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  ميحن الرّ حمٰ بسم اهلل الرّ 
  
  
ال من  اخترع االختراعو اع قبلهدبإ بداع ال من دع االٕ ابتالّذي  هلل دلحمأ

 علوّ  عال دق ىفسبحانه وتعال تها لهندسدر بينهما برزخً جعل الق ثمّ  هداختراع بع
 ةس قدس مظهر قمص طلعدّ وتق اتيّ ان حضرته عن وصف الجوهرطهور سلظ
 ةطلعبمعروف  هنّ إ فمن قال  بحقيقتها ناتكته عن نعت المميّ وميّ ان قطسل
على  اتهذب لّ يده نّ إ ومن قال  تهديّ حأطان ا لسلشبهً  نفسه يف ذخاتّ  دفق تهيّ هو
 ]ةيّ لزاالٔ [ نتهنوكي يه فيما هو علكه نّ إ ذ إ  ذاته ياالمتناع ف حّق ى عدّ ا دفق اتهذ
ذ إ  تهيّ اتذب انيم البكح ةقمفرّ و تهيّ نفسان دّ العرفان عن ح ةعّط قم ةديّ باالٔ  تهيّ نّ إ و
 الالمث دّ عن ح هوراتّظ ال دةدّ تها مسيّ نّ إي بهالّتي  ةديمق ةيّ افورك يها هنّ إ 
ات عن مقام يجلّ التّ ة عّط تها مقيّ نونكيب يهالّتي  ةيّ جذات بحت ساذ يها هنّ إ و

 يّ ه لهو القونّ إ و زالاالٓ  لزأي ف هو فكيعلم يال  ىفسبحانه وتعال الجالل
 زيز الع
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 رضاالٔ على  ١٢٦٣ ةسن يف ىلوّ يم االٔ ج صف من شهرالنّ  ةيلل يا فذنا أا هو
 دشه دما قك له يكال شر هد اهلل وحّال إ له إ  ن الأد شهأ الحبس يفثّم الجبال 

ه ياهلل عل ىصلّ  - دلمحمّ  دشهأو مكيالح زيزالع  هوّال إ له إ ه ال نّ أب هذاتاته بذ
والجالل  ةدوالوح ةزّ ه من العيبما هو عل هميعل صلوات اهلل -ائه يوصأو لهآو

 زيزالع  هوّال إ له إ ه ال نّ إ  من الخلق دحأ كلذبعلم  يطحيث ال يح ةمظوالع
ل اهلل يسب يف وصبرُت  اتهِ يآو باهللِ منُت آ دٌ نا عبأ يننّ أب يسلنف دشهأو المتعال
 صوتمحّ  اسفوس من النّ النّ  بلغرلت يتردق درض بعاالٔ  كتل ىعل دبالورو

  مكيالح زيزه هو العنّ إ  رهذكمر اهلل عن أب لّ كال
  

العلم  نّ أ فاعلم خطابَك  يف َت درأبما  لعُت طّ وا َك تابك قرئُت  دق وبعد
 يتالّ اهلل  ةرطوهو ف رهذك زّ اهلل ع ة بمعرفّال ء إ يق بشتعلّ يال  الّذي الخالص هو
حرف أ يف (ع) يّ عل شارأث يح ههلل ربّ  تهديّ بها عبو ثبتيل دالعب يخلقها اهلل ف

بال  نوه بالخالقدال دّ وال والباء بونه عن الخلق ن علمه باهلليالع نّ أب" :دالعب
   "ةٍ شارإ وال  ٍف كي
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 دِ عْ فهو من بُ  كنخواإ  ىوعل يكعل ةدالوار كوكالشّ  من تبَت كالّذي  نّ إ و
باهلل واعتصم بحبله  ذفاستع همديّ وس كموال ةلعطقرب  طبساك على مقام
جنب  يف ىوال تر ا يمع اهلل ش ال تخاف أنن يقيال دّ ح نّ أب واعلم هيل علكّ وتو
ئت من دل بب نايلإ نسب يوال  امنّ  تسيفلة تبالرّ  هذون هد نّ إ و امرً أاهلل  ةمظع
 ن بها زحا لم تذإ ها يلإ  ورجعت فوسلمات النّ ظام طمط
  
 يفشيء  اهللعلى  ىخفي فال ل اهلليسب يف كتمهاجر تبَت كالّذي  نّ إ و

 هطصرا ٕالى كادلما ه هدمن عن ةالمنّ  يكعل نّ إ و رضاالٔ  يوات وال فمٰ السّ 
اهلل من ن دي يوال تخف ف عملونيون ويدريا حسن ممّ أب لّ كال زيجيه هو نّ إ و

شيء  لّ على كوهو  ءيش لّ كب يطومح شيء لّ على ك رداهلل قا نّ إف كعمل
  يدشه

  
 فهو حّق  له اآتً ون مركين أ دّ ال ب -عليه الّسالم  -بأّن باب إالمام  كتبَت  ما نّ إ و

ال  جالله جلّ  اهلل آتهو مر -عليه الّسالم  - ماماالٕ  نّ أ ماكف هيب فيال ر
شار أث يح ةديّ العبو ٕاّال  وبينهم نهيب ارقً وما جعل اهلل ف فيه ٕاّال طلعته كيحي

 الّتي كوبمقامات" :بشهر رجب المرجّ  يعائه فد يف -عليه الّسالم  - ةالحجّ 



   ١٣ الصفحة ٣جلد  ظهور الحقكتاب  – من آثار حضرة الباب –قزويني الا أسداهلل قاالٓ  ريضةعفي جواب 

 4   

مع  - عليه الّسالم  - ماماالٕ  نّ إف ةديّ م العبوكن ال تغفل من حكول "... الخ
 الماءمنه لب يطلمثل قاتله و زعجي شيء لّ كغنائه عن و شيء لّ على ك هعلوّ 
المقام من  كلاذ يف َت يأما ر لّ ك نّ إ و ميعلال زيزر العديتق من كلذ نّ إ و

 ضرّ يوال  مَ بِ وَ  مَ لِ  لقوي دحس الٔ يول مكالح كلذ ٕالى رجعي ةيّ دّ ّض صفات ال
 ىطعأاهلل لو  نّ الٔ  اسهار علمه بما شاء النّ ظإ م دائه عيولأو لمن عرف اهلل

هر يظن كول كلذ هزعجيوال  ارفّ كمن ال دحأبق ي فلم ه نفسهيلإ  ىهوي بما لّ كال
 ان بمثلهايتاس عن االٕ النّ  زعجالّتي ي ةدواح آيةان بكته ولو ن حجّ يّ تبيو مهكح
  ﴾ةٍ نَ يِّ بَ  نْ عَ  ي حَ  نْ مَ  ىيَ حْ يَ وَ  ةٍ نَ يِّ بَ  نْ عَ  َك لَ هَ  نْ مَ  َك لِ هْ يَ لِ ﴿
  
 تيعدّ نا اأالّذي  مكح ىعدّ ما ا - عليه رحمه اهلل - الّسيّد أنّ  تبَت كما  نّ إ و
 يسمعت قوله فو يكمر علاشتبه االٔ  دات فقدوارق العاخمنه  هريظا لم ذول
 "مِ لِّ كَ تَ المُ  مِ فَ  نْ ا مِ هَ يْ لَ عَ  اُف خَ ا  ينِ ن ا  ةِ ي رِ امِ م العَ اسْ وَ  كَ اي ا وَ " :وقاتمن االٔ  ريثك
 وقاتر من االٔ يثك يشعار فاالٔ  كه بتلدبع  ءيجيمن  حّق  يا سمعت قوله فمَ ا: 
م دع نّ إ و "ِن بَ الل  ِب رْ شُ  نْ مِ  دِ هْ العَ  َب يْ رِ ا قَ يَ  ِن دَ البَ  َب ْط رَ  ايَ  نِّ السِّ  رَ يْ غِ ا َص يَ "

لما ال  -عليه الّسالم  - ماماالٕ م كجل حأهو من  هدات من عبدخوارق العا
ما ك هدمن عن فضالً  ديعنهر من يظاهلل ل نا لو شاءأ يننّ إ و هاس سرّ النّ  علمي
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له أجقبل المعتمد وت ف مكح من العلماء نيثنإ  ٕالى يّط خبن يتابك يف تبُت ك
اهلل  ستغفراو نضرك فِّ َص وَ  بصرك قِّ دَ  كلذل دعيمر أ يّ أف اومً ين يوثمان ةبسبع

 ن يمن المؤمن وننّ كلت كربّ 
  
نا ما أ يلعمر "أجعلك مثلي أطعني" :وجلّ  زّ قول اهلل ع مكمن ح تبَت كما  نّ إ و
خلف يال  ياهلل ربّ  نّ أ كّ ال ش يوضعف زيالمقام لعج كلذعت اهلل بطأ

  دعايالم
  
غفر يهما وياهلل عل ةرحم -  يالبهائ خيوش دامادّ ر اليم عيصنامن  شرَت أ ما نّ إ و

وال  عيناالّص  كا من تل يت شيعدّ نا ما اأ يننّ إ  علم بهماياهلل  - اهلل عنهما
 يل فيلدس بيل لكاالٔ  ةوقلّ  ةاضيالرّ  نّ إ و يرمنكأاهلل و ا شاءذإ  ّال إ  امع بهطيستأ

 نّ إ بل  يلضعف جسم لكاالٔ  يل فقلّ أوال  يتعب نفسأنا ما أ يننّ الٔ  يحقّ 
 مرأسلم او ا فهمذنت كن إ  فافهم يلمّما يتصّورون  ةم الحجّ دع يهة الحجّ 
 ن زيمن الفائ وننّ كاهلل لت
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 مهكجعل حيث يعلم حأ اهلل المقام كلذمن صفات حامل  ما وصفَت  نّ إ و
 دجأفما  لا العممّ أو كلذ وندعلم أ وال ائهيولأباهلل و يهو علم ا العلممّ أو
ن ديمل المجتهعفضل من أ يسرّ  ير فطخين ما كول يمنّ  عمالً  قلّ أ ادً حأ
 يالمكمن  يل ةيآم ظعأس يول ا يش يلنفس كملأفال  اتدا خوارق العامّ أو

صغر من أ كقول لأوال  يرتيسر بمثل يتينعالعلى  شرقأل زنور صبح االٔ  نّ الٔ 
 ب ينأه يلإ ر ويبكبال ديدحستغفر اهلل عن التّ أو كلذ
  
 ةن س مع علماء ال دادالبغ يف - هياهلل عل ةرحم - ديّ السّ  ةمن مباحث تبَت كما  نّ إ و

 ينصف فأ امهمزلا ّال إ نه ديمنهم  دحأقبل يال و علم بهأفال  عنه وقبول الحّق 
هم عن زمر من عجا باالٔ امً زلإ  دّ شأ ونونيكن ليالمخالف لّ ك ومين اهلل الدي
 كّ وال ش - هماياهلل عل ةرحم - ديّ و السّ أ خيمان الشّ زأو في  ارثان من االٓ تياالٕ 
  لباباالٔ  يولأ دعن كلذ يف
  
حامل  حّق  يف كلذوثبوت  من العرفاءن أثر نفس الكامل م تبَت كما  نّ إ و
اهلل  نّ إف كبع هواوال تتّ  اهلل قاتّ  اذمن ه كسمن جواب نف زكوعج مرالٔ ا كلذ
 يدِ هْ يَ  اهللَ ن كِ لَ وَ  َت بْ بَ حْ ا  نْ مَ  يدِ هْ  تَ َال  َك ن ا ﴿ :بهيا لحببً طقول مخاي وجلّ  زّ ع
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 - لهآه وياهلل عل ىصلّ  - دمحمّ  من نفس ىقوأون كنفس ت يّ أف ﴾اءُ شَ يَ  نْ مَ 
م من كالح كلكذو مانيباالٕ فر كقرابته عن ال ذيل نفوس دّ بيف ال كيف
فوس النّ  لّ كه كريدث يبح اثابتً  ًحااضمره وأاهلل جعل  نّ إ  بل ةرّ ذّ ال ىلإ  ةرّ ذّ ال

 اَءشَ  نْ مَ وَ  نْ مِ ؤْ يُ لْ فَ  اَءشَ  نْ مَ فَ ﴿ :قوله ثمّ  ﴾ِن يدِّ ال يفِ  اهَ رَ كْ ا  َال ﴿ :رهذك زّ قال ع ثمّ 
 نّ أب كّ ه ال شنّ أمع  ﴾نَ يمِ الَ العَ  ِن عَ  ي نِ غَ  اهللَ ن َفا  رَ فَ كَ  نْ مَ وَ ﴿ :قوله ثمّ  ﴾رْ فُ كْ يَ لْ فَ 

اهلل  نّ إف ةيّ الحتم تهيّ بمش لّ كال ةيادلو شاء به -  لهآه وياهلل عل ىصلّ  -  دمحمّ 
فمن  هم ربّ كشاء حول ببما ق لّ كال ةياده لّ كال أبّ تنن كول اعً يمجاس النّ  ىده
 دبع م اهلل ثمّ كعلم بح دهواه فق بعومن اتّ  نديالّ  يخل فد ةدعاالسّ  كردأ
  ن كيمن المشر نّ ونيكل كلذ
  

عفو فهو  ُك يَ ن إف لدم عكه حنّ إ ا واعلم حق  وعقابه هو عفوجرأو خافأقل 
  يكِ ارِ تَ  َس يْ لَ ي ذِ ال  ُت وْ ا المَ هَ ي ا  َال ا " هلأله  ينّ إب فذيتع ُك يَ ن إ و لتفّض 

* دْ قَ فَ  ينِ حْ رِ ا  كُ  َت يْ نِ فْ ا ِل يْ لِ خَ  ل ***  كَ ارَ ا  بِ  اُمِصر نَ يذِ ال  حِ ا كَ  * مْ هُ ب ا و حُ نْ تَ  َك ن
    "ِل يْ لِ دَ م بِ هُ وَ حْ نَ 
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 كليظهر ل ا الجواب المفّص مّ أو كسؤاالتل زجواب موج كت ليلقأما لّ كف
ون كأالّذي  جبلال يف ذٍ نئيح كبتجأنا أ يننّ إ و ةزلمات الموجكال ير فكّ فبالتّ 
ته دلعبا يفرغن الّذي اهلل دحمأف كلذ ريغى لي عتِ ردق دعا به مجبورً يف

ل كتّ أه يعلو ينزوح يثّ ب وكأشه يلإ ائه ويولأو دمحمّ  ىه وعليناء علومناجاته والثّ 
  الً يِص ا وَ  ةً رَ كْ بُ  اهللِ انَ حَ بْ سُ ال وَ كيباهلل و ىفك يوغربت يتدوح يف


