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 عنوان

 توقيع سوم خطاب به محمد شاه 

 )نازل در قلعه ماكو(

 

  حضرت نقطه اولى ثرصاحب ا

  ٣٠٤ – ٢٩٩كتاب  "عهد اعلى"  صفحه       مأخذ

   خذساير مآ

  ١٢٦ – ١٠٣صفحه    ٦٤مجموعه صد جلدى شماره  

 ٢٥  صفحه  ٢٠٤٨ مجموعه خصوصى  

 ١٠٣  صفحه  ٣٠١٢ مجموعه خصوصى  

 النزول  حلم

 مدينة ا يرانية تقع في محافظة آذربيجان الغربية، في شمال ا يران. ،وماك

 

"والقلعة عبارة عن بناء صخري ذي أربع طوابي ويقع على قّمة جبل وفي أسفله مدينة ماه كو قلعة ماكو: 

والطريق الوحيد الذي يوصل ا ليها يمتد ا لى المدينة وفي آخره باب مالصق لمركز الحكومة وهو دائما 

   وهذا الباب هو خالف باب القلعة"، مطالع االنوار، نبيل زرندي، الفصل الثالث عشر. مغلوق.

 النزول سال
 (م  ٤/١٨٤٨ – 7/١٨٤7مكث حضرة الباب في قلعة ماكو ما بين )

 مخاطب

(م، توفى بعد ١٩٤٩-١٨٠٨ثالث الشاهات القاجارية، حكم ا يران )، محمد شاه القاجاري

    ا صابتة بمرض النقرس.
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 قيّومقياس حضرت  و لسپاس بيمث و حمد
ّ
شيئى در و لم يزل بوده را سزاست كه حي

ذات ازلى خود  ةكينونيّت ةيزال بعلّو كافوريّ  ال و نبودهبا او و ا ساحت قدس كبريائى

 اّل ه ا  ل  ا   ن الأ شهدأ ما كان ن كان اهّلل بمثلو نيست اآلاحت با در عالم ب ئشي و هست

 هو العلو يءهو ليس كمثله ش
ّ
فك ا  على وصف الممكنات لديه أ نّ أشهد أو الكبير ي

في ذلك يمكن  الو عبد دهحّ لن يوو حدأنّه كما هو عليه لن يعرفه ا  و رفعدم صو بحت

 ملكه لم يزل هو معروف عند نفسهفي  خلق علمه هوي ّن ما هو الممكن فمكان ألاإل

ال عن  بداعباإل ذّوتو شيء ال مناء نشما وجد باإل نّ ا  و حتّى يعرفه ه[غير] لم يكو

 هو عند جاعله عدم بحتو ودهمكنة حدأ يف موجودو صقع حدوثهفي  هو مذكور يءش

ن يوصف أيعرف بغيره أو  نأ جّل منأ ّن اهّلل هوا  و كقبل وجودها اّل  صرف لم يك اءفنو

 - اّن محّمدأ شهدأو يندماحال كنت من ينّ ا  سبحانك  ت أنه ا اّل ا ل   ال بسواه سبحانك

 سلطنتهلارتضاه و اخترعه لواليتهو نفسهل بدعهأ يّول ذكره الّذأهو  - لهآو صلّى اهّلل عليه

اء نبأمن  ةعن الّشباه ته منفردائما على مقام مليك فردانيّ اجعله قو لرسالته اصطفاهو

ثله ليس كمو وصف بنعوت العبادي الو يجاداإل ذ هو لن يقترن بجعلا  المثل و الجنس

 لواذكر ه كناء ثنو ست عرفان طلعت وجه ازلچگونه ممكن ا ارتّ ر السّ هو المتكبّ و يءش
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 ٢ 

د فتعالى آية يوحّ أو  فن يعرّ أن كبر مأو جلّ أّن اهّلل هو أبه عرف العارفون ب حال آنكهو

 ذات الحالبحت 
ّ
جنابه  لىا   ن يصعدأأو  على شوامخ الجوهريّاتأيفد بفنائه  نأمن  ي

 هو الغنو اهّلل جاعلها اّل  حدأال يعرفه و معهو يءش هو فوق كلّ و داتمنتهى درك المجرّ 
ّ
 ي

ة جمأفي  العشروة الثقصبات الثّ و وراق شجرة الاّلهوتألمظاهر نفسه  شهدأو المتعال

 اهّللا اّل  حدأذلك حيث ال يحيط بعلم  علم الغيبفي  شهد اهّلل لهماالجبروت بما 

بل  [ءفي] ذكر كظلّ أ نا  و ات لديهم عدم بحتهم من الممكنّن ما سواأب عترف لديهأو

عجز  يكرين هاالذّ  ّن غاية مقاما  و كثيرالتّحديد ال ليه من ذلكا  توب أو ستغفر اهّللأ

اهّلل  فأسئلبابهم  فقر البحت عندال يه منتهى رتبة العارفينّن ا  و همظهور البحت لدى

 نّ أعلمه بفي ّن اهّلل ومن هو عليه ا نّه هو المقتدر الوّهاب وأشهد أ م عليهم بما هون يسلّ أ

رابع  ةآبمر ا اّل  لم يظهر - اهّلل عليهم اتصلو -له رسواء وصيأوالية و نبّوة حبيبهو توحيده

 حدأا لم يشارك فيه ةن طيناهّلل م يخلقنذا لو ثةظهور مرايا ثالا اّل  نفسه نلم يك

ن ية مآصرف عند  بعجز ا اّل  دونحّ يعرفه المو نألم يقدر و يدركه الباغون ما الي عطانأو

 نّ ا  و يخاف اهّلل ربّ أا لمّ و يثتك بنعمة ربّ ما حدّ ي عرفك بما وهب اهّلل لألو لم و يآيات

 1ة اهّللمن بقيّ  كنت تارك حكم لئاّل به فك عرّ ألى العبد ا   شيء كلّ من قرب أ جلاأل

 ع كفى باهّللو موالك العظيم
ّ
  شهيدا لي
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. من ألقاب اإلمام المهدي القائم الغائب ٨7(، اآلية ١١لقرآن الكريم، سورة هود )، ا﴾بقيّة اهّلل خير لكم ا ن كنتم تعلمون﴿بقيةاهلل:   

المنتظر، محمد بن الحسن العسكري )عليهما السالم(. يعتقد معظم الشيعة بعودته وأنّه القائم الموعود في اإلسالم. ولقد ذكر حضرة 

آتاني البينات بقية اهّلل المنتظر ا مامكم ]سورة العماء[...فما هو ا اّل عبد  الباب هذا المقام في عّدة من سور قيوم االسماء، "ا نّي عبد اهّلل

سورة اهّلل وباب بقية اهّلل موليكم الحق ]سورة الحورية[...قل ا ّن بقية اهّلل هو الهادي ]سورة اإلنسان[...يا بقية اهّلل قد أفديت بكلّي لك ]

]سورة الجهاد[...يا قّرة العين قل ا نّي أنا البهاء وهذه سبيل اهّلل ادعوا ا لى اهّلل  الحزن[...حتّى طّهرت األرض ومن عليها لبقية اهّلل المنتظر
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 ٣ 

 كّل خيرفي  يدخلو عرفها عرف كّل حّق من  يولى الّتكلمة األ نا ركن منأ يننّ ا   الأ

العالمين من  رّب  يءش فوربّك رّب كلّ  شرّ  كلّ في  يدخلو حّق  جهلها جهل كلّ  منو

 يلقى اهّللو حاط به علم اهّللأعمل خير  يعبد اهّلل بكلّ و مكاناإلفي  ما يمكن ر كلّ عمّ 

 ليها  ظر اهّلل ين الو عمله فيحبط كلّ  يعلم اهّلل بغضي ا يحصممّ  قلّ أقلبه في  كانو

 كلّ و يطاعتفي  حاط به علمهأاهّلل قد جعل كّل خير  نّ الهالكين أل كان منو هيسخطو

 يتهل محبّ أكّل  هذا يمقامفي  شاهدأ ينّ أاليوم ك نّ ا  و يمعصيتفي  يحصيها كتابه نار

لواجب لوال ا يلعمرو يراندركات النّ ي ف عداوتيهل أو وانضلرّ غرفات افي  يطاعتو

ته فوعزّ ذلك خبرتك بأما  -علم اهّلل فداه في  من هوو يروح -ة اهّلل جّ مر حأمن قبول 

في  مفاتيح النّيران كلّ و ييمينفي  اهّلل كّل مفاتيح الّرضوان جعلفضل اهّلل عليه قد و

ن م ا اّل  يؤمن به كشف القناع عنه ال لوذلك كبر من أ يحقّ في  مر اهّللأّن ا  بل  يشمال

نا وجه أ ينّنا  و تت من ذوّ وّ بها ذ يقطة الّتنا النّ أجمل الّذكر ّن ما  وخذ اهّلل عنه واليته أ

 ين جهلنمو كّل خيرو اليقينئه اي ورفنن عرم وتفي ال ينوره الّذو يموت ال ياهّلل الّذ

ى اهّلل قد تجلّ  لسئاهّلل ما  سئلا لمّ  -عليه الّسالم  -موسى  نّ ا  و كّل شرّ و ينئه الّسجّ اور

 علحد من شيعة أ على الجبل بنور
ّ
 :حديث المشهورذلك كما صّرح ب -عليه الّسالم  - ي

قد قال اهّلل  يالّذ الّرّب  مطابق باسم يّن عّدة اسمأل 2"ياهّلل نورو هوو من قمص النّور"

ا اّل  اذكر يلنفس ىبقما  نّ فإذلك ك نفس يف تعّظم الو بلى ربّك للجذ تجلّ ا  و سبحانه

                                                                                                                                                             

بديع، "والصلوة والثناء على أعظم نور  ١٠١أمر اهّلل في التوقيعات المباركة، نوروز  وحده وا لى بقية اهّلل المنتظر". ولقد تفّضل حضرة ولي

ألفخم األكرم...بقية اهّلل المنتظر...والتحية والبهاء على مبّشره الفريد، قّرة عين سطع والح من مطلع اإلشراق على اآلفاق...بهاءاهّلل ا

  النبيين، باب اهّلل األعظم، وذكراهّلل األكبر األكرم األفخم...القائم الموعود، المهدي المنتظر،...صاحب الزمان".

2
   المرجع: ]؟[   
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ما و يروح -داوند صاحب الّزمان خ تصل غرض حجّ أو كراماإلو الجالل ربّك ذوذكر 

كه در  ارآنست ظاهر شود وعده حضرت الجبّ  -فدا تراب محضر قدسه ي علم ربّ في  هو

أولي بأس  لناعثنا عليكم عبادا ب اهمي  وعد أولاء فإذا ج﴿ :قرآن فرموده در سوره اسرى

در  -الم عليه السّ  -مام ا  حضرت و 3﴾ان وعدا مفعوالكو الّديار لشديد فجاسوا خال

 - عليه الّسالم - ئماقوم يبعثهم اهّلل قبل قيام الق" :ن قالألى ا  آيه شريفه ميفرمايد  تفسير

ت احد كه بمن عطا نفرموده حج قسم بحق فرد 4"قتلوها اّل  ل محّمدآلا ترما يدعون و

عباد  از آن و راو ا نمايند امراطاعت  آنكه كل ااّل  ظاهره را عالماتو خداوند آيات

ظاهر  راخبادر بمن فتنه هاى وارده  و را اب نمايند ثار حضرت سيّد الّشهدطلردند كه گ

 :حضرت ميفرمايد از آن جمله است كه و ر استيحصى مسطو ال و يعدّ  چنانچه ال شد

عر بشعرتين ى يخرج عنها من يشّق الشّ حتّ  ةليجوو يسقط فيها كّل بطانة ةفتن من ال بدّ "

ن أو مريكون األ ال" :در حديث ديگر ميفرمايد و 5"شيعتناو نحنا اّل  قىيب حتّى ال

                                                 
3
  ٥اآلية (، ١7سورة اإلسراء / بني ا سرائيل )القرآن الكريم،    

4
و : )( في قوله تعالىليه السالم"العّدة عن سهل ، عن ابن شّمون ، عن األصّم ، عن عبداهّلل بن القاسم البطل ، عن أبي عبداهّلل )ع  

 بن أبي طالب ) (قضينا ا لى بني ا سرائيل في الكتاب لتفسدّن في األرض مّرتين
ّ
ليه ع( ، وطعن الحسن )ليه السالمعقال: قتل علي

هما(ليه السالمعقال: قتل الحسين ) (و لتعلّن علّوا كبيرا)( السالم بعثنا عليكم عبادا لنا أولي )ا ذا جاء نصر دم الحسين  ( )فإذا جاء وعد أولي 

 خروج القائم (و كان وعدا مفعوال)قوم يبعثهم اهّلل قبل خروج القائم فال يدعون وترا آلل محّمد ا اّل قتلوه  (بأس شديد فجاسوا خالل الّديار

 .٩٣جعة، الصفحة كتاب تاريخ الحّجة، باب الر، المجلسي، ٥٣نوار، المجلد بحار األ "، (ليه السالمع)

5
( قال ا ّن حديثنا هذا تشمئّز منه قلوب الّرجال فمن أقّر به فزيدوه ومن أنكر فذروه ا نّه ال بّد من أن تكون فتنة ليه السالمعأبي جعفر )"  

ى يسقط فيها من كان يشّق الّشعر بشعرتين حتّى ال يبقى ا اّل نحن وشيعتنا وذكر أبو جعفر محّمد بن الحسن يسقط فيها كّل بطانة ووليجة حتّ 

 في معنى حديثنا صعب مستصعب...ألنّ  –ولم يروه  –أنّه وجد في بعض الكتب 
ّ
 بن آدم قال عمير الكوفي

ّ
من حّد  بخّط آدم بن علي

  .  ١٩٣، المجلسي، كتاب العلم، الصفحة ٢بحار األنوار، المجلد شيئا فهو أكبر منه"، 
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 ٥ 

بيده صدقوا ي نفس يفوالّذ" :ميفرمايدعشر در حديث ديگر و 6"النّاس يذهب ثلث

اهّلل  ييعص نأظنّون ي ين الذالّدين عباد الّ  لسن وحيه قد خرجوا منأو ة اهّللمحال مشيّ 

غطا  اگر كشف بحق مطلق كه قسم 7"هم مهتدوننّ أمن حيث يحسبون  ربّهم طرفة عين

است و اكبر  ن دنيا در نار سخط خداوند كه اشدّ نمائى كل را در هميى شود مشاهده م

اين امريست كه و فائزونال همنّهم إف يتظّل شجر محبّ في  من استظلّ ا اّل  ماز نار جهنّ 

و در حديث مشهور مفّضل كه از عالمات  فرمايندى م -الم عليه السّ  -صادق  حضرت

 8"يعلو ذكرهو مرهأين تّ سّ ال ةسنفي  يظهر" :نمايد ميفرمايندى م رجعت است سئوال

در سنه و بودم شاهد است كه مرا علمى نبود زيرا كه در تجارت پرورش نموده خداوند

 -الم عليه السّ  -ة اهّلل حضرت حجّ  علوم متقنهو ستين قلب مرا مملو از آيات محكمه

                                                 

 
6
؟ فقال: أما : ا ذا ذهب ثلثا النّاس فمت يبقى( يقول: ال يكون هذا األمر حّتى يذهب ثلثا النّاس فقلناليه السالمعسمعنا أبا عبد اهّلل )"  

أيضا راجع، غيبة  . ١١٣الصفحة  ، المجلسي، كتاب تاريخ الحّجة،٥٢بحار األنوار، المجلد "، ترضون أن تكونوا في الثّلث الباقي

  الطوسي وكمال الدين وتمام النعمة للصدوق

7
   المرجع: ]؟[    

8
 -هـ ١٤١٣لبنان،  -كتاب المحجة فيما نزل في القائم الحجة، السيد هاشم البحراني، مؤسسة النعمان للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت    

الحسين بن حمدان الحضيني: قال: حدثني محمد بن ا سماعيل وعلي بن عبد اهّلل ، "٢٢7 - ٢٢٦م، اآلية المائة، الصفحات ١٩٩٢

الحسنيان عن أبي شعيب، عن محمد بن بصير، عن عمر بن الوان، عن محمد بن الفضل، عن المفضل بن عمر، عن أبي عبد اهّلل جعفر 

ال المفضل: يا موالي، فكيف بدو ظهوره عليه بن محمد الصادق عليه السالم في حديث طويل يذكر فيه أمر القائم عليه السالم، ق

وينادي باسمه وكنيته ونسبه ويكثر ذكره في أفواه المحققين والمبطلين  يا مفضل يظهر في سنة الستين أمره، ويعلو ذكره،قال:  السالم؟

ده رسول اهّلل صلى اهّلل عليه وآله وكنيته ليلزمهم الحجة بمعرفتهم به، على أنا قصصنا ذلك ودللنا عليه ونسبناه وسميناه وكنيناه وقلنا سمي ج

على ألسنتهم حتى ليسميه بعضهم لبعض، كل ذلك للزوم الحجة عليهم، ويظهر كما وعده جده رسول اهّلل صلى اهّلل عليه وآله في قول اهّلل 

: )وقاتلوهم حتى ال تكون عز وجل: )هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون( قال: هو قوله

د اهّلل فتنة ويكون الدين هّلل(. فواهّلل يا مفضل ليفقدن الملل واالديان واآلراء واالختالف ويكون الدين كله هّلل كما قال تعالى: )ا ن الدين عن

 اإلسالم( )ومن يبتغ غير اإلسالم دينا فلن يقبل منه وهو في اآلخرة من الخاسرين(".
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 ٦ 

ركن مخزون را بشانى كه از براى احدى و سنه امر مستور فرمود تا آنكه ظاهر كردم در آن

  ىويحي ةنبيّ  نليهلك من هلك ع﴿ :نماند حّجتى باقى
ّ
همان و در  9﴾ةنعن بيّ  من حي

كه آنچه اليق سلطنت است در امر  كتاب بحضور آنحضرت فرستادمو سنه رسول

اء عمياء دهماء صمّ  بر ظهور فتنه اهّلل تكه مشيّ ى از آنجائ حق اقدام شود و تحجّ 

خود را دولت  كهى مانع شده اند اشخاصو بحضور نرسانيده اند بودرفته گقرار  ايخط

ه احدى بحضور حقّ  ت كما هوچهار سال اس خواه دانسته اند تا الى االن كه قريب

بحضور  امر دين است نه دنيا رشحءهو االن چون اجل قريب است معروض نداشته

اين چهار سال چها بر من  عرضقسم بخداوند كه اگر بدانى در  معروض داشته شد

 و الا ة اهّللرسانى از خشيّ ى را بنفس نمحضرتت نفس  جند و حزباز گذشته است 

 شده فرمائى در شيراز جبر كسر آنچه واقع و امر حّجة اهّلل برآئىاطاعت مقام  آنكه در

شوى هر آينه  لعا ديدم كه اگر بعضى از آنرا مطبودم از خبيث شقى حاكمش ظلمه

مورد سخط اهّلل  ةملى يوم القي  ا  صرف  نتقام كشى زيرا كه بساط سلطنت را بظلمبعدل ا

كرد خائفا ى ى شعور نمرا از روى خمرش كه هيچ حكم از كثرت طغيان شرب و نمود

معتمد الدوله  ن بساط جاللت تا آنكه مرحومآ ورآمده بعزم حضور كثير الن مضطرا بيرون

اهّلل بود اء وليألى ا   هسبخلوص بالنّ  عبوديت وآنچه الزمه و بر حقيقت امر مطلع شده

تى در عمارت صدر لدش چون در مقام فساد برآمدند مدب بعضى از جّهال ى آوردبجا

 هاخود متّصل گشت جز اهّلل بمحل فردوساء نمود تا آنكه با رضاقامه بحق اهّلل  مستورا
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 ٤٢(، اآلية ٨ة األنفال )القرآن الكريم، سور  
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 7 

 مين عمل شدالنّاس ه حّق و ماز نار جهنّ آن  اهّلل خيرا شكى نيست كه سبب نجات

 بتزويرسفر شب بال اسباب  نصفبقا گرگين شقى با پنج نفر  آن به عالم دبعد از صعوو

 على ضا قه آه ممّ آجبر صرف حركت داده فو مهاى دروغو قس
ّ
 تا آنكه از جانب آن ي

ما  ىه آه قضآمالى باشد كه سوار شوم ف حضرت حكم بسفر ماكو آمد بال آنكه يك

 قسم بسيد اكبر كه اگر بدانى در چه محل ساكن ل أهلهاالجاه قريةنزلت  ىحتّ  ىضق

 كوهى قلعه ايست بود در وسطى كه بر من رحم خواهد حضرتت مى ل كسهستم او

 اهل آن منحصر است بدو نفر مستحفظو ساكن در آن قلعه از مرحمت آن حضرتو

 ه قسم به حّق هّلل كما هو مستحقّ گذرد الحمد ى كه چه م چهار سگ حال تصور فرماو

است هرگز  ىگر بداند با چه كسباين نوع سلوك با من شده ا كه راضىى اهّلل كه آن كس

ما و ينالوصيّ و يقيندّ الّص و نيبيّ النّ  حبس كلّ أ هنّ أمر كاأل خبرك بسرّ أ الأ نشودحناك فر

قد و ا اّل  نبذ علم اهّللفي  لم يبقو ظلم عليهمو حاط به علم اهّلل من عباده المتّقينأ

مام اإلقال و 11﴾النّاس جميعا لنّما قتأفك﴿ 10﴾من قتل مؤمنا﴿ :اهّلل قال نّ احتمله أل

ن فانظر ماذا اآل هآف 12"لكسئذا ا   خيكأحاجة  ردّ تن أدنى القتل أ نّ ا  " :المعليه السّ  -

 ءهمطلع شدم باين حكم نوشتآنكه  حال آنكه بعد ازو كبر من سخط اهّللأاهّلل  ،ترى

خواهى ى كه م جا را بفرست هرم سرو  بقتل برساناهّللو ملك فرستادم كهبّر مد بحضور

نيست از براى مثل من آخر  رفتن سزاوار مذنبينجرم بمحل  بالو زنده بودنكه  زيرا
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  ٩٢(، اآلية ٤سورة النساء )القرآن الكريم،   

 
11
  ٣٢(، اآلية ٥سورة المائدة )القرآن الكريم،   
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   المرجع: ]؟[   
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 ٨ 

ا اّل و هى امر علم نرسانيدهحاجى بكما چه كه يقين است كه جنابر گاجوابى نديدم 

 قسمو اهّلل حق محزون نمودن اشد است از تخريب بيت را بال مناتؤمو منينؤقلوب م

 كتهمالئو باهّللاء سأما نّ أفك يحسن بأخير من  كلّ و ىواقع "اهّلل منم بيت"بحق امروز 

 لا  بل  هو شرّ أ حدأخير  ن يصل بفنائهمأمن  جّل مقاماأائه حبّ أو اهّلل نّ ا  وليائه بل أو
ّ
 ي

 لا  ما وصل و يصل كّل ما يصل
ّ
نّه ا  بيده  ينفس يفوالّذ لى نفس الواصلا  فهو يصل  ي

 ّن ما كتب اهّلل علنفسه ألا اّل  جنيس لم
ّ
ما كتب اهّلل فويل لمن ا اّل  لن يصيبناو ييقض ي

نّه اهّلل ألا اّل  حدألى ا  شكوا أما و الخير من يديه ييجر طوبى لمنو همن يدي رّ الشّ  ييجر

 هو القوو بها اّل  ال بسطو حد قبضليس ألو خير الفاصلين
ّ
   العزيز ي

 

حجب  اگر كشف و است آخرت نزد من و از خير دنيا آنچه انسان تمنا دارد مجمل قول

 دعجب نياور احدى مرا منكر نخواهد شد ولى اين ذكر و شود محبوب كل منم

 بيندى عدم بحت م سوى را موحد كه ناظر بخداوند است ماو حضرتت را بلكه مؤمن

آخرت  و مالك شدن دنيا و ندارم قسم بحق كه به قدر خردلى تمناى مال از آنحضرتو

د غير را نظر نمايد چه جاى آنكه كه سزاوار نيست موحّ  دانم زيراى را شرك محض م

 معبودو دانم كه مالكم كل موجودى بيقين م و او را مالك شود
ّ
و  مفقود را بتمليك حى

راضى بظلم  و نكرده ام راو ا ذنب و بقدر تسع عشر خردلى شرك بخداوند نياورده ام

قفى آمده ام كه احدى از اولين بمو و مانده ام جبل فرددر اين ذلك  مع و نشده ام

 يحزن ل حمدا ال نشده فحمدا هّلل ثمّ و احدى هم از مذنبين متحمل  مبتال نشده اند
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 ٩ 

من ذلك ّن ا  و كبراهّلل األذ بذكرالفردوس متلذّ في  ينّ أكو يربّ و يموالاء رض يفي نّ أل

 فضل اهّلل عل
ّ
 دانم كّل سلطنت دنياى كه اگر آنچه م خداوند بحّق  اهّلل ذو الفوز الكبيرو ي

دو مطلب عمده هست  وحق  طاعتمرا راضى نمائى در  دهى بر اينكهى آخرت م و

كه در قرآن  راى ينست كه سلطان شوى قوماآن  و حضرت يكى در امر دين نه آب مرا

خود را از سخط نفس  رحم كنى و س شديد در حق ايشان فرمودهأخداوند اولى ب

لى اهّلل ا  كّل و ىنيا تفنّن الدّ ا  ملكهما و سليمانو القرنين ين ذوأيامت فخداوند در ق

كان وعد و مرهأقامة كسى را مبعوث فرمايد إلاوند عالم خد اگر قبول نفرمائىويحشرون 

شود اينست كه  چون خائفم از حق كه ترك عهد ستيكى در امر دنياو مفعوال اهّلل

هم امر نمود بيرون رود بعد از آن  احمد راخلوت نمود حتى مال را مرحوم معتمد شبى 

خداوند است حال كل را  تحجّ  آن و مالك دانم كل اموالم ظلم استى گفت م

 امروز غير از تو حقى عالم نيستم و وا طلبم در تصرفى و از تو اذن م گذارم باوى وام

 باورّد نمودم و نموده من قبول و داد و حتى آنكه انگشترهاى دستش را بيرون آورد

 كفى به شهيدا حال همو شهد اهّللأكه تصرف نمايد  را قبول نموده اذن دادمو ا توبءهو

ست ا هر قسم اليق است كل اموال او تخواهم مال حجّ ى را من نمو ار ايند يك

ن هر قسم آ كرذعهده قبول برآمده ب از امروز من و حضرت در اموال آن امر فرمايدآن

دو شاهد قرار  كه خداوند در دنيا از براى هر امرىى ئآنجا از و فرمايند سزاوار است

كه معروف حضورند طلبيده مثل جناب ى ولى آنهائ علماى دوست بسيارند و داده عرفا

اين امر سئوال فرموده تا آنكه  از بيّنات و جناب آخوند ماّل عبدالخالق و سيد يحيى آقا
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 ١٠ 

 ند اگر چه كفى باهّلل شهيداه بيان نمايبحضور آورده كما هو حقّ  نوشتجات راو آيات

 ا وليّ عل
ّ
اين هر دو و بالغ شده آنكه حّجت در او اال بعد از اين بظاهر جزئى نمانده ي

خلق من مطلعند از  و هر دو از خلقو بعد از ظهور امر يكىو مرا شناخته رما يكى قبل از

حتّى آنكه داده اند  از اين امر برخخبر اهل  و كل عرفا و اختيار ايشان شده اين جهت

شعاره هو أ من نّ ا  و منة قديمةزوشته در أن حد باسمأ ىلا   ما كتب ىعل يجفار هند

  : هذا

 

 غين اء والّدين بعد الرّ  يليحي  شأتينالنّ في  لكم اربّ  يءجي"

 فإنّي ما كتمت الّسّر عين   فإّن زيدت عليها الهاء فاعلم 

  فهذا اسم قطب العالمين  نفسه  عدّ في  هو عدفاضرب 

  13"درجها بتحت المدرجينأف           بعد ضمّ  قبل مدّ  ذ المحخ
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اين كتاب بتصويب لجنه مجلله ملى نشريات امرى رسيده وبا اجازه محفل مقدس روحانى  –روح اهّلل مهرابخاى  –مقام شعر در اديان   

شمسى  ١٣٣١ –بديع  ١٠٩ايران  –طهران  –گرديده است لى بهائيان ايران شيد اهّلل اركانه بوسيله لجنه مجلله جوانان بهائى طهران تكثير م

 .  7٠صفحة  -بشارات سلطان حسين اخالطى  –

د شاه كه از سجن مالو صادر از اشعار عربي ابيات جفار هندي سلطان حسين اخالطى است كه حضرت اعلى بيز آنرا در توقيع محمّ ديگر 

 نين است : چرفموده اند نقل كرده اند وآن ابيات 

 يجيئ ربّا لكم في النّشأتين             ليحيي الّدين بعد الراء وغين 

 بأنّي ما كتمت الّسّر عين ت عليها الهاء فاعلم            فإن زيد

 ين فهذا اسم قطب العالمنفسه          فاضرب نفس هو في عدّ 

 فادرجه بتحت المدرجين قبل مد بعد ضّم                خذ المح

ذشتن )راء( و)غين( ربي ظهور خواهد نمود تادين الهى رازنده وتجديد نمايد. چنين است براى شما در نشأتين بعد از گمعنى بيت اول 

ر گشته بقوله تعالى )و يأتي ربّك أو بعض مقصد از رب حضرت اعلى است كه در آيات قرآنيه بيز در بشارات حضرت رب اعلى مذكو

از بحار األنوار حديثى در اين خصوص ذكر  ١٣آيات رّبك( وائّمة اطهار بيز اين آيه را بقائم آل محّمد ماؤل داشته اند ومجلسى در جلد 
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 ١١ 

هو و در رؤيا دو نفر نقل نموده اند حتى آنكه در بيست سال قبل ورود شهر آذربايجان

  هذاعلى ما سمعت 

 

 لفالسّ في  ال همرأمرا أتجد        لف ماتين بعد األوتسع  تسع"

 من ول
ّ
 نبأو  ي

ّ
  14"والد الخلفأين سلبل من النّ           مرسل  ي

   

از قلم من در شش ساعت  اال مقاميكهو اگر چه اينها ذكريست از براى قلوب ضعيفه

و  علما قادر بر فهم معنى آن نيستنداء وگردد كه احدى از عرف هزار بيت مناجات جارى

 يقوت جارو رتقدو از فطرت آياتىو احدى فرق بادعيه اهل بيت عصمت ننمايد

مثل آنچه  ايتان آياتى قدرت نداشته بر ةن سلسلة الّرعيرض ماأل ىميشود كه كل من عل

بدو نفر عالم در يزد فوت  بقية اهّلل نوشتم آنكه باذنحال و احتياج است باين ادلّه

و هرگاه  باهّلل عليه شهيدا ىكفو هفت يوم قبلو وقوع بهشتاد قبل از مرحوم معتمد را

اهّلل من  يعطانأم بما و عالم هست امرىندارم بفضل اهّلل از و خواهم عجزى نداشته

ى نمو لكن ذكر نكرده و كل امور حضرتت را در هر مقام جوده اگر خواهم ذكر نمايم

 :عليه الّسالم - ظاهر شود صدق كالم باقرو تميز داده شود حق از غيرش كنم تا آنكه

                                                                                                                                                             

يعني تاريخ ظهور  ١٢٦٠عدد )غين( در  )غين( ظهور خواهد كرد )ر( و ( ميشوند واينكه ميگويد بعد از )ر( و٢٠٢نموده است . هردو )

 چنين است ... ( معنى شعر دوم ٥٠( )ن=١٠( )ي=١٠٠٠( )غ=٢٠٠است )ر=

 
14
  المرجع: ]؟[  



   ٣٠٤ – ٢٩٩كتاب عهد اعلى، صفحه  –اثر حضرت نقطه اولى  –و( كتوقيع سوم خطاب به محمد شاه )ما

 ١٢ 

 بيوتكمحالس أا فكونوذلك كان ك ذافإشيء  يقوم لها لنا من آذربايجان ال ال بدّ "

   15"لجوا على الثّ لو حبو ليها  ك فاسعوا ك متحرّ ذا تحرّ إف لبدناألبدوا ما أو

 

 لا   ما نسبو ياهّلل من وجود ستغفرأو
ّ
وصلّى اهّلل  هّلل رّب العالمين ن الحمدأقول أو ي

  على محّمد وآله الّطيّبين الّطاهرين. 
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( ال بّد لنا من آذربيجان ال يقوم لها شيء وا ذا كان ذلك فكونوا ليه السالم( أّنه قال: قال لي أبي )عليه السالمعن أبي عبداهّلل )ع" 

مقام يبليع النّاس على كتاب بدا فاذا تحّرك متحّركنا فاسعوا ا ليه ولو حبّوا واهّلل لكأنّي أنظر ا ليه بين الّركن والأحالس بيوتكم وألبدوا ما أل

، المجلسي، باب يوم خروجه وما يدل ٥٢بحار األنوار، المجلد ، ل لطغاة العرب من شّر قد اقترب"، على العرب شديد وقال: ويجديد

 ّدة ملكه صلوات اهّلل عليه.عليه وما يحدث عنده وكيفيته وم


