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  بسم اهلل الرحمن الرحيم
  
  

نفسه قبل ما  لىإ من نفسه بنفسه  افكاستنطق حرف الالّذي  الحمد هلل
بها آيات  زمر بما قبلت نفسه ليميّ في مقام االٔ  جعله ذن اهلل ثمّ إكتابه بقضت بأ

 جمةأفي  اجعةيات قصبة الرّ وتعلن بها باالٓ  اسوتهوت عن نغمات النّ الّال 
وت كالملك وجمة الملأفي  الثةجرة الثّ ة من الشّ بيّ الورقة الّط و الجبروت

 يّ لإ ك لتعلم نزل نّ إ و ... الى قوله... ته رم حجّ كأو عظم قدرتهأ فسبحانه ما
 له بعلمنزّ الّذي  تابهكهذه صورة  نّ إ و يمنّ  علم بهأنت أالّذي  تاب منك
  تاب حفيظ وك
  

   حيمحمن الرّ بسم اهلل الرّ 
ف عنه من تخلّ و تاه فقد نجىآاس من لى به النّ يا باب اهلل المبت كالم عليالسّ 
قصير ا بالتّ حقير مقدمً ا بالتّ مقر  يوموال يديا سيّ  كتيتأقد  ناأك فها هل فقد
 ين تشفع لأك من جناب سائالً  كا منراجيً  كا عليمعتمدً  كا لدين الجيً كل

 يبنن يجنّ أك وراماتكم الفائزين بثّ ك العارفين بحقّ  من ين يجعلنعند اهلل الٔ 



، الصفحة ٣ظهور الحق، جلد كتاب  – من آثار حضرة الباب – توقيع خطاب به مال محمد جعفر كرماني (قسمتى)
٣١٩ – ٣١٧   

 

2 

و قول أعمل  لّ كلى إ  يبنن يحبّ أك ومن ييباعدن و فعلأو قول أعمل  لّ كمن 
 يون منّ كو فعل يأو قول أعمل  لّ كمن  ين يمنعنأك ومن يبنو فعل يقرّ أ
ريم كال كوجه ن تصرفأعليه حذار  يايّ إ  كخاف مقتأو خاف ضرر عاقبتهأ

يا  يديا رؤف يا رحيم يا سيّ  كعند يل ا من حّظ فاستوجب به نقًص  يعنّ 
 ينّ إف كعن باب ينال تردّ ك ومن نظرة من نظارات ين ال تحرمنأ كسئلأ يموال
 يدالعفو يا سيّ و رمكالو هل الجودأمن  كنّ إ ّال إ  كا من ذلن لم استحق شي إ و
 معمورة كركهار بذالنّ و يلاللّ في  يوقاتأن تجعل أ كقدسك وبحقّ  كسئلأ
 هالّ ك يورادأو يعمالأ ونكى تمقبولة حتّ  كعند يعمالأو موصولة كبخدمتو
ون كأ لئّال  ين ترحمنأ يديا سيّ  كسئلأ اسرمدً  كخدمتفي  يحالا وا واحدً ردً و

رسال إ من  كراماتكرجو أ ينّ أ ثمّ  كا لسخطمعترًض  كا عندا منسي نسيً 
نت أما  يافعل بو يمناو يملآيا  يرجائ كال تقطع بفضلو غيرهو حائفالّص 
د د جعفر بن محمّ محمّ  يالعبد االٓثم الجان هرهله حرّ أنا أما  يال تفعل بو هلهأ
  اته كبرو ا ورحمة اهللم جميعً كالسالم على مواليو يرمانكال
  

ن إ و ... قوله الى... شرق برق من شطر المشرق أقيق قد ائل الدّ ها السّ يّ أفيا 
مع قد ثبت باالجماع ن الّال كالرّ  كحامل ذلفي  اهرالّظ  كردت مسلأ
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ما صّرح كة رسول اهلل يّ ّال ذرّ إ ون حامله كن يأ يقدر هذه الفئة اّال  المحقق عند
ر منه ظاهر جسده عيب يتنفّ في  ونكّال يأشرط و حمد من قبلهأاظم وك كلبذ

 آثار علمو صفات علياو سماء حسنىأو وقارو هيبةو حياءو ةله قوّ و القلوب
 عراف بنور الفؤادرجال االٔ  كذل لّ كبرى حيث يعلم ك آيات عدلو تقوىو
منائه أوليائه بالقيام على مقام أصدور في  يوسوس يطانالشّ  نّ أعلم اهلل  المّ و

  ا من قبل حدً أ اهلل ما لم يؤت يعطانأقد 
  

منه صحف و ...مات كآيات محفي  لتفّص الّذي  تاب العدلك منه
حمد وال أال يسبقها  يتطبية الّ آيات الخو منه شئون العلميةو ....المناجات 

ه نّ إوثر فلنا في شرح سورة الكلى ما نزّ إ انظر  -عليهما  صلوات اهلل - كاظم 
شرح البقرة في  لتهنا نزّ ألى ما إ و لينوّ تب االٔ ك لّ كا منها لم يعدل حرفً  لكتاب

هل أخبار آل اهلل أو ثبت بآيات القرآنأقد  ه فيهنّ إ و عفاء من المؤمنينللّض 
في  - عليه السالم - يّ خطبة عن عل رتكمر حيث قد ذر هذا االٔ كالعيان ذ

ال يعجزه و مرهأب لّ كل بين اليفصالّذي  مر البديعم صاحب هذا االٔ كح
 هنّ إ ن سمعت إ يم وكح يّ ه لعلنّ إ و رضاالٔ في  الو مواتالسّ في  يءش بالحّق 

طلبت منه اتيان  ينّ إ  كربّ بعض حرف فوهو خؤار الّذي  تب للجسد العجلك
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 اهلل بآء بغضب منو حمل سخط اهلل كبعد ذلو ه لم يأتنّ إ و وحده حديث
حد أذين لم يلتفتوا ببانهم الّ وذ الفئة ثمّ  كبطال تلألى إ ليم انظر أ له عذابو

مثل جبل كراط قاموا على الّص و غوابلّ و صّدقواو يف آمنواكف ملينكمن ال
هم حملة نّ إ و ر فيهم آيات القواصفال يوثّ و العواصف همكالمحيط ال يحرّ 

 يمن قلم  يجرِ الو تابكاللم ينزل اهلل آية من  هملوالو اظ العلمحفّ و ينالدّ 
 ةقيمنه شئون التّ و مقتدر كصدق عند ملي مقعدفي  اهلل لقائهم يحرف رزقن

ه هو نّ أكن ترى أ من بعد ّال إ منها  اشي  كن تدرألم تقدر  يتة الّ صفات القدسيّ و
راب فسبحان اهلل موجده التّ  حين عنصرفي  هواءو حين عنصر المآءفي  نار

  ا يصفون رض عمّ االٔ و مواتالسّ  رّب 
  

مر من مقام ظهر هذا االٔ أاهلل قد  نّ إ  كلطف بصرأك ونظر ها البصير صفيّ أفيا 
فسبحان اهلل من علماء  ... لى قوله... اا ي مِّ ا  انوك حدألم يخطر بقلب 

ال و الجهل ما بلغ فرعون من قبل مبلغ منفي  نفسهمأسالم لقد وقعوا االٕ 
من  يءتى بشأ ّب الرّ  ةر حجّ كنن يأراد أا فرعون لمّ  نّ عراب الجاهليه الٔ أ

العلماء  نّ إ و البيت يظهرونها حولو ة ينشئون قصائدالجاهليّ  عرابأ نّ إ و حرالسّ 
 نّ إ يقولون و ليفترون الجهات لّ كعجزوا عن ا فلمّ  علمهم مبلغو شأنهم ترى
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بط المعلوم قتلهم بقواعد القوم وال بينها ربط بمثل الرّ  سطرتما يات االٓ  تلك
هم ماتوا ذلك قالوا في الفرقان من قبل وكلّ  نعام كلّ االٔ  ضل منأهم نّ أاهلل ك

حسن من نيا الٔ ة الدّ ذلّ  نّ إ ا قل بدً أاليوم لهم من شفيع  ودخلوا نار جهنم وليس
 بالقسط لّ كم بين الكرّب فاح ... يفنى ه يبقى وذلكنّ خرة الٔ عذاب االٓ 

 هملّ ك كعدائّو الٔ ذا عد ناأو وءالسّ  بظنّ  ياس عادونالنّ  نّ إف كام لقائيّ أب قرّ و
ر نيا لو سخّ الدّ  كمل لّ كبيده  ينفسالّذي ردت مقامهم فوأ ينّ أكمنهم  ئبرو

 الجالل تلقاءفي  لمة تسبيحكال و ياتاالٓ  كلم يعدل بحرف من تل ياهلل ل
 هايّ أاعرفوا يا و تة بمثل جناح بعوضة ميّ ّال إ نيا على مقامات الدّ أ يليس لدو

مر اهلل أس ما طلعت عليها بمثلها فانصروا مالشّ  نّ إام فيّ االٔ  كتل اس حّق النّ 
 ينّ إنيا فالحيوة الدّ في  مكتحرموا نصيب الو زوهوعزّ  هوقرو مكموالأو مكنفسأب
جنب في  طنانتم تقولون يا حسرة على ما فرّ أ كلليه هناإ صعد اهلل الٔ  ذا شاءإ 

  لى اهلل تحشرون الٕ م ذا متّ إ نتم أو مكم اليوم حكينفع الو اهلل
  
تاب ك كون عندكن يأ كعلي ّق صحاب العدل حَ أ نت منكن إ ائل ها السّ يّ أ فيا

حد غير صنع ذن الٔ أوال  صنعو حسن خّط ألفين بوثر ثم االٔ كالعدل ثم شرح ال
  اس يعملونان النّ كما  لّ كاهلل يعلم و الحسن فيه

 


