يبعث اهلل ذا طولا   ا ال  و عباد اهلل المؤمنينكل   ظهور ل  ك

 ددخل محم  أما قد كل   ال يحيطون مثلأو  عليهم بدليل يحيطوناء سودين اهلل 

ال أو  لعون بدليليط  اء سو هم كولئأ إن  قهر فو بجبر اإلسالمفي  رسول اهلل من قبل

 ال يعلمونأو  هم يعلموناء ن بفضله سويالد  رضوان  يهلل فهم العون ليدخلن  يط  

يف هم كبور الز   أوتوا نال ذي ة بالغة علىوري  الت   أوتوا نال ذية ن حج  كهل ي رن  ك  فلتتف

بين اهلل و يحسبون بينهمو رونك  ال هم يتذو دين موسىفي  دخلوا ماو دينهمفي  صبروا
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ن ال كلو يف عند اهللكو ة مسيئونوري  الت   تواأونهم ال ذيهم عند ن  أبعدما  ونهم محسنن  أب

 أوتوا نهمال ذيتهم بالغة على حج   []تكننجيل لم اإل أوتوا نال ذيلى ا   انظر ثم   يعقلون

هم محسنون ن  أهم ببين اهلل رب  و بينهم يحسبونو دينهمفي  يف هم قد صبرواكة وري  الت  

هم ال ن  كلوهم د اهلل رب  يف عنكو نجيل لمسيئوناإل أوتوا نال ذي هم عندن  أما بعد

 نجيلاإل أوتوا نال ذيتهم بالغة على حج   ن  أالفرقان ب أوتوا نال ذيلى ا   انظر ثم   رونك  يتذ

هم واء جى ما وعدهم عيس ا ن  و محسنون بين اهللو هم بينهمن  أيف هم يحسبون بكو

 نيال ذهم عند ن  أما دينهم مستبصرون بعدفي  همن  أب مهبين اهلل رب  و بينهم يحسبون

 انظر ثم   هم ال يعلمونن  كلو هميف عند اهلل رب  كو مبصرون غيرو ئونيالفرقان لمس أوتوا

ن لم ال ذيين بالغة على ة الد  ئم  أمنوا بآ ن همال ذية يف حج  كالفرقان  أوتوا نال ذيلى ا  

هم ن  أما بعد قونلمت  ثم   دينهم محتاطونفي و هم محسنونن  أيحسبون ب همو يؤمنوا بهم

 على تهم بالغةحج   إن  البيان ف أوتوا ن همال ذيلى ا   انظر ثم   غير محسنونء عند هؤال

ثم   دينهم محتاطونفي و هم محسنونن  أبين اهلل يحسبون بو بينهمكل  و مماألكل  

 عندو يف عند اهللكو قونال مت  و البيان غير محسنون أوتوان ال ذيهم عند ن  كلو قونلمت  

لى ا   انظر ثم   رونك  ال يتذو رونك  هم ال يتفن  كلو مظهر نفسهاء ند شهدعو مظهر نفسه

على  تهم بالغةحج   إن  خرى فاألالقي مة في  ن يظهره اهللم   [نم  ]الكتاب  أوتوا نهمال ذي

هم ن  أما بعد محسنونو قونهم مت  ن  أدينهم بفي  هم يحسبونن  كول البيان أوتوا نهمال ذي

عند من و يف عند اهللكو نونال محسو قونتاب غير مت  كالذلك  أوتوا نهمال ذيعند 

م مثل كنفسأ ن ال تفضحن  أقون البيان باهلل تت   يولأن يا أ ئهدال  أ عندو يظهره اهلل
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 قونغير مت  آخر  عند خلقو قونمت   مكن  أبين اهلل بو مكم تحسبون بينكن  أم بكمم قبلاأل

 ن  كلتستمسو مكعملو مكعلمكل   عن م فلتنقطعن  كعند اهلل رب   يفكو محسنونو

ثم   ونم ال تستدل  كهوائأبو ونلتستدل   بما يستدل  ثم   تهحج  و دليلهثم   ن يظهره اهللبم

 م بما يرضىكرضائبل تجعلون  رضائه بما ترضون ال تجعلونو بما يرضى لترضون

  ال تستجابونم أنت مكإن  ف يه اهللتيؤ يات غير ماآلونه عن ئتس الو

 

 *قونت  ت مكدينفي  مكة لعل  الوصي   م حق  كيناقد وص  *
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