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  عنوان

 صحيفه مخزوميه
 

  ،669مطالع االنوار، النسخة االنجليزية، الصفحة صحيفه مخزوميه  

  كتاب الفهرست -صحيفة مشتملة على اربعة عشر دعآء  

 ة الّتي وهي مفّصلة بأربعة عشر دعاء قّدوسيّ  صحيفة الحّجيّةعشر والّرابع " – صحيفة الحّجّية

   الخطبة الرضوية، "قد ظهرت في بدء األمر

 "  الصحيفة المخزومية ، قد أنزلها اهلل" هذه الصحيفة العظيمة المخزونة نّ ا 

 الصحيفة المخزومية"هذه صحيفة الحّجة سالم اهلل عليه"،  ،صحيفة الحّجة  

 " اللّيل اء لك الّصحيفة المكنونة ليتلوا النّاس في آنتوا نّا نحن قد أنزلنا ا ليك مع الكتاب

  (41رقم االسماء، سورة الكتاب ) قيوم، "دعواته طراف النّهارأو

 " ،حد من قبلكم قد أفي أيّام اهلل ما لم يعمل  كتسبتمايا أهل القرآن قد صحيفة مكنونة

نات في حكم باطن القرآن وصحيفة مكنونة من سبل بيّ  ياتآا بجائكم رسل ذكراهلل من لدنّ 

  كتاب الى العلماء من بوشهر"، أهل البيان

 " چهارده مناجات ودعامى باشد بمناسبت ايام متبرکه واعياد در اين صحيفه که مشتمل بر

شريعت مقدس اسالم نازل شده ولحن آن مشابه ادعيه حضرت سيدالساجدين در صحيفه 

سجاديه مى باشد وبالطبع درباره توحيد، تحميد، تعظيم و تکريم ذات رب مجيد ونيزرجاى 

اثر مبارک در شيراز قبل از  رحمت وعنايت فضل وعطا ازدرگاه خداوند يکتا است. اين

بعثت وبه اغلب احتمال مقارن بانزول تفسير سوره بقره نازل گرديده است. مقدمه اين 

نزلها اهلل أّن هذه الّصحيفة العظيمة المخزونة قد ا  صحيفه باعبارات زير شروع مى شود: "

 ،ةالحجّ ا ولقد أخرجه -عليهما الّسالم  -بن الحسن ته، محّمد سبحانه من عنده ا لى حجّ 

كر لذّ ا ىة اهلل على العالمين من لدلتكون حجّ  ،كبراأل ا لى بابه ،مانصاحب الزّ  ،ة اهللبقيّ 

نصيرا." آيه  بالحّق  ة لعبده على الحّق باهلل وبالحجّ  ىوكف يء شهيداش اهلل كان بكلّ  هوبليغة و

کائن قبل اول نخستين مناجات آن چنين است "بسم اهلل الرحمن الرحيم الحمدهلل الذى هو 

کلشيئى وال تکون شيئى معه وکان موجودا حين ال وجود لشيئى لديه الذى قد قصرت افئدة 

ادنى وصفه..."، وقتى اين صحيفه انتشار يافت علماءشيراز ادعا العارفين عن معرفة 

کردندکه همه عبارات ماخوذ ازصحيفه سجاديه است وگفتندکه سيد باب آيات وعبارات آن 

م منزوالت خود انتشار داده است واين مطلب راخال اعظم در اوقاتى که صحيفه را به اس
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حضرت باب به قصد زيارت کعبه درراه مکه بودند به اطالع رساند.حضرتش درجواب 

ضمن لوح نازله خطاب به ايشان فرمودند: "بعد ازکتاب وصحيفه حجت خداوند برکل عالم 

که آيات وصحيفه ماخوذه ازکتاب اهلل تمام است واشخاصى که افترا برامام خودمى زنند 

منظور کتاب  اشاره به کتاب، اين قسمت از وادعيه است جزاءايشان باخداونداست." در

 صحيفه مخزونه مى باشد. دربين آثار مهمه اى که در دار تفسير سوره يوسف واز صحيفه،

ت که در اآلثار بين المللى درارض اقدس نگهدارى مى شود يکى همين صحيفه مخزونه اس

کاتبين بامرکب طالنوشته شده وحضرت  هجرى قمرى با خط يکى از1٢61سال  شيراز در

باب اشتباهات کاتب را با مرکب سياه اصالح فرموده اند.اين کتاب دراصل به خال اعظم 

كتاب عهد اعلى، "، اآلثار بين المللى تقديم گرديده است. به دار تعلق داشته است که بعدا
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 " ة الّتي قد وهي مفّصلة بأربعة عشر دعاء قّدوسيّ  صحيفة الحّجيّةعشر والّرابع

  الخطبة الرضوية، "ا لى أيّام العدل بظهرت في بدء األمر وتنس

 ا شراق قاناليکتاب قاموس ا - نزلت الصحيفة المخزومية قبل قيوم االسماء ،

 ٢٠٨ ، الصفحةولالجلد االمخاوري، 
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محّمد  ،تهنزلها اهلل سبحانه من عنده ا لى حجّ أظيمة المخزونة قد ّن هذه الّصحيفة العا  

 ا لى بابه ،مانصاحب الزّ  ،ة اهللبقيّ  ،ةالحجّ ولقد أخرجها  -عليهما الّسالم  -بن الحسن 

يء ش اهلل كان بكلّ  هوبليغة وكر لذّ ا ىة اهلل على العالمين من لدلتكون حجّ  ،كبراأل

  نصيرا بالحّق  لى الحّق ة لعبده عباهلل وبالحجّ  ىوكف شهيدا

 

 عليه  سالم اهلل -ة فة الحجّ يهذه صح

   ى د هلل تعاليحمالتّ في الّسالم عليه  ئهان دعان مكو[ 1]

 م يحالرّ  حٰمنالرّ  بسم اهلل

وجود ال  نيان موجودا حكو معه يءكون شيال و يءش كلّ ائن قبل كهو الّذي  لحمد هللأ

 تهوصف من عالمات عزّ  ىدنأعن معرفة ن يفئدة العارفأقصرت قد الّذي  لده يءلش

كلّت ا لٓهي  ياانك فسبح ات قدرتهية من آيآ ىدنأك ن عن دريعجزت عقول الموّحدو

كنه فهام عن األ عجزتو كن مجد قدرتكميف يكف كد مقدوراتيلسن عن تمجاأل

ال  نأك بعرفتقد  ينفس كفيفبتعر كن معرفة نفسكميف يكف كمن خلق يءمعرفة ش

معرفة في  حدل أليسبال  نأب كعرفت يءن شمال  الخلق كبداعإبو كسوابما  تعرف

شريك لك ال  وحدك أنت ا اّل أنت  فيكعلم يال  ا لٓه ا اّل أنتال  الّذي اهللأنت  كنهك

 كرتبتفي  نكيلم و ائن لم تزلكاهلل أنت و يءش كن عندكيلم و نتكاهلل لم تزل أنت 

المبتدعة معروفة  كفقدرت كنفس تعرفأنت كما  ا لٓهي يا ّل معترف بالعجزكفشيء 

 كتقّدست نفس كسبحان شاراتاإل موصوفة عند حدثةالم كرادتا  و ناتكالمم ىلد
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شيء  منال  كبداعا  فسبحانك  مستحّقهو أهلهأنت كما  كحد من خلقأ كعرفين أمن 

نعدام باإلّل كشهد القد عليه  الخلق بما هم كاختراعو كعن معرفت األشياءحجبت 

قصرت العقول قد و كديفوس عن تمجعجزت النّ قد ا لٓهي  ياك فسبحان كوصف ىلد

الموصوف بالعالمات و اتيباآلالمعروف بأنّك لديك  شهدأا لٓهي  ايف كديعن تحم

 كوصافنا لأ كئانشإبو ناس عن وصفالمتقدّ  كنّ أبلديك  نفسنا اعترفتأ كجاديفبا

 يانجذبنو ا ليك عودالّص  مالك يهب لا لٓهي  ايالمنّزه عن معرفتنا ف كنّ أب كشهدأ

ن كت مسالّ اضمحو نجذاباإل حجاب بنورخرقت األحتّى  لديك كبنفحات قدس

 ورودعن ال يمنعتن تيالّ  قائقحجاب الرّ أرّقت و صالتّ مقاعد اإلا لى  نفصال بالوروداإل

 كنفسا لى  بما تصف كعترف لأو كم عنديقأو كيدخل علأ نت الجالل أليبفي 

له  نكيلم و ولديلم و لديلم الّذي  الّصمداألحد  الفردأنت  ا لٓه ا اّل  اهلل الأنت  بأنّك

 ول الو كل كيشرال و هشب
ّ
سواك ما  لّ كّن أشهد بأون يالعالمرّب  اهللأنت و لّ ذّ من ال ي

 ميلطان القدالسّ أنت  كتيّ بمشا اّل  ال قبضو حد بسطألال و كقبضتفي و كخلق

معترف ا لٓهي  يا لّ كو كتيّ بمشا اّل شيء ال و ئايش كقدرتفي  تعجزال  ميالعظ كالملو

 ميركال كبجالل وجهاللّهّم  كسئلأف كبحمد سبّحيا اّل شيء  منما و ريصقالتّ وة يّ بالعبود

 محدثهاأنت  يالّت كاميّ أمن نفحات شئون  يتحرمنال  نأم يالقد كبعظمة اسمو

 ثّم في سلسلة هوالجحيم صلّ  وه ثمّ لّ غخذوه ف﴿ :تقول يالّت كاميّ أل تمهلني الو منشئهاو

 كن بقربيفائزمن ال يتجعلن نأ كبحقّ اللّهّم  كقسمأف 1﴾ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه

                                                 

 
1
   ٣٢ – ٣٠(، اآليات 69سورة الحاّقة )القرآن الكريم،   
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 كعمل لأحتّى  كل محبّتيسبفي  تحّب ما  لكلّ  سّرا يتدعون نأو كن بجنابيئذالاّل و

 كجابوأف كطرق مرضاتو كديء الحجبات لتوحاهم من ورينادن تيذالّ  من ياجعلنو راجه

 ا ليك مهلّ كقبلون بيف كتتدعوهم لمحبّ و كمن سطوتون قشهيف كتالحظهم بنظرة وجهو

تشاء  من كالمل عطيالجالل تو ءايبركالو ءانسّ الو العظمةو ءاالبهو المجدفلك  ا لٓهي يا

 الغنأنت  ا لٓه ا اّل ال وتشاء  نعمّ  كتمنع الملو
ّ
قمت أالّذي أنت  ا لٓهي ايالمتعال  ي

 كمردود عندسواك ما و كلا اّل  ذلك ينبغيال و حضمشيء  منال  هايمن فو اإلبداع

 قلت ثيح كتابكم كمحفي  بما تصفا اّل  كصف نفسأال و كمعدوم عند نفسو

فسبحانك  2﴾طيف الخبيراللّ  بصار وهويدرك األ بصار وهوال تدركه األ﴿ :قولك الحّق و

 وصف لماال و ريّ ال من تغ كنفس كوصف نّ أ شهدأأنت  ا لٓه ا اّل ال  اهللأنت ا لٓهي  يا

سواك ما  عن وصف كست نفستقدّ  كهم سبحانيلد كصف منوال و لديكسواك 

ن توصف أن مجّل األ أنت ذاتيّتك نهكون كدريال و كتيّ وصف عرفون حّق يال  همنّ أل

 كعرفتما  كفيتعرلوال و كنفس يبما تعّرفنا لٓهي  يا كعرفت كريتعرف بغ نأأو  كبخلق

 عظمقد ي ا لٓه يا كسبحان كعبدتما  كدعوتلوال و ا ليك يبما تدعون كعبدتو

 كنفس يتعّرفنكما  كعرفتما  لديك يحوالأمن  هفيا سوأتا يانيعص بركقد و يريتقص

 كبعّزتا لٓهي  ايف كتل محبّ يسب يلهمنتكما  كطعتأما و ا ليك تدعونيكما  كعبدتما و

حّق  كعبديلن و شيء حّق العرفان كعرفيحد لن أبه  قومي نأن مأعظم و جلّ أ كحقّ 

ن أ منأكثر  كئنعماو نههاكن توصف بأ جّل منأبالغة هي ا لٓ  يا كالعبادة عبد حّجت

                                                 

 
2
  1٠٣(، اآلية 6سورة االنعام )القرآن الكريم،   
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وس فالنّ  ن ترحم هذهأ كئم عّز عرشاقوو كبجود يمواليا  اللّهمّ  كسئلأا سرهأب ىتحص

 كخرتآ بسطوات ف تقدريكروهها فكء من مية بشيا الفانينالدّ في  تقدرال  الّتي لةيلالذّ 

 يديّ سو ا لٓهي ايل لها فزواال و كتذّوتت من سخطو كتحّققت من عدلقد  الّتي

 كبلذت و كفضلا لى  كهربت من عدلقد و كنفسا لى  كستشفعت باقد  يموالو

 كسئلأففضال و هم جودالخلقت الخلق و نيلمحة ع كغفلوا عن صراطيلم  نيبالّذو

في  يتدخلن نأو مستحّقهو أهلهأنت كما  آل محّمدو محّمدعلى  أن تصلّي اللّهمّ 

 كخزنة علمو أمرك جعلتهم والةقد  نيذالّ  كمن خلق ة من تحّب يوالو كديحصن توح

 هميعلاللّهّم  لّ صف كخلقعلى  كئادشهو كديتوحأركان و كيتراجمة وحو كحفظة سرّ و

 كرضاو كل محبّتيسبفي  لزمهميعّما  كغوا عبادبلّ قد و كعدلو كديظهروا توحأكما 

 ستحّقونيكما  عليهم اللّهمّ  سلّمو لّ فص كديلمة توحكعزاز رضوا بقتل نفوسهم إلو

في  لهمما و هم النّاريٰ مأو نّ أظلموا  نيعلم الّذيسو علمونيكما  ئهماعدأاللّهّم  عّذبو

ّل راحة كمن و كر حبّ ية بغّل لذّ كمن أستغفرك  يموالو يربّ و ا لٓهي يا ريخرة من ظهاآل

لديك  ا لٓهي يا شهدأو كنسأر يء بغآبق لّ كمن و كر رضايّل غرور بغكمن و كر قربيبغ

صلواتك عليهم  هآلو جعلت محّمداشيء ا ليك  ناليال  الّذي كمن علّو نفسك بأنّ 

شيء  فوت عنيلئاّل أمرك  مواضعو كعظمتأركان و كلماتكمعادن و كمعرفت محالّ 

 ا لٓه ا اّل ال  اهللأنت  تستشعر األنفس بأنّكو كتيّ ثبات وحدانا  و ذاتيّتك من عرفان ءيش

هم من يفتشاء  بمالديك  ا لٓهي يا فعترأف ريالمصا ليك و شيء كمثلكس يلأنت 

أستغفرك  كل كيشرال  كوحد كيعلا اّل  دلّونيال  همنّ ألسواك  تهميّ علم ذاتيال و كقدرت
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أتوب و هميلا   كمحبّتأهل  تحّب منعّما و معرفتهمفي  يرت نفسقّص قد  عّماا لٓهي  يا

 نياجعالرّ و كئايولأ بغضيعّما  نينّادممن ال كنا بعّزتأو يب كط علميحيعّما ا ليك 

 متحاناإلمواضع في  ينيتبتلال  كبعّزتا لٓهي  ايف كئأحبّا استقامهالّذي  المحلّ  ا لى

تشاء ما على  راينت قدكقد الّذي ا نّك أنت اهلل  غفالاإل اقعإلهامك في موب يسّددنو

أنت كما  هآلو دمحمّ على  أن تصلّي اللّهمّ  كسئلأف كرادتإل مردّ ال و كتيّ راّد لمشال 

 :قرآنالفي  قول بما نّزلتأأنا ذا و أهل المغفرةو التّقوىأهل  كنّ ا   حّقهمستو أهله

سبحان ربّك رّب العّزة عّما يصفون وسالم على المرسلين والحمد هلل رّب ﴿

  3﴾العالمين

 

 

                                                 

 
3
  1٨٢ – 1٨٠(، اآليات ٣٧سورة الصاّفات )القرآن الكريم،   



من آثار حضرت نقطه اولى  –صحيفه مخزوميه   

 ٧ 

شهر وم الخامس من يو الجمعة وميو ريد الغديعفي الّسالم عليه  ئهاكان من دعو[ 2]

   ىولاأل يجماد

 

 حٰمن الّرحيم بسم اهلل الرّ 

ا لٓهي  ياأنت  نييّ منسمن ال انواكلهامه لا   لوالو دهيلهم الخلق توحأقد الّذي  لحمد هللأ

ثّم  اختراعا كتيّ بفاضل مش األشياءتخترع و بتداعااشيء  منال  ةيّ تبتدع بخلق المش

بما و كتيّ عتراف بوحدانلإل كخلقو أمرك من مقامات كمقاعد قدسفي  وقفتهمأ

انتهت حتّى  كتهم ليّ عبود كل سلويسبفي  د عنهميترمّما و كل محبّتيسبفي  لزمهمي

قمت من أ مرهأ منتهىا لى  وميالذلك  في اإلبداعة يرجعت غاو هذا العالما لى  العوالم

 كتيرهم عهود واليكلتذه آلو عليه اهلل ىمحّمدا صلّ  كشرف خلقأوم يال ذلكفي  كجود

 كحسانا   متمّ و هايمن علو البالدلى ع كتمل حجّ كأحتّى  كمقاعد عزّ في  المأخوذة

رسلت أ نا  د حأقول يال و أمرك من ءيششيء  فوت عنياّل أو هايمن فو انكماإلعلى 

 قامهأقد الّذي  ميالمشهد العظعلى ذلك  اللّهمّ  كن فنحمديمهتدمن ال نتكرسوال ل

ث يختراع حاإلو اإلبداعمن ثمرة  كظهار مقصودإلاألرض  شرف بقاعأ علىحبيبك 

 عل انكو رتفاعمن اإلتشاء ما لى ع رفع
ّ
 كقال من لسانو هيديعلى  - المالسّ عليه  - ي

 عل نت مواله فهذاك من" :ادق بالحّق الّص 
ّ
من لديك  منو اللّهمّ  كشهدأف 4"مواله ي

                                                 

 
4
 مواله، اللّهّم وال من وااله، وعاد من عاداه، وأعن من أعانه، وانصر من (: صلّى اهلل عليه وسلّم"قال رسول اهلل )  

ّ
من كنت مواله فعلي

روح القدس، واحفظهم حيث توّجهوا من ، وبارك لهم فيما أعطيتهم وأيدهم بنصره واخذل عدّوه، وكن له ولولده، واخلفه فيهم بخير

، المجلسي، كتاب ٢٣جنوار، بحار األ، ا نّك قريب مجيب"، اإلمامة فيهم واشكر من أطاعهم، وأهلك من عصاهم جعل، وااألرض

  1٠٣( والنص عليهم جملة من خبر الثقلين والسفينة وباب حّطة وغيرها، بند عليهم السالمهل البيت )اإلمامة، باب فضائل أ
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 ىفكو ختراعاإلو اإلبداعد من ثمرة يترما  لّ كبلّغ قد  هآلو عليه اهلل ىصلّ بأنّه  شهاداأل

 كماأهله أنت كما  أمرك من بالغهللّهّم افاجزه  دايشهعليه  تابكمن عنده علم الو كب

 أنت ا اّل  حدأئه اجز على قدريال و الجاللو ءاالثّنو الجمالو ءاالبهأهل  كنّ ا  أهله أنت 

 كعرفتما  كفيتعرلوال و كالمقام نفس ذلكب يعّرفتنقد ا لٓهي  ياشريك لك ال  وحدك

قد  ينفس كركبذو كارجوا حبّ  يل كبحبّ و أنتما  درألم أنت لوال و كعبدت كبو

 بتدع العرفانأ كفمنأنت  ا لٓه ا اّل ال  كوحد كلو كمن يلّ كف كركء ذاهو ا لى صعدت

قامة إب يحفظتنقد و كركلهام ذإب كمقاعد صدقفي  يتنيربّ و ئايشأك  ملو يخلقتنقد و

فلك  كّل نعمتكتّمت و كظهر مظهر نفسو كنيمل دكوم يعن مطارح الغفلة ال كئايولأ

 ا لٓهي يا كسواما  عنّا دونبه  ىترضو كريتعرفه دون غو تستحّقهأنت  كماالعالي  الحمد

عّز أ كعّزتو وهاماألبه  طيحتن أ جّل منأ كجاللت ىء العظمانالسّ و ىبهء األافلك البه

من به  تستحّق أنت  عّما معترف بالعجز لّ كفهام فالاألو فئدةر األيطا ليها  صعدين أ من

أنت كما  كحسانا  حد أعلم يال و نتأأنت كما  كحمد حدأ عرفيال  فسبحانك حمدال

 ناربّ اللّهّم  كحمدأفأنت  ا اّل أنت  فيك حدألم عيال و نتأأنت كما  تعلمأنت و نتأ

 عجز عنيالّذي  كلهاما  من  ألا متأليّ حمدا شعشعان كاختراعو كبداعا   لّ كعلى 

في  مةية العظيآلاو لةيالنّعمة الجل كتلعلى  ركالشّ و الحمد كلو اكسو ما حصائها  

 كعظم حقّ  كسبحان كعظمت جاللو كبتيلمحضر ه ينبغيكما  الخلقو مرعوالم األ

ال و الّظاهر بالوجودأنت  ا لٓهي يا كريالعرفان غ عرفه حّق يال و كقدر حّق  حدأه رقدما و

ون كيحتّى  وجودمن ال كريلغأا لٓهي  يافسبحانك  كمن علّو ظهور كسوا عرف موجودي
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ّل كو لئتتألقد  كتيّ ّل معروف من معروفكبه  كعرفأحتّى  ركذ كريغم لأ كيال عليدل

تقّدس  كسبحان لّ كّل من كاألقرب بأنت  تلجلجتقد  كتيّ من تلجلج مش األشياء

 بصاراألو فهامل األيبس ا ليهنحدر ين أأو  لباباأل يولأ يديأه يلا  تنال  نأ من كمجد

عرفوه بها دون قد  ىه مظاهر نفسه حتّ حبّائأفئدة أجعل قد الّذي  ربّنااللّهّم  كفسبحان

 ياأنا ذا  القدرة فهاو ظهارا للعلوّ ا  رادته ا  من كم ئهأولياجوده قلوب  جعل منقد و رهيغ

 ا لٓه ا اّل  اهلل الأنت  بأنّك كئايولأو كئأحبّا المشهد مقعدذلك  في كيلد اعترفتا لٓهي 

 يرجعتنأو وتكر بالسّ كالشّ  يسّعدنقد و كحمد كدراا   عن ينفس تقّصرقد و أنت

ال  كوحد كالموقف لذلك  في شهدأيا موالي  نا ذاأر فها بالقصو كديعن تمج ينفس

 كء نفسايولأجعلتهم قد  نيالّذ كمن خلقاء يصفألاو كتحّب لنفسكما  أنت ا لٓه ا اّل 

اء ا حص العلّو عن قصرقد ا لٓهي  يافسبحانك  أهله ناأبما  يشهد لنفسأو ىترضأنت  بما

 يت نفسيلقأو لديك قررتأ يلّ كبا لٓهي  ايقرار فعن اإل قرار بالعجزاإل يقصاراو كنعمت

قد أنت كما  كعرفتما  يمن شقاوة نفسفآه آه  نتأأنت  اكم كن عرفانكميفما ا ليك 

ا ليك  ذا هاربنا أا لٓهي  ايف كوصف يلهمتنأقد أنت كما  كعبدأما و كنفس يعّرفتن

يا  فأنت دايشه كب كفىو كشهدأف أهله أنتكما  كتيّ معترفا بوحدانا ليك  يلّ كقوم بأ

 لّ كو مر ظاليعادل غبأنّك  ارالنّ في  نطقأل يب كّل قدرتكبعذاب  ين تعّذبنا  موالي 

 تقوم لهال ما  هذاو كغفال وجهتإلاء جز يص نفسيتخلو كمن رحمتا اّل  انكما  ذلك

ن ا   فآه آه كايّ ا   الحّق  ريبغ يانيعدل بذّرة من عصيلم ذلك  لّ كو رضوناألو واتمٰ السّ 

جبّار يا  ليجليا أنت  ا لٓه ا اّل ال  ظيالحف كتابك يحصيو كط علميحيبما  يتأخذن
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 يتنيربّ  كبحلمو يابتدعتن كبجودلديك  كر بذّمتيستجأو ا ليك كفاستشفعت من

لم يك  سواهما و زليائن لم كهو الّذي قديم  كيفسبحان من مل يتنيبقأ كبمداراتو

ما  يدرأما و ناأما  كفيتعرلوال و رّب  كنّ أعلمت قد  كنفس كفيبتعرا لٓهي  ايئا فيش

ساحة في  كيدخل علأقد حتّى  كركبدوام ذ ين تدومنأ كقسمأا لٓهي  يا كبعّزتأنت 

 كعدلاللّهّم فسبحانك  كبانجذاب مقام قربسواك ما  ىنسأو لديك ستقرّ أو كقدس

 كعنا اّل  يئارجال و كمنا اّل  يخوفال  كتابك يحصيمّما  كنا األقّل عندأو الحّق 

بارئ يا  يعظم خوفقد و كحد من خلقأ شارةا ليها ا   ريشين أ من كنفسا لٓهي  يا فتعالت

 رهتكأال و تحّب ما  ا اّل  حببتأما  ينفسا لى  رجعألّما  كفبعّزت كنفس يانيمن عص

 شهدأفذلك في  يل كئاقض مددو كغفلتفي  يبطلت عمرأف يكفآه آه  تسخطما  ا اّل 

 كعرفأما  ا لٓهي يا كيحد علأل حّق ال و كئاقضفي  يحّجة لال و حّق  كنزل منما  نّ أ

 أفبأهله  ناأكما  كخاف منأال و أهلهأنت كما 
ّ
 أبو كركذأ يحالت ي

ّ
أتوّجه  يطاعت ي

شيء لم يك و انكزل ياهلل لم أنت و نّها باهرة ظاهرةأل كظهار قدرتال إل يخلقتنا ليك 

في  علمأما  ا لٓهي ايف كركذ ينا عند تجلّ أنفسر كجودا لذ كبقدرت يخلقتنقد  كمع

أنا ذا  ر فهايالتّقصو العجزا اّل  يمن نفس ىرأال و كمن معرفة نفس يلهمتنأما  ا اّل  كليسب

بأنّك  معترفة كمحضر فضل ىلد يت نفسيلقأو يد منّ يلما ترا ليك  يلّ كقوم بأا لٓهي  يا

تشهد أنت  كما شيء كمثلكس يلو شريك لكال  وحدك أنت ا لٓه ا اّل ال  اهللأنت 

ات ين جعلتهم آأهم بيفاء تشكما صلواتك عليهم  هآلو دشهد لمحمّ أو تستحّقهو كلنفس

 كرامتكهم من يبما تعطو كديتوحأركان و كتيّ محاّل مشو كعالمات عدلو كنفس
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 كديظهر توحيل اإلبداع فبهم تمألأنت  ا لٓه ا اّل ال سواك  حدأها كدريال ما  عةيالبد

 عل كب كفىواء تشكما  ا اّل  ا تخلقميزعم فأما  أنت ا لٓه ا اّل ال  يافسبحانك 
ّ
دا يشه ي

اء تشكما  ا اّل اء شأ نأحببت أما  يابتدعت خلقالّذي  وميمن  كجاللتو كفبعّزت

 ىر العظميصقمعترف بالتّ أنا ذا  ا لٓهي يا ريقداء تشما على  كنّ ا  المرام  كبتل يسعدنأو

ان من كما ذلك  نّ ا  و كيعالم نهأ رفعتما  ه بعديلا   ينفسقربت عّما  ىبركبة اليوالمص

ذلك  في ياستقّرنو يهواو يبل غلبت شقوت كتيّ ار بوحدانكنإلال و كتيّ جحود لربوب

ال خاضعا خاشعا يذل كيدين يب يلّ كقوم بأقد ا لٓهي  ياأنا ذا  فها كئاالحال قض

 يالحفظة من نفس أحصىما  دون كنفس يتحصعّما أتوب ا ليك و أستغفركو رايمستج

ون كمن سو كدعوتو كلهاما  لمحة  يترفع عنّ ال  بعد ما كعن يمن غفلة نفسفآه آه 

 يديّ سو يموالو ا لٓهي اين فيمن لمحة ع قاّل أ يعنّ  كتيّ ترفع جّذابال ما  بعد كيف ينفس

نت كل كن عند قدرتكميّل عذاب كب كة نفسيّ زلأبدوام  يلو عّذبتن كجاللتو كفبعّزت

 يمن غفلة نفس كعلم يحصي مّما قلّ أاء ون جزكيال وذلك  انكما و مستحّقا ذلكب

 كعبادعلى  تعاملتما  الوّهاب كاسمو حساناإل كعادت كسبحانفسبحانك  كعن

قد و يتيّ عظمت بلقد  يموالو ا لٓهي ايف ءيش كقوم بعدليال  كفضال فسبحانباإلا اّل 

ان كّ س ا لى ذا نظرتا  و يقلبأركان  تفّرق كرت عدلكذا ذا  ا لٓهي  يا يراتيبرت جركقد و

 ينتنكسأو مقامهما ليك  ينتشّوق كن بقربيالمستطرحو كركبذن يالمتلّذذ كعرش

من ا اّل  حدأعن  يخوف لال و كمن رحمتا اّل  حدأ من يلاء رجال  عليهم كمعاملت

 كينادأو كحبّ أ ينّ أا هلهأفاعلم  يخذأب ارالنّ  تأمرن ا   كتبعزّ ا لٓهي  ايف كعدلو كسطوت
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الق التّ  وميل كديعن مواع رالّصبال و كلفراقا لٓهي  يا يطاقة لال  نّ أالفراق ب بحبوحة في

 كذا المقال من سّر عدله بمثل كلنفس يّن دعوتا  و المقام ذلكب كظّن بأن أفحاشا 

 كحد من خلقأبه  سأيين أ من لّ جأ كجودفسبحانك  جبّاريا و قّهاريا  يخّوفنقد 

أنت و كنسونين يذمن الّ حسرتي  ايف كحد من عبادأنال بها يال  نأ رم منكأ كرحمتو

عّما  تيتعالو فسبحانك كرهم عدلكّ مذأنت و كخشوين لم يذمن الّ و كركملهمهم ذ

ا لٓهي  ياأنت و ين روعتكّ مسا لٓهي  ياسواك  يلما  رايبكعلّوا  كحقّ في  المونالّظ  قولي

ال  كوحد كل يمماتو يتوٰ يّن حأ شهدأمن تحّب فو أنت ا اّل  حّب أما  يملأ منتهى نتك

أنت كما  كما عرفت كعظمتو كفبعّزت كعن يفلتمقامات غ ياغفر لرّب  كل كيشر

 يرنكّ تذأنت و مستحّقهأنت كما  كما عبدتو أهلهأنت كما  كنفس يتعّرفنأنت و أهله

سواك  علمأال  كفبحقّ  يتجريرو ميبجر ين تأخذنا   يل ليالو يا ربّ يتستحّقه فأنت كما 

 كفعت بنفسستشاعا يشف كذنا  ر يبغ كحد من خلقعلم ألأال و أملج كدونال و ناصرا

كما  يفاستجب ل يمرتنأكما  أهلهأنت  بما كدعوأو لديك كاعتصمت بحبّ و ا ليك

 الغنأنت  عاديتخلف المال  أنت ا لٓه ا اّل ال  ا نّك أنت اهللو يوعدتن
ّ
 لّ كعن  كبنفس ي

 يآبائرّب و ياهلل ربّ أنت و نية المعرضيمعص كضرّ يال و نيطاعة المحبّ  كنفعيال و شيء

في  ورودعن ال ين تعصمنأو كوة قربرذا لى  ينيدنت نأ كسئلأ كجودبا لٓهي  يا نيّولاأل

 كمن سخط ياحفظنو تحّب كما  ما تحّب لكّل  يندسدّ ا لٓهي  يا كريغا لى  شارةاإل

أستغفرك  ا لٓهي يا كسلطان عّزتو كتحبّها بقدرتال  الّتي المواطنفي  الورودو كنقمتو

اغفر و مستحّقهو أهلهأنت ا كم نايعل فتب كلنفس كتحّب من عبادكما  أتوب ا ليكو
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 بوألو يل
ّ
 كلعّز عظمت ينبغيكما و كبه علم حاطأكما  كت محبّتيب لمن دخلو ي

ما و أنتما  درأ لمأنت  الفلوا ليك  يدعوت يلهمتنأالّذي أنت  ا لٓهي ايف كجالل قدرتو

قد  ناأكما  أستغفركو كنفس يفتنعرّ أنت كما  كحمدأما  تيتعالوفسبحانك  كدعوت

 محّمد بحّق و كبحقّ  كقسمأا لٓهي  يا كمحبّت كل سلويعن سبو كمعرفتقّصرت عن 

 كبدوام نفسو كعلمبه  أحاط مّما قلّ أ ينفسا لى  كلنيتال  نأصلواتك عليهم  هآلو

يا  كطعألم  يتلهمنلوال و ا لٓهي يا كركذألم  يرنكّ ال تذلو كئآبلق يشّرفنو كركذ يلهمنأ

 يا اللّهمّ فسبحانك  كتدرال  قاهرة كقدرتو توصفال  ظاهرة كتحجّ  كفسبحانموالي 

ق يا عن حمد الخاليلّهم حمدا متعالكاء يشلألو ياختراعه لاء تشما على  كمدأح ا لٓهي

لم الّذي  الحمد هللسواك  نههكعرف يال و جمعهمأسواك  ما كدراا  متقّدسا عن و لّهمك

 بداعها   اإلبداعن كميبدع نفسه بما أما  ا اّل  اليمعرفة نفسه سبعلى  جعل للخلقي

 أنت ا اّل أنت  فيكحد أعلم يال و نتأأنت كما  ا لٓهي يا كنت بآمفئه انشا  ختراع اإلو

س يبتقد كيعل يثنأف كريحد غأبه  طيحيال و كعلمفي  كل ّل وصف هوكب كمدأحو

سبحان ربّك رّب العّزة عّما ﴿ :قولك الحّق و قلت ثيز حيالعز كتابكفي  كنفس

  5﴾هلل رّب العالمينيصفون وسالم على المرسلين والحمد 
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 العاشور من شهر المحرّم وم يالم السّ عليه  ئهاان من دعكو[ 3]

 

 بسم اهلل الّرحٰمن الّرحيم 

 هو الحا لٓه ا اّل ال  الحّق بأنّه  عّرفنا نفسهقد الّذي  لحمد هللأ
ّ
في  كشهدأا لٓهي  يا وميّ الق ي

الفرد أنت  ا لٓه ا اّل ال  نأب كلعلم من خلقا ولواأو كتشهد لنفسأنت  هذا بما يمقام

 بتداعاا  من مثال قبلها ال  العباد كتبتدع بقدرتالّذي أنت  ا لٓهي يا م المتعاليالقد

أك  لمو يخلقتنقد  ربّنااللّهّم  كحمدأاختراعا ف كل محبّتيسب في لزمهميما  تخترع لهمو

 يانك فسبحا ئايان شكما  الّتي يان بنفسكلم تزل الّذي  ميالقد كنفس يعّرفتنو ئايش

ان ككما  كحقّ في اء دن األكميال و كبرت نعمتكقد و حّقكو كخلق لجّ أقد ا لٓهي 

على  ا لٓهي يا اللّهمّ  كحمدأفأنت  ا اّل  فياللّط كعلم صنعيال  ا لٓهي يا كفسبحان كحقّ 

من معرفة  يبما تلهمنو كنوار سلطنتأشئون و كاتيطوار تجلّ أع يبجم ىترضو تحّب ما 

 دمحمّ  كرادتا   لسنأو كمحبّت محالو كديتوحركان أو كخزنة علمو أمرك والة

 آل محّمدومحّمد  على يا موالي أن تصلّي اللّهمّ  كسئلأو عليهم كصلواتئه اأوصيو

أن ا لٓهي  يا اللّهمّ  كسئلأو هايمحصأنت  بما كسّر اختراعو كبداعا   ةان قوّ كقد كما 

حد أستحّقه يال ا م كهم من جودين تعطأو أهلهأنت كما  آل محّمدو محّمدعلى  تسلّم

 ختراعة اإليغاو كعلمفي  اإلبداعانوا ثمرة كقد  نّهمأبا لٓهي  يا كيلد شهدأاهم فسو

ابتدعتهم  قدا لٓهي  يا اللّهمّ فسبحانك  جاعلهمأنت كما  حدأعرفهم يلن  كتابكفي 

 كنّهم خلقأا اّل  نهميبو كنيون فرق بكيال  نأنشأتهم بأو كمقامعلى  اميبالق كلنفس
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عرف قد  ق الموجوداتيحقافي  شباحهم المودعةأ ةلّ ظأبا لٓهي  يابحانك فس كعبادو

 كديّل تمجكعلم القد  ناتكات المميّ طوفي  ةيارالسّ  ئهماسمأبو كديّل توحكال

 كاتكّن برأشهد أف كفضلهم دونال و سواك علم حّقهميال  ا لٓهي يا اللّهمّ  كفسبحان

لّف كتال  ا لٓهي ياأنت و ةيّ بهم مقض فرونكين يللّذ كنقماتو ؤمنون بهم معّدةين يللّذ

ر عن يقصبالتّ و بالعجز من معرفتهملديك  عترفأا لٓهي  ياأنا ذا  هاو وسعهاا اّل  نفسا

لة قتل يّن هذه لا  و مستحّقهوأهله أنت كما  ستحّقونيبما ا لٓهي  يا اللّهمّ فاجزهم  محّقه

على و عليه ةديالجد كئانشإعة بيالبد كنزل من رحمتأف كابن حّجتو كها حّجتيف

 ت منريّ تغقد  الّتي الوجوهعلى  ا لٓهي يا ترّحمو كارته لذاتيزفي  همأنفستعبون ين يالّذ

 شهادتهفي  عنهاموع الدّ  تذّرفتقد  الّتي ونيالععلى و كله لمحبّتيسبفي  مسالشّ  حّق 

 هوا اّل  هوكما  حد حّقهأعلم يال و كبته عنديعظمت مصقد و برت شهادتهكقد ا لٓهي  يا

 يا كقسمأفشريك لك ال  وحدك أنت ا اّل  كئه لام رضيقدال و كيئه فم باليعظال و

 نتأأنت كما  كحبّونه بدوام نفسين يالّذعلى و عليه أن تصلّي كجاللتو كبعّزتا لٓهي 

بدوام  بداأل سرمد كقدرتفي ما  رضوا بفعالهم بعذابقد  نيالّذوقاتليه اللّهّم  عّذبو

طان يالشّ  بعذابهم حزب ا لٓهي يا اللّهمّ  عّذبو همستحقّ و أهله همكما  كخلود سلطنت

عّما  سئليال  ديدالشّ  الكالنّ و ديم الجديالبأس العظ ذو كنّ ا  فرحون بفعالهم ين يالّذ

 باهلل العلا اّل  قّوةال و حولال و سئلونيهم و فعلي
ّ
  ميالعظ ي
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  الفطرد يعفي  المالسّ عليه  ئهاان من دعكو[ 4]

 

 حيم بسم اهلل الّرحٰمن الرّ 

قد  جادياإل كرادتإفبا لٓهي  يا شفقونيته يسواه من خشما و العظمةو ةمن تفّرد بالعزّ يا 

ال و تعرفال  الّذيأنت  اتتتلجلجت المتذوّ قد  كتيّ بسلطان مشو تحّققت المتحّققات

 نقطاعاإل على ديشه ىقوأالمبتدعة  كتيّ تحّس مشال و توصفال  الّذي أنتو تحدّ 

ال  ذا  سواك ما  عن وصفا لٓهي  يا كاالمتناع فسبحانعلى  ليدل ىعلأالمنشئة  كرادتا  و

اء دأعن ر يقصالتّ و بالعجزا لٓهي  يا عترفأف كدونذاتيّتك ال و سواك كتيّ نونيكعلم ي

 نيطاعة المحبّ  كنفعيال  ا لٓهي يافسبحانك سواك  ا لٓهال  المجدو الحمدفلك  كحقّ 

 الغنأنت و نية العاصيمعص كتضرّ ال و
ّ
ا لٓهي  ياسواك  معبودال و كدونا لٓه  ال بال مثال ي

ه ينزبالتّ  كالمتجانسات عرفنا كئانشإبو س عنهايبالتّقد كنات عرفنارالمقت كبداعإب

 كالمتحّدثات وصفنا كحداثإبو كل صورةال  نّ أب كالمتصّورات عرفنا كختراعإبو عنها

 بأنّك كبما تشهد لنفس كشهدنا لقد  جمعهمألهم اء األشي كبجعلو كحّد لال  نّ بأ

 كخاضعة لعظمتا لٓهي  يااء األشيّل كفشريك لك ال  وحدك أنت ا لٓه ا اّل ال  اهللأنت 

 كبقدرتو تعّززونيالعّزة  أهل المبتدعة كفبعّزت كبتيمنقادة لهو كخاشعة لسطوتو

ال و كفضل تنّزل من سحائبقد و ا اّل  ناكدري قتدرون فما من عزّ يالقدرة أهل  المحدثة

ال  وحدك ا ليكو كر منيّل الخكف كمن معادن مجد حرشّ تد قو ا اّل  نفعنايمن عمل 

 مانع كس لعطائيلاء تش لمااء تش تمنع عّمنواء تشكما اء تش منعلى  نّ تمشريك لك 
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دا يجعلته عقد الّذي  وميهذا الفي  كلئسأفا لٓهي  يا اللّهمّ فسبحانك  دافع كلقضائال و

 كبشئوناتآل محّمد و محّمدلى ع أن تصلّي كجتماع عند مقاماتهم باإلتمرأو كئايولأل

حداث ا  من شأن في  وميّل كالّذي ا نّك أنت اهلل  أنت ا اّل  هايحصيال  الّتي عةيالبد

آل محّمد و محّمدعلى  أن تسلّميا موالي  اللّهمّ  كسئلأو نكيع لم يمر بدأ كقدرت

ال  وحدك أنت ا لٓه ا اّل ال  هايتاب محصكالو منشئهاأنت ما  كاتكبرو كاتيع تحيبجم

وّجهت قد  عةيالبد كلهامإبو وميعرفت فضل هذا القد  مةيركال كفبدعوتريك لك ش

مواضع في  يسرافا   علمأا نأو سواك كعلم حقّ يما  ا لٓهي ايف كن جوديمداء تلق ينفس

 المقامذلك  في كتشهد لنفسأنت  بما كشهد لأو قبالمواقع اإلفي  يريتقصو دباراإل

 سواك عليه ّطلعين أ ينبغيال الّذي  ىعلالحجب األفي  نونكالمسمك اب كسئلأو

 أن تصلّياء العط عرشعلى  كتيّ استوت رحمانقد  بهالّذي  رمكاألاألعظم سمك ابو

 اهللأنت  كنّ ا   كره منه رضاكما  لّ ك كمحبّتألهل و ن تغفر لناأو آل محّمدومحّمد على 

دور الّص  يفتخما و نيعتعلم خائنة األالّذي أنت شريك لك ال  وحدك أنت ا لٓه ا اّل ال 

ن أو آل محّمدو محّمدعلى  أن تصلّيسواك  علمهيال  الّذي كبحقّ اللّهّم  كسئلأف

ن تعصمنا أو المالسّ عليهم  آل محّمدو تحّب لمحّمدما  لّ كد بيوم العيهذا الفي  رمناكت

لمن له حّق و نايبوألو ن تغفر لناأو المالسّ عليهم  دآل محمّ و تبغض لمحّمدما  لّ كعن 

المجد  كلا لٓهي  يا ميحالرّ  الغفورأنت  كنّ ا  وم يالذلك  نته حّب يطفي  لمنو نايعل

 المالسّ عليهم  آل محّمدومحّمد على  ميالعظ كبحقّ  كسئلأاء يبركالو العظمةواء والبه

 سواك نعلم مفزعاال  كنّا بعّزتإن فيمطرود كبنا عن بابيّ تخال  نأ كليسبفي  بحّقهمو
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 كنفسا لى  كستشفعت مناو كبجنابلذت  ا لٓهي ياأنا ذا  هاو كدون أملجنعرف ال و

ا نّك أنت اهلل  كرثون الفردوس بجودين ين الّذيالحالّص  كعبادفي  كبرحمت يدخلنأف

 بمااء تش لمااء تش تمنع عّمنواء تش لمااء تشكما  كايبعطااء تش منعلى  الجواد تمنّ 

جعلت الفصل ما  الّذيأنت  ا لٓهي يافسبحانك  نيالعالمرّب  اهللأنت  كنّ ا  اء تش

ا نّك و كبا اّل  قّوةال و حولال و ختراععند اإل كئالقض الوصلال واء نشعند اإل كتيّ لمش

 العلأنت اهلل 
ّ
أنت  بما كيعل يئاختم ثنأأنا ذا  هاو نيالعالمرّب  هللالحمد و ميالعظ ي

سبحان ربّك رّب العّزة عّما ﴿ :قولك الحّق و قلت حيثن آرالقفي  كوصفت نفسقد 

   6﴾م على المرسلين والحمد هلل رّب العالمينيصفون وسال
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 ى د األضحيعفي  المالسّ عليه  ئهاان من دعكو[ 5]

 

 بسم اهلل الّرحٰمن الّرحيم 

ال و تّخذ صاحبةيلم الّذي  شيء لّ كاء اآلخر بعد فنو شيء لّ ك األّول قبل لحمد هللأ

 ن له ولكيلم و كالملفي  كين له شركيلم و ولدا
ّ
ر يبكهو الا لٓه ا اّل  ال لّ ذّ من ال ي

 اخترعتهو ته لرسالتهياصطفالّذي  كعبده آلو هياهلل عل ىّن محّمدا صلّ أشهد أو المتعال

 لبسهأقد الّذي  رير والّسراج المنير النّذياختصصته لمعرفته البشو ته لمحبّتهياجتبو تهيلوال

 اإلبداعابتدع ما  الّذي همقام عّزتفي  تهيّ انتجبه اهلل لسّر عبودو عظمتهاء اهلل لعّز نفسه رد

عن  ه بفضل اهللزّ المتنو قترانعن اإل حٰمنالرّ  د بعدلرّ شبهه المتفكختراع إلاال و مثلهك

رمه اهلل كأقد و تهيّ نونيكمظهر و تاب قمص ظهورهكّم الأفي  اهلل جعلهقد الّذي  فتراقاإل

منّزها و لنفسه داّل خلقه اهلل مقد  ثيته حيّ وحدانو تهيّ عوالم ربوبفي  مقامهى عل اميبالق

ا لٓه ا اّل ال  نّه الحّق ا  و اركخواطر األف هيتحوال و بصاره األكال تدر انكذ ا  ره يعن داللة غ

آل و محّمدعلى  أن تصلّي ا لٓهي يا اللّهمّ لك سئأر فيف الخبيهو اللّطو بصاراأل كدريهو 

أن و ّقهمستحو أهلهأنت كما  شيء منال  منشئهاأنت  الّتي عةيالبد كبشئوناتمحّمد 

 هايمحصأنت  بما كختراع صنعا  تحّب من كما  نييّ ئه المرضايوصأعلى و عليه تسلّم

ر يّل خكفي  ين تدخلنأم يركالمقام الو ميد العظيهذا العفي ا لٓهي  يا اللّهمّ  لكأسئو

 عصمت عنهما  لّ كعن  ين تعصمنأو المالسّ عليهم  هآلو حبيبك ه محّمدايدخلت فأ

 كجوار ا لى المقامات صعدت كفبالهاما لٓهي  يا كم سبحانالالسّ  هميعله آلو حبيبك
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 كركذ يتلهمنلوال و ئاينت شكما  يخلقتنلوال  كرجوت مقعد صدققد  ّركب تدعوابو

نت كل كركذ ينفس كلهامإبو داينت سعكل كديلتوح ينفس كخترت عّزا فبدعوتاما 

 ديوحالتّ  ليسب تكسلقد ا لٓهي  يا كفبجودشريك لك ال  وحدك أنت ا لٓه ا اّل ال  فايشر

شريك ال  وحدك أنت ا لٓه ا اّل ال  الّذي اهللأنت  ديمقام التّفرا لى  صعدتقد  كبدعوتو

ذاتيّتك ا لٓهي  ياأنت  ما درألم أنت لوال  كتيّ عرفت وحدانقد ا لٓهي  يا كتيّ نونيكفبلك 

 ا لٓهي يافسبحانك  شاراتاإلو شباهعن األ منّزهةيّتك نّ ا  و فاتالّص واء سمعن األ مقّدسة

حد أعلم يال و كنفس كان وصفكقد  زلينات لم كوصف الممو من عرفان الموجودات

ف يك يموالو يديّ سوا لٓهي  ياأنت  ا اّل أنت كما  حدأعلم يال و أنت ا اّل أنت  فيك

ق يرالّط  دّ مدلّلة بالسّ  كة خلقيّ نفسانو ورودعن ال لّ كمقّطعة الذاتيّتك  نّ ا  و كدعوأ

 وكفى ينفسعلى  كشهدأأنا ذا و تهايتآ بماا اّل  نفسالّف كتال  ا لٓهي ياأنت و المسدود

 الو المنعا لى  ا اّل  الحجج يغنتبلال و بالقطعا اّل  اإلبداع يتخبرنال  نأدا بيشه كب

شهدت قد  قان بالقطعيبعد اإل كجاللتو كأس فبعّزتيبالا اّل  نفساألو شهدت العقول

 كّن تلا  و سواك ا لٓه ال نأب كعرفتقد  ذعان بالمنعبعد اإلو أنت ا لٓه ا اّل ال  نأب كل

 جعله بارئه رزقا للبالدقد الّذي  ختراعثمرة اإلمن ا اّل  انتكما  عبادمن ال المعرفة

 محّمد علىأن تصلّي  ا لٓهي يا اللّهمّ  لكأسئمن نفاد  كان ألمركما  ا لٓهي يافسبحانك 

في يك لد قررتأا لٓهي  ياأنا ذا  هاو كتيّ مواضع وحدانو كتيّ مواقع ربوبآل محّمد و

 يان ألجل رغبتكما ذلك  نّ ا  و كان حقّ ككما  كمعرفة حقّ  هذا بالعجز عن يمقام

 هوا اّل  هوكما  علم حّقهيال  منيا شريك لك ال  وحدكلديك  يان من عجزكبل  كعن



من آثار حضرت نقطه اولى  –صحيفه مخزوميه   

 ٢1 

المعبود  كنّ ا   كتيل خشيسبفي  تحّب ال ما  لّ ك كمحبّتألهل و ا لٓهي يا ياغفر لو

 اهلل العلأنت و باهللا اّل  ةقوّ ال و حولال و ريالمصك ا ليوأنت  ا لٓه ا اّل ال  ستحقاقباإل
ّ
 ي

 ميراط المستقالّص ا لى  يتيهداعلى  وميالذلك  فيا لٓهي  يا اللّهمّ  كمدأحو ميالعظ

سبحان ربّك ﴿ :قولك الحّق و فقلت كتابكم كمحفي  وصفتقد  بما كاصف نفسو

  7﴾لمينرّب العّزة عّما يصفون وسالم على المرسلين والحمد هلل رّب العا

 

                                                 

 
7
  1٨٢ – 1٨٠(، اآليات ٣٧سورة الصاّفات )القرآن الكريم،   



من آثار حضرت نقطه اولى  –صحيفه مخزوميه   

 ٢٢ 

   الجمعة وميالم السّ عليه  ئهاان من دعكو[ 6]

 

 بسم اهلل الّرحٰمن الّرحيم

 تفّردالّذي  هللالحمد و ميع العليمالسّ  هوا لٓه ا اّل ال و ةيّ توّحد بالوحدانالذي  لحمد هللأ

 ديان عكوم الجمعة يالذلك  نّ أشهد أا لٓهي  يا ميكز الحيهو العزا لٓه ا اّل ال و ةيّ مدانبالّص 

مّما  كياعترفت لدو ا ليك يلّ كقمت بقد أنا ذا  هاو هآلو عليه اهلل ىمحّمد صلّ حبيبك 

 يهكما  مةيالعظيّتك نّ ا   دحأعلم يال  فسبحانك جمعهمأ كللخلق عبادو كتحّب لنفس

لوال و كمناجات مقاما لى  قمتقد  كبسّر دعوتا لٓهي  ياشريك لك ال  وحدك أنت ا اّل 

 كيام لديللق يذنتنأ ينونتيكبسّر ا لٓهي  يابحانك فس كصفأحتّى  ئايش أك لمأنت 

 ةقوّ ال و حولال و جهرا كزل لنفسألم نا العامل أو ا ليك سّرا يتنيناج يتيّ ة عبوديبعالنو

على  كعرفينات لن كعرفان الممو عن وصف الموجودات ا لٓهي يافسبحانك  كبا اّل 

 كعظمت نفسو تجلّ  فسبحانك عبد كتيّ نونيكحّق على  كعبديلن و شيءذاتيّتك  حّق 

ا لى  لتصاتّ و كقرباء وه ا لى لّما صعدتا لٓهي  يا خلقمن ال شارةا  ا ليك  ن تنالأمن 

قد  لذاو ا ليك شارةا  المنع عن و كالقطع عن وصلا اّل  يت لنفسيرأما  كروح مناجات

 كمقام نفس كمعرفتو كمقام محبّتفي  جعلتهمقد  نيالّذ كئأحبّا وجهة ا لى رجعت

 ا لٓهي يا رايخو شرفاوعطاياك  كقدرت بداعا  في  كعلم أحصى بمام عليه اللّهمّ  لّ صف

 يا كدونال  المعبودأنت و سواكال  المقصودأنت  كجاللتو كفبعّزت يديّ سو يموالو

ا لى  يقامتنأقد  نقطاعطرق اإل نّ ا  و لماتكال كبتل ينطقتنأقد  نقطاعاإل ّن سبلا  ا لٓهي 



من آثار حضرت نقطه اولى  –صحيفه مخزوميه   

 ٢٣ 

 كّن محبّتا  و كريغا لى  ريشأ نأ هر منظأ كّن ظهورا  ا لٓهي  يافسبحانك  الالتالدّ  كتل

كما  كآمنت بقد ا لٓهي  يافسبحانك  كريعرفان غ ا لى حتاجأحتّى  ّل العرفانكمن  ألذّ 

 يا لقد هربتو نتأأنت كما  نيعن قبل العالمو يعن نفسأتوب ا ليك و نتأأنت 

 كقدرت لّ كب ين عّذبتنا  لديك  ئايش كملأال  ا ليك يت نفسيلقأو لديك يلّ كبا لٓهي 

 لغن كنّ ا  واء العطو الجودأهل  كنّ إر فيالخ لّ ك يرمتنكأن ا  و مكالحفي  العادل كنّ إف
ّ
 ي

نقطاع من اإل علمفي  ا اّل  وجدتما و كطلبت وصلقد يا موالي  عاين جميعالمعن ال

ا اّل  فما وجدت كطلبت طاعتو سواك عّما بالمحوا اّل  فما وجدت كطلبت حبّ و كريغ

ا لٓهي  يا كنّ ا  و وحدك ال شريك لك أنت ا اّل  علمأال  ا لٓهي يافسبحانك  كئاأحبّ  بحّب 

ّل الحال بلسان كفي  كدعوأو تحّب ال ما  لّ كاستغفرت عن سواك ال  ئاتنايّ تعلم س

 الغنا نّك أنت اهلل  كلهاما  
ّ
 صفيعّما  تيتعالو كسبحانأنت  ا لٓه ا اّل ال  بال مثال ي

وم يها اليّ أ كيعل ئهاأوليو تهكمالئ لّ كسالم و را سالم اهلليبكا علوّ  كنفسالمشبّهون 

شهدوا قد  نين الّذيالمصطفن األئّمة يبالمقرّ اء يولدا ألياهلل ع كجعلالّذي  عيالبد

 التفتثّم  عملونيمره أهم بو بعوهمن اتّ ين الّذيعدلون مع حزبهم المخلصيهم و بالحّق 

العة الّط  سمالشّ  تهايّ أيا  كيعل ئهاأوليو حّب اهللأ سالم منو قل سالم اهللو مسالشّ ا لى 

قمص طلعة حضرة ء الألالمتأللئة من تو ةيّ المتشعشعة عن شعاع نور جمال حضرة األزل

 ور المشرق البهة النّ يّ داألح
ّ
 لع الجلالمّط اء الّسنو ي

ّ
ا لٓه ا اّل ال  بأنّه هلل يديبتوح كشهدأ ي

ال و رهيغ عرفهيال  نّها  ذ ا  ذلك  مكعرف بحأن أمن دون عليه  هوكما  شهد لذاتهأ هو

د ة محمّ بنبوّ  يباعترافثّم  ز المتعالينّه هو العزا  هو ا اّل  ف هويكعلم يال و وّحده سواهي



من آثار حضرت نقطه اولى  –صحيفه مخزوميه   

 ٢4 

 نيالدّ  ئّمةأ يقيبتصدثّم  م المنّانينّه هو القدا  قّدر له و اهللاء بما ش آلهو عليه اهلل ىصلّ 

ن ين الّذيالمصطف ئهاوليأو نيعصمة الخائفو نيالمؤمنأركان و نيقيالأهل  ةاهدو

عباد مكرمون ال يسبقونه ﴿ :ّق الحقوله و لاث قيات حيم اآلكمحفي  وصفهم اهلل

المنّان  نّه هوا   يلأراد و اهللاء ش بما يلنفس يقرارإبثّم  8﴾مره يعملونأبالقول وهم ب

 المصطفون كئايولأا ليك  وم بما تقّربيالذلك  في ا ليكأتقّرب  ينّ ا  اللّهّم  ميالعظ

 كديمظاهر تجرو كسيات تقديآو كديتوح ركانأ المقّربون كئايصفأو الغالبون كحزبو

 كتيتهم بمعصيمعصو كقرنت طاعتهم بطاعتقد  نيالّذ كعباد كديعالمات تفرو

 ثية حيّ العبودفي  ا اّل  نهميبو بينك رفعت الفرقأو كتيتهم بواليوالو كمحبّتهم بمحبّتو

 للّهمّ ا فصلّ عليهم  كتنزل من عندما  لّ كلت نزّ و ا ليك هميلا   نسبما  لّ كنسبت قد 

 ةيّ وميّ ؤنات القالشّ و ةيّ هورات الواحدالّظ و ةيّ ات األحديمن تجلّ عليه  أنت بماعليهم 

 ذوو فضالاإلو ذوا المنّ ا نّك أنت اهلل  كريحد غأا لع بهّط يال ما و ةيّ هوتالاّل  اتياآلو

 نيمقّربمن ال اجعلناو اللّهمّ  ملّ فس كمرأباء تشكما اء تش منعلى  رام تمنّ كاإلو العدل

ن يالمصطفاألئّمة ا لى و بقلوبناآله و عليه اهلل محّمد صلّىحبيبك  ا لىو جسادناأبك ا لي

ئفون من اخ ا نّاو فئدتناأرض باألو واتمٰ السّ  وتكملفي  سهميمظاهر تقدا لى و بنفوسنا

 في نايعلاللّهّم  نزلأف كون من جودلئاسو كراجون فضلو كسطوت مشفقون منو كعدل

 الخلق بماو وت األمركملفي  منعلى  كتيّ د عهد ربوبتجدّ  الّذي وم الموعوديالذلك 

 حدأط بعلمه يحيال  ماواء يبركالو الفضلوء اآلالو العظمةواء العطو أنشّ من ال هيعلأنت 

                                                 

 
8
  ٢٧ – ٢6(، اآليات ٢1سورة االنبياء )القرآن الكريم،   



من آثار حضرت نقطه اولى  –صحيفه مخزوميه   

 ٢5 

في  شيء كعجزيال  الّذي كالمل اب المقتدرهّ الو الجوادا نّك أنت اهلل سواك 

تبدع  كألنّ  كّب من عبادمن تحا لى  لّهك كئآبعط كعندما  نفديال و األرضو واتمٰ السّ 

ن ألديك  وميبحّق هذا الاللّهّم  زيالعزا نّك أنت اهلل و شيء كمثلكس يلو كمرأباء األشي

 كدخل بأ حتّىلديك  الّشهودو بيّل مراتب الغكبا ليك  عودالّص  مالك يتهب ل

ت يتجلّ قد أنت  بما كقمص جمال طلعة حضرت يثنأو كتير عنايسرعلى  ستقرّ أو كيعل

 عل تفّضلتو كبفضل يل
ّ
 بوألو يلاللّهّم  اغفرو كبمنّ  ي

ّ
من  تحّب كما  لمن تحّب و ي

حجبهم يشيء  لّ كر كاستغفروا عن ذو كوا بعروتكن استمسيالمؤمنات الّذو نيمؤمنال

 كنسأبا اّل  ستلّذوايلم و كبقربا اّل  شأنفي  حوايستريلم و كعن مشاهدة قمص طلعت

أنت كما  كيدين يانوا بكو كتيمعصفي  ا اّل  ذاّل ال و كطاعتفي  ا اّل  روا عّزايلم و

 ال يسبقونه﴿ :قولك الحّق و قلت ثيح كتابكم كمحفي  وصفتهمو كخلقتهم لنفس

حاط أأنت  ر مايالخ لّ كوم لنا يالذلك  في اللّهمّ  تبكفا 9﴾مره يعملونأبالقول وهم ب

سبحان  ابهّ الو الجوادت أن كنّ ا   كتابك أحصىما  ّل سوءكالحفظ من و به كعلم

   رّب العّزة عّما يصفون وسالم على المرسلين والحمد هلل رّب العالمين ربّك

 

                                                 

 
9
  ٢٧(، اآلية ٢1سورة االنبياء )القرآن الكريم،   



من آثار حضرت نقطه اولى  –صحيفه مخزوميه   

 ٢6 

    ةوم العرفيفي  المالسّ عليه  ئهادعمن  انكو[ 7]

 

 م يحالرّ  حٰمنالرّ  بسم اهلل

 العل هوا لٓه ا اّل  ال نأبشيء  لّ كة قبل يّ لنفسه بالوحدانشهد  قدالّذي  لحمد هللأ
ّ
 ميالعظ ي

شريك ال  وحدك أنت ا لٓه ا اّل ال  نأشهد أف كمن شهادت يهمنالحمد بما تل كلاللّهّم 

 كسبحانأنت  فيكعلم حتّى  شيءلم يك أنت لوال و كدعألم تدعوني لوال  لك

اء األشيرّب  اهللأنت و موجدهاواء األشي ا لٓه اهللأنت و فاطرهاواء األشياهلل مبدع أنت 

اهلل أنت و مقّسمهاواء األشيازق اهلل رأنت و مصّورهاواء األشياهلل خالق أنت و هارمقدّ و

اء األشي ئاهلل منشأنت و محشرهاواء األشيت ياهلل ممأنت و منشرهاواء األشي يمح

 علم كعزب عنيال و شيء كلثمكس يلأنت  ا لٓه ا اّل ال  نيالعالمرّب  اهللأنت و جاعلهاو

 فسبحانك بايرقشيء  لّ كبو طايمحشيء  لّ كعلى  كنت بعلمكقد  كنّ ا  و شيء

على  كّن من فضلا  ا لٓهي  يا رايبكعلّوا  كاتيآالمون الّظ  صفيعّما ا لٓهي  يا تيتعالو

 كمن عباداء تشما على  عة تتشّرف بهاينفحات بد كعلمفي  انكن يالمقّرب كعباد

يا موالي  اللّهمّ لك أسئف كديقامة توحإل كها عبادياجتمع فالّذي  وميمنها عرفان هذا لو

 عةيالبد كعن شئونات يال تحرمن نأ كتيّ مش الّ مح هآلو بمحّمدا ليك أتقّرب و كبجود

 رض المشعرأفي  كئاحبّ أل تقّدرهالّذي  المحلّ في  هيالوقوف ف يترزقنو اميّ األفي 

لة يهذه النّعمة الجلعلى  الحمد هلل كمن شهادت يبما تعّرفن كيشهد لدأحتّى  المقامو

على  هوو تيميو ييحيالحمد  لهو كله له المل كيشرال  اهلل وحدها لٓه ا اّل ال  نأ شهدأف



من آثار حضرت نقطه اولى  –صحيفه مخزوميه   

 ٢٧ 

 ليلقدرته تحوال و ئه دافعالقضال و ئه مانعاس لعطيلالّذي  ر الحمد هلليقدشيء  لّ ك

 أتنشالّذي أنت  تيقضما  ان عدالكت فيقضو ا ما قّدرتان حقّ كقّدرت فالّذي أنت 

 ا لٓهي يا كتها قبلها فسبحانرمن مثال صوّ ال  ابتداعا كتبدعهم بقدرتواء نشا  اء األشي

 نيحرّب ا لٓهي  ياأنت  كد قدرتينعت المشبّهون عن تحديعّما و المونالّظ  صفيعّما 

ة يّ عرف ذاتيال  الّذيأنت  كمعبود دونال  نيح حّق  ا لٓهي ياأنت و سواك رّب ال 

قد الّذي أنت  ا لٓهي يافسبحانك  كدون كتيّ نونة ربوبيكنه كال و سواك كتيّ لوهأ

 كبداعإفبا لٓهي  ياسواك  ا لٓهال و بل وجودهمتهم قيحصأقد كما  كاّل بعلمكت يحصأ

تعلم ال  نأب كوصفناقد  ناأنفسالعلوم  كميبتعلو ناأنفستعرف بال  نأب كعرفناقد  ناأنفس

فلك  قيرّط عن ال ئون مانعالشّ  كاختراعو قيبالتّفر شاهداء األشي كاءنشا  ا لٓهي  يا علمناك

 كمدأحو كدونال  تعلمأنت ما ك المحامد كلو سواكال  تعلمأنت كما  ا لٓهي يا الحمد

قّدرتها لنا  الّتي العوالمفي  كقدرت نايتربّ عّما و ناأنفس كختراعا   ئمن مبادا لٓهي  يا

 تقّدرهاكما  من ظلمات البطون كظهر عبادأمن ذروة األنوار نا يعل كمال جودكالست

تها حمدا اينفاد لغاال و انهايلجر دّ مرال  الّتي مقاماتمن ال ائنكهو عّما و كئاما  في 

 كب كفىو كبداعا  ألهل  تقّدرو كبما تشهد لنفس كشهدأو شيء لّ كا عن يمتعال

شيء  لّ كو شريك لكال  وحدك أنت ا لٓه ا اّل ال  الّذيا نّك أنت اهلل  داين شهيللمؤمن

ما  كة لنفسيّ ظّل العبودفي  هكتمسو كبقدرتشيء  منال  تبتدعهأنت  كنفس ىسو

ما  ان عدالكمت فكحو ردتأما  حتما انكفي الّذأنت  كئابقضا اّل شيء  ء منيلش

ا لٓه  فال كتيّ ئته مشيّ شقد و ا اّل شيء  منا مو كقدرتو كقبضتفي ا لٓهي  يا لّ كمت فكح



من آثار حضرت نقطه اولى  –صحيفه مخزوميه   

 ٢٨ 

 رسكمنشئ الو واتمٰ السّ  عيبدأنت  ا اّل 
ّ
يا  اللّهمّ  كسئلأو ك شيءمثلكس يالعرش لو ي

 ّق برت بالحكهي ا لٓ  يا مستحّقهو أهلهأنت كما  آل محّمدو محّمد علىموالي أن تصلّي 

 لّ كو كان حقّ ككما  كركشا لى  حدأبلغ يلن و كدق نعمائعظمت بالّص قد و كئالآ

انت من كمة لّما عالنّ  لّ كا لٓهي  يا كعند كان قدرككما و كحقّ اء دأمعترف بالعجز عن 

قد  كبداعا  انت من كلّما اء األشيّل كو مةيلة عظيانت جلكتحّققت فقد  كفضل

بّدلوا قد و همأنفسر كبذ كروا نعمتيّ ن غيذمن الّ  حسرتاايرة فيبكمة يانت قدكتذّوتت ف

 الغنأنت  ا لٓهي ايف كركعراض عن ذقهم باإليحقافي  نونةكالم كتيّ نونيك
ّ
 بال زوال ي

ن كيلم و نتكقد  اهلل لم تزلأنت و لديك معدومسواك  ّل منكو الّصمد بال انتقالو

لم تجعل للخلق الّذي أنت و ءشي كشبه كيلم و ائناكاهلل لم تزل أنت و شيء كمثل

عظم قد و كتقّدست نفسفسبحانك  بالقطعال و بالعجزال  كمعرفة نفسا لى  اليسب

 ال فيكو أنت ا اّل أنت  فيكحد أعلم يال  فسبحانك شيءا ليها  ن تنالأمن  كتيّ ئايبرك

 همأنفسا اّل  ونكدريال  همو أهلهأنت  بماعليه  همكما  كتيّ المخترعات تخترعهم مشو

ال  كد ذاتيالمتوّحد بتوحو كمعرفة نفسفي  المتفّردفأنت  نوناتهميكا لى  ا اّل  رونيشيال و

 كهربت منأمرك  ناأنفسان يفبعصا لٓهي  يالديك  شيء ىدعيال و ا ليك حدل أليسب

ا لى  قربتما و كعدلو كمعترف بعظمت ينّ أب كشهدأو لديك كبنفسلذت و ا ليك

ا اّل  كتيّ تحّرم ربوبما  باحةإلال و كنتمن جحود بسلطال  كئاقض ينتسعدما  ا اّل  يهوا

 كشجرتها بعد ارتفاع حّجت مة فقربتقالعفو عن النّ  ياطمئنّنو قدرةعن ال العجز يغلبنأ

 ىتخفال  ظاهرة كتّن حجّ ا  لديك  يلّ كقررت بأو ا ليك يقوم لضعفأأنا ذا  هاو
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 قالشّ  ة ال تختلفيّ مقض كئاقضو
ّ
هي ا لٓ  يا ا ليك د من رغبيالّسعو كعرض عنأمن  ي

من  ينينجيما  كوجه قبالا  رفع قد  يدبارإبو كظهرت طلعة عفوقد  يانيفبعص

 اإلبداعتوصف بال  الّذيأنت  كحلما اّل  كمن غضب يخلّصنيال و كعفوا اّل  كسخط

 قيرالّط  عن قطع كنّه حاختراع ألتعرف باالال  الّذيأنت و ليبالسّ  نّها معلنة عن منعأل

 لم تلدالّذي أنت  كصفويال  نأعجز الواصفون بقد و كعرفويال  نأالعارفون ب كعرفقد و

ذاتيّتك ا لٓهي  يا ريمد الفرد القدالّص ا نّك أنت اهلل و رينظال و شبه كن لكيلم و لم تولدو

 الفردأنت  ا لٓه ا اّل ال  الوجدانفي  فتراقلة باإلمدلّ  كتيّ نونيكو عرفانعن الاء األشيمقّطعة 

 ئم الحاالدّ  وميّ مد القالّص  األحد
ّ
 منتهى أنت كنّ ا  ا لٓهي  يافسبحانك  ميع العليمالسّ  ي

ال و كل كيشرال  المحمودو المعبودأنت  نياجالرّ  ة مطلبيغاأنت و نيالبالّط  مقصد

سواك ما و عيفالرّ أنت و ليذلسواك ما و يالعالأنت  ا لٓهي يا هيشبال و كفو لكال و رينظ

 يما تجر كحد معرفة نفسأعلم يلوال  نيعّز للحامد كحمدو نيركاذّ شرف لل كركر ذيفق

من  ىخشيّن العلم عّز لمن ا  و كمن بنفسآ م حّق لمنكّن الحأل كتيّ ام ربوبكحأعليه 

على  يا موالي اللّهمّ  كعلم نحمد كعرفيلمن ال ال و مكح كؤمن بيال  لمنما  كعدل

اخترعتهم قد  نيالّذ كمحبّتألهل  ةيقان بالوالياإلو كعرفان سنّتو كجوامع فضل

على  أن تصلّي اللّهمّ لك أسئو كتياستخلصتهم لوالو كتهم لمحبّتيطفاصو كلنفس

 نّ ذوا الم كنّ ا   كاتكفضل برأهم بيعل كتبرّ و صلواتك ن بافضلييّ المرضاء يوصأو محّمد

 هآلو بحّق محّمداللّهّم لك أسئو نيالعالمرّب يا أنت  ا لٓه ا اّل ال و ميالفضل العظو ميالقد

ف تشّرفنا بما تشرّ و مةيركالمواقف ال كن عن تليئباترّدنا خال  نأصلواتك عليهم 
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 كب لمن دعايمجواء عالدّ  عيسم كنّ ا  مة يالمقامات العظ كتلفي  نيالمقّرب كئايولأ

سبحان ربّك رّب العّزة عّما يصفون وسالم على المرسلين ﴿ :كمكقول بحأأنا ذا و

 10﴾والحمد هلل رّب العالمين
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  1٨٢ – 1٨٠(، اآليات ٣٧صاّفات )سورة الالقرآن الكريم،   
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  لوّ ع األياسع من شهر ربالتّ األكبر  ديعفي  المالسّ عليه  ئهاان من دعكو[ 8]

 

 م يحالرّ  حٰمنالرّ  بسم اهلل

ابتدعته الّذي  وميهذا ا لٓهي  يا ميكز الحيهو العزا لٓه ا اّل ال  الّذي ربّنااللّهّم  كنحمد

ئمة اد كعّزتو مةيقد كا من قدرتيسالم فاإلألهل  اخترعته بالعّزةو اميّ بالقدرة قبل األ

دعوا يال  بما كتدعوا عباداء تشكما اء تش نتمنع عمّ واء تشكما اء تش من على بها نّ تم

 كة معترفة بالعجز عن معرفتيّ ّل البركفسواك  حدأقبل يال  تقبل عنهم بماو كريحد غأ

من مقامات  كفيتعرعلى  اللّهمّ  كنحمد كحقّ اء دأر عن يصقة بالتّ ّل الهندسة مقرّ كو

كما  قولك الحّق و قلت ثيح ذلكانوا بكلن تبلغ العباد عّزا ف كفيتعرلوال و كمحبّت

اللّهّم  كحمدأف 11﴾سبيال ضلّ أم بل هم نعٰ م ا اّل كاألهن ا  ﴿ :كتابكم كمحفي  تصف

 أنت ا لٓه ا اّل  الفسبحانك  كات عظمتيآو كتيّ ما تعّرفنا من مقامات ربوبعلى  ربّنا

وت كملفي  كات عظمتيلّما تظاهرت آا لٓهي  يا كه ليشبال و شريك لكال  وحدك

نّها مثال أئتها فتشبّه المتشبّهون بيبهشيء  منال  اإلبداعاخترعتها عّما  كرضأو كئاسم

بما تعّرفهم  كعرفوي انواكلو  كوصفوما  كعرفويانوا كلو فسبحانك  جل ذاأمن و كقدرت

ن أأو  كرين تعرف بغأمن جّل األ أنت ا لٓهي يافسبحانك  كعرفويال  نأشهدوا بيفل كنفس

تبتدع شيء  كن معكيلم و انكزل يلم الّذي  اهللأنت  كشارة خلقا  ا ليك  ريتش

 كعّرفتهم مسلثّم  اختراعا كل محبّتكيهعلى  تخترعهمو الخلق ابتداعا كبقدرت
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  44(، اآلية ٢5سورة الفرقان )القرآن الكريم،   
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 ٣٢ 

تلجلج المتلجلجون بعرفان يحتّى  راماكا  و جودا كتيّ منهاج مشفي  قمتهمأو كرادتا  

 غنال  نأستشعر المحتاجون بيو كسبل
ّ
من شيء  كفوت من عباديال  نأوسواك  ي

 بالغة كحّجت ذلكان بكو كرادتا  من موارد شيء  نقصهميال و كمقامات معرفت

حد ون ألكيال  نأو نةيّ ون عن بكالهال كهليو نةيّ نجوا النّاجون عن بيو ظاهرة كرامتكو

 ابتدعتنا كبجودلديك  نفعنايء يمنّا شما  كسبحانا لٓهي  ايل فيسبو ةحجّ  كيعل

 ايف كتحجب سخط كبعفوو نايلا  صال يعن اإل كبتمنع غض كبحلمو تنايبقأ كبقدرتو

 لديك وميهذا الفي  كستشفعت با كبا اّل  قّوةال و حولال و القدرةو ةالعزّ  كلا لٓهي 

لديك  عترفأفشريك لك ال  وحدك أنت ا لٓه ا اّل ال  ا نّك أنت اهلل ا ليك كمنأتقّرب و

ا نّك  كلنفس كادتمن شه كئايولأو كئأحبّا تلهمعّما ا لٓهي  يا قدماألوم يالذلك  في

 كحد بعلم شهادتأعلم يال  نأبو كلنفس كبشهادت كشهدأأنت  ا لٓه ا اّل ال  أنت اهلل

ال  وحدك أنت ا اّل أنت كما  كحد دونأ كعلم شهادتيال  ا لٓهي يافسبحانك سواك 

 كمن مقامات معرفت ينا بما تعّرفنيف كئات نعمعظمو تجلّ قد ا لٓهي  ياشريك لك 

أنت و الحترقت من سطوتها يلو قربتها بنفس ينّ أان بكّل مكفي  ل لهايتعطال  الّتي

 كديذعان بتوحاإلو كة لمعرفتينا هذه اآليع فالقاهرة تود كتيّ بمشو النّافذة كبقدرت

 نفسهذه األفي  مةينونة القديكال كم استقّرت تليالعظ كفضلو فياللّط كبصنعو

 يا الحمدفلك  ئايشأك  لمالّذي  وميكاما النعدمت يّ أ كقدرت كمساا  لوال و فةيعالّض 

كما  ا اّل  كصفألم  ينّ أب كشهدأو مستحّقهوأهله أنت كما  كئاّل نعمكعلى  ا لٓهي

ن يّن الّذأبلديك  شهدأو رايبكا المون علوّ الّظ  صفيعّما  كسبحانو كتصف نفس
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 كريهو غبأنّه  شهادة الوصفو كلنفس كبشهادت كعرفويبوصف الخلق لم  كنعتوي

ال  كسبحان كفسبحانشيء  كوّحديأو  شيء كعرفين أمن  كتقّدست نفس كفسبحان

 شاراتاإل ىّن المعروف لدا  ا لٓهي  ياشريك لك ال  وحدك أنت ا اّل أنت  فيكحد أعلم ي

 يا نيّل الواصفكالمنشأة ف كقدرت يالعالمات ه ىالموصوف لدو عةيالبد كتيآفي 

فسبحانك  قيفرالتّ و متناعاإلعلى  ن شاهدونيّل العارفكو ريقصالتّ و معترفون بالعجزا لٓهي 

ا اّل  يدلّت هما  ئهاانشإب كعة عنمقّط  يهو كتيّ بداع مشا  ا لى  ريشي لّ كا لٓهي  يا

لنفسه بالعجز عن شهد  قد ا اّل شيء  منما  ختراععن اإل ا اّل  تكتحاما و حداثباإل

ما  نّ ا  و ذلككون كيال  فيكو ا ليك شارةعن اإل المنعو كالقطع عن معرفتو كوصف

 كعرفما  ا لٓهي يا كفسبحان كبداعا  منعوت بنعوت و كحدود اختراعمحدود بسواك 

لمحجوبون لديك  همأنفسر كبذا ليك  رونيشيا ّن الّذين  شيءأهله أنت كما  كعرفيلن و

لن  اإلبداعب كصفويا ّن الّذين و ككملا لى  مردودون كمكانوا بحكو كديعن توح

 األحد لفرداهلل اأنت ونت أو فتراقل باإلمدلّ و شاهدو نّها معترف بالقطعأليعرفوك 

 عهمشيء  ونكيال و زليئم لم االدّ  حدأفوا ك ن لهكيلم و ولديلم و لديلم الّذي  مدالّص 

 كيال شرالّذي  هوا لٓه ا اّل ال  له كيشرال  هرتبته وحدفي  شيء ونكيال و ائن لم تزلكو

ال و ان حّقاكو مألوهال و هالٓ ا  ان كو مربوبال و ان ربّاكالّذي  هيشبال و نّد لهال و ريوزال و له

حالة واحدة لم على  زليهو لم و مقدورال و رايان قدكو معلومال و مايان علكو وركمذ

ط بعلمه يحيال و ال تأخذه سنة وال نوم يذالّ  هوو اإلبداعه محدث بختراع ألنّ ره اإليّ غي

 كسمائأو كوت صفاتكمل كفالأ تفلك قدا لٓهي  يا شيءأهله  هوكما  رفهعيال و حدأ
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 ٣4 

ا لٓهي  يا كسبحان كديظهار توحا  هم عند نفسأل كئأحبّااء استباحت دمو كبداعا  ذروة ب

 كبابا من دونأر كاتيآاتّخذوا بعض و كفشبّهوتبد هيئة لم واء األشيفي  كرادتا   بدت

 ريشارة منّا لن تشاإل نّ ا  و ا ليك ّن المعارف منّا لن تصعدا  ا لٓهي  ايف كعبدويذا لم ثّم  منو

ات شوامخ يّ انقطع جوهرو كئانشا  قام ما لى  اتيّ ة العبوديّ ننويكرجعت قد  ا ليك

 كلو ستحقاقالمعبود باإلأنت  ا لٓهي يافسبحانك  كبداعا  جودات من دون المو

 منتهى منا لٓهي  يافسبحانك  كبها دون ّق ستحيال  الّتي مةيالعّزة القدو ةيّ ة األزليّ األحد

ا نّك أنت اهلل و سواك ف بماتعرال و كريتوصف بغال  كنّ أل كوصففي  نيمبلغ البالغ

 صعدونيو كون عن قدرتكحياء األشيّل كفسواك  ذاتيّتك علميال  أنت ا لٓه ا اّل ال  الّذي

 كه قدرتيف يبما تقضا اّل شيء  ء منيما لش كعن عظمت يقلبونو كتيّ مقام مشا لى 

 كنّ أ شهدأا لٓهي  يا األمرو الخلقفلك  كئامضا  ه يبما تقدر فا اّل  ءيلششيء  منما و

بدوام  ين تشّرفنأ كبجوداللّهّم أسألك  شريك لكال  وحدك أنت ا لٓه ا اّل ال  اهللنت أ

بما تعلّمه ا اّل  ء من شرفيما لشيا موالي  نيمعدوممن ال ونكأل كركذ ينلو تنس كركذ

هذا في لديك  ا لٓهي يا عترفأ كبما تلهمه من معرفتا اّل  ء من عّزةيلشما و كركمن ذ

 ّل شأنك في جاعلهأنت ما و كبداعا  أهل  تحّب منعّما  ميركم والمشهد اليوم العظيال

 كمن حبّ ا اّل  نيانوا محبوبكما لديك  نيّل المحبوبكو كنفسا اّل  تحّب ما  كنّ أ شهدأو

شيء ال و ناأما  نتأأنت كما  كبالعجز عن حبّ لديك  اعترفتا لٓهي  يافسبحانك 

عّرف العارفون بما تبتدعه تيا لٓهي  يافسبحانك  مستحّقهوأهله أنت كما  كحبّ  يّدعي

 رايبكالمون علّوا الّظ  صفيعّما ا لٓهي  يافسبحانك  كتيّ نفس مشا لى  تنسبهو كقدرت
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 كتيّ مشأركان و كمحاّل محبّتآل محّمد و محّمدعلى  أن تصلّي ا لٓهي يا اللّهمّ لك أسئو

ا عن يكتبدعهم متحاأنت  كما كات معرفتيآو كمعاقد اختراعو كبداعا  معادن و

ال و تعلم فضلهمأنت كما  عليهم أن تسلّمو مبدعهاأنت  الّتي كع شئوناتيمبج كنفس

في  جعلتقد  الّتي همأنفسات يبآا لٓهي  ياأنت  ا اّل أهله  همكما  حد قدرهمأعلم ي

 كبداعا  فئدة األأهل  تعّرفيبقدرتهم و كديتوحاء األشيشهدت  نفساألو اآلفاق

 كتبتدعهم لنفسالّذي أنت  ا لٓهي يا كستدلّون بعدليرض األو واتمٰ السّ أهل  بفعالهمو

 كسبقونيال  نيرمون الّذكالم كنّهم عبادأبلديك  شهدأ كيعل كبا اّل  دلّونيال  لذاو

 عرفهميما  كفيتعرال  هم فلوأنفس كفيبتعر كنحمدا لٓهي  يا عملوني كمرأهم بو بالقول

لهم كاية هلّ ظأ منو كديتعّرف العقول توحينوارهم أمن فواضل  نأبلديك  شهدنو شيء

أن تصلّي لك أسئ أنت ا اّل عليه  همكما  علم حّقهميما  كدينات بتحمكأل الممألتي

 ينفس رتقّص عّما ا لٓهي  ياأستغفرك و مستحّقهو أهلهأنت كما  آل محّمدو محّمد على

 يلاللّهّم  ر فاغفريبالعجز والتّقصا اّل  كحقّ اء دأ يّدعيشيء ال و ناأما  كل محبّتيسبفي 

 ا لٓه ا اّل ال  ا نّك أنت اهلل كتابك يحصيو كعلمبه  طيحيما  لّ كا لٓهي  يا كمحبّتألهل و

 كنفسا لى  كستشفعت باو لديك ا لٓهي يا كربت منهلقد  كبعدل يءطاقة لشال  أنت

ما  ا لٓهي يا كمن سطوات نقمت يتذقنال  نأو كخذأموارد في  يمنيتقال  نألك أسئو

كما  غّفار لموبقات ذنوبناسواك  نمما و هايمحصأنت كما  عمالناأ يمحصسواك  من

 لهااء األشيخضعت الّتي  ةيلطنة الباقمة والسّ يالقدرة العظ كلا لٓهي  يا ساترهاأنت 

 يفاغفر ل دورالّص  يتخفما و نيعاأل ئنةآتعلم خا لٓهي  ياأنت و قانهاتإلمور انقاد األو
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 بوألو
ّ
طلب يو كسبّحيو ا اّل  شيء منما  ا لٓهي ياو مستحّقهو أهلهأنت كما  لمن تحّب و ي

انت كو كركحجاب عن ذتمنعهم األلمة العذاب كعليهم  حّقتا ّن الّذين و كحبّ 

 حّقتا ّن الّذين و كهم فضلكدرأة ين سبقت لهم العنايالّذ نّ ا  شيء  لّ كبالغة ب كحّجت

 كعالم حّجتأتهم يعالنفي  رفعتقد ما  هم بعدأنفسشقوة عليهم  ار غلبتالنّ عليهم 

ال  الّذي اهللأنت  ديم للعباّل بظا لٓهي  ياأنت ما و كلهاما   اتيّ خفبواطنهم في  استولتو

 كديلهام توحا  نا من يم عليالعظ كبحقّ  ا لٓهي يالك أسئ شريك لكال  وحدك أنت ا لٓه ا اّل 

 يءلش يطاقة لال  إنّهف كارهكمن ميء مة بشيوم القي يتحسبنال  نأأمرك  عرفان والةو

كما اء تش منعلى  نّ متالّذي  مدالّص  األحد اهلل الفردأنت  كنّ ا  و كانتقامو كخذأب

بحّق و كبحقّ اللّهّم لك أسئبالعدل فاء تشكما اء تش تعّذب منو بالفضلاء تش بمااء تش

 ا لٓه ا اّل  ال شيء لّ كا لٓه و هنالٓ ا   كنّ ا  ن تعفو عنّا أك عليهم صلوات آلهو محّمد كر خلقيخ

 العلباهلل اّل ا   قّوةال و حولال و نيالمّظ من ال نتك ينّ ا   كسبحانأنت 
ّ
سبحان م يالعظ ي

  ربّك رّب العّزة عّما يصفون وسالم على المرسلين والحمد هلل رّب العالمين
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  ليحوالتّ و ةيرووم التّ يالم السّ عليه  ئهامن دعكان و[ 9]
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يس لهو  ه ا اّل ا لٓ  تعّظم بالقدرة الو احتجب بالعظمةو تفّرد بالعّزةقد الّذي  لحمد هللأ

 هو العلو كمثله شيء
ّ
ال و هوا لٓه ا اّل ال  نأته بيّ عّز ذاتفي  اهلل لنفسه بنفسهشهد  المتعال ي

قان بوصف يمطلع اإلفي ا لٓهي  يا العرفانأهل شهد  قدو هوا اّل  ف هويكحد أعلمها ي

 تأن ا لٓه ا اّل ال  نأب كديق سّرهم بتوحيحقافي  شهدوالذا واء نشعن اإل المودعة كتيآ

ا لٓه ال  اهللأنت  بأنّك كهم من عدليت فرلسنتهم بما قدّ أنطقوا بو شريك لكال  وحدك

 كرادتا   نّ ا  واء نشورة عند اإلكمذ كتيّ ّن مشا  ا لٓهي  ياوحدك ال شريك لك  أنت ا اّل 

على  ردقيا لن عزّ  كتيّ عّزت نفسانا لٓهي  يافسبحانك  اإلبداعمطلع  ىموجودة لد

معروفة  كتيّ نونيكّن ا  ا لٓهي  ايف كمن خلق يءبش ن توصفأبيّتك نّ ا   تجلّ و شيء معرفته

ا لى  لصتّ ين ليمبلغ القاصد منتهى نّ ا  و ال فيكو أنت ا اّل  حدأعرفها يال و ذاتيّتك عند

 سباب فسبحان اهلل العلمقام األا لى  رجعيقد  نيّن صعود العارفا  و حداثاإلرتبة 
ّ
 ي

 مد الوتر الحالّص  األحد م الفرديالعظ
ّ
هو من وصف ا لٓه ا اّل ال  الّذي ئماالدّ  وميّ الق ي

ال و شيء أخذه وصف منيال و هوا اّل  معهلم يك عليه  هوكما  نّها   ذا  لّها كالموجودات 

ا اّل  يءالشّ  عرفيال و من قبل ىقضأقد  ختراعاإلأهل في  كمكّن حا  شيء  نعت عن

عند و اتيآلات باياآل ىمعروف لدا لٓهي  يا كنّ ا  و تهيّ نّ ا  ا اّل  يءالشّ  وصفيال و تهيّ ئيش

 يا كمن معرفت يءال بشتنال و كمن وصف يءلن تبلغ بش يهو العالمات بالّصفات
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 سدّ على  دلّ قد  متناعّن طرق اإلا  و فتراقاإل على شهدتقد  فاقتّ اإل سبل نّ ا  ا لٓهي 

قد  ينفس كبحبّ  كدونال  المقصودأنت و سواكال  المحبوبأنت  ا لٓهي يا نقطاعاإل

نونة يكدة عن يشارات البعمن اإلفآه آه  ينتكقدر مسعلى  انك كّن فضلا  و يخلقتن

خلقت قد كما  كقصدتما و ينفسفي  كتيجعلت آقد كما  كعبدتما  مةيالعظ كتيآ

 كفبعّزت كحاطة علمإب يتحاسبنأو  كبعدل ين تأخذنا  فآه آه  يسرّ في  كل محبّتكيه

به  أحاط قد شيءلكّل  تيلو قضسواك  عرفهيال  الّذي كة نفسيّ بحق ذاتو كجاللتو

 يا هايالحّق لقد نطقت ف كانا فبنفسيعرجسمي  مألهاو واحد محلّ في  بالنّاريّة كعلم

أنت كما  كتيّ نّ إلو أهلهأنت كما  كتيّ شهد بنفسانأأنت  ا لٓه ا اّل ال  ا نّك أنت اهلل ا لٓهي

 عل هذا كمكّن حا  واء نشاإلفي  محمود كنّ إف مستحّقه
ّ
هو ا لٓه ا اّل  الالّذي  كبحقّ  ي

ال  الّذي األعظم العذابذلك  منأكبر  اهللأكبر  اهللأكبر  مرّد لها اهللال و كتيّ لحقّ  لحّق 

 يشهد لنفسأو شبههكختراع ل علم اإلتحمّ يال و بمثلها اإلبداعفي  حٰمنالرّ  ىن لدكمي

 كنسأعن مقام  يغفالا  من  ةبرة من سّم اإلقّل ذرّ أاء جزذلك  انكما  نّ أب بالحّق 

 كلهاما  عن مواضع  يهمالا  و أمرك مواقعفي  يانيعصو كعن مقاعد مناجات يدبارا  و

هربت من و لديك كستشفعت من نفساو ا ليك كقبلت بوجهأقد يا موالي  فآه آه

وم يالفي ى بركبة اليالمصو األعظم ريبالتّقصلديك  معترفأنا ذا  هاو ا ليك كعدل

الوقوف و رامالح كتيارة بيز كمحبّتألهل  ترضتفاقد الّذي  ّرمكهر المشّ من ال المعّظم

 كتيباب ب ابعالرّ  نكالرّ  ىجتماع لدمرتهم باإلأو المقامو رض المشعرأعلى  كيديأن يب

ة أالمنشالنّفحات  من كن تنّزل بقدرتأو آل محّمدو محّمد علىأن تصلّي  الحرام
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 كمعادن قدرتو كعظمت محالّ آل محّمد و محّمدعلى  كتخلقه بقدرتالّتي  دةيالجد

ن يالمحمودو ختراعاإل ىن لديالمقصودو كديتوحأركان و أمرك مواقعو كسطوتأركان و

 األعظم األقدس كمظهرا لنفس كتيّ جعلتهم لعّز نفسانقد  نيالّذ كعباد اإلبداععند 

عن و كتيّ عن صفاتهم بفّعالو كتهم بنفسيّ دعوت عن ذاتقد  لذاو هوا لٓه ا اّل ال  الّذي

عن معرفتهم و كحبّتهم بمحبّتعن مو كتيّ فعالهم بقّدوسأعن و كتيّ سمائهم بجبروتأ

 اللّهمّ لك أسئف كعن رّدهم بردّ و كعن فضلهم بفضلو كعن طاعتهم بطاعتو كبمعرفت

 كلمة عدلكبالغهم ا  و كديظهارهم توحا  في أهله أنت كما  عليهم أن تسلّميا موالي 

أك  لمأنت لوال  كعرفتا لٓهي  يا كفبشريك لك ال  وحدك أنت ا لٓه ا اّل ال  فسبحانك

ا نّك و مطلع الوصلفي  المعبودأنت  كا نّ فسبحانك  أنت فيكعلم أى حتّ  ئايش

ا اّل  ئايشاء شأ نأحببت أال و كايّ ا  ا اّل  ئايت شببحأما و مشرق الفصلفي  المقصود

 كبمناجات مجد يلهمنأو كمقعد قدسا لى  كبدعوات سرّ  يفاجذبنا لٓهي  يا كلحبّ 

ال  وحدك كايّ ا  ا اّل  يّب لنفسحأفال  كلو كمن يلّ ك ا لٓهي ايف كمقام عزّ بحبوحة  في

 يروحو يعن نفس كن من عباديمشهد المقّربفي  كمحضرفي  لقد نطقتو شريك لك

 كعلمفي  كشرف خلقأ نّ أبو كتيّ بوحدان يّل عروقكو يدمو يعظمو يمخّ و يجسمو

ئه اأوصي جعلتقد  كنّ أشهد أوآله و عليه اهلل محّمد صلّىحبيبك  انكقد  طيالمح

 شريك لكال  وحدك أنت ا اّل  همكما  علمهميال  الحّق والعدلو الفضلفي  مظهر نفسه

 عة ال منيئون البدمبدعه بالشّ أنت ما و كبداعا  أهل  ن منيعتهم المقّربيلش كشهدأو

عتهم يش علىأن تسلّم م يالعظ كبحقّ ا لٓهي  يا اللّهمّ لك أسئ تحّب لهممّما  شيء
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مر قائما عالم األفي و كن نفسالقدس مظهرا عبحبوحة  في جعلتهمقد  نين الّذيّولاأل

 ريقدشيء  لّ كعلى  كنّ ا   كعلمبه  أحاط قد ريّل خكت بأبرو تأذرما  لّ كعلى  كمرأب

 ا لٓهو محّمدعلى  اهلل ىصلّ و ميباهلل العظا اّل  قّوةال و حولال و مين رؤف رحيبالمؤمنو

ربّك رّب  سبحان﴿ :لت في القرآنأنا أقول بما نزّ و نيالعالمرّب  هللالحمد و نياهرالّط 

  12﴾العّزة عّما يصفون وسالم على المرسلين والحمد هلل رّب العالمين
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 رمضان  و شعبانو من شهر رجبوم يّل كفي  ئهاان من دعكو[ 10]
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الّذي  هوو هوا اّل  ف هويكعلم يال و هوا لٓه ا اّل ال  الّذي مدالّص  األحد فرد اللحمد هللأ

يء ش منال  عين بدأشفي  ومي لّ كهو و شغله شأن عن شأنيال و شيء مثلهكس يل

هو سبحان اهلل ا اّل  ف هويكعلم يال و دونهاء األشيعّز قدرته عّزا سقطت  ىتعالو سبحانه

ال  هوا اّل  شيء ىدعيال و شيء حجب عنهيال و هوا اّل  ط بعلمهيحيال  الغلبةو القهر يذ

ما  هو سبحانها اّل  فيطلّ علم صنعه اليال واء هر بالبدالشّ  هذافي اء م القضكهو حا لٓه ا اّل 

حد مفزع ألال  عنه سبحانهشارة عن اإل بالقطعال و سواهعّما  محوبالال  هيلا  با ر باقدّ 

شيء  منال  هو المبدعو يءشّ عن ال ىكح يءالشّ  نّ ا  و هوا اّل  ان بابا لهكما و هوا اّل  هيلد

بما اء األشيقة يحقشيء  منال  هو المبدعو ءيشّ عن ال يءالشّ  ىكبما حاء األشيقة يحق

 حدنه معرفته ألكا لى  ليسبال و هوا اّل  تهيّ علم ذاتيال  سبحانهشيء  منال  ءيالشّ  ىكح

ا لى  ا اّل  هكملفي  تقّ ترال و القطععلى  اّل ا   يدلّت هما و المخترعات قدرته أنشأقد 

ه مردودة يئاتها لديه على لّ كالو ه مسدودةيقتها لديحقعلى  لبالسّ  نّ ا  المنع سبحانه 

ف يكحد أعلمه يال و هوا لٓه ا اّل ال  الّذي ميالمتفّرد العلو ميم القديسبحان المتوّحد العل

المقصود أنت  كايّ ا  ا اّل  حّب أال و كايّ ا  ا اّل اء شأال ن أب كشهدأا لٓهي  يا هوا اّل  هو

يّتك نّ ا   شهدتكما  ا لٓهي يا كشهدأو هوا لٓه ا اّل ال  قانيالمعبود باإلأنت و حقاقباإل

وجدته معرضا عن قد و ا اّل سواك  أرادا لٓهي  يا شيء منما و هوا لٓه ا اّل ال و كلنفس
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عظمت و كتّمت حّجتفسبحانك  نعاممحشر األعلى  وارداو تابكالفي  كمكح

 يافسبحانك  له كر حبّ يبغ يءلش كديريالمردود من و سواك ديريال  المحمود من كئالآ

 يا اللّهمّ  كشهدأأنت  ا لٓه ا اّل ال  كلحبّ ا اّل  ركقربت الذّ ما و كلنفسا اّل  كقصدتما  ا لٓهي

 بالحّق  كفما من عبد قصد كمكن بحيالعالم كمن عباد كمحبّتألهل  بما تشهدا لٓهي 

نت ملهمه كقد أنت و ا اّل  كامكحأدبرت من أمن نفس ما و نت قاصدهكأنت و ا اّل 

لديك  شهدأشريك لك ال  وحدك أنت ا لٓه ا اّل ال  ا لٓهي يا كجحده سبحانفي  كحبّ 

 هيجل حبّه فأعلى  لّ كالو توبكن ميسطر الموّحدأفي لديك  كالقاصد نفس نّ أب

أنت  ا لٓه ا اّل ال و قبضتهفي و سواه خلقهما و أنت ا لٓه ا اّل ال  اهللأنت  كنّ محبوب أللديك 

مجهول  بالحّق  كيالحرام لد كهر شهرالشّ  ّن هذاا  ا لٓهي  يافسبحانك  ك شيءمثلكس يل

بعد من عن ال العصمةو كركة الحّب من ذلذّ  كمحبّتألهل ا لٓهي  يا اللّهمّ  يمنلهأف

في  وركّر مذالشّ  لّ كو كركر مجعول لذايّل الخكف كمر عندا مدار األنّهمإف كساحة قرب

ع يمن ظهورات بدااللّهّم  يلهمنأفأنت  ا لٓه ا اّل ال  كفسبحان كعهد يم من نسكح

يا  نيّولاأل يآبائا لٓه و ا لٓهي يا تزالال  ئماآديا  م تزلقائما ليا  مبدعهاأنت  كما كمحبّت

 ح
ّ
ا لٓه ال  فسبحانكأهله أنت كما  آل محّمدو محّمدعلى  أن تصلّيلك أسئ وميّ قيا  ي

لو  كمحبّتألهل  ا اّل  مكحال و كتيخشألهل  ا اّل  علمال و كجاللتو كبعّزتأنت  ا اّل 

في  نطقهو ألا لٓه ا اّل ال  الّذي ميالعظ كبها فبحقّ  كحاط قدرتأ قد ّل نقمةكب يتعّذبن

 ئايشأك  لمو يخلقتنقد أنت  ا لٓه ا اّل ال  كسبحانلديك  ناطقأنا ذا كما  كمحضر

على  مت بالعدلكلو ح كنّ ا  و كمن فضلشيء في  ر استحقاقيمن غ كبقدرت يتنيربّ و
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 الغنأنت  ا لٓهي ايوم بدئه فيا من كان هالكبدء وجوده لفي  شيء
ّ
 ا اّل ا لٓه ال  بال مثال ي

ا لٓه  لم تزل كنّ أل كوجهت يدين يبفي  كّل نقمتكر كت من ذييلقد استح كبعّزتأنت 

ا لٓهي  يا كسبحان ككمل في كبداعإتذّوتت بقد  سواهاما و كّل نقمتكو شيء لّ ك

أتوب و جابةاإلأهل  من نفسلألو يلنفسأستغفرك  كعفوثّم  كعفو كسئل من جودأ

من  يفكيمن يا  هوا لٓه ا اّل ال  فسبحانك كتابك حصىأو كحاط علمأقد مّما ا ليك 

 محّمدآل و محّمدعلى  صلّ رّب يا  نرحمٰ يا  اهلليا  شيء منه يفكيال و شيء لّ ك

رّب يا  اللّهمّ لك أسئو مستحّقهو أهلهأنت كما اء مضباإلاء القض ىقضأما  ياقض عنّ و

وليّك  على ن تنّزلأو آل محّمدو محّمد ن تعّجل فرجأو آل محّمدو محّمدعلى  صلّ 

 من شأنفي  ل لهايتعطال  الّتي كلماتكب كمرأب كالمل المدبّر كيديأن يئم باالق

 ظهر حّجتهأو رحمته لعدلهأبواب  اللّهمّ  افتحو سواك علمهايال  الّتي عةيالبدفحات النّ 

خالصا  كوم حّجتين ليدّ ان الكو كرالشّ على  ك شيءعبديال  حتّى لّهاكاألرض على 

 واتمٰ السّ أهل  ته منيوالأهل على و عليه اللّهمّ  صلّ و أنت ا لٓه ا اّل ال  كوحد كل

 كقسمأا لٓهي  ياأنا ذا  هاو ميحالرّ  الجوادا نّك أنت اهلل  أهلهأنت  بمااألرضين و

محّمد  بنةتنتقم بالعدل إلوآله و عليه اهلل محّمد صلّى بةيغ كن تحفظ بقدرتأ كبحقّ 

 اهلل
ٰ
مرّد ال و عدل كئآقضو حّق  كمكحأنت  اّل ا لٓه ا   الا نّك أنت اهلل  آلهو عليه صلّى

 كجودا لى  كهربت من عدلو كنفسا لى  كستشفعت باأنا ذا  هاو ا ليك ا اّل  لشئ

أنت  ا لٓه ا اّل  الا نّك أنت اهلل  مستحّقهو أهلهأنت كما  كتيوالألهل و يلاللّهّم  تبكفا

 العل
ّ
 النّ على  صلّونيته كمالئو ّن اهللا  م يالعظ ي

ّ
على و عليه منوا صلّوان آيها الّذيّ أيا  بي
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سبحان ربّك رّب العّزة عّما يصفون وسالم قولوا و نهيم لدكيٰ هدكما  بّروا اهللكو لمتهك

 على المرسلين والحمد هلل رّب العالمين
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ن من يالعشرو ابعالسّ  لةيل يهو لة المبعثيلفي  المالسّ عليه  ئهادع ان منكو[ 11]

  لىوألا ىلة الخامس من شهر جماديلفي و شهر رجب

 

 بسم اهلل الّرحٰمن الّرحيم 

على  ر المتعال الحمد هلليبكهو الا لٓه ا اّل ال  الّذي مدالّص  الفرداألحد   الواحدلحمد هللأ

ال  العادل المحمودبأنّه  العهودهل أقن يأحتّى  مواضع رسالتهو مرهأعّرفنا من مواقع ما 

الّذي  جرة المقصودالشّ و د المحموديّ لسّ بالك أسئ ينّ ا  اللّهّم  م المعبوديهو القدا لٓه ا اّل 

مقام على  امينات للقكالممبحبوحة  انتجبته منو كته لمحبّتياصطفو كاخترته لنفس

ال و ذاتيّتكاء األشي كتدرال  انكذ ا  ة يّ المعروففي  كجعلته مقام نفسقد الّذي  كرسول

 عليه صلواتك نييّ نّبد خاتم الر محمّ يالّسراج المنو ريذر النّ يالبشيّتك نّ ا   عرف العبادي

 فيرالشّ  بمبعثها لٓهي  يا اللّهمّ لك أسئ نياهرالّط  عتهميشعلى و نيالمهتدئه اأوصيعلى و

في  تهيتظهر والالّذي أنت  نيجمعأاختصصته لنفسه دون الخالئق الّذي  عيئه المنابهو

المقام هذا على  اللّهمّ  كحمدأف عتراف بنبّوتهمقام اإلا لى  ناتكلة لبلوغ المميهذه اللّ 

اء تش تمنع عّمنواء تشكما اء تش منعلى  نّ تمالّتي  عةيلة المنيالنّعمة الجل كتلو ميالعظ

 كعند يء وجود لشن اليح كرسولو حبيبك انكقد  بأنّها لٓهي  يالديك  شهدأواء تش لما

شّعة أمن و كاختراعفي  المحبوبو كبداعا  في  هو المقصودبأنّه  ة معترفةيّ ّل البركو

 ا لٓهي يا اللّهمّ  لكأسئتذّوت المتذّوتون فيره كل ذضمن فاو المتحّققون تحّققينوره 

أنت  كماصلواتك  فضلأن بييّ المرضئه اأوصيعلى و عليه أن تصلّي يموالو يديّ سو
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ما  مكتحواء تشما  تفعل كنّ ا   كمل جزائكأته بين اخترتهم لوصايالّذو هين تجزأو أهله

 كبحبّ أنت  ا لٓه ا اّل ال  ستحقاقالمعبود باإلنت أ ا لٓهي يا ريقدشيء  لّ كعلى  كنّ ا  و ديتر

ا اّل  شيءال و كجاللتو كفبعّزتاء فنعن ال يحفظتنقد  كبقدرتواء للبق يخلقتنقد 

 اخترتما  كبا اّل  ةقوّ ال و حولال و كنفسبحّق فار النّ  كمحبّتألهل  ترلو قدّ  كتيّ بمش

 عل كب كفىو شريك لكال  وحدك أنت ا لٓه ا اّل ال  كرضاو كحبّ ا اّل 
ّ
اهلل أنت  دايشه ي

قد يا موالي  نيالعالما لٓه  اهللأنت و نيالبالّط  رغبة ىاهلل منتهأنت و نيمحبوب العارف

 اهلل ربّناأنت  بأنّكآله و اهلل عليه محّمد صلّى كمقام ظهور عدلفي لديك  اعترفت

ذاتيّتك  نّ أ شهدأا لٓهي  يا األرضينو واتمٰ السّ  عيبدأنت  ا لٓه ا اّل ال  نيّولآبائنا األرّب و

 زّ ع قدأنت  ا لٓهي يا ليبسّ عن ال مسّدد العباد كتيّ نونيكو قيرّط عن ال عة الخلقمقّط 

 أنت ا اّل أنت  فيكحد أعلم يال  ا لٓهي يا كسبحانو شيءا ليك  ناليال  اعزّ  كنفس

 قترانعن اإل كسيتعّرف العارفون بتقديالمبتدعات  كبداعإفبشريك لك ال  وحدك

ال و هوا لٓه ا اّل ال  ا منيفتراق فعن اإل كهيم العالمون بتنزلّ تعيالمخترعات  كباختراعو

ّن ا  و قطعونيال و اإلبداعل مبلغ يون سبكسلين يّن العارفا  هو يعرف كيف هو ا اّل 

 ينفس كبداعإبا لٓهي  يافسبحانك  صلونيما و ختراعاإلمقام ا لى  صعدونين يالموّحد

 يا كحقّ اء دأفي  ريت بالتّقصقنيأقد  يعمالأ كباختراعو كعرفت العجز عن معرفت

 بالحّق  كعبدويفهم سواك  هم عّمنأنفسقطعون يا ّن الّذين سواك  حدأل أملجال  ا لٓهي

 ا ليك ستشفعتا كبنفسو كعرفت كبا لٓهي  يا يءبش كعرفويلم  كريلوذون بغيا ّن الّذين و

 قمةالنّ  كمنا لٓهي  ايف كركذير فمن كتلهمه الذّ لوال و كحبّ يد الحّب فمن يترلوال 
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ال و ا ليك ا اّل  مهربال  نا المقّصر المسرفأو لالمنعم المفّض أنت  زليرامة فلم كالو

لديك  كبجود ذولأأنا ذا  هاو ا ليك كمن عدلا لٓهي  يا نا الهاربأفلديك  ا اّل  نجاة

أنت  كنّ ا  و سواكال  المقصودأنت  انيبال عن كعلم كفى قدأنت  ا لٓه ا اّل ال  فسبحانك

مستحّقه و أهلهأنت كما  آل محّمدو محّمدعلى  أن تصلّي لكأسئ كدونال  المعبود

 باهلل العلا اّل  ةقوّ ال و حولال و غفرةالمأهل و التّقوىأهل  كنّ ا  
ّ
ربّك فسبحان م يالعظ ي

  رّب العالمين الحمد هللو المرسلينعلى  سالمو رّب العّزة عّما يصفون

 



من آثار حضرت نقطه اولى  –صحيفه مخزوميه   

 4٨ 

 هر شعبان ف من شصلة النّ يلفي  المالسّ ه علي ئهادع ان منكو[ 12]

 

 م يحالرّ  حٰمنالرّ  بسم اهلل

 هو العلا لٓه ا اّل ال  نأة بيّ شهد لنفسه بالوحدانالّذي  لحمد هللأ
ّ
 بيالقر من هويا  ميالعظ ي

ا لٓهي  يا ر المتعاليبكال هوو مثلهكس يلو عباده د عن مالحظةيالبعو عّزة ذاتهفي 

 كريالحظة غعرضت عن مأ ينفس كجذابإبو كديشهدت توحقد  يلنفس كبشهادت

في ا لٓهي  يا كيعترف لدأ كحمدألم  كركذ يتلهمنلوال و كركأذلم  كنفس يال تعّرفنلو

ن ينستع كايّ ا  و نعبد كايّ ا  أنت  ا لٓه ا اّل  ستحقاق الالمعبود باإلبأنّك  لةيلة الجليهذه اللّ 

ن أ منيّتك نّ ا   تعّظمتو كريحد بوصف غأ كعرفين أمن ا لٓهي  يا كّدست نفستق

ّل كو ديفربالعّزة والتّ  كة معترفة ليّ ّل البركا لٓهي  يافسبحانك  كعبادتوصف بعرفان 

الّذي أنت  كلنفس كريمن داللة غا لٓهي  يافسبحانك  ديالتّوحو الهندسة مقّرة بالثّبات

ال و سواك ا لٓه مشفقون فال كتيهم من خشو كن بعّزة نفسيالمخلص كئآيولأرم كت

ما  بعد كعبدوي لّ كو نقطاعل اإليتعّرفهم سب ما بعد كدعويا لٓهي  يا لّ كف كدون معبود

 من مدبّرما و كن من قبول حبّ وّ كتقد  ا اّل  شيء منما  ا لٓهي ايمتناع فق اإليتشهدهم طر

سواك ما و ك شيءمثلكس يفلاء األشيرّب  اهللفأنت  كتذّوتت من قبول عدلقد و ا اّل 

 رادّ ال  ان محدوداكد فيذا ترا  و ان موجوداكفاء تش ذاا  الّذي أنت  شيء مناء األشي أمنش

 ا لٓه ا اّل  الح فالالّص  العملو بيّ الّط  لمكصعد اليا ليك  كرادتإل بمعقّ ال و كتيّ لمش

 أن تصلّيلك أسئو سواك شيءعلى  لّ دما و كتجعله لنفسالّذي سمك اب لكأسئ أنت
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مفتوح  كبابأنت  ا لٓه ا اّل ال و كطاعتو كركن تشّرفنا بدوام ذأو آل محّمدومحّمد على 

شهدت أو ا ليك يقبلت بنفسأقد ا لٓهي  ياأنا ذا  ن فهايموضوعة للّراغب كسنّتو نيالبللّط 

 كّن محّمدا عبدأو شريك لكال  وحدك أنت ا لٓه ا اّل ال  اهللأنت  بأنّكلديك  يلّ كب

بلوغ و زمانعلّو األفي  رسلتهأو كمقامعلى  اميان للقكماإلبحبوحة  انتجبته منالّذي 

 كلظهور امتناناء رفالشّ  شرفأواء عرب العربأفي  ظهرتهأو كمال نعمتكام الستيّ األ

أركان و كيتراجمة وحو كتابكن حملة ييّ المرضئه اأوصيعلى و عليه اللّهمّ  لّ فص

قلوبهم محّل و كفئدتهم مقام محبّتأجعلت قد  نيالّذ كادبعأمرك  والةو كديتوح

 كة عن عدلفعالهم دالّ أو كئاسمأصفاتهم مظهر و كرادتا  من كنفوسهم مو كتيّ مش

 كته لمحبّتياجتبو كته لنفسياصطفالّذي وليّك  ئمهماقعلى و عليهم اللّهمّ  فسلّم

 رهكلو و كمقامعلى  اميترضاه للقو تحبّهالّذي  كوميخزنته لأو كحفظته لظهور عدلأو

قد  كنا بعّزتأو د عنهيتركما  انتظرت فرجهو هيفاء تشكما  به آمنتا لٓهي  يا ونكالمشر

 شيء من يءالمحمود فما لش كئاقضو المقصود كنت فعلأنت أكما  كت عنيرض

 كسلطاناء ن من قضيّ تعقد  ا اّل  يءلششيء  منما و كتيوالاء تحّقق من رضقد  ا اّل 

ع يبجم كالمستتر بسترو كمرأئم باالقوليّك على  أن تصلّي ا لٓهي يا اللّهمّ لك أسئف

اللّهّم  كقسمأو كتابكا اّل  هايحصيال و كعلما اّل  ط بهايحيال  الّتي عةيالبد كشئونات

ن أو تهيوالفي  نيالمستقرّ و محبّتهفي  نيمخلصمن ال ن تجعلناأبحّقه ا لٓهي  يا كيعل

لنا  كئام قضكحفي  ن تقّدرأو هرضس محينفوسنا بتقدو تشّرف وجوهنا بنظرة طلعته

 كبجودا لٓهي  يا اللّهمّ لك أسئو نيالمخلص كئايولأرجعة و دولتهفي  نايحأفالموت 
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 الّتي كن تحرسه بقدرتأو تنامال  الّذي كنين تحفظه بعأ كحبّتأر يخ آلهو ق محّمدبحو

ّل كاللّهّم  كدرأف كظهوره بعدل ّق ستحيحد أفما من  كن تعّجل فرجه بجودأو امرتال 

 يافسبحانك  ة عن حضورهيّ عالرّ  منعت قد الّتي حجابارفع األو كن بفضليالعالم

حتجبون يال  كئايولأ نّ ا  و تختلفال  ظاهرة كنتسلطو تحتجبال  ئمةآق كحّجتا لٓهي 

آل و محّمدعلى  أن تصلّي ا لٓهي يالك أسئمال دونهم فن تحجبهم اآلأا اّل  همتيّ عرعن 

ا اّل  ةقوّ ال و حولال و ريقداء تشما على  كنّ ا  تقّرب دولتهم و ل فرجهمن تعجّ أو محّمد

م على المرسلين والحمد سبحان ربّك رّب العّزة عّما يصفون وسالن يالعالمرّب يا  كب

  هلل رّب العالمين
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  ن من شهر رمضانيالعشرو ثاللة الثّ يلفي  ئهاان من دعكو[ 13]

 

 بسم اهلل الّرحٰمن الّرحيم 

لة يلرّب  اللّهمّ  ميكز الحيالعز هوا لٓه ا اّل ال  الّذي رضاألو واتمٰ السّ   فاطرلحمد هللأ

ذه ه في يل رن تقدّ أ كبجودا لٓهي  يا همّ اللّ لك أسئلف شهر فأرا من يجاعلها خو القدر

 آل محّمدو مبدعها لم تزل لمحّمدأنت ما  كقدس مقاماتو كلة من نفحات مجدياللّ 

نزلت أقد  الّتي ةكلة المباريذه اللّ ه في ن ترحمنا بهمأو صالاآلو وّ بالغدصلواتك عليهم 

 نّ الم ذو كنّ ا  ن ييّ المرضئه اأوصيعلى و عليه صلواتك محّمدحبيبك على  نآره القيف

اء تشكما اء تش منعلى  عدل تمنّ  كئاقضو فضل كؤام عطيالفضل العظو ميالقد

بالّرحمة  يم لكن تحا  أنت  ا لٓه ا اّل ال  الّذي اهللأنت  كنّ ا  اء تش لمااء تش تمنع عّمنو

اهلل فأنت  نايديأقّدمت ما على اء بالجز كئاقض ين تمضا  و تناكدرأقد  كة جوديّ هلأف

كما  اضالرّ  ا اّل  حدتقّدر ألال  مراألفي  المطاعو الفعلفي  المحمودو مكالحفي  العادل

 يا كئابقض يالمحمود من رضا ّن و كمكر حيّ ّن المحروم من غا  اء البه كان من شأنك

 كبقرب ين تشّرفنأ كبحقّ  كيقسم علأفشرف منها أتاب كال أحصىما  لةيهذه لا لٓهي 

ا لٓهي  يا قبلتأقربت عّزا فما  يتلهمنال لوو ئايشأك  لم يخلقتنلوال  كركذ ين تلهمنأو

 ذوأنت  ا لٓه ا اّل ال  الّذي اهللأنت  بأنّك كشهدأو لديك يهربت من نفسو ا ليك يلّ كب

تهم ياجتبو كن اخترتهم لنفسيالّذ كئأحبّا آلهو ّن محّمداأشهد أو الفضلو الجود

كرمون معباد ﴿ :حّق  كقولو قلتو كتابكفي  تّهمعنو كتهم لمعرفتياصطفو كتلمحبّ 
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 لكلّ  شهدأو ستحّقونيكما  عليهم اللّهمّ  لّ فص 13﴾مره يعملونأال يسبقونه بالقول وهم ب

 تحّب كما  ا اّل  حببتأال واء تشكما  ا اّل اء شأ نأحببت أما  تابكشهد الكما  ا لٓهي يا

 عل تابكبمن عنده علم الو كب كفىو
ّ
بر كو كيف يعظم جرمقد ا لٓهي  يا دايشه ي

ن ا   كجاللتو كظ فبعّزتيالحف كتابك يحصيمّما  قلّ أل يبد الّذلنا العأو لديك يريتقص

 كط علميتحالّتي  كّل نقماتكب يتأخذنو جاعلهاأنت  الّتي كع سطواتيبجم يتعّذبن

 عدل كمكحأنت  ا لٓه ا اّل ال  اهللأنت  بأنّك كمشهد عبادو كمحضرفي  نطقبها أل

 عل كم منكالحذلك  نّ ا  و ظاهرة كغيعالم تبلأو بالغة كحّجتو حّق  كفعلو
ّ
ما و حّق  ي

أنت  كنّ ألأمرك  غفال من بعضا  و كركلمحة من سهو ذاء جزذلك  لّ كون كيال و انك

 كقبضتفي و كان خلقكقد سواك ما و ك شيءمثلكس يلو انكزل يلم الّذي  اهلل

ف يكف كبدء وجوده بعدلفي  يءطاقة لشال و فضل كلم تزل فعلا لٓهي  يا كسبحان

 نّ الّظ  ذاكهما  كسبحانفسبحانك  بالعدل يم لكن تحا   آهثّم  استقّر بعده بالعدل فآه

اعتصمت بحبلك قد  كئأحبّا ريخآل محّمد و محّمد بحّق و كجاللتو كفبعّزت كب

 ين تقّدر لأوأهله أنت كما  آل محّمدو محّمدعلى  أن تصلّيلك أسئو كبجودلذت و

ما  ريّل الخكله  مردّ  ال الّذي المحتوم كئافة بقضيرالشّ  لةيذه اللّ ه في كمحبّتألهل و

ء اآلالو الجود ذو كنّ ا   كتابك أحصى ّر ماالشّ  لّ كمة عن صالعو كعلمبه  طيحي

 ينيقّرة ع كئاأحبّ  ركذو يمقصد كتيّ عطو يمطلبا لٓهي  يا كوجهاء يبركالو العظمةو

 كرحمت يتقّدر ل أنم يالقد كجاللو ميالعظ كبحقّ لك أسئ أنت ا لٓه ا اّل  الفسبحانك 
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في  الورودو الحرام كتيبة ارين من زيالمقّرب كئايولتقّدر ألما  مةيلة العظيهذه اللّ في 

 كراماتكمن  كط بها علميحيما و المشعر والمقامفي  الوقوفو رامكال كمشاهد حجج

 ا لٓه ا اّل ال واء تشكما اء تش الفضل لمن ذو كنّ ا  سواك  حدأط بها يحيال  الّتي عةيالبد

كما  يفاستجب ل يلهمتنأبما  كدعوأا لٓهي  اي كحسان سبحاناإل م ذويالقدأنت 

سبحان ربّك رّب العّزة عّما يصفون وسالم على  عاديتخلف المال  كنّ ا   يوعدتن

  المرسلين والحمد هلل رّب العالمين
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 الّسالم بعد ختم القرآن عليه  ئهاكان من دعو[ 14]

 

 م يحالرّ  حٰمنالرّ  بسم اهلل

الّذي  هللالحمد و ئب مجدهاازلة من سحقدرته النّ نات بكللمم ىتجلّ الّذي  لحمد هللأ

في  اتيمن نزول آأراد قد الّذي  هللالحمد و بعدلهشيء  لّ كم كتاب حكالفي  نّزل

 كحمدأاب ياإلو المبدءفي  ظهور فضله لّ كعلم الين لآرم القكاآلفاق حو نفساأل

بالحّق  كحمدأو سواك ط بهايحيال  الّتي عةيالبد كمن نفحات يبما تلهمنا لٓهي  يا اللّهمّ 

ن يالمقّرب كئايولألهمت أما  شأن بمثل لّ كفي  كمناجات يلهمتنأقد الّذي  ميالعظ

 كمحضرفي  ناطقأنا ذا  فها كئالآذّرة من اء ا حص عن يلّ كر صق كجاللتو كفبعّزت

س يلو شريك لكال  وحدك أنت ا لٓه ا اّل  ال اهللأنت  بأنّك جمعهمأمشهد الخلق و

 حدأتعلم أنت كما  ذاتيّتك علميال  األزل حالةعلى  لم تزل لفردافأنت  ك شيءمثلك

 انكقد  يءلشّ ا ذا   يءتعرف بشال  الّذيأنت  حدأعرف تأنت كما  كتيّ نونيك عرفيال و

ات يت من آئيّ تشقد  ةيّ ئيالشّ  ذا  شيء  تحجب عنال  الّذيأنت و كمن خلق ةيّ ئيالشّ في 

 تحّقققد  شيء منال  البدع كئانشا  من الخلق  دّ حا لٓهي  يا اللّهمّ فسبحانك  كتيّ مش

 ا لٓهال و ناتكعن وصف المم يموالفسبحانك  كريه عن غزّ نبالتّ ا اّل ا لٓهي  يا كعرفتما و

قد  بما ناتكّل الممكمن ثّم  لنفسهشهد كما  آلهو عليه اهلل ىشهد لمحّمد صلّ أو سواك

ط يحين أأو  دعب كبيعرف حبين أ منجّل األ أنت اللّهمّ فسبحانك  كلهمته من فضلأ

 وحدك أنت ا اّل  ف هويكعلم يال  لنفسه كشهدت نفسقد كما  شهد لحّقهأشيء  بعلمه
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 عتقديال و كيحد حّقه فأعلم يال  كسبحانو أهله هوكما  عليه اللّهمّ  لّ فصشريك لك ال 

 منال  كبداعا   مناء حّق الجزّل الخلق كعن اللّهّم  فاجره كحقّ ا اّل  حّقهفي يا موالي 

 مايعلشيء  لّ كنت بك كنّ ا  و رايقدشيء  لّ كعلى  نتكلم تزل  كنّ ا  ه حقّ في  شيء

ات يآو كديتوحأركان و كيتراجمة وحو كتابكن حملة ييّ ئه المرضايوصشهد ألأو

هم يفآله و عليه اهلل صلّىمحّمد  كيّ شهد نبقد كما  ككة ملثورو كخزنة علمو كعظمت

أعظم  كاتيآو وهامها األط بوصفيحت نأ من جلّ أ كفسبحان قدرتعليهم  كمن شهادت

قل لو كان البحر ﴿ :حّقهافي قولك الحّق و قلتفسبحانك  قالماألبنعتها  ين تجرأ من

 14﴾ن تنفد كلمات ربّي ولو جئنا بمثله مدداأي لنفد البحر قبل لكلمات ربّ  مدادا

فسبحانك  أنت ا اّل عليه  همكما  همحقّ و نيبيّ الّط  كعلم وصف حججيال  كفسبحان

 كاميّ أبشئونات عليهم  أن تسلّمعليهم  كم منيالعظ كبحقّ لك أسئ موالييا  اللّهمّ 

بواب من لألا لٓهي  يا شهدأو ريقد شيء لّ كعلى  كنّ ا  أنت  ا اّل  علمهايال  الّتي المنشئة

 أنت ا لٓه ا اّل ال  ا نّك أنت اهلل شيء لّ كمن قبل  كلنفس ذاتيّتك شهدتقد كما  عتهميش

 كقولو ث قلتيد حيز المجيالعز كتابكفي  همتّ عن نيرمون الّذكالم كنّهم عبادأشهد أو

ن أاللّهّم لك أسئو 15﴾يعملون همرأعباد مكرمون ال يسبقونه بالقول وهم ب﴿ :ّق الح

ن يالمقّرب كائحبّ تحّب ألال ما  لّ كعن  كن تحفظهم بقدرتأو األكبر كسيتقّدسهم بتقد

الّذي  ن الحمد هلليالعالمرّب ا نّك أنت اهلل و ريقداء تشما على و ميعلشيء  لّ كب كنّ ا  

نزل قد الّذي  رمكسم األوالرّ األعظم  سماإلو ور األقومالنّ و تاب األقدمكنه بيهدانا لد
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 كمحبّت رّ آمنت بس ينّ ا  ا لٓهي  يا اللّهمّ  كشهدأفان يالبألهل  كقّدرت بفضلقد  ه بمايف

 ه منيعلت فجو من خلفهال و هيدين يه الباطل من بيتأيال  الّذي كتابكبثّم  تهيعالنو

 تمنع عّمنو بهاء تشكما اء تش منعلى  نّ تمو ىترضو تحّب كما  ظيالحف كسرار لوحأ

لمة كظهرت أقد  الّصفاتو الفعلفي  المحمودو اتذّ المعبود بال كنّ ا  به اء تشكما اء تش

أخذ يسبل معرفته لعلى  كبقدرت كات مجديآعليه  نزلتأو شيء منال  عةيالبد

تقّدر له ما  دون كلمتكفي  قولواي ت لهم لئاّل رما قدّ بهم بينصذلك  في المؤمنون

 اللّهمّ  ين فوّفقنيالعالمرّب أنت  ا لٓه ا اّل  الالّذي ا نّك أنت اهلل  كظهار عظمتا  و كبقدرت

دنا يّ أو كفئدتنا برحمتأأبواب  اللّهمّ  افتحو طراف النّهارأو لياللّ اء آنفي  لتالوتها لٓهي  يا

الّذي  ن الحمد هلليّولاألآبائنا رّب و ربّنا كنّ ا   كاتيآأس آثار كفي  افوركالاء بشرب م

 استعل
ٰ
 لّ كعلى  عباده بقهر قدرته على  استقهرهللالحمد و شيء لّ كعلى  بعلّو عّزته ى

ته يّ ربوبعلى  اليدلال و تّخذ صاحبة لنفسهيلم الّذي  روّ المص يفسبحان اهلل البارشيء 

ته يّ عن مشا اّل  ونكحيال و قدرتهعلى  ا اّل  ونلّ ديال  ئهانشا  بحدود الخلق محدود  ذا  

 كتيّ نونيكنه كحد أعرف يال و كة نفسيّ ذاتذاتيّتك على  لّ دقد  مدالّص  الفرد كفسبحان

به  كط علميحيبما  كبداعا  أهل  لّ كمن  كتيّ شهد لذاتأا لٓهي  ياأهله أنت كما 

 يسر لنفيالتقصو بالّذنبلديك  عترفأو أنت ا لٓه ا اّل ال  كوحد كلنفس كشهادتك

لمحة  كعن طاعتشيء  غفلي لئاّل  كل محبّتكيهعلى  كخلقتنا بقدرتقد فسبحانك 

عّما فآه آه  كبتيجالل هو كعظمت زّ لع ينبغيال  مّما كط بنا علميحيمّما  فآه آه نيع

 فآه آه كره عند طلعتكذأحتّى  له حّدا ىرأال  مّماما  ظ من سرائريالحف كتابك يحصي
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حتّى  كمقام حبّ ا لى  اللّهمّ  فاجذبهم كبعد عن قربفي  ا اّل  ئقالخال أنفسوجدت ما 

 دين يبفي  رير الغكنسوا حّظ ذو كظالل محبّتفي  استأنسوا
ّ
 كفبعّزتا لٓهي  يا كوجه ي

ا يئا فيشأك  لمأنت  اللو كركبذ كركذأو كبدعوت كدعوتو كبنفس كعرفت كجاللتو

 يحوالأ منتاه سوأ ايو لديك كريرا من غكذ يديتبت بكمّما لديك  يحوالأمن حسرتاه 

 كبعّزتا لٓهي  ايفا ليك  كرير غكمتقّربا لذا اّل  هايشهدت فما و كردت دعوتأقد لديك 

 يغفالا  ذلك  تعلم بعدأنت و كسبل مرضاتو كلمحبّتا اّل  شيء ركقربت ذ ما كجاللتو

م يهذا المحضر العظفي لديك  شهدأفسبحانك  كعن مقعد محبّت يدبارا  و كنفسفي 

ر كها ألجل ذيتقدر علأنت  كنّ ا  الّتي  كّل نقمتكب ياهلل لو تعّذبنأنت  بأنّك كيدين يب

قد  بما كبعذاب يتنييحأثّم  هايف يمتّنأو لّهاكئق النّهار ادقو لياللّ اء آن من آنفي  كريغ

 كنّ ا   كمحضرفي  قولأأنا ذا  فهاسواك  ا لٓهال  الّذي كقّ فبحلديك  أمرك منت قرب

 نكميال  الّذي العذاب ذلكون كيال و انكما و الفعلفي  محمودو مكالحفي  عادل

يا  اهلليا  ا بهاقّ حنت مستكل كر عند طلعتير الغكر من ذكبذاء منه جزأعظم  كعلمفي 

أنت  كجاللتو كفبعّزتلديك  يعمالأو يهربت من نفسو ا ليك يلّ كقبلت بأقد  نرحمٰ 

قد و ذاتيّتك كتيّ عرف العباد بذاتقد  ينونة ذاتيكفي  المعبود كنّ ا  و يفعلفي  المقصود

 كبقدرتشيء  منال  تبدعهامّما  كمعرفتا لى  لّ كبلغ الويّتك نّ ا   كتيّ نّ إعرف الخلق ب

 شارة منا  ا ليك  رين تشأأو  حدأأهله  نتككما  كعرفين أ من لّ جاألأنت فسبحانك 

فسبحانك  حّق العبادة عبد كعبديلن و شيء حّق العرفان كعرفيلن فسبحانك  حدأ

ال و كتوصف بسواال و كريتعرف بغال  بأنّك كمعرفتفي  يءلششّك ال  ا لٓهي يا اللّهمّ 
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ال  الّذيفسبحانك  م المتفّرديالقدو فرد المتوّحدالفسبحانك  يءلش كنفسا لى  ليسب

 كبداعا  مقام في  ا اّل  انكما  ّن حّظ الخلقا  ا لٓهي  يا لّهاكاء األشيهو عن وصف ا لٓه ا اّل 

 قوليعّما ا لٓهي  يافسبحانك  كبة اختراعرتا لى  انكقد  ّن رجوع الخلق لعبادا  و

 كاتيئة آاة لقريلة الفانيام عمرنا القليّ أفي  قناوفّ ا لٓهي  يا رايبكعلّوا  كمعرفتفي  المونالّظ 

محبّتهم و كقرنت طاعتهم بطاعتو كن اخترتهم لنفسيالّذ اليتكوألهل  اعةالّط و

عليه  لتنزّ قد الّذي ليّك و طاعة كبجود تب لناكفاا لٓهي  يا اللّهمّ  كفسبحان كبمحبّت

 ا لٓهي يا دهشأرباب األرّب يا  ا ليك بالوصل كراتيه سبل خيديأفي  جعلتو كاتيآ

 عليه اللّهمّ  صلّ و أهلهأنت كما  كبجوداللّهّم  عطهأله ف كتشهد نفسأنت كما  لديك

 ا اّل  عيالبد كعلم صنعيال  ا لٓهي يا المغفرةأهل و التّقوىأهل  كنّ ا   مستحّقهأنت كما 

 كبجنوداللّهّم  الخالص فانصره كنيدا اّل أراد ما و كبا اّل  نعالّص ذلك  دلّ ما و نتأ

به  طيحيما  ريّل الخكمن دخل باب طاعته على و عليه نزلأو سواك رهمين لم يالّذ

 الغنأنت  كنّ ا   كطاعتأهل  تحّب منال  بما كمحبّتألهل  اللّهمّ  اغفرو كعلم
ّ
 الفرد ي

 شهدأو كانيعصفي  ا اّل  ذلّ ال و كطاعتفي  ا اّل  عزّ ال  شيء كمثلكس يلأنت  ا لٓه ا اّل ال 

 نالغ كنّ أ
ّ
اء غنفي  ليدلأعظم  جمعهمأالخلق  كبداعا   نّ ا  و ّل الخلقكعن  كبنفس ي

 فتّروني كبمحبّتو تعّززوني كن بعّزتيالمؤمن كّن عبادا   كفسبحان كعّز سلطنتو كقدرت

ء الاآلو المجد كل هيا لٓ  ياك فسبحان ايّ غنسواك ما  عن كل قدرتكيهفي  انواك ذلكلو

الّذي  كتابكتالوة في  ينطقتنأقد  كنّ ا  يا موالي  اللّهمّ فسبحانك اء يبركالو العظمةو

ه يلقد فّصلت فو كنزلته بقدرتأ كتابكّل كعلى  منايجعلته مهو حبيبكعلى  نزلتهأ
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لحان أنا من ينزل علأفا لٓهي  يا كق طاعتيطرفي  لزم العباديعّما  كتل محبّ يام سبكحأ

 اتهين بعروة آيمعتصممن ال اجعلناو لسنتنا بحسن عبادتهأ سّهلو عند تالوته كقدس

 خّط على  كات مجدياألقوم آ كصراطو قدماأل كلهمت عبد حّجتأقد  كنّ ا  اللّهّم 

 اتيّ لهمنا عند تالوته خفأا لٓهي  يا اللّهمّ فسبحانك  كمحبّتبحبوحة  فياء ستواإل

 محّمدعلى  اللّهمّ  لّ صف كئاقضو كن بقدرياضالرّ و كامكحن أليعياجعلنا مطو كسرارأ

ء اآلالو الجود ذو كنّ ا  ن يعتهم المخلصيع شيجمعلى و نياهرالّط  كئايولأآل محّمد و

ال  فسبحانكاء رم النّعمكأ كلمتكحّب وء اآلالأعظم  كتيّ عط ا لٓهي يااء البهو العظمةو

 ختلجنايال و قهيتصدفي  كّ الشّ  اعارضنياّل أ زة هذهيالعز كاميّ أفي  قّوناأنت  ا لٓه ا اّل 

رغبوا عّمن و كنيعزاز ده إليلا  لّهم كانقطعوا بقد  نيذمن الّ  اجعلناو لهيغ عن سبيالزّ 

 قىاتّ و بابهفي  دخلياجعلنا مّمن و ا لٓهي يا اللّهمّ فسبحانك  كديلمة توحكعزاز سواه إل

أس كفي  رافوكالاء ته بشرب موٰ يظّل حفي  نكسيو حرز سلطنتها لى  بهاتشّ عن ال

ما  كتابكفاحفظ ب يموالو يديّ سيا  سفارهأ برسالة يقتديو بضوء نوره يهتديو حبّائهأ

 يموالو يديّ سو ا لٓهي ياف ضوانالرّ  سبلا لى  به نعرج اجعله لنا باباو بنا كعلمبه  طيحي

ما  ا لٓهي يا كعلمبه  أحاط قدس ّل دنكن من يالمقّرب كئآيولأر يبتطه كاميّ أفي  فطّهرنا

ّل األسباب من كاللّهّم  جرافاألكبر  سبل هذا البابفي  نيالدّ  هذافي  ناأنفسر يختعلم 

 مواتمن األ كمحبّتألهل و يليا موالي  اللّهمّ  اغفرو ىترضو تحّب  كنّ ا  كما  كعند

أنت  كنّ ا  اللّهّم فسبحانك  المغفرةأهل و التّقوىأهل أنت كما  أهلهأنت كما اء يحاألو

بلسان ا اّل  هذه المناجاتب كدعوتما  يتيعالنو يسرّ  تعلمشيء  لّ كعلى  اهدالشّ 
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 كمن مقامات معرفت يلهمتنأعّما أعظم و لّ جأأنت  كنّ ا   كسبحانو نيالمحبّ  كئايولأ

ال واإليجاد  لديك بأّن صنعك كامال عندقد أقّر أنا ذا ها و الّدعواتبهذه  كدعوأ نأب

ما أحاط به و ما أسئلكو شهد أّن كلّما سئلتك من مقامات حبّكأو شيءيحتاج أبدا ب

 ا نّك أنت أجلّ و كرمتني حين وجوديأعلمك مّما ال يعلم به أحد سواك ا نّك قد 

 و أعظم من أن تسئلو
ّ
قد و القدرة لم تخلق شيئا ا اّل  ذوا سبحانك ا نّك أنت القوي

لوال كذلك ما تّم صنع اهلل تعالى عّما و ئك مّما يمكن في حّقهاكّل نعمتممت عليه أ

عن كّل ما  ا لٓهيستغفرك يا بحانك اللّهّم أسمون في أيّامك علّوا كبيرا فليقول الّظا

ا نّك أنت المقصود في و الّرحيم يا اهللاب التّوّ أنت  عّما يحيط به علمك ا نّكو دعوتك

 فضلك عن كّل ما أريدو ن ذنبيسترك عو ك عن علمي رّب العّزةكفى علمو كّل شأن

 ذكرك بما ذكرت نفسك في الكتاب حيث قلتأو مّما ال يحيط به دونكحتاج ا ليه أو

الحمد هلل و على المرسلين سالمو سبحان ربّك رّب العّزة عّما يصفون﴿ :قولك الحّق و

  16﴾رّب العالمين

 

ؤا من هذه الّصحيفة أن يقر ،لشيعته ،بإذن اهلل -عليه الّسالم  -لقد أذن اإلمام و

                    . هو اهلل قد كان بما تعملون شهيداو ،ما استطاعواو ما شاؤا ،األحوال المكنونة في كلّ 
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 ا ضافة أو تعديل مقترح للنص   [ ابجد هوز] 

 ال تغير في النص، انما أضيفت األقواس للتوضيح     "ابجد هوز"

 الشريفةكعالمة لتحديد األحاديث ال تغير في النص، انما أضيفت األقواس      "ابجد هوز"

 القرآنية  ر في النص، انما أضيفت األقواس  كعالمة لتحديد اآلياتال تغي ﴾ والعصر﴿

 النسخة المعتمدةال وجود للفقرات في 


