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 عنوان 

 خطاب به محّمد شاههارم چتوقيع 

 هريق )قبل از مجلس در تبريز(چدر قلعه 

 

 حضرت نقطه اولى صاحب اثر

  ٣٥٥ - ٣٥٤كتاب  عهد اعلى صفحه     مأخذ اين نسخه

  ٥صفحه    ٣٠٤٣مجموعه خصوصى     ساير مآخذ

 چهريق قلعه    محل نزول

    سال نزول

   مخاطب
، توفى ميالدي (١٩٤٩-١٨٠٨الث الشاهات القاجارية، حكم ا يران )محمد شاه القاجاري، ث

  بعد ا صابتة بمرض النقرس.  
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 ن الرّحيمبسم اهلل الرّحم  

 

 

 

 ر أو يكونشيء لمن أراد أن يتذكّ  لّ هذا كتاب من لدن ا مام حّق مبين فيه حكم ك نّ ا  

لقد فّصل من و ينمن المهتدين فيه حكم كّل شيء لمن يشهد بأمر ربّك في قسطاس مب

 
ّ
 لقد آمن الّذين خلقت أفئدتهم من نور ربّكو قويم قبل أحكام كّل شيء بلسان عربي

لقد كفر الّذين خلقت أنفسهم من نار و هم يوقنونو بعون الحّق هم كانوا من الّذينهم يتّ و

هم في كّل حين فيه و ك يرجعونا ليها بإذن ربّ و عليها يفتنونو بونالّتي هم فيها يعذّ 

  ينصرون ال و بون فيهايعذّ و يشفقونال و غيثونيست

 

ربّك أمر اء ذي جمن يوم الّ  نّ ا  و حكم ربّك من قبل بأربع سنينى لقد قضو دأن يا محمّ 

لوح حّق لقد أرسلت ا ليك الّرسول مع و تكن من الجاهلينال و اتّق اهلل نك أتخبري أنّ ا  

خرجوه من أرض الّتي أبينك قد و حالوا بينهو حزب الّشيطان قد استكبروا عليه نّ ا  و مبين

األولى أن تسترجع ا لى حكم و فات عنك خير اآلخرة لقدو أنت عليها بسلطان مبين

قد نبّأتك بمثل  جع عن البيت الحراما ّن بعد الرّ و أردت أن تكون من المهتدينو ربّك

 وشهيد
ّ
 قد أرسلت ا ليك الّرسول مع ما حّدثتك من قبل بل أعظم من هذا واهلل خير ولي

فعل الّظالم لقد و تكونّن من المعرضين الو لتها ا ليك لتتّبع حكم ربّكالكتب الّتي نزّ 
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 ال  بما ال يفعل أحد مثله
ّ
 نّ ا  و لقد خاف الّرسول أن يبلغ ا ليكو جبّار عنيد الو من شقي

 على تلك األرضلو مبيننات من كتاب اآلن عنده آيات بيّ 
ّ
بما لم  قد قضى علي

 ا  و يرجع األمرى اهلل ا ل نّ ا  و يقض أحد من قبل
ّ
ا ّن من يوم األّول و خبيرو نّه هو خير ولي

 من حزبك ما هو من فعل شيطان مريد الحين قد قضىذلك ا لى 
ّ
ا ّن من يوم و علي

كّل ما رأيت و الل مبيننت في ضنّك أا  و يقبل منك شيءالذي ظهر أمر ربّك لن 

اهلل ما كان و ذلكعن كّل  سئلتا ّن لك يوم قريب و كأنّك أنت قد فعلته في سبيل ربّك

ع أحد من أوليائك أن يستكبروا يلو لم تكن أنت لم يستطو بغافل عّما يعمل الّظالمون

 
ّ
 ملككا ّن الّ و حميرو ضّل من كّل بغل أهم ا اّل ما و علي

ّ
ه نّ ظننت أو ذي أنت جعلته ولي

يعلم  المريد  هو شيطان نّها  و ن ا ليهاطيربّك يفتننّك بما يلقي الّشيو ظهير كاّل و خير مرشد

يبيّن ما أاّل نور ربّك  أن يطفأراد أ ]يداه[من خوف ما اكتسبت  نّها  و حرفا من كتاب اهلل

 نفسك ما يلتفت ا ليه أحد اللوو هو مكنون في سّره من كفر قديم
ّ
 أنت قد جعلته ولي

ليكما ذنبكما أنتما ال تقدران أن ن لم ترجعان فعا  و م مبين ظاّل ما هو عند النّاس ا اّل و

ل عليه فليتوكّ و لت ما قضى اهلل ربّي عليه توكّ لن يصيبني ا اّل و تغيّرا ما كتب اهلل لي

 بأنّي قد تلوت عليهما آياتكالمؤمنون 
ّ
تّممت حّجتك عليهما بعد هذا و رّب اشهد علي

رجع ا ليك في يوم قريب لك الحمد في أو قتل في سبيلكن أرضيت بأو كتاب مبين

  نّكا أنت قضيت فإاألرض فألقهما بمو واتالّسم  
ّ
صلح ما نصير رّب أو أنت خير ولي

 من المشركين رّب ا نّي حديكون أال  ظهر كلمتك على األرض حتّىأو يفسد النّاس

ال  سبحانكو  عبد من الّذاكريناّل ما أنا ا  و توب ا ليكأو ا قلت في كتابكاستغفرك ممّ 
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اهلل ربّك رّب  سبحانو كون من الّسائلينن أستغفرك من ألت عليك أ أنت توكّ ه ا اّل ا ل  

يستغفرون  على الّذين سالمو كتاب مبينال و العرش العظيم عّما يصف النّاس بغير حّق 

   رّب العالمينن الحمد هللثّم يقولون أ اهلل ربّك

 

 


