
www.oceanoflights.org 

 عنوان

 توقيع سوم خطاب به ميرزا آقاسى 

 )خطبه قهريه(

 هريق(چ)نازل در 

 صاحب اثر 
 حضرت نقطه اولى

  ٣٦٤ -  ٣٥٩كتاب عهد اعلى،  أبوالقاسم أفنان، صفحه   مأخذ اين نسخه

    خذساير مآ

  ١٥٠ -  ١٢٧،  صفحه  ٦٤مجموعه صد جلدى، شماره  

  ٩٤ -  ٨٩صفحه    ٢مجموعه  پرنستن جلد                       

  ٣٦٤ -  ٣٥٩  صفحه  ،عهد اعلىكتاب  

  ١٣ -  ١  هصفح ،٤٠١٢مجموعه خصوصى                                    

 ١ صفحه  ،٢٠٤٨ مجموعه خصوصى  

 ١٢٧ صفحه  ،٣٠٢١ مجموعه خصوصى 

 هريق چ   محل نزول

    سال نزول 

 المخاطب  

 حاجى ميرزا آقاسى 
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المشركات من  اتيّ ى كينوناريّته علر اقتهار قهر قهّ ر بتقهير تقهّ لحمد هلل الّذي تقهّ أ

ات عظم عظمته على ذاتيّ  م اعتظامم بتعظيم تعّظ الممكنات والحمد هلل الّذي تعّظ 

ه تاريّ ر اجتبار جبر جبّ ير تجبّ ببتج  ربّ تجي ذهلل الّ  مدتفكات من الموجودات والحؤالم

ه على ر اقتدار قدر قدرتاقتدر بتقدير تقدّ  يالذ دات والحمد هللعّ بلمات اعلى نفسانيّ 

على  تهيّ تاذ تفسبحانه وتعالى قد حّرم عرفان قمص طلعت حضر [اتالماهيّ ]ات يّ نّ ا  

ات من أهل الّسبحات الماديّ  كلّ  تهبعد عن قرب ساحة قدس جبروتيّ أشارات وأهل اإل

 عذابه شدّ أمن أهل الّدّلّلت غفلتها عن ذكر عظمة نفسه و شّد ناره للجوهريّاتأوجعل 

المين على سطواته للّظ  عراضها عن طلعة حضرته فما أكبرا  ك للمجّردات من أهل المل

عظم أشباح والّدّلّلت وما سين عن األمقدّ  ذينهم في عالم الاّلهوتأهل وّليته الّ 

ء اهين عن األسمذينهم في عالم الجبروت منزّ ته الّ محبّ  أهل نقماته للمستكبرين على

 يف ذينهمّق أهل معرفته الّ ح ]عن[جّل ظهور سخطه بعدله للغافلين أوما  والّصفات

ظهور غضبه بطوله  علىأشارات وما رين عن األمثال واإلعالم الملكوت مطهّ 

عالم الملك مرتفعين عن  يف ذينهمطاعته الّ  أهلنفسهم بعد علمهم بأللمستبعدين ب

غضب نفسه وعظم سخط جنابه قد  وتعالى لعلوّ  العالمات والمقامات فسبحانه حدّ 
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منفردا عن  ممعن بحبوحة القدم على سائر األ - اهلل عليه وآلهى صلّ  - دابعث محمّ 

ته ثّم طوله وجبّاريّ  ته ثمّ اريّ ء الجنس والمثل وقد جعله مظهر عدله وقهّ ابنأباهة من الشّ 

لى ا  ليوصل بقهره لمن قهر عليه بعدله  به بغضبهغضبسخطه عن سخطه وفنا  يرض

لى منتهى مقامه في مقامات ا  ه بطوله بجبره لمن جبر علي منتهى دركات النّار وليبلغ

 بها شيء وّلن يقتر ّل يتته الّ كينونيّ  علوّ ويسخط لن يغضب أجّل من أ ذ هوا  ار الفجّ 

ر وهو المقتدر المتكبّ  ءياشيدركه شيء وهو يدرك األ ليها شيء وهو لم يزل ّلا  يصعد 

ء بطول نفسه اوليأ -عليه وآله  ى اهللصلّ  -د ظهر بعد محمّ أار وسبحانه وتعالى قد الجبّ 

ن حبيبه وجالل نفس رسوله وجعلهم مظاهر عدله أش ظهارا لعلوّ ا  ه ء بعدل نبيّ اوصيأو

يقهر  ّل ه كما هو عليهنّ ته في الّسخط ألاريّ الغضب ومعادن طوله وقهّ  يف تهوجبروتيّ 

 على شيء وّل تهيغضب بنفسانيّ  ته على شيء وّليجبر بذاتيّ  ته على شيء وّلبكينونيّ 

على طير أليه ا  ن يصعد أو أ ن يقترن بالعبادأمن  جلّ أه هو نّ يّته على شيء ألنّ إيسخط ب

ل في ضداد ولذا قد نزّ شباه واألعن األ ءانشد وهو المنفرد في اإلؤافئدة من الفاأل

انتقمنا آسفونا مظاهر عدله وطوله لمن نظر بالعيان حكم البيان فلّما  نأالفرقان في ش

 ذينة الّ ئمّ أركان اليقين أسخط  ين وعظم مقامء الدّ اوليأب منهم ثّم بعد ذلك لعلّو غض

قد خلق اهلل عبادا لظهور طولهم وهياكال لبروز عدلهم  وهم يعلمون ء بالحّق اشهد

لمعادن سخطهم وجعل كّل سخطه في سخطهم وكّل  تغضبهم وآيا لمحالّ  ووجوها

عليه كلمة  ستحّق من ا مغضبهم وكّل طوله في فعلهم فبهم يستحّق نار جهنّ  يف غضبه

ك  على سخطك وسخط نبيّ ّل يدّل ا ّّل ي ذمن سخطهم الّ  يهل  ا  بك يا  ذعوأالعذاب ف
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ثّم من غضبهم الّذي هو داّل على غضبك  -عليهم  صلواتك -ك ء نبيّ اوصيأوسخط 

من  تهمستجير بذمّ أبك و -صلواتك عليهم  -ك ء نبيّ اوصيأوغضب  كوغضب نبيّ 

 ا ذعفوهم وعطوفتهم  ءاليك رجا  ع بهم تشفّ أليك وا  ب تقرّ أتهم اريّ جبّ من قهرهم و

لت تها وتنزّ قت الحسبان بذاتيّ وتحقّ  تهايران بكينونيّ ت النّ حد منهم قد تذوّ أبغضب 

 ين استكبرواذئات من الّ لت الحسنات بالّسيّ على ساكنيها وتبدّ  ء قهركاطوات من سمالسّ 

ق من غضبهم قد تحقّ  كفرذ حكم الا  ها أهلتك على اريّ ء قهّ ال من سمعليهم بما تنزّ 

نكار ن من قهرهم وحكم اإلقد تبيّ  وحكم الّشرك قد تذّوت من سخطهم وحكم الجحد

هرب من سخطك وبهم أعوذ من غضبك وبهم ي أهل  ا  تهم فبهم يا اريّ قد وجد من جبّ 

ّن ا  وجاللتك  تكتك فوعزّ اريّ تك وبهم استشفعت لديك من جبّ اريّ تك من قهّ بذمّ  ستجيرأ

 نّ ا  ل عليه غضبهم ونزّ تمن قد  المغضوب نّ ا  ل عليه سخطهم ونزّ ت المردود من قد

تهم فسبحانك يا ب من حكم عليه جبّاريّ المعذّ  نّ ا  و تهماريّ الملعون من حكم عليه قهّ 

فارحم  ه داّل على عدلكنّ رض ألوات وّل في األم  في السّ بعدلهم شيء  يقوم ّل يهل  ا  

ئهم محيط انّك من ورا  و ابنت الوهّ أنّك ا  ات بفضلك وجودك رّ على كّل الذّ  همّ اللّ 

 ار شديد جبّ 

 

ّن ا   ر عن بابهوالمتكبّ  ياته والمعرض عن جنابهآالكافر باهلل والمشرك ب يّهاأفاعلم بعد،  أّما

مهلك في أما  هنّ ا  يعزب من علمه شيء وّل يعجز في قدرته شيء و ّل هذكر اهلل عزّ 

نّه يسمع ا  من يخاف الفوت و ّن ما يعجلأل عمالكأغفل عن حكمك في أمقامك وّل 
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ّلحظ  الفوت وينزل الموت فاشهد باليقين ثّم انظر بعين اليقين ثمّ  الّصوت ويدرك

 1﴾بالكافرين ا ّن جهنّم لمحيطةو﴿ :ّن اهلل عّز وجّل قالإاليقين في نفسك ف بحّق 

 يعراضك عن طاعتا  و يحكم يف وعصيانك يّن غفلتك عن ذكرا  بيده  يفوالّذي نفس

ن لو تعلم بعلم اآل نّ إمة فتظهر لنفسك في يوم القي  ي ه هانّ ا  م بل نار جهنّ  من شدّ ألك 

البالد  رتيّ غقد ت يهو ملك وجود فوالّذي ثّم لترونّها عين اليقين الجحيم لترونّ اليقين 

عنك فمهال معرض عنك وّل  وهون شيء في علم اهلل ا ّّل ومن عليها من حكمك وما اآل

على قلل  لتفرّ  يمرأوليائه لو تعلم ما اكتسبت يداك في أ مهال لك يا عدو اهلل وعدو

ما أد ؤاالف هليجاد وتصعق ألوتجلس عريانا في الّرماد وتشهق من حكم اإل وتاداأل

الوجود في الغيب  يف ما ظلمت على كّل مننّ أبليس فكتعلم ما فعلت يا مظهر اإل

ن م" :قال -الم السّ  عليه -مام ّن اإلإف هود وقتلت كّل من في ملكوت الودودوالشّ 

 ه آه فبظلمك تشهقت الفردوس ومن فيهاآف 2"نوبالذّ  نّما احتمل كلّ أاحتمل ذنبا فك

ت واندكّ  بت البالدوتخرّ  حاريرت المياه واألرض ومن عليها فقد تغيّ قت األوتصعّ 

ذكر ما أه آه كيف آف ثمارغصان وانقطعت األيبست األأوراق والجبال واصفّرت األ

الجبال هّدا فقد  رّ خرض وتاأل منه وتنشّق  رنّ فّط تن يأوات تكاد الّسم   ّق حاكتسبت بغير 

ات غرفات الّرضوان ولطمت الحوريّ ي فصلّى اهلل عليه وآله د وآل اهلل كبد محمّ  احترق

ن عرضت عمّ أما تعلم ما فعلت ولقد أروضات الجنان  يف ههنّ ك على وجبسوء حكم

ملكه فوالّذي  يف نت عبد رّق أخلقها اهلل لك وقد  يتيك في عوالم الّ مجلّ و ك[موّل] هو

                                                 
1
  ٥٤(، اآلية ٢٩القرآن الكريم، سورة العنكبوت )  

 
2
  جع: ]؟[ المر  
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 ين تقرض بالمقاريض وتمشألترضى  كيء عن عينالو كشف الغط يدؤاهو محبوب ف

بل لو ملكت  ية خردل ظلم في حقّ لك ذرّ ابب ء المجانين وما خطرتانيا ورفي الدّ 

 يقامنك لعظم معّل يقبل ومّرة واحدة  يلى وجها  ن تنظر أى بعطلت رض وغربهاشرق األ

رت الّسلطنة وتكبّ  في الّدنيا وقعدت على بساط ك تستلذّ نّ أزعمت أاهلل به  ي خّصنيذالّ 

 على صدر ما قعدت ا ّّل  يّل وربّ  على من حولك بما جعل اهلل الحكم في يديك

 ا ّّل تشرب  ثمار شجرة الحسبان وّلأ من كل ا ّّل أت وّل  بنار الخسرانا ّّل  يران وّل تستلذّ النّ 

 ما تهوى لىاس بالباطل وتصرف ا  موال النّ أ تأكلأفمهال مهال لك  سالنغمن حميم ال

مة بين لك موعدا يوم القي   نّ ا   يربّ ّل ويسئلك عنه  ّن اهلل ّلأوتزعم  بالعاجلليه نفسك ا  

 يد
ّ
م في وتجد نار جهنّ  يهنالك لتعرف مقام ورسله ومالئكته وجميع عبادهاهلل  ي

مس والقمر  بما يعذب الشّ القطران وما تنعم ا ّّل ثياب  ّّل ا  ن ما لبست ّن اآلا  نفسك و

ما قال اهلل عّز  بعدلك ادعوت بعال ورضيت ظلما ونسيت عدّل بحسبان فمهال مهال

ّل يحسبّن الّذين كفروا و﴿ :منينؤللم المين حيث قال وقوله الحّق الّظ  حّق  يف ذكره

  3﴾عذاب مهين أنّما نملي لهم خير ألنفسهم ا نّما نملي لهم ليزدادوا ا ثما ولهم

 

 ثمّ  مان وذو القرنينيين سلأر لمحة يل تفكّ جّ ين وحجر السّ بنار الّسجّ  ها المغترّ يأفيا 

سخط اهلل عّز ذكره  يف ين شّداد ونمرود ثّم ملكهماأاهلل عّز ذكره ثّم  املكهما في رض

ّدنيا ن كان الّشرف بملك الا  بدا وأمن محيص  بين وّل لهماهما ماتا وكانا معذّ نّ أليس أ
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  ١٧(، اآلية ٣القرآن الكريم، سورة آل عمران )  
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مواّل عنك أكثر أو كثر ملكا منكرض الكفر ألأذينهم ملوك ّن الّ إموالها فأو رضهاأوسعة 

فل عن غيديك وتأين تحرق نفسك بأفمن  عرفانه وطاعتهوء اهلل ان كان الّشرف برضا  و

 وعيون كم تركوا من جنّات﴿ :ر الّدنياذين عمّ ليس اهلل قال في حّق الّ أ كيأتييوم الّذي 

فما بكت  خرينءا [قوما]كذلك وأورثناها  نعمة كانوا فيها فاكهينو ام كريمزروع ومقو

 [رالّدا]﴿ نّ ا   قائلاهلل  ليسأو منتصرين أ 4﴾ء واألرض وما كانوا منظريناعليهم الّسم

فّكر  5﴾العاقبة للمتّقينفسادا و رض علّوا وّلاأل يف يريدون ذين ّلخرة نجعلها للّ اآل

 يذكر في جنب تك في عمر الّذي هو ّلتبقى في الّدنيا فكيف ترضى بعزّ  لمحة هل

 فيها  كأنّكخرة ة اآلحيو  
ّ
 يفوالّذي اختارن بداأموت  لك منما راد وأاهلل و ءاما ش حي

ا غفلت عنه وترحم عليها بما ص نفسك عمّ لتخلّ  رحمة اهلل ّّل ا  ريد عليك أه ما حبّ ل

ي ذل يوم الّ وّ أنظر من أ ةالكبيروجريراتك  ةمبقاتك العظيوذكر مأ ت حكمه فكيفينس

 ك لونّ ا  و ربعين شهراأن قد مضى لى اآلا   -خف عن اهلل ربّك  -ك نا كتبت في حقّ أ

تك لم ينقص من عزّ  بيده ينفس يذفوالّ  ةظهرت المحبّة وخفت عن اهلل في الحقيقأ

ين خرة مع كفّ آلكّل الّدنيا وا نّ من خردل أل قلّ أدولتك ي طمعت ف ينّ أقدر خردل وّل 

 في ا ّّل   وّل يرى عّزا العارف بربّه لم يطلب دون اهلل شيئا نّ ا  ماد بل ككّف الرّ  الّصفر

حد أليه ا  ل لم يماستكبرت على اهلل  يالّذ مقامك نّ ا   في سخطه و ا ّّل ه وّل ذّّل ئرضا

 ب بظهر نعليه مقامك فكيفضردنى المساكين العارفين قد أ نّ ا  بل  يحقّ  ن عرفممّ 

ر لمحة لغيرك فكّ  اهلل ما خلق ذلك نّ أيديك كأخذته بأخشية اهلل قد  يعمع ما تدّ  كنأ

                                                 

 
4
  ٢٧ ٢٥(، اآلية ٤٤القرآن الكريم، سورة الدخان )   

5
  ٨٣(، اآلية ٢٨القرآن الكريم، سورة القصص )  
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 حيث ّل -لعنة اهلل عليه  - فارسالمن جعلته حاكم  يوشيعت يبما فعل بلعت قد اطّ 

ينقص من فعله  ليه حرفا لعلّ ا  ما كتبت ودفعه  نت تقدر علىأبدا وأ يرضى كافر لكافر

ك نّ أم لزادك مع جهنّ  حطبجمع أوبه افتضح نفسك و على فعل ما فظلما وعدوانا حتّ 

 سطرا ّل يقرب  ليها  لو كتبت 
ّ
نساب األ رذلأالّذي هو  هك تعلم نسبنّ أمع  ابدأ ا لي

 هة وشرب خمرلو  حكم الّص  ونسيانه ةالعصامن  حده ألأهلبلغة لي  دّ رأوحسبه الّذي هو 

بيده لو  ينفس يذة بل فوالّ صغير كبيرة وّلترك ه نّ أ ظنّ أوقتل نفسه وكثرة ظلمه وما 

 ّف أف يفي حقّ احتمل ك بمثل ذّرة ظلم ام دولتك لم يضرّ يّ أ يف احتمل كّل الجريرات

ه نّ ا  عنه بعدله  م اهللقرض فسوف ينتوات واألم  دامت السّ  وسطواته عليه ما له ولعنة اهلل

 هو المقتدر القو
ّ
با قّ ن قد خرجت خائفا مترأبش يوطن رضأقد اضطررت في  يولعمر ي

 في مقام الّذي ّل واستقرّ  ينروعزّ  يرنصارى فقد وقّ النّ ي من ولد ف ىى نزلت علحتّ 

ء اجز يعطيهن أاهلل  فأسئلى قضى نحبه عظم بما استطاع في دين اهلل حتّ أ يوجد عنده

 يلعت بموقفبعد ذلك اطّ  اهلل ّل يخلف الميعاد نّ أ شكّ  خرة كلّها وّلحسانه خير اآلا  

 لا  به علم وّل حد الّذي ليس أل
ّ
ن أ شن له ا ّّل أش سبيل ورضيت بما فعل الّذي ّلي

ار هو المقتدر الجبّ  نّها  غيانه طكذبه و ءاق جزممزّ  قه بكلّ ن يمزّ أاهلل  فأسئل نعاماأل

حد أمن  رسول اهلل وّل يوّل من جدّ  وف ثّم نزلت عليك وما استحييت من اهللسالع

 يمرت فوالّذي نفسأمرت بما أخبزك كّف و ن يقطع منأمن  ين وخفتة الدّ ئمّ أ يآبائ

عن بيته كما سمعت ي نيردّ  عن ذلك وّل ياس ليستحيرذل النّ ألو نزلت على بيت  بيده

ن الحسنة أليك بشا  قد كتبت  ينّ ا  سالم مع اإلي ولدت ف تنأسلوك من ولد في الكفر و
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نصف أ ينك مثل هذا منّ أبشبشأنك فإّن اليوم  ما ّل يلقكبه  زتعزّ تالّذي  لمقامك

اهلل لديك  ليس ابن رسولأجن مر له بالسّ أوس هل تلو نزل عليك ابن سلطان الرّ  باهلل

 حد من حزبه في قرب جوارك وّلأ ب في ليلك ونهارك بحكمك تقلّ نّ أمنه مع  ذلّ أ

ظهرت بذلك أظهار عجزه ثّم ا  مع  -ى اهلل عليه وآله صلّ  - ديّة رسول اهلل محمّ م ذرّ حتر

بلى  كارواقتد ةاستقرارك على بساط الّسلطن بالمسير من سبل البّر مع تمرأا خوفك لمّ 

موالك قد أرضك وكثرة أمع سعة  من حمل ظلما وبعد ذلك فولقد خا ذلك لحّق  نّ ا  

وجعلت  ارضأبعد منها أنسان وليس ا   هنالك نيك لم يذالّ جبل بسجن  يذنت لأ

جعله خادما أ نأب يب بيتلى باا  ء الو ج يفلعمر نت تعرف مقامهأ يذالّ  على ينزول

لى ا   ةه خرج مرارا عديدنّ أفعله  نيضحكأ ايه وبعد مقامه وممّ أة رما اخترته لقلّ  يلحمار

ك نّ ا  بيان فهذا مبلغ جهله لديك والّص  يدأيوحشيش  رعاياه ييدأبمكنسة  خملضرب 

موال أخذ أفداه وت ن تجعل روحكأفداك بلى بمثلك يليق  يليه روحا  ذلك تكتب  مع

الخمر  نة اهلل ويشربوفي غير محبّ  نليصرفو نعامأضّل من أ همقوما  يوتعطالملك 

ى صلّ  -يّة رسول اهلل رف لذرّ صت ة الّدنيا وّلحّظك في الحيو   ذلك نّ ا  ّر وك في السّ يلعنوو

مع موسى  دنى عمل هارونأوترضى ب سجنهبقدر قيمة حيوان في سبيل  - عليه وآله اهلل

تستشعر غفلت عن هذا وّل  أنتو مرأبيل ما مر في السّ أه نّ أل -الم السّ  عليه -ابن جعفر 

 ةن هو ابن ثمانية وعشرين سنن تخاف ممّ أب ةتسعين سن لىا  ك الّذي قرب مع كبر سنّ 

يعادله في  ّل يذالّ  لى بلد الغربة بعدما تعرف نسبه من رسول اهلل وحسبها  مر به أتو

فارس الالعجم في ملك  عزّ أو االعرب قريش شرفأ نّ أب يحد وكفى في فخرأ فارسال
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 [ناولهتل]ا و كان العلم في الثّريّ ل"ن من كان فيه أفي ش -عليه وآله  ى اهللصلّ  -حيث قال 

مر ملكوت األ يف ومن يروح -كفى في مقامك ما قال و 6"رجال من فارس ييدأ

 ينّ وا   7"بغضوك قتلوكأن ا  كلوك وأوك حبّ أن ا   بوكأروك ولو كان ترك التّ ا" :والخلق فداه

 اسء في محضر النّ ابالفحش ييبال من ّل نّ نك ألأبما كتبت في شي تبال ك ّلنّ أعلم أ

من ذلك ولكن كتبت  لم يبال -الم عليه السّ  -مام اإل طفة بنّص هو عالمة شرك النّ  يالّذ

نت عملته أالملك  ةفي دول ظلم وقع بيّن كّل أب ذلك لشّدة سخط اهلل عليك ولتعلم

 يف عملته فيك ولقد هلكت الملك بما صنعت ينّ أرور ببو الشّ أمة ي  الق بل يقول يوم

ء امنأحوله من  يف ذينخبرك الّ أض ما عبخبرته به بأبما  ربيعثليث والتّ ه من شكل التّ حقّ 

نفسك  ةوهالك تهعليه ورضيت بهالك متما ترحّ  نتأبعك واتّ  جل الحّق نّه ألا  و حزبك

 يفي مع موقف ينّ ا  و لنفسك ا ّّل النّار ا جمعت ظلمت ا ّّل نفسك وم ك مانّ إق اهلل فاتّ 

 في ا ّّل  وّل سرورا قربه ي فرى لّذة ا ّّل أّل  ينّ أل يفي الفردوس عند ربّ  ينّ أجن كالسّ 

 كقبل وجوده لم يك شيئا وكفى ما دونه ا ّّل  رىأنس جنابه وّل أ في راحة ا ّّل  رضاه وّل

نا ا ّّل ما كتب اهلل لنا هو موّلنا قل لن يصيب﴿ :قال وقوله الحّق  به وليّا وكفى به نصيرا

  8﴾[ؤمنونالم]وعلى اهلل فليتوّكل 
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منوطا بالثّريّا لتناوله رجال من  : لو كان العلم( قالاهلل عليه وآله لّى"عن ابن علوان عن جعفر عن أبيه )عليهما السالم( أّن رسول اهلل )ص  

  ١٦، الحديث ، المجلسي، كتاب العقل والجهل، باب أصناف النّاس في العلم وفضل حّب العلمآء١المجلد ، بحار األنوار، فارس"

7
  المرجع: ]؟[   

8
  ٥٢ (، اآلية٩) التوبةالقرآن الكريم، سورة   
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ذن اهلل عّز ذكره إفي هذه الّساعة ب يمن قلم جريتأك بما عمة في حقّ النّ  تممتأقد 

ببعض  خبرتكأ حّر من نار جهنّم ولقدأفا من ذلك لنفسك حرلترى  ك لو تعلم الواقعنّ ا  و

 تنظر كنأئك مثل خبير نبّ أ عود في حكمك وماألن عدت ا  ك ترجع ولعلّ ما اكتسبت 

 يراب وتقول يا ليتنلى تحت التّ ا  مقامين فسوف ترجع  ت منجرخء الّذي قد اقطرة م

اهلل ربّه  وّل ولد يستغفر صك وّل صديق ينفعكاليوم حبيب يخلّ  ترابا وليس لك كنت

ظلم عظيم لّن ذلك ا   أّلك ضعف العذاب في حقّ ب اهلل نلوئويسيلعنونك الّذين  لك ا ّّل 

 محالّ  نّ هي ئنت قلوب الاّل حييت نفوس العصاة وحزّ أموات وقبور األ رتقد عمّ 

قلب  يبل وسعن يسمائ وّل يرضأ ييسعن ّل" :ذكره شار عزّ ألهام حيث الفيض واإل

من  :ة غافال عن مفهوم قوله عّز ذكرهالمرضيّ  اضيةنفيت نفوس الرّ وأ 9"منؤالم يعبد

آذى  نم" :صلّى اهلل عليه وآله -قول رسول اهلل و تل النّاس جميعاق مانّ أفك مناؤمقتل 

 قول وصو 10"ذى اهللآفقد  يذانآومن  يذانآ دمنا فقؤم
ّ
 ء رسوله في حّق اوصيأمن  ي

 ةاصب من يضرب قضيب العداوما النّ نّ ا  " :المعليه السّ  - اصب حين سئل عنه قالالنّ 

لبالمرصاد وّل  ربّك نّ ا  و تجل اهلل آلأ نّ إك فمر ربّ أراقب نفسك وانتظر ف 11"لشيعتنا

                                                 
9

 –م  ١٩٩٨الطبعة األولى  –لبنان  –بيروت  –دار الكتب العلمية  –بن محمد الغزالي أبي حامد  –الجزء الثالث  –ا حياء علوم الّدين   

، محي الدين بن عربي، ١بيان مثل القلب باإلضافة ا لى العلوم الخاصة. أيضا، الفتوحات المكية، المجلد  –كتاب شرح عجائب القلب 

  ن منها أمورا أذكرها ا ن شاء اهلل.في معرفة شخص تحقق في منزل األنفاس فعايالباب الرابع والثالثون 

10
باب فضل ، أبواب اإليمان واإلسالم والتشيع ومعانيها وفضلها وصفاتها، كتاب اإليمان والكفر ،المجلسي، ٦٤المجلد ، بحار األنوار  

   ٤٠ ، الحديثاإليمان وجمل شرائطه

11
محمد بن أحمد عن ا براهيم بن ا سحاق عن عبد اهلل بن  "حدثنا محمد بن الحسن رحمه اهلل قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار عن  

حماد عن عبد اهلل بن سنان عن أبي عبد اهلل عليه السالم قال: ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت ألنك ّل تجد رجال يقول: انا 
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 ذين ظلموا وسيعلم الّ  المونا يعمل الّظ اهلل غافال عمّ  تحسبنّ 
ّ
منقلب ينقلبون وسبحان  أي

  العالمين والحمد هلل رّب  ا يصفون وسالم على المرسلينربّك ورّب العّزة عمّ  اهلل

                                                                                                                                                             

، الشيخ ٢شرائع، المجلد علل الأبغض محمدا وآل محمد ولكن الناصب من نصب لكم وهو يعلم انكم تتولونا وانكم من شيعتنا."، 

  ٦٦، باب النوادر، الحديث ٣٨٥باب الصدوق، 


