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 عنوان

 خطاب به محّمد شاهپنجم توقيع 

 مجلس در تبريز(از هريق )بعد چدر قلعه 

 

 حضرت نقطه اولى صاحب اثر

   70 – 68بديع( الصفحة   ١٦٥)  ٣ظهور الحق جلد      مأخذ اين نسخه 

  ٣٠٦صفحه    ٣٠٦٤مجموعه خصوصى     ساير مآخذ

   محل نزول 

 چهريققلعه 

 

 في سجن بعيد نئذحي يدصسبحان الّذي يرى مق  

    سال نزول

 مخاطب

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

  ا صابتة بمرض النقرس  
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 ارالقهّ  كهو الملا اّل  ا لٓه النّه ا  و ضراأل يف ماو واتم  السّ في  يعلم ماالّذي  سبحان

 هوو ار المنيعهو الفرد الجبّ ا اّل  ها لٓ  النّه ا  و يوم الفصل بالحّق  يالّذي يقض هوالعظيم 

 مد العلحد الّص الوتر األ هوا اّل  ا لٓه ال يءش لّ كوت كبيده ملالّذي 
ّ
شهد هّلل أبير كال ي

 يمكهو العزيز الحا اّل  ا لٓه النّه ا   ن يخلق شيئاأ فسه من قبلن اهّلل على حينئذ بما قد شهد

ا اّل  ا لٓه النّه ا   تهسلطان عزّ في  بمثل ما قد شهد عليه ما يبدعو بدعأ ما لّ كلى شهد عأو

اهّلل  لىا  و فيعهو الفرد الرّ ا اّل  ا لٓه ال يءش لّ كلت على اهّلل رّب كّ ئم البديع تواالق هو الفرد

 يكفي يحسب هو نّها  و المبين الحّق  كهو الملا اّل  ا لٓه ال يمرأفّوض أليه ا  و ينفس يلقأ

ديد ئم الشّ االق لهو نّها  و في األرض الو واتم  السّ في  يءمنه ش يكفال يو يءش لّ كمن 

 يشهد ع يذالّ  هوو سجن بعيدفي  حينئذ يدصالّذي يرى مق سبحان
ّ
 حين لّ كي ف لي

يف ك نتأك نّ ا  و يمكر حكرت بال ذيف قد قدّ ك نتأك نّ ا  و يبدع بعد حين نأقبل و

ّن هذا إك فعند زت بمانت قد عزّ أن ا  ديد يز الشّ لهو العز كّن اهّلل ربّ ا  و ارالنّ  على صبرت

مثل كنيا ة الدّ ّن مثل حيو  ا  و اهدينالزّ  ان منكو آياتهو ن آمن باهّللحد ممّ أليه ا  ال يلتفت 

ك نّ ا  و افرينكانوا باآلخرة هم ك ذينهمالّ ا اّل  ل منهكال يأو حولهفي  ت ال يجتمعلب ميّ ك

 تؤمن باهّلل الغن نأك بنت فرض عليأ
ّ
 عذاب سعير لىا   كيدعو يذفر بالّ كتو مالعظي ي
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يف كنت أك نّ ا  و من المهتدين وننّ كتو ركّ تتذ كام معدودة لعلّ يّ أفي  لقد صبرتو

 كخلق يذالعالمين فوالّ  رّب  كشهاد عند ربّ في يوم قريب يوم تقوم األ تجيب اهّلل

بواب أفي  فتدخل كربّ  نت على جحد بآياتأو ن تموتا  و ستعودليه ا  نت أك نّ ا  و

 ذ من وليومئ كل ماو كما قّدمت يدا كينفع الو يمالجح
ّ
 ال تغرّ و ق اهّللن اتّ أشفيع  الو ي

جمعون عباد أهم لّ كيومئذ األرض  على من نّ ا  و قينما عند اهّلل خير للمتّ  نّ إف كبما عند

لهم ما  ن يغفرأك عسى اهّلل ولئأاهّلل موقنين ف ذينهم بآياتان من الّ كواهّلل فمن آمن 

 بروا علكذين استّن الّ ا  و حيمهو الغفور الرّ نّه ا   رحمته ييدخلهم فو يديهمأقّدمت 
ّ
 ي

لمة كت عليهم حقّ  كولئأكتاب مبين فو ناتبفضله من آيات بيّ  اهّلل يكرمنأجحدوا ما و

 الفصل من ول ما لهم يوموالعذاب 
ّ
ليه يرجعون ا   لّ ك يبدع الخلق ثمّ الّذي ال نصير فوو ي

في  يدخلو ا اّل  ناتد ما جئت به من آيات بيّ و تجحأ يبغض على من نفس تموت ما

ار الجبّ  هو نّها  اهّلل اء ن يشأا اّل  ن يشفعأذن احد ال ألو ال تقبل يومئذ فديةو ليمأ عذاب

من  كل فويلي نت فرحت بما تستجنأن ا   ديدار الشّ نّه ال ا لٓه ا اّل هو الملك القهّ ا  العزيز و

فستعلم من  ردتأنت أن ا  و ر حّق م بغيكن يحأحد اهّلل أل عذاب يوم قريب لم يحلّ 

ربع أقد قضت  يومئذ لىا   بر على اهّللكن ال تستأب كخبرتأالّذي  ل يوموّ أمن  نّ ا  و بقري

 يننّ أنت زعمت أ كنّ أكبارا شديدا كاستو ظلماا اّل  كال من جندو كيت منأسنين ما ر

ن حم  الرّ ا لى  نهمذيعند الّ  ما فيهاو نياالدّ  كان ملكما  يربّ و ال ردت متاعا قليالأنا قد أ

ردت أ يننّ ا  ون بل كيشر اعمّ  من هذا سبحان اهّلل قلّ أتة بل من عين ميّ  لّ قأا اّل  ينظرون

تهم سيلحقون ذّريّ  نّ ا  وتاب كال يف ر اهّللشهيد ما قدّ  مام حّق ا  ذينهم قتلوا نتقم من الّ أ نأ
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 هو خير ول نّها  و على اهّللا اّل  يما صبرو عذاب سعيرفي  بهم
ّ
 اهيّ ا  ا اّل  يهفكما و نصيرو ي

ولم يجعل  بعت شيطانا مريداقد اتّ نت أ كنّ أب كنبئن ألاآل نّ ا  و ظهيرو يلكهو خير و نّها  و

ل وّ عن دينه بما حكم بعد حكم األ حمة وقد ارتدّ الرّ  من خردل من قلّ أاهّلل عنده 

 سورفي  ة رسول اهّللحدا من ذّريّ أيسجن  حد من قبلأهل سمعت من  بسجن بعيد

 أ ىمر اهّلل يعملون فعلأذينهم بة الّ ئمّ ية األبوال فرواكهم نّ ا  و هلها جاهلينأ [انك]الّذي 
ّ
 ي

 أى علوالمسلمين  نت منأ نا  مت مثل هذا كذنب ح
ّ
نت أن ا  رضيت مثل هذا  خطأ ي

 العظيم ا نّه  كعند غررت بما يجدّ  على من المؤمنين بل
ّ
فسبحان اهّلل ربّي العلي

من ا اّل  مرما األو ظهرأيد فك كان لك ن من نصير ا نما للّظالميو ليظهرّن أمر الّذي قّدر

نت أبمثل ما  ماكحد من قبل حأنيب هل سمعت من أ ليها  و لتكّ عند اهّلل عليه تو

 كمكحو باهّلل كفركدليل على  كالمين مقصدللّظ  من بعد فويل ىترضو صنعت من قبل

ا يشهد على هذ يمقصدو على اهّلل يصبر نّ ا  و عند اهّلل عذاب شديد كاس لعلى النّ 

يف كين فكيبطل عمل المشرو يظهر الحّق  نأ ن لم تخف منا  يقين  نا على حّق أ يننّ أ

انوا من كو بهتوا من قبلذي الّ  هم مثلجعلنّ ألي لم تحضرن ثمّ األرض اء لم تحضر علم

ن هم ا  هم لّ كحضر أينطقون ف حّق لبا [هم نا  ] عليهمو كعلي يتحجّ  كالجاحدين تل

رون آمنوا كّ ال يتفو هم ال يستطيعوننّ ا   يربّ و مر الأ على همنّ أ مون فاعلملّ كبمثل هذا يت

يف كف يدم كن تسفأردت أنت أن ا  و ال يعقلونو فروا من بعدكو ال يشعرونو من قبل

 اليوم لقو كنّ ا  و تصبر
ّ
 رامة من عند اهّلل علك كتل ينكم ي

ّ
 وعلى كنقمة من عنده عليو ي

 مرأذلك ن رضيت مثل ا   يطوبى ل ثمّ ذلك مت مثل كحأ نا  ي ين يفعلون فطوبى لذالّ 
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 عند اهّلل يال تستحيو لعزيز ذو انتقام كاهّلل ربّ  نّ إال تصبر فو فأذن بينللمقرّ  ر اهّللقدّ الّذي 

 كين فويل لكالمشر ييدأسور على في  ن يصبرأب لّ كعلى ال هتون حجّ كن يأترضى بو

 ان علىكويطان عم الشّ على ز نّ ا  و المبين لّ ذينهم يومئذ يرضون بمثل هذا الذّ للّ  ويلو

من  [حدأ]ن يسجن أنوا بآيات اهّلل مؤمنين اكذينهم مذهب الّ في  لم يحلّ  [بيرك]أ خط

ما شهدت  يبدع خلقذي الّ ان على ظلم شديد فوكلو و ن يظلم عليهأال وسول الرّ  ةيّ ذرّ 

 فى باهّلل علكو الحّق ا اّل  بعتما اتّ و من ذنب ينفس على
ّ
 نياالدّ  على ّف أشهيدا ف ي

 عناء شف الغطكلو يو خرة هم غافلونهم عن اآلو ذينهم يفرحون بمتاعهاالّ و هلهاأو

 لا   يلتمش كبصر
ّ
 لسريع قريب نّها   خوفا من عذاب اهّلل لجالثّ  على يلو تمشو كبصدر ي

 كبيأن ال نزلت من ظهر ألرضيت  كنتطام سليّ أفي  لو تعلم ما قضى كخلقالّذي فو

 كنّ أكالمين فويل يومئذ للّظ  كاهّلل ربّ  ىما قض يضاآلن قد ق نّ كلومن المنسيين  نتكو

 بع فعلنت ال تتّ أ كنّ ا  و مرأنت على كن ا  و امبين تاباكنت أ ]قرأت[ ما
ّ
 ما كلو يمرأ ي

ي مر فليه منتهى األا  و ىكلى اهّلل المشتا  ّن ا  و ييف تخذلنكف يتنصرن ن لما   كعند

 لّ ك رهكما يذ لّ كعالمين من ال رّب األرض و واتم  السّ  سبحان اهّلل رّب و ولىاألو اآلخرة

الحمد هّلل و سالم من عنده على المخلصينو مره عاملينأانوا بكذينهم الّ  ا اّل  العالمين

  العالمين رّب 

 

 


