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  عنوان

 هذهبيه رسال

 

 " رساله ذهبيه.."،  ةإلمباركة ذهبيّ  ةسخهذإ إلنّ  يسمّ أإآلن  ينّنأب شهدك يا إ لٓهيأوإ نّي   

 " زير آغاز  صفحه مى باشد،باعبارت ١٧إين رساله کوتاه که به زبان عربى ودر حدود

 د إلوترار إلصمحد إلفرد إلقهّ إأل هلل إلوإحد "بسم إهلل إلرحمن إلرحيم إلحمد مى گردد:

  ارإلدإئم إلجبّ 
ّ
مره أب إلذى خلق اروم إلمتعال إلمختار وإلمقتدر إلعادل إلغفّ إلقيّ  وإلحى

خطابات إستداللى إين رساله که در سال  برإر."بين من إألسرإر للمقرّ ت إألجوهريا

إبوإلقاسم متخلص ب رإز معروف به ميرزإ بابامرشد  هجرى قمرى به إفتخار ميرزإ ١٢٦٢

متضمن نکات فلسفى وإعتقادى إست که همه به إستناد  نازل شده إست، طريقه ذهبيه

إحاديث مرويه إزإئمه إطهار نگاشته شده إست وحضرت باب  شوإهد قرآنى وإخبار و

مخاطب،إمر خود رإ رسماإظهار نموده وحقيقت ظهور مبارک رإ  ضمن إتمام حجت به

ئل عرفانى که مدلول به وعقايد عرفا وحکما رإ در بعضى إزمسا إثبات فرموده إند

  449كتاب عهد إعلى، صفحه ، "آنهاست مردود دإنسته إند. إستدالالت

 حضرت نقطه اولى  صاحب اثر

   98 – 70  صفحه ،٨٦ شماره ،مجموعه صد جلدى     مأخذ اين نسخه

   خذساير مآ

              ١٥٧صفحه  ، ٣٠١٢ مجموعه خصوصى                 ١٥٧  صفحه  ،٥٣ شماره ،مجموعه صد جلدى

                               ٦4  صفحه ،١٠٠٥ مجموعه خصوصى                             ٧٠  صفحه ،٣٠٣4 مجموعه خصوصى

                              ٥٣  صفحه ،٢٠٠٣ مجموعه خصوصى                           ١٨٦  صفحه ،4٠٠٣ مجموعه خصوصى

                             ١٣٨  صفحه ،٣٠٠9 مجموعه خصوصى                          ١٥4  صفحه ،٢٠٣٨ خصوصى مجموعه 

 شيراز    محل نزول

 ميالدي  1846   سال نزول

   مخاطب 
   : برغاني القزوينيال ويالنيالمالا جواد الميرزا أبوالقاسم عن طريق 

أتباع إلشيخ أحمد إإلحسائي وإلسيد كاظم إلرشتي في قزوين من أقارب جناب إلطاهرة، كان من 
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وكان من أوإئل إلذين أقّروإ لحضرة إلباب برأسة إلفرقة إلشيخية بعد وفاة إلسيد كاظم إلرشتي. 

أجاب دعوة حضرة إلباب وذهب إ لى كربالء مع غيره من إلمؤمنين إألوإئل. و بعدما وصل إلخبر 

يفاء بذلك إلوعد سافر إ لى أن وصل إ لى شيرإز حيث كان من حضرة إلباب من عدم إ مكان إإل

حضرة إلباب قد رجع إ ليها من بعد سفر إلحج. "وكان أول فوج وصل إ لى إلمدينة وقابل إلباب 

 إلنهري، ومرزإ هادي أخوه وإلمال 
ّ
بعد وصول إلمال حسين بقليل مكونا من مرزإ محمد علي

إلمال عبدإلعلي إلهرإتي ومرزإ إ برإهيم شيرإزي وفي عبدإلكريم إلقزويني وإلمال جوإد إلبرإغاني و

أثناء إجتماعهم به أظهر إلثالثة إألخيرون ما تكّن قلوبهم من حقد و عمى وما في أخالقهم من 

ح إنحطاط وتدهور...وكان إلباب قد بالغ في ذكر حيلهم وأعمالهم إلسيئة في إ حدى إأللوإ

بالمال جوإد وإلمال عبدإلعلي )إللهم ألعن إلجبت كتبه خاّصا  وشبّههم بالعجل إلسامري...ومّما

وإلطاغوت إلتوأمين إلمعبودين من هذإ إلشعب إلضال( وسافر إلثالثة إ لى كرمان حيث إنظّموإ 

إ لى إلحاجي ميرزإ محمد كريم خان وساعدوه في خّطته إلعدإئية نحو إألمر... وكان 

- ١٢٦ي، إلفصل إلثامن، إلصفحات إلباب...طرد هؤالء إلثالثة"، تاريخ إلنبيل، نبيل زرند

وإ نّك لتشهد لّما أرإد نفس )إلمال جوإد( أن يجحد حجتي كتبت له في إلحين مثل ما .  "١٢٧

أرإد منّي ليصمت عن لهثه...إللهم عّذب إلعجل وجسده وخؤإره وإلرجل إلذي ينصرهم 

إر إلولياني وإ ّن أعظم ما نزل بي عمل خؤ. "٢١٨، إلصفحة ٣بكفرهم"، ظهور إلحق، إلمجلد

 وإ ّن إهلل قد. "إلصحيفة إلجعفرية، من آثار حضرة إلباب]إلمال جوإد إلويالني[ في ظلمه"، 

يدإه بما فعل  قد إكتسبت (إلويالني)إلمال جوإد  لهموّ أعرض وكفر وإ ّن أخذه في هذه إلّدنيا بما أ

ه نّ إ  أحد و ىما ال يرضب قد عملت يدإه)إلمال عبدإلعلي هرإتي( دبر وإ ّن ثانيهم أبمثل إلحيوإن و

  تفسير سورة إلكوثرى"، فترأخذ وإقد ميرزإ إ برإهيم إلشيرإزي( )ثالثهم  إ نّ إليوم في ضالل وسعر و
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 ن الراحيمبسم اهلل الراحم  

 

 

 إلحو إئم إلجبّارّصمد إلوتر إلدّ إل حد إلفرد إلقّهارإأل  إلوإحدلحمد هللأ
ّ
إلقيّوم إلمتعال  ي

برإر ن إألسرإر للمقّربين مات إألمره جوهريّ أخلق بإلّذي  ارادل إلغفّ إلمقتدر إلعو  إلمختار

اء سمإأل يسبّحون إهلل خالقو هوتفوق عرش إلاّل إء إلحمر [رإئرسّ ]إلعلى  إلّذين يستقّرون

فتح باب إلّذي  إلحمد هللو ختيارنوإر بحكم إإلات إألكينونيّ  يفات بما خلق إهلل فإلّص و

إلّذين جعل اء نإلسّ  أهلن جبين متإلبشر إلمحواء إلعم أهلن مإلجّرة على قلوب إلّصافين 

 يم دإر إلقرإر فيها بنفله قّدر إهللو إلجبروت أجمة نقصاب إلثّالثة م حلّ  يانهم فإهلل عرف

 ختيارإإلفي  للّذإت بالّذإت بسّر إلعدل غيار عن ساحة قرب طلعة ظهور إلّذإتإأل

 إلملكوت أجمة في على رفرف إلخضر كئونذين يتّ ل إلحكم للّ نزّ إلّذي  إلحمد هللو

ن فريدوس ممكفهّرإت إإل ظاللفي  شجرة إلقّدوس إتإ شاريعرفون و ات إلملكجنّ و

 يّاتنّ إإلومات إلعالفي  إلنّفسانيّاتو إلمقاماتفي  يّاتتإلّذإو الالتإلدّ ي إلكينونيّات ف

في  متقّدساتإلوإلّشئونات في  إلمتلئلئاتو إلّظهورإتفي  جلجاتلإلمتو إآليات في

ن ات مطعإلمنقفي  إلمتالمعاتفي إآليات و إلعكوساتفي  إلمتشعشعاتو إلبروزإت

كّل اء إلقض طمطام يمّ إء ن ورماء عند طلوع شمس إلبه زنليميّ إء لوإح ياقوت إلحمرأ

اء مّ تلك إلفتنة إلّص في  مّن إلكلّ ليعلّ و إلقرإر أهل عنإلفرإر عن إألخيار  أهلن ار مإلفجّ 

بعد إء حكم إلبداء لمإلّظ اء نحإلّط اء إلجهن ءإلّصيالإء إلغبراء مإلبكاء لعميإاء همإلدّ 
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ية آلإاء نشإإل أهل مناء نإلسّ واء نإلثّ واء إلبه ثمّ  ءافي نفس إلقضاء مضإإلواء إلقض

 ل إهللبما نزّ  ةن هلك عن بيّنليهلك مإء ركن إلخضرآية  من ءإة عن طلعة إلحمريّ إلمتجلّ 

 خرءإو هذإ فليذوقوه حميم وغّساق﴿ إلحّق قوله و ار حيث قالشأن إلفجّ ي فإلقرآن  في

بل أنتم ال  قالوإ هذإ فوج مقتحم معكم ال مرحبا بهم إ نّهم صالوإ إلنّار من شكله أزوإج

فزده عذإبا ضعفا في  قالوإ ربّنا من قّدم لنا هذإ مرحبا بكم أنتم قّدمتموه لنا فبئس إلقرإر

هم سخريّا أم زإغت عنهم أتّخذن   من إألشرإر ال كنّا نعّدهملنا ال نرى رجا قالوإ ماو إلنّار

قل إ نّما أنا منذر وما من إ له إ اّل إهلل إلوإحد  إ ّن ذلك لحّق تخاصم أهل إلنّار إألبصار

 ن حم يىيحو 1﴾وإت وإألرض وما بينهما إلعزيز إلغّفارإلّسم   رّب  إلقّهار
ّ
ل بما نزّ  عن بيّنة ي

قوله و قال 2﴾عذإبو إلّشيطان بنصب ينمسّ  ينّ أه نادى ربّ ﴿ لمنإلخطاب في  إهلل

وإ ّن له عندنا لزلفى  هذإ عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب﴿فصل إلخطاب في  إلحّق 

وخذ بيدك ضغثا ﴿ 4﴾ركض برجلك هذإ مغتسل بارد وشرإبإ﴿ 3﴾بآوحسن م

للمتّقين  نّ إ  هذإ ذكر و﴿ 5﴾ّوإبأ نّهإ  ه صابرإ نعم إلعبد فاضرب به وال تحنث إ نّا وجدن  

كهة كثيرة ابففيها  متّكئين فيها يدعون بوإبت عدن مفتّحة لهم إألاب جنّ آلحسن م

ّن ذلك لمن إ  و 6﴾ترإب هذإ ما توعدون ليوم إلحسابأإلّطرف  وشرإب وعندهم قاصرإت

                                                 

 
1
  ٦٦ – ٥٧يات (، إآل٣٨سورة ص )إلقرآن إلكريم،   

 
2
  4١(، إآلية ٣٨سورة ص )إلقرآن إلكريم،   

 
3
  4٠ – ٣9(، إآليات ٣٨سورة ص )إلقرآن إلكريم،   

 
4
  4٢(، إآلية ٣٨سورة ص )إلقرآن إلكريم،   

 
5
 44(، إآلية ٣٨سورة ص )إلقرآن إلكريم،   

 
6
  ٥٣ – 49(، إآلية ٣٨سورة ص )إلقرآن إلكريم،   
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ن بالغيب فبّشره إ نّما تنذر من إتّبع إلّذكر وخشي إلّرحم  ﴿ ذكر ربّه في كتابه بما رذك

لوإح أو برإرإأل من على صحف إلمقّربين يشهدنأفللّه إلحمد بما  7﴾بمغفرة وأجر كريم

ا المعا متقّدسا شعشعانيّ  إلحين حمدإذلك  في ّن له إلحمدإ  و إألخيار إلمستضعفين من

 شكو مّمن الأ إ ليهو يعلم به منّ أهو  منّزها عن درك ما سوإه بما نزل على إلحين مّمن

وحدك إ اّل أنت  هلٓ إ  إهلل ال أنت  نّكإ   إللّهمّ  لكبرىإ [يات]إآلعند  يولإأل [كرذّ الب]ينصف 

 لم يكو نّك كائن بمثل ما كنتإ  ال تزإل و معك يءبال وجود ش ال شريك لك قد كنت

 ة[دمسدّ ]يّتك نّ إ  ّن إ  وات عن إلعرفان ريّ ذ ذإتيّتك مقّطعة إلجوهإ   يءرتبتك ش يف شأنفي 

 ن يعرفوإ شيئاأسوإك لم يقدروإ  ما نّ إ  و كبريائكاء ثن يحصأكيف و يّات عن إلبيانإلمادّ 

 فكإ   كّل وصف لطلعة حضرتك نّ إ  و عظمةإلو إلجاللو إلوحدةو نأن إلشّ عليه مأنت  مّما

 ذ حّق إلعرفانإ  لن يوّحدك عبد و يءش تك كذب لم يزل لن يعرفككبريائيّ  كّل نعت بعزّ و

من دون نفسك  لم تزل كان وإصف نفسكو [فترإق]إالشأن إلتّوحيد بعد و قترإنبعد إإل

 ن يعرفهأد ذإتك بما ال يقدر توحّ  ال تزإل ذإتكو ال إنتقالو ال تبديلو تغيير الو تحويل

 نت فقد حكى إلمثال بالمثالأأنت  ن قلتإ   يهلٓ إ   سوإك فسبحانك سبحانك ياأحد 

اء تلقفي  ذكرتهاأنت  يإلّت ةيّ نّ إ  طلعة  نّ أكّل إلموجودإت بو يبنإلحين تكذّ في  نّكإ  و

نعت  نّه هو منّزه عنألم يزل و خترإعحّظ إإلو بدإعن إإلأش يإلجالل ه مدين

 يهو ذإت إلمشيّة ةحديّ إأل نّه هو هو دلّتأن قلت إ  و عرفان إلممكناتو ودإتإلموج

عن إ اّل  يال يحكو ى نفسهاعلإ اّل  ال يدلّ و يءن شم بدإعها الإنك ببنفسها منقطعة ع

                                                 

 
7
  ١١(، إآلية ٣٦يس ) سورةإلقرآن إلكريم،   
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ة بعزّ أنا و ءانمدين إلثّ اء تلقفي  ن إلوإوأشذكر أفكيف اء نفهو إلاء ن إلهشأ ن كانإتها فيّ نّ إ  

ال و ال مجد نفسانيّتكو تككينونيّ اء ال ثنو ال عرفان ذإتكو يد كنهكعيت توحذإتك ما إدّ 

 إت منقطعة عن ساحة قدسكشارإإل نّ أب نّزهتك يخلقتنإلّذي  ن يوميّتك بل منّ إ  اء به

 يلكنّ و ن إلوصفنا مأكان شلو و نزيهّن إلتّ أو طلعة حضرتك عن ةالالت ممتنعّن إلدّ أو

 يتوحيدونفسك  ين ذكرآه م آهتجلّيك فاء تلقفي  إلبحت ينفإ اّل  ردتكأما  بعّزتك

بد إأل نفسك سرمد يذكرإء جز ينّك لو تعّذبنأشهاد بإألمن لديك من و شهدكأذإتك ف

 حكمكفي  مطاعاو فعلكفي  محمودإ لكنت سطوإتكو بدوإم ذإتك بكّل نقماتك

مّما  حاط علمك بهأما و خذكأن ملك ذمستحّقا ب لكنتأنا  ينّنإ  و ئكاقضفي  عادالو

 يفكيف يكون حكم سيّئات لديك يعظم حسناتألّما كان حكم و سوإكأحد  ال يعرفه

ذإ أنا  فها ين وجود نفستت مّن كلّها قد ذوّ إ  و سوإكأحد  ال يحيط بها علمتي إلّ تي جريرإو

إستشفعت بجنابك و لديك ييت نفسلقأإلفعل في  يا محمودإو إلحكمفي  يا عادال

 إ لٓهييا  يدخلنأفشريك لك رجوإ عفوك منك وحدك ال أو إ ليكن عدلك هربت مو لديك

في  ستقرّ أو نسى كّل معروف سوإكأو غيرك معبودإأرى  على بساط قرب حضرتك حتّى ال

عن طلعة جمالك فيا  ييحجبن يءش ن كلّ ستغفرك مأو ربوبيّتك بذكر ستلذّ أو حرم قدسك

 بهج من عّزكبنور إأل يلحقنأو متناع لديكبالغ إإلو إ ليك نقطاعذروة إإل يل هب هيإ لٓ 

ال يخافون و يّامكأال يرجون  ينن إلّذإلّدنيا مفي  حزنأنسك حتّى ال لى جوإر أإ   ينرفعأو

بما إ اّل  حّب أ نأحّب أما  ينّ ألتعلم ب إ لٓهينّك يا إ  وئك اوال يرضون بقض من عذإبك

 نّك شاهد علإ  و يحاط علمك بأقد و ما تبغض اّل إ   بغضأ نأال و تحّب 
ّ
 ردتأ ما ينّ أب ي
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اء سمموجد إأل بذكرك ياإ اّل  عّزإو شرفاأرى و إلّسبحات أهل إ ليهيتوّجهون  يءبش

 عل نعمتأتي ثت إلنّاس بنعمتك إلّ لقد حدّ و إلّصفاتو
ّ
ن شيعة مأحد  يؤت به ما ال ي

حزب بما لديهم فرحون فيوما يرفع  لّ ّن إآلن لترى حكم كإ  ويت بعهدك فّ وو إلعدل أئّمة

 نّك لتعلم لوإ  و قّوته ظهارملكه إلإء هوفي  يوما يطير ذبابةو قدرتهإلظهار  جناحيه بعوضة

ّن إلحّق يتذّكرون فال يكفهم مدإد إلبحر أل الو علم إلكّل بما يريدونأ نأردت أنّي أ

دنى أعلمك  يال تحص ن ذرّ قّل مأأنا  ينّنإ  و ظاهر باهر رإدك بمثل نوركأن كّل مو عندك

إلعظمة قد و إلجاللو إلقدرةو نأن إلشّ عليه مأنت  نّك بماإ  و صبرأ فكيف ال ين نفسم

 9﴾عزيز إبن إهلل﴿ نّ أما قالت إليهود بو 8﴾ثةثالث ثل  ﴿نّه أبصارى ما إفترى إلنّ ب صبرت

إ سنكتب ما قالو﴿ قولك إلحّق و فقلت 10﴾اءغنيأإهلل فقير ونحن  نّ أ﴿ عرإبما قالت إألو

ّن قول ألتعلم  إ لٓهينّك يا إ  و 11﴾وقتلهم إألنبياء بغير حّق ونقول ذوقوإ عذإب إلحريق

 لهم لد ذنتأال و لي علم إلغيبفي  رتما ال قدّ  يحقّ في  إلّذين يقولون
ّ
ك نّ أل ي

ياتك آّن إلّذين يجحدون إ   بل يترضى عنّ أنت  نإ   ين جحدنجحد م يال يضّرنو محض

يا ﴿ 12﴾جنب إهللفي  حسرتا على ما فّرطت يا﴿ليقولون م قّدرت لهأنت  لو يعلمون بما

نزل أفياتك آل دال نفاو ئكالقض رإدّ  ال إللّهمّ  13﴾منسيّا ليتني مّت قبل هذإ وكنت نسيا
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  ٢٣(، إآلية ١9سورة مريم )إلقرآن إلكريم،   
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في اء نصاف ليحجبهم عن إلفنئك كلمة إإلولياأن يجحدوإ أ على إلّذين يريدون إللّهمّ 

 يمحوإ إهلل ما﴿إلحّق قولك و ذ قلتإ  اء كما تشاء إهد منهم ما تشواء نإلثّ  يمّ  مديناء تلق

 [إشتبهو] يدون وجهكير ستغفرك من إلّذينأإ نّي  إللّهمّ  14﴾ويثبت وعنده أّم إلكتاباء يش

 ال تقبضهمو يّدهم عرفان رحمانيّتكؤتو محبّتك فهم منهاجن تعرّ أنفسهم بأإلّسبيل على 

إهلل عماد أنت  نّكإ   نفوسهم بعفوكو قلوبهم بذكركو ئكابثن فئدتهمأتّطمئّن و إ اّل 

 إهلل جاللأنت  نّكإ  و إألرضو وإتإهلل جمال إلّسم  أنت  نّكإ  و إألرضو وإتإلّسم  

في شيء  قدرتك ال يتعاظمو إألرضو وإتإلّسم  اء إهلل بهأنت  نّكإ  و إألرضو وإتإلّسم  

 إلحين لكلّ ذلك  في إ لٓهي شهد ياأو إلعزيز إلّرحيمأنت  نّكإ  و إألرضفي  الو وإتإلّسم  

ه إ اّل لٓ إ  ال ﴿ إلقرآنفي لت قول بما نزّ أو خطتسما تسخط كما  لكلّ و كما تحّب  تحّب  ما

 يسمّ أإآلن  ينّنأب إ لٓهيشهدك يا أإ نّي و 15﴾إ نّي كنت من إلّظالمين كأنت سبحان

 إلجاللاء تلقفي  إتشارإإل ت عن ذكرص إلّدالاللتخل "ةذهبيّ "إلمباركة  ةسخإلنّ  ه[هذ]

   إلجمالو لى ساحة إلقدسإ  بها  يجدّ و

 

 هلأل رشادإإلأرإد دإد من إلّذي لوإح إلسّ في إأل إلمدإداء د إلمرسل مإلجوإأيّها  ياوبعد 

ل هو يوم إلفص نّ إف ن إتّق إهلل من حكم رّب إلعبادأيجاد سّر إإلو دإطلعة إلفؤ لىإ  إلبالد 

إلخالص  [ّق ح]إلأرإد و إهلل يلهمنأ لع بمالو إطّ و ييرإن ]لم[و ينّه هو لم يعرفنإ  و إلميعاد

ّن إ   بيده ينفسإلّذي فوإآليات  ببيّنةإلقرإر  دإر إت عنشارإلال يجعل كلمات إلفرإر ل
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 زور فماو بهتانو كذبو كفإ  تيان إلمثل إجنسه ب ءابنأن كتابه مفي  نّه حكىإ  إلّذي  قول

 كبرت كلمة تخرج من أفوإههم إ ن يقولون إ اّل كذبا﴿ قولهم إلكذب منذلك و لك

ّن إلعدوإن أ أال 16﴾سفاأن لم يؤمنوإ بهذإ إلحديث إ  رهم على ءإثاك فلعلّك باخع نفس

في  ذكرإلّذي  نّه هو بنفسه مع كبر شأنهإ  و لعنة إهلل على إلكاذبين نّ أو المينعلى إلّظ 

 بال دليلجرزين  دالالت عبارإته قد كتب [ينتشارأ]إلّذي  عظم مقامهو كلماته غيابت

   ر بحكمتهاكّ يتذ الو نهاأهو لم يلتفت بش نّهأن إلفطرة كم ةبديعية آت بأي لمو

 

 بين يدفي  نصفأ أيّها إإلنسان قل يا
ّ
ا إليوم لمّ  نّكإفإلّذين كفروإ  ءإهوأ ال تتّبعو إهلل ي

 لإ   فارم في ميدإن إلجدإل ردت إلمبارزةأ
ّ
قدرتك و ]صيصتك[ة بكّل قوّ ما إستطعت  ي

  ال يرقىكّل إلّطير ّن إليوم إف
ّ
جوإب خطابك في  لنانزّ إلّذي  حكممعك ب اجّ حأي إ نّ و إ لي

 عّزة ربّك قدفو ينّ إكتابك ففي  بمثل ما فعلتؤيات ذكر إلرّ إلّدليل  لو جعلت من قبل

إلخطبة  يصاحة فإلّدليل إلفن جعلت إ  و فةمعروإل [كتب]إلفي  منكأكثر  كتبت

أحد  لم يقدر إليومو من قبلأحد  ت خطبا لم يذكرهاأنشأربّك قد فو ينّ إف ةإلمذكور

 خطبإلو إلمناجات يفة بعّدة ثالثين صحيف يقلم ن قد جرت منلى إآلإ  ما ك

 إلجرسوميّةإآليات و فريدوسيّةإلمقامات إإلوبّوحيّة مات إلسّ إلعالو ت إلقّدوسيّةإشارإإلو

 إلجبروتو هوتمقامات إلاّل في  إتشاربيان إإل يف تيارإلّدليل إلدّ ن جعلت إ  و

ن أأحد  منك بشأن لم يقدرأكثر  قد ذكرت -م إهلل يعل - ينّ إف إلنّاسوتو إلملكوتو
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  ٦ – ٥(، إآلية ١٨سورة إلكهف )إلقرآن إلكريم،   
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روح يميّز  اّن بهإف ةصحف إلّدعوإ فاقرء [بها]ع لن تّط أردت أن إ  و إهللاء ن شم إ اّل  يعرفه

 نأقدر ربّك ألعّزة فو ينّ إف إلّدليل كثرة إلبيانن جعلت إ  و إلمناجات عن ذكر إلحكايات

ظهار كما ثبت إإلفي  لمسكون قو لدون تأمّ ب ستّة ساعات صحيفة محكمةفي  كتبأ

ذلك  نّ إ  و ن قبلمأحد اء و جألك ذعيان فمن إليوم يقدر بإأل رجال ييدأإلميزإن بين 

 ياضاتإلرّ  إلّدليل سبلن جعلت إ  و و يخشىأر يتذكّ  نأأرإد  إلكبرى لمن [حّجة]إل كان

اد بدون يجفيض إإلو مكانإإل لى مقام غايةإ   إيبلغ عبد نأّن إهلل يقدر إف إلجذباتو

ذكر في  هذإ لك مسامحة يّن قولإ  واء كما يش ءانّه يفعل ما يشسباب ألك إألتل

غه إلّذإت فمن بلّ  يامات هو إلبالغ لمقام عرفان تجلّ ّن شرف تلك إلمقإ   اّل إ  و ستداللإإل

هيكل وة بّانيّ سّر إلرّ و إلّدليل حّب إهللن جعلت إ  و سباب ال حاجة له بهمابغير تلك إأل إهلل

إلّصفات و إلخبيثة [بلدة]إلثار آعن  نزعيّة إلمنّزهةإلّصورة إألو ةلٓهيّ ر إإلإلنّوو إلّصمدإنيّة

إلمقامات و إلّدالالت إلجبروتيّةو ةإلّشئونات إلملكيّ و إلّظهورإت إلقيّوميّةو إلقدسيّة

يات إلتّجلّ و إلبروزإت إلكينونيّةو ةلٓهيّ إإل [إتؤلإلتّألو] حمانيّةإلتّلجلجات إلرّ و هوتيّةإلاّل 

لها  لى ما ال نهايةإ  عالم ال نهاية في  ئهاإن ورما خلق إهلل مو رمديّةفحات إلسّ إلنّ و يّةإتإلذّ 

 إهلل يشهد ا إ ليهبها 
ّ
ّن أإليوم تعلم  نتأو لكّل ثوإب نورإو حّق حقيقة جعل لكلّ و علي

ّن أما  إلمقام بعدذلك  كّل يّدعون دونهاو إألرضتلك  أهل مناء ن إلعرفجنسك ماء بنأ

يّدعون مقام اء ّن إليوم كّل إلفقهإ  إلّشريعة  يف إلحكملك ذكو بعضابعضهم يجحد 

ّن أنفسهم جحد إهلل سبحانه مع أجحد  - عليه إلّسالم -إلحّجة  يجعلون بنّص و إلحكم

ال ونصف أف شيء عظم من كلّ أبحّق من كان حّقه عليك أنت و بعضا بعضهم يلعن
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لو  نّكإ  و كّل حزب بما لديهم فرحونّن أل مع يبطل إلباطو ين يحّقق إلحّق أل فمن مّ أتت

 إلبيان أهل حاديثأو آنيات إلقرآ نفسكء داّل أتجعل و فتجحدهأحد  جحدبتريد 

 [ءداّل األب]فيجحدك بمثلك  ن يجحدكأأرإد  نّه لّماإ  و إإلنسانظهورإت جذبات و

 إلباطل الو أحد بهحد لم يكذّ أ ص عندخلنّه لو إ  مره أفي  ّن إلحّق ال شكّ إ  و إلمشيرة

ار من شّر كّل عوذ باهلل إلقهّ أحد فأ نّه لم يمزجه بالحّق لم يصّدقهأحكمه بفي  بري

مقام إ نّي أرى  ّن إليومإ  و إلجبّار بكلمات إلفّجار ياتآن ععرض أإلّذي  شيطان هّماز

يجحد حّجة  نأأرإد  نّه لّمان مبلغ كفر فرعون ألدنى مأ يمانإإلفي  بعض إلمشركين

 لن يأتوإ فكّذبوإ إلحّق و ن يأتوإأنّهم لم يقدروإ أ نّهم معإ  ون إلّسحر م يءتى بشأربّه 

 ّن من ذكرأ أيّها إإلنسان ببالك يا يخطر[]ال و من قوم بور جاهلين نفسهمأجعلوإ و

ه كتب نّ أكما  ينّ إف إلمحبّةفي  لع بفعالهم غبارإتّط و تعلم مقامهمأنت  للّذينتي إإ شار

 علن يرحم أحّب أ ]ولكن[ قوله عرفته ذإ صدق
ّ
هل يثبت إلحّق بغير  نصافه إليومإب ي

لم يغلب إلحّق على إ اّل و إلحّق له ميزإن من عند إهلل مرأّن ألك ذال فال شّك بم أميزإن 

ال يقدر و معه عالمات ال تشتبه بغيره ل إهللكان من عند إهلل قد نزّ  يإلّذأمر  نّ إ  و إلباطل

نا أش تيجعلها حجّ و إهللي كرمنأ تيإلّ  [يات]إآلن أن كان شإن عباده فمأحد  ن يكسبهأ

ن يقدر أفكيف لم يكسب أحد ب ]ثالث سنوإت[ن قد مضت ّن إآلإكّسب فيمكن بالتّ 

تكون بيد  ةإلهجائيّ  [حروف]إلّن إ  فّكر لمحة  إإلنسان يّهاأيا  نّكإ  و بالفطرةآية  يقرءن أ

ن إ  و لن يقدروإن يأتوإ بمثل كلماته أيقول لو إجتمع إلكّل على و كلّميإلّذي  نّ إ  و إلكلّ 

فسبحان إهلل عّما يشركون  إهللأمر  ن لم يأتوإ فكيف لم يصّدقوإإ  و يقدروإ فكيف لن يأتوإ
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 تحجّ و تصومو إلقرآن ياتآحكام أب يتصلّ  نّكإ  ّن إليوم إ  إلنّاظر أيّها  نصف ياأنت أف

ن إلّدين م أئّمةمرإ جعله إهلل حّجة للّذين كفروإ بأتجحد  نتأح بها فكيف إليوم تنكو

 [شتبه]يلكن ال و إآليات ن يصّدق تلكأبإ اّل  نآال مفّر لمن آمن بالقر ّن إليومإ  و قبل

كلّها  يثارآو يوجود نّ إ  ربّك و الإلقرآن  مثلإآليات  حكم تلك نّ أمر على نفسك بإأل

ن حاديث إلمشرقة مإألو ل إلبيانآن إلمأثورة م دعيةإألو قرآنمعدومة عند حرف من إل

 ّن إهللإ  و يمقامفي إ اّل  لي ال نصيبو تيرتبفي إ اّل  لي وجود ّن الإ  و مكانشموس إإل

على و اظلفإأل روإحأ يقد خلق إهلل إلمعانلك ذجسام فكإأل يروإح معانكما جعل إأل

 ةشبح بالنّسبو عرض]إلتي هي[  ةانيإلثّ  [لسلةسّ ]إل أهل بين كلماتن يميّزوإ أكّل فرض ب

رسول ّن إ  و 17﴾مٓ إلٓ ﴿إلقرآن  في إهلل لنزّ  [ةآإلمر]ذلك  لىإ  نظر اة فّوليّ إأل [لسلةسّ ]إللى إ  

كتبوإ تلك إلكلمة  - ّسالمعليهم إل - ئّمةإأل نّ إ  و ﴾مٓ إلٓ ﴿ كتب - لهآو صلّى إهلل عليه -إهلل 

ن ال يشهدون حكم ّن إلّصور عند إلّذيإ  و تلك إلكلمة تكتبأنت  ّن إليومإ  و بمثله

 كتبوهإلّذي  ﴾مٓ إلٓ ﴿ تبه معدوم عندتكأنت إلّذي  ﴾مٓ إلٓ ﴿ ّن صورةأمع  وإحدة يإلوإقع

 - لهآو عليه صلّى إهلل - كتبه رسول إهللإلّذي  ﴾مٓ إلٓ ﴿ مقامفي  إلحكملك ذكو آل إهلل

يات آإلنّاس بأكثر  شركوإأاء إلبيض إلمنهجذلك  ّن علىإ  و آنإلقرفي  له إهللنزّ  مااء تلقفي 

 لذإو آنيات إلقرآو إآليات تلك ن يميّزوإ بينألم يقدروإ  تبةم بتلك إلرّ لعدم علمهو ربّهم

ن ينظروإ بالوإقع إ   نّهمإ  و إألرضو وإتكبر من خلق إلّسم  أثقلت على صدورهم 

أيّها  نّك ياإ  و إلفضلو إلعدل أهل كلمات زوإ بينميّ يو مقام إلعدلفي  مرليشاهدوإ إأل
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 كبون، إلروم، لقمان، إلسجددة في إلقرآن إلكريم ست سور تبدأ بــ )إلم(، إلبقرة، آل عمرإن، إلعن  



  9٨ – ٧٠، صفحه ٨٦بر إساس نسخه مجموعه صد جلدى، شماره  –من آثار حضرت نقطه إولى  –رساله ذهبيه 

١٢ 

ن يجحد أأرإد  كتابه بقوله لمنفي  إهلل قد إحتجّ  نّ أإعلم بو يّدناكأما ن إعرف أإلّسائل 

 بدإأن كنت صادقا لم تأت إ   نّكإ  و 18﴾فليأتوإ بحديث مثله إ ن كانوإ صادقين﴿ حّجته

 قالإلّذي  على إلتّفسيرو لجحد نافعامقام إفي  ّن إلكاذب لو لم يأت لم يكإ  و

 تيانهإ   ايّ مّ أيكون  نأفّسر إلحكم ب" ةإلبقر]سورة[ شرح في  - عليه إلّسالم - يإلعسكر

قول أ ناأ ينّنإ  و 19"تيانه بحّجةإ  فليس  ايّ مّ أن لم يك مو -له آو  عليهصلّى إهلل -رسول إهلل 

لن ثلها توإ بمأي نألو إجتمع إلكّل على  [ماتكل]إلقدرة و ت بالفطرةآبأنا  يننّ إ  للكّل 

 أمر نّ ال نهاية بما ال نهاية أل لى ماإ  ية بالفطرة فرض عليه آب ين يأتأمن يقدر و يأتوإ

 كلّ  نّ إ  و يقاومه نأأحد  ال يقدرومن إهلل لم يعجز صاحبه  [هؤمبد]ان كإلّذي 

ن تحّب إ  و إ ليك لقيتأإلّذي  ليل هوّن إلدّ أل ةنحّص م كتابك سفسطةفي  عترإضاتإإل

 إهلل إلحّق  ّن بها يحّق إعند حبيبك ف فاقرءمقام إلميزإن في  إلحّجة ن ترى كلماتأ

  شركونلو كره إلمو إلباطل يبطلو

 

حكم أهل  ]ولكن[هو شأن أهل إلّسبحات  إتشارتلك إإلي ما ذكرت لك ف نّ إ  و

نّه إ  ما  نّ إ  ول إهلل إلقرآن كذلك ببيان وكالم كما نزّ  إ اّل  إلجالل في عالم إلحّد لم يظهر

ز ظهار بالقّوة عّما يعجإإل يه حّجةإلّن إ  بيان بل إليوم ليس إلحّجة إل نّ أكتابه ب يذكر ف

 لى ما ال نهايةإ  شيء  لّ كفي  فصرّ ّن إلتّ له ألإلحكم قوذلك  ه فلم يفرق بينإلنّاس عن

و أقلبك  يف يتصّرف إ[أحد] نّ أجسام بل إليوم لو شأن إألو هو جسد  نهاية لها بهابما ال
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  ٣4(، إآلية ٥٢سورة إلطور )إلقرآن إلكريم،     

19
  إلمرجع: ]؟[     



  9٨ – ٧٠، صفحه ٨٦بر إساس نسخه مجموعه صد جلدى، شماره  –من آثار حضرت نقطه إولى  –رساله ذهبيه 

١٣ 

ن إ  أنت و إلحكمفي  يتفاوت لمأحد  إلحروف بشأن ال يقدرفي  وأو حجارة أجسدك 

يّنة من أفمن كان على ب﴿ية تلك إآل حكمفي  تدّق نظرك لتعرفو تصّف بصرك

قل لو أّن عندي ما تستعجلون به لقضي إألمر ﴿غيره قول إهلل عّز ذكره في و 20﴾ربّه

دت بيانه لتفنى رأن إ  ن كتابه حرف م ّن لكلّ إ  و 21﴾بيني وبينكم وإهلل أعلم بالّظالمين

ردت أن إ  و يقانشجرة إإلو يمانصل إإلأهو إلّذي  صرإط إلحّب  ن كان علىإ  إلبحور 

ى لإ  ما ال نهاية  ءداّل أإلمكّذبين إلمفترين فلكّل حرف منهم و ينّظانّ إلل إأقو بطالإ   بشأن

أنا  يننّ إ  و بعين إليقينذلك  كلّ  حديّةبحر إأل ةلى لجّ إ  اظر ما ال نهاية حيث يعرف إلنّ 

 دأحد بعد ذلك على أمر إهلل ويجعله عن يجترح لئاّل  شير لكّل مطلب منه رشحا خفيفاأ

لك  ةهدي جعلها منشيهاتي رّد كلمات إلّ ردت ألكن ما و وهو عند إهلل عظيم نفسه هيّنا

حكم إلعالمات في  كتب [ما كلّ ]إت بل شاريشتبه تلك إإل نأن جّل مقاما مأنّه إ  بل 

ا لمّ أنا  ينّنإ  و كتابه هذإفي  ما كتب قول إلّذين يقولون من إلنّاس بشهادةإ اّل  أرإد ما

ما ذكر من قول  بعض فّسرأ لحّق يبطل إلباطل باو ن يثبت إلحّق بالحّق أإ اّل  ]أحب[

آية و للموّحدين ةكلمة بالغو للمؤمنين حّجة [كونأل]هون إلّذين يقولون ما ال يتفقّ 

في  كتب ال ينفع [ما كلّ ]نّه أمر بثبات إألإ  ذإ بعد أنا  فها نقمة للمعرضينو للخاشعين

 قامم ليكون فيلي إآليات  بشأنآية  وأة حفلو كتب ص نّهإلجدإل أل مقام ميدإن

في  إ ليهفارم  إإلنسانأيّها  ياأنت و يال يستغنو الميكثر إلك نأن نفع مستدالل ألإإل

 يكثر إلكالمو يثبت إلحّق  ّن بغيره الحّقك ألفي  نّه رمىإ  ل ما إلمبارزة بمثاء تلق
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ب على ال تصعّ و إلّدين حكم كلّ لك ذ نّ إو إلحّب فأنصاف إلنّاظر باإلأيّها  عليك ياو

 لوإحجره على إألأو إستطعت بالمبارزة فخذ إلقلم نإ   مقام إلميزإنفي  فّكر مرإأل كنفس

إ نّي و لو كان حّقاو حدإأينفع  إلّرسوم ال أهل إلعلم بكلمات مقام ن إلجوإب فيأشإ اّل و

ولكن  إلبيان أهل حد منأحتّج به بأال و مقام إلميزإنفي  إلكتاب لك ما كتبت ذلك

 إلجمل أهل شبهات ّن كلّ إ   قولألي يهتدو ريتذكّ  نأأرإد و إلحّق  على نفسه [إشتبه]ا لمّ 

ّن إنظر بطرف إليقين فأإلبيان  أهل عجزو إلميزإن إلنّقل يرجع بصّحة أهل إعترإضاتو

 مهم فهيهات هيهات من ظنّكعلوفي  سلمينإلماء مثل علمشأن  ذلك نّ أشرت بأ ما

كسير علم إإل ما جعلتإ نّي  نفسك بروح إلحيوإنيّةفي  ةفكيف تبّدل روح إلمالئك

 ن يفّر عنهاأأحد  إهلل لن يقدر ذنإبل جعلت إلحّجة شيئا ب يعلم إلهندسة برهانو تيحجّ 

في  ن تقولأففرض عليك ب فيها شيئا ن تقولأن تريد إ  أنت و ن يعرض من قبلهاأإ اّل 

لو تي يات إلّ آن إلفطرة بناطقة متي إلقدرة إلّ ي هتي ّن حجّ ن قبل ألم نإلّرحم  يات آ

 ولم وبم تقول كيف نأتريد أنت  نإ  و ألن يقدروإ  توإ بمثلهاأي نأعلى  كلّ إجتمع إل

 إحتجاجفي  سالمإإل حّجة دينذلك  نّ إف 22﴾ية إ ن كنت من إلّصادقينآفأت ب﴿

نّه إلميزإن عند إإلقسطاس فذلك  نال تفّر مأنت و إلملل إلمشركة على جميعإلقرآن 

ّن به يثبت إ  و لهآو صلّى إهلل عليه -رسول إهلل ّمد ل إهلل على محنزّ إلّذي  ميزإن هوو إلبيان

دل به تجا إليومأنت و إلّشريعةو ةإلّطريقو ةحكام إلحقيقأو ةإلواليو بّوةإلنّ و إلتّوحيد مرأ

هو و ةإلّشريعو إلواليةوبّوة به ثبتت إلنّ إلّذي  إلّدليل أ[مبد]لى إ  إعرج و فدع سبل إلّدالئل
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 نّ إ  و بهل إهلل على حبينزّ إلّذي  هو إلكالموريعة إلشّ و يةإلوالو به ثبتت إلنّبّوةإلّذي  إلكالم

 ةتعرف إلفصاحة إلوإقعيّ  نأنّك لن تقدر ال عرفانه ألهو عجز ما سوإه  هدليل حّجت

إت إلعبادو ماتإلعالو إآليات لت نفسك منكلّما نزّ و إلفطرة إلجارية من خزإئن

ن كتاب إلّرحم   هتّ حج نّ إ  نفسك بل في  لكثرة ظهور إلكثرإت خفيها لط يإت هشارإإلو

ر إلفردوس ال تصغّ اء سم لى تجلّياتإ  إلنّاظر أيّها  يا نّكإ  و قد ثبت بعجز إلكّل ال بعرفانه

آخر في  مع مجاهدتك قد كتبت سطرين نتأو ئها محيطةإن ورّن إلقدرة مإف يمرأ

غير فصيحة قد وقع منه  ةبغيرها مركّ و آية إلقرآن منها محض بعض سطر يهو خطبتك

  ير إلفطرة ال سوإهاكلمة غذلك  نّ إ  و حرفان ةإلوإقعيّ  حةبفصا

 

اء ن جهل إلنّاس كما قالوإ فصحم يبط هعدم إلرّ و ما ذكرت من لحن إلقول نّ إ  و

 بعض إلكلماتّن إ  و ةعجميّ أكلمات  ّجيلور وإلسّ نّ إلقسطاس وإلتّ  نّ أمن قبل بعرإب إأل

 اربطم]ليس  23﴾إلميزإن رفعها ووضعاء وإلّسم﴿ آية ّن ما بينإ  و ن[ّوليإأل]قصص 

بكلمة منه إسمه ﴿ذكره مثل قوله عّز  ةلت غير قوإعد عربيّ ّن فيها نزّ إ  و [ ظاهريّا

كّل و 26﴾إ ن هذإن لساحرإن﴿قوله ثّم  25﴾إ نّها إلحدى إلكبر﴿قوله  ثمّ  24﴾إلمسيح

من  إلمعتدينإء هوأليس و إلقرآن في ل إهللّن إلميزإن هو ما نزّ قالوإ أل كفروإ باهلل فيما

 افلمّ  عرإبمثل إأل ةن ال شّك ليس عندهم فصاحة فطريّ ميّ عجإألاء يوم علمّن إلإ  و إلقوم
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١٦ 

ّن إلّذين إ  و نّهم إليوم مؤمنون بهاأإلفرق  لكنّ و قولهمفي  نّهم قالوإ ما قالوإ فال عجبأ

 فّكر لمحةو إإلنسانأيّها  يا ن إتّق إهللأ سالم كانوإ كافرين بهاصدر إإلفي  إستهزءوإ بها

ظهرت أذن إهلل إبل ب ازيد عليها حرفأال و نسخ شريعةأ نأردت أما  ينّ إيزإن إلبيان فمفي 

 نعمها علأتي نعمة إلّ 
ّ
ّمد بمح منوإآإلعدل بحّجة حّق مثل ما  ةأئمّ كفروإ ب ليهلك إلّذين ي

يكون و ةلى نقطة وإحدإ  إختالفات إلّدين  [رجعتو] لهآو صلّى إهلل عليه -رسول إهلل 

 أهل سبيلو إلقرآن غير حكم ىّن إلّذين يفترون علإ  وربّك ف لمسلمينمن إلك ذإلكّل ب

ولئك هم أو كتاب إهللفي  صحاب إلنّارأك هم ئولأكان بقدر حرف ف لووإلبيان 

 يءلتضّج ضجيجا ال يسكنه شكتابك في  لع بما إكتسبت يدإكتّط أنت  لوو إلخاسرون

 و 27"ما إحتمل كّل إلّذنوبنّ أمن إحتمل ذنبا فك"قال  - عليه إلّسالم - اّن عليّ أل
ّ
 أي

 من إلكذب من عند إلنّاس عل كبرأذنب هو 
ّ
 توإأي نأبيّنة فلعن إهلل إلّذين يقدرون  بغير ي

ليقدر  إألرض أهل حدإ منأّن أو يعلمون أتوإ ألم يو إلكتابفي  لنابحديث مثل ما نزّ 

ظهر أفكيف  إلنّاس ال يشكرونأكثر  لكنو يءش إهلل يشهد على كلّ و لم يظهروإو لكذب

 إلحّقة لبطالن إلّذين إفتروإ علء داّل أ
ّ
ا لو لم على إهلل حقّ  نّ أهذإ ب قلت قوالأنا  يننّ إف ي

أنت و حّجةي عته بمثل ما جعل إلمدّ ييبطل حجّ  نأعنده ب من ناطقا يعيكن إلمدّ 

مة عند نّها مسلّ إ  بل  لبابإأل يولأن مأحد  ّن هذإ إلقول هل ينكرهإ  نصف أفوربّك ف

يعارض بذكر إلكاذبة مع و يسيقاّن إلمجذوب إلمحبوب عندك فكيف أدر أ مإلكّل فل

نّه إّدعى ال إلبيان ألو ةال إلحجّ و عوىال من جهة إلدّ أحد  يّن بعد إلمناسبة ال يحصأ
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١٧ 

 ياتهآبطله بظهور أّن إهلل قد إ  و إلنّاس عنه ال له حّجة يعجز كلّ و بكذبهمرإ كان دعوإه أ

 أهل ّن ذكر إلعبوديّة عندأة مع نفس إلعبوديّ  اّل إ   عوىلدّ ّن إليوم ليست إإ  و بيّناتهو

كون أحتّى  - عليه إلّسالم -عند إلحّجة  يّن ال وجود لحقيقتألذنب عظيم  ةإلحقيق

كّل و ةضة إلمحإلعبوديّ إ اّل  عيتال إدّ  يذكر إلمتجلّ وي مقام إلتّجلّ في  لكنو عبده

ن أ" هو - خبارإألفي  كما صّرح - نن إلمؤمأّن شإ  وصفة لها  يرتبتها هفي  إلخيراء سمأ

 ين تعمل بقسمألو تريد أنت و ال يوصف -عليه إلّسالم  -ّن إلحّجة أكما  28"ال يوصف

يحجب بها  نّ إف إلعبارإت ةدع كثرو الوّ أنصف أف بالخطاب يدإتفزع فؤو إلكتابفي 

 جعلأال  ينّ إلم تثبت ف نإ  و وناتئليصلح به كّل إلشّ  ن تثبت إلميزإنإإلمطلب ف

لو كان كّل ما و ة حّجة لمثلكال إلّظهورإت إلكلّيّ و ال إلعلومو ال إلخطبو إلمناجات

ال و الالت ليكون حّجة على إلعالمين جميعاا من تلك إلدّ يّ مّ أ لّما كنت يظهر منّ ي

 نأ يحّب مع ما كان إلحّق معأال وإء قد تركت إلمر ينّ إلكلمات فإ ن قهرتضطرب م

تي ة إلّ ن كلمات إلحّجيّ أشفي  ييقوم مع نأرى ال يقدر ن ألباليقي ينّ حد ألأ جادل معأ

 كّل لو يتفّكرون فيما يقولونو أحد إلقدرة طمطام يمّ و من لّجة بحر إلفطرةي تجر

 ولكن قد إشتبه ّب إلمطلبمقام روح إلمناجات هو لفي  ما ذكر نّ إ  و يعذرونو لينصتون

 [ظهور]إلهو  ]إألكبر[ إلمنظرو علىإلمقام إألذلك  في ّن إلحّق إ  و ةتيجخذ إلنّ أفي  عليه

إمتنعت و بهات عن جناجوهريّ ن إنقطعت إلأش الو ال له بيانو ال رسمو سم لهإ   الإلّذي 

إلحضرة و تحبطلعة إلفي  إلّذإت [يجلّ ]تحرف  نّه هو مقامات عن خطابه أليّ إلمادّ 
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 ةلٓهيّ جرة إإلإلشّ واء بهج إلبيضإألإلنّور ذلك  لىإ  بفضل إهلل  ّن إلّذين يصلونإ  و إلبات

 ليقولون ما قال عإء ة إلخضرزليّ إلورقة إألوإء إلّصفر ةّوليّ إأل يّةرّ إلدّ وإء إلحمر
ّ
عليه  - لي

 اّل إ  نّهم ال يريدون إ  و 29"لعينإ أييت إهلل وإلفردوس رأر" نجيّةطإلتّ  ةخطب يف - إلّسالم

ا مّ ل" ذكرهعّز  قالإلّذي  حديثلك ذبدإع كما صّرح بلهم بهم باإل يرؤية طلعة إلمتجلّ 

وه قبل يوم أقد رو نعم قال ؟ةهل يرإه إلمؤمنون يوم إلقيام جلّ و ن إهلل عزّ عنّه سئل إ  

ثّم سكت ساعة ثّم  ﴾بلى وإألست بربّكم قال﴿ قال حين قال لهم ؟مة فقيل متىإلقي  

ل يق ؟تك هذإرتبفي  لست ترإهأقبل يوم إلقيامة  إلّدنيافي  ّن إلمؤمنون ليرونهإ  و قال

ثّم  هما تقول نكره منكر جاهل بمعنىأثت به فذإ حدّ إ  نّك إفقال ال ف ؟عنك هذإب هثحدّ أف

ا يصفه بالعين تعالى إهلل عمّ  ةيؤبالقلب كالرّ  ةيؤليست إلرّ و كفر تشبيهذلك  نّ أر دّ ق

ال و إتشارال يعارضهم إإلو إلحجبات م قوم ال يوإريهمهو 30"إلملحدونو إلمشبّهون

 نأشفي  ونال يدلّ و رإب ليشهدون عرش إلجاللى إلتّ يرقدون علمات لو يساوقهم إلعال

اء ال يرون رجو عنهإ اّل  ال ينطقونو بهإ اّل  ال يسكنونو إلجمالو إلجالل يذ عن إهللإ اّل 

ذكر  هم إلمنّزهون عن نّهمإ  كرم بل إأل جلّ عظم إألإهلل إأل ذكرإ اّل  ال ذكرإو ال خوفاو

ن رشح مذلك  نّ إ  و لعرش عّما يصفونم فسبحان إهلل رّب إن غيرهإلّصفات مواء سمإأل

اء ن كلمات حّق إلمإلمقام م ثار ذلكآجعل  ةتيجخذ إلنّ أفي  نّهإ  و إلمقامذلك  علم

عليهم إلّسالم  -ل إهلل آفكيف ما فعلوإ  ءإإلبدواء ن حكم إلقضماء نشفتعالى إهلل رّب إإل

حّق  ةّجاديّ إلسّ و إلعلويّة [فةحيّص ]إللهم حّق  إلمقامذلك  فيأحد  ن ال يشكّ أبعد  -
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ما عمل  نّهإ  فكيف لك ذمر عندك كن كان إألإ  و [تهاءبقرإ]مروإ إلكّل أو بل قرءوهااء إلم

ّن مقام إ  ربّك و ن غيره العلى مإلمقام إأللك ذحّق بأ نّه عند نفسهأبمثل ما كتب مع 

ربّه  ييناج نأن لم يقدر مو بتلك إلمناجاتإ اّل  عند إلخلق روح إلمناجات لم يثبت

 لكلباب ال يعلم ما هناإأل يولأّن إلمقام أل [لكذ]لى إ  فما بلغ  تلك إلّدعوإت بمثل

 قام روح إلمناجات بالفطرة بين يدصحيفة من م ئنشأقل ف هناهي   بماإ اّل 
ّ
 ما بمثل ي

 كفى باهلل علو شهادإأل ييدأت بين أنشأإ نّي 
ّ
  شهيدإ ي

 

إلّصفات عن ساحت واء سمألإ يبنفإ اّل  لع بعلمّن صاحبك ما إطّ أب نّه ذكرإ  ما  نّ إ  و

إلمقام مع ذلك  مره بذكرهأيصلح  نأرجو إهلل أو فوربّك لقال حّق محض إتقدس إلذّ 

 إلحّظ و ]إألكبر[لهو إلّشرف ذلك  نّ إ  و ثباتن جهة إإلكر مإلذّ  ينفإ اّل  أرإد ما نّهأ

إلّدين صل أ نّ أل يرتبتفي  إت مّما خلقها إهللرّ فتخر على كّل إلذّ أبه  نّ إ  و وفى عنديإأل

إلمقام كما ذلك  في ا[منتهاه لىإ  لغ ]تبتخلص حتّى و إلمعرفة تصعد نّ أو هو معرفة إهلل

 قال عل
ّ
ّن كّل إلموصوف أبشهادة  إلّصفات عنه يكمال إلتّوحيد نف"إلّسالم عليه  - ي

 [كاف]إلام لهو مقذلك  نّ إ  و ّولإألدتهما بالتّثنية إلممتنعة عنه بشهاو 31"غير صفة

 ّدب إلكّل علأحيث  نفسهاإلمستديرة على 
ّ
إلمعروفة  ةإلخطب يف]عليه إلّسالم[ ي

إلوإو من واء ن قلت هو هو فالهإ  و فهو هو كلّهااء شين قلت مّم هو فقد باين إألإ  " ةميّ يباليت

قلت ن إ  و لغيره ن قلت له حّد فالحدّ إ  و ال صفة تكشف له كالم صفة إستدالل عليه
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 إلقلب عن إلفهم يعمو لى إلوصفإ  لوصف ن إمن صنعه رجع مإء فالهو نسبةإء إلهو

إنتهى إلمخلوق و إلملكفي  دإم إلملكو ستنباطدرإك عن إإلإإلو درإكإلفهم عن إإلو

 لبيان على إلفقدإو لى إلعجزإ  هجم له إلفحص و لى شكلهإ  إلّطلب ه ألجأو لى مثلهإ  

 اتهيآإلّطلب مردود دليله و مسدود بيلإلسّ و إلبالغ على إلقطعو سأإلجحد على إليو

ن شجرة اطقة مإلنّ إء ة إلغرّ ميّ إليتي ةتلك إلخطب إتإ شارفي  من نظرو 32"ثباتهإ   هوجودو

ّن إلملك إ  و نعت إلمفتقر هو إلمفتقر نّ إ  و هو إلممكن وصف إلممكن نّ أليشهد باء نإلثّ 

نفسها أدوإت نّما تحّد إألإ  " عليه إلّسالم -ن قال إلّرضا أإلشّ  ّن بذلكإ  و إلملكفي  يدوم

حد ليس ألو 33"خر إلحديثآلى إ   يوجد فعالهااء شيلى نظائرها وفي إألإ   التوتشير إآل

اء إلبحت ومن لم يذق ذلك إلم يمكان إ اّل بعلم إلقطع في بحبوحة تجلّ إإل يف شرف

 نشرإقيّ إإلاء إلحكمأكثر  نّ إ  و جريدله في إلتّوحيد وال سبيل له في مقام إلتّ  ال حّظ 

قد إشتبهت و بيان ذكر إلمقامفي  قدإمهمأقد زلّت  نيلٓهيإإلو ئيينإإلّصدرو نئيّ المشّ إو

عيان ]إألفي   بالقول إلباطل لذإ ذهبوإو بدإع بطلعة إلّذإتيات تجلّيات إإلآعليهم 

 إتإلذّ ة يّ ثبات علّ إ  في  ةبذكر بسيط إلحقيقو علمه سبحانه ثباتإلّذإت إلفي  [ةابتإلثّ 

 د وإلمفقودجبين إلمو دة إلوجودبذكر وحو إلّصفاتو وإألفعال إتإلذّ وبذكر إلّربط بين 
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ثم قال: أول عبادة إهلل معرفته، وأصل معرفة إهلل ...فقال له بنو هاشم: يا أبا إلحسن إصعد إلمنبر وإنصب لنا علما نعبد إهلل عليه" 33

ر إآللة إ لى مخلوق... إ نما تحد إألدوإت أنفسها، وتشيتوحيده، ونظام توحيد إهلل تفي إلصفات عنه لشهادة إلعقول أن كل صفة وموصوف 

فدلت على مفرقها، وتباينت فأعربت  نظائرها وفي إألشياء يوجد فعالها منعتها منذ إلقدمة، وحمتها قد إألزلية، وجبتها لوال إلتكملة إفترقت

ا عرفها إالقرإر، وبهاكم إألوهام، وفيها أثبت غيره ومنها أنيط إلدليل من مباينها لما تجلى صانعها للعقول وبها إحتجب عن إلرؤية، وإ ليها تح

إ، وبالعقول يعتقد إلتصديق باهلل، وباالقرإر يكمل إإليمان به... ال إ له إ ال إهلل إلعلي إلعظيم، كذب إلعادلون باهلل، وضلوإ ضالال بعيد

  ٢ه، إلحديث إلتوحيد، إلصدوق، باب إلتوحيد ونفي إلتشبيوخسروإ خسرإنا مبينا، وصلى إهلل على محمد إلنبي وآله إلطيبين إلطاهرين."، 
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 لم يزل كان عالما بال وجود ّن إهللأل إلعدل أئّمةل إهلل آشرك محض عند  ذلك ّن كلّ إ  و

في  حياته بوجود غيره فال يحتاجفي  نّه ال يحتاجأكما و انّه كان حيّ أبمثل ما يء ش

 يمكنات هإلم ةيّ ّن علّ إ  و شيء ّن إلّذإت لم يزل لن يقترن معإ  و بوجود معلوم عمله

يمّسها نار من  نأن دون قد خلقها إهلل لها بها بنفسها متي إلمشيّة إلّ  يهو كانت صنعه

ال و على نفسها اّل إ   [يحك]تال  [زل]تلم  يهو خلق إهلل إلموجودإت بهاو إلّذإت

فّرقة ّن كينونيّته مأل تدّل على ذإتهآية  مكانإإلفي  ليس هللو تهاعلى ذإتيّ إ اّل  [دلّ ]ت

 إ ليهّن نسبة إلمشيّة إ  و عن إلبيان اتإتيّ ّن ذإتيّته ممتنعة إلذّ إ  و ات عن إلعرفانإلكينونيّ 

 ا[نّهإ  ]ذ إ   لى إلّذإتإ  بدإع ال لى إإلإ  تشريف  نسبة يهو لى إهللإ  بمثل نسبة إلبيت  يفه

 ياتإلتّجلّ و إلمقاماتو عالماتإلو إلّدالالتو إلنّسبو إتشارمقّدسة عن ذكر إإل

بسيط  ذكروّن إلقول بوحدة إلوجود إ  و هوإ اّل  ما هو عليه لن يعرفهنّه كإ  و إ ليه إلنّفحاتو

ن أفكيف يمكن  لم يك معه غيرهإلّذي  نّ ألإلعهود بطالنه  أهل مشهود عند ةإلحقيق

 إلملكوتو جبروتإلو هوتإلاّل  عالمفي  إتشاربل كّل إإلوجوده في  ول إلكالميق

وصف هلل من دونه  كلّ و وهامألإفي  ما يخطرو إلنّفوسو إلقلوب [ممكنة] يإلملك هو

صرف أ ال له وجود معه حتّىو رتبتهفي  ال يذكرو غيره لم يك عنده نّ كذب ألو فكإ  

بطال إل اءبيان سّر إله يفلفين إأل [ةنسخ]في  الئلبسطت إلدّ ألقد و ةإلقول بالوحد

في  ل إهللجّ أ -إلّدين  ين محيهو فصل م إلقولهذإ  ذكر ]مبدأ[ّن إ  و إلّرجالء قول هؤال

ّن وصف إهلل إ  و إلبطون أهل شرك محض عند ّن ذلكإ  و إلفصوصفي  كما ذكر - هنقم

مكان إلبيان هلل هو وصف غاية إإل أهلو - سالم إهلل عليهم - لنفسه ثّم وصف آل إهلل
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 عللك ذب شارأكما  إلّصفاتواء سمبالتّقديس عن ذكر إأل إإلنسان ن يصفهأب للّرحمن
ّ
 ي

 نتأبك عرفتك وإ لٓهي " يالمحمزة إلثّ  يبئه ألادعفي  - معليهما إلّسال -بن إلحسين 

 يروح -باه إلّشهيد أشار أو 34"نتأدر ما أنت لم أال  ليك ولوإ   يعليك ودعوتن يدللتن

أيكون لغيرك من "قوله حيث قال عّز ذكره في  بروز طلعتهو مقام ظهور نورهفي  - فدإه

ت حتّى تحتاج إ لى دليل يدّل إلّظهور ما ليس لك حتّى يكون هو إلمظهر لك متى غب

عليك ومتى بعدت حتّى تكون إآلثار هي إلّتي توصل إ ليك عميت عين ال ترإك عليها 

 ردتأما  لتعلم إ لٓهييا  نّكإ  و 35"رقيبا وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبّك نصيبا

 فرضت عأنت   مااّل إ   إتشارذكر تلك إإلفي 
ّ
يشتبه إلحّق  حكم إلمقامات لئاّل في  لي

لتعلم ما  نّكإ  يات إلتّحديد آ يّن ذكرإ  و لك يدون حبّ  يحقّ في أحد  يظنّ  الو لباطلاب

 انّين بالّسوء عبطال ظّن إلّظ إ  و ظهار حّجتكإ  إ اّل  قصدت
ّ
يات آقد ذكرت نّي أ مع لي

لى إ  ة ل إلهديّ لمن نزّ و دينك إلخالص رإدألمن و يل فاغفر إللّهمّ  منهاأكثر  رحمتك

ما ال  يتعفو عنّ و لوإحتلك إألفي  ثر إلمدإدأيالحظ  لمنو لهو دإإلفؤ ةلجّ في  يحبيب

 إللّهمّ كرإم إإلو لجاللإ رحمتك يا ذإو إلجالل بمنّك وجودكاء تلق ين نذكره فأتحّب 

ن ألّما وعدت ب ولكن ذإ إكتسب إلّذنب ذنبا آخرإ  ذنب فكيف  يّن وجودألتعلم  نّكإ  

ن يجحد حلمك أتلهم لمن أرإد  نأ إللّهمّ  لكئسأئات إلمؤمنين بالحسنات فتبّدل سيّ 

 "ال" أحد حرف ستمع منأن أب يال طاقة لي نّ إإلّصبر وإلعفو ف كلمة لحبّه في رضاك
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 وسالم يصفون اإهلل ربّالعرش عمّ  سبحانو كرإمإإلو لجاللإ يا ذإ يمرأفّوض أوإ ليك 

 إلعالمين رّب  هلل وإلحمد على إلمرسلين

 

 


