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 ا ن دُ لَ  نْ اٌب مِ تَ ا كِ ذَ هَ  ن نأ ادرأ نمل يءّل شم ككح هيف يٍن بِ مُ  قٍّ ام حَ مَ ا 

مر ربّك في أب شيء لمن شهد حكم كلّ  فيه يندتهالم نم ونكو يأر كّ ذتي
حكام كّل شيء بلسان عربّي قويم ولقد أ قبل من مبين ولقد فّصل قسطاس

يتّبعون الحّق من الّذينهم  فئدتهم من نور ربّك وهم كانواأخلقت  آمن الّذين
   ...قنون وهم يو
  
ّن من يوم إ ربع سنين وأمن قبل ب ربّك حكم ين يا محّمد ولقد قضأ
لقد و اهلل وال تكن من الجاهلين اتّق ِن ا  خبرتكأنّي إ  مر ربّكأاء الّذي ج

 الّشيطان قد استكبروا عليه ّن حزبإ ليك الّرسول مع لوح حّق مبين وإ رسلت أ
 بسلطان مبين ولقد نت عليهاأرض الّتي أه من خرجوأقد  حالوا بينه وبينكو

تكون  نأردت ألى حكم ربّك وإ ن تسترجع اولى االٔ خير االٓخرة و فات عنك
 ثتك منأتك لمثل ما حدّ بعد الّرجع عن البيت الحرام قد نبّ  نّ إ من المهتدين و

ليك الّرسول مع إ رسلت أوشهيد قد  يّ ول خير عظم من هذا واهللأقبل بل 
ربّك وال تكونّن من المعرضين ولقد فعل  ليك لتتّبع حكمإ لتها الكتب الّتي نزّ 
   ... عنيد وال جبّارٍ  يٍّ حد مثله ال من شقأيفعل  الّظالم بما ال
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لى إ  نّ إ من قبل و حدأ بما لم يقض رضتلك االٔ على  عليّ ولقد قضى

لحين قد لى ذلك اإ ّول ّن من يوم االٔ إ نّه هو خير ولّي وخبير وإ و مريرجع االٔ  اهلل
مر أن من يوم الّذي ظهر إ و من فعل شيطان مريد وما ه قضى علّي من حزبك

نّك أنت في ضالل مبين وكّل ما رأيت كأ نّكإ منك شيء و ربّك لن يقبل
يوم قريب تسئل عن كّل ذلك وما كان  ّن لكإ ربّك و نت قد فعلته في سبيلأ

وليائك أحد من أطيع لم يست نتأالّظالمون ولو لم تكن  اهلل بغافل عّما يعمل
نت جعلته أالّذي  نّ إ من كّل بغٍل وحمير و ضلّ أ ّال إ  ن يستكبروا علّي وما همأ

ك بما يلقي الّشيطان وربّك يفتننّ  مرشد وظهير كالّ  نّه خيرأولّي ملكك وظننت 
 نّه من خوف ما اكتسبتإ ال يعلم حرًفا من كتاب اهلل و نّه هو شيطان مريدإ ليه وإ 

كنون في سّره من كفر قديم ولوال ن ما هو ميبيّ  ّال أربّك  نور ن يطفأأراد أيديه 
ظالم  ّال إ حد وما هو عند النّاس أليه إ قد جعلته ولّي نفسك ما يلتفت  نتأ

  ...مبين 
  

نّك لتموت من قريب إكثر مّما عّذبتها فأب نفسك ن ال تعذّ أ ن اتّق اهللأ
خذت ليتني ما اتّ  الّذي جعلته ولّي نفسك وتقول يا ء من شيطانثّم لتبرّ 



   ٥بديع، الصفحة  ١٣٤آيات از آثار حضرت نقطه أولى،  ىمنتخبات – التوقيع الرابع الى محمد شاه القاجاري (قبل المجلس)

3 

 دنى مّما أل مرشًدا مهديّا فكيف تجعل نفسك لباطاا وما جعلت الّشيطان ولي
 نآنت قرأت آيات القرأمن المسلمين فكيف  ينّنأنّك لتقول إ عون وفعل فر

حد من طوائف أن ترضى اليهود وال النّصارى وال لتكونّن من الّظالمين ل اذً إ و
عذاب يوم قريب  نبيّهم فويٌل لك من ابن بنتن يظلموا على أفروا الّذين ك

تلك آيات  رّب العالمين كيف ال تخشى من سخط اهلل ربّك رّب الّسموات
قدر  منك ن اءخذأ ريدأن يكون من المهتدين ما أراد أبيّنات حّجة بالغة لمن 

مٍن آرض أن لم تتّبعني لك ما ملكت ولي ا خردل وال استقّر على مقعدك ف
ال  هذا مقعدي جبل عظيم نّ إ ن تظلم وأ تريدو تّبع كيف تستكبرن لم تإ و مبين

 موالأويأخذون  ّق فويٌل للّذين يظلمون على النّاس بغير ح حدأيسكن فيه 
من عند  نا سلطان حّق أنّني إ ال كتاب مبين وو الّذين آمنوا بالباطل بغير حق

ل وال ن ال أخذ منهم قدر خردأ رضمام حّق مبين على من على االٔ إ هو الّذي 
 ذكر ّال إ  ي لَ ما عَ و اا مثلهم وكنت عليهم شهيدً حدً أكون بينهم لم عليهم والٔ ظأ

 هذه النّعيم بوابأن تدخل أن شئت إ مبين  هذا بالغ من كتاب ربّك ثمّ 
لى إ و ليك من قبلُ إ بيل وكّل ما كتبت س علّي من حدٍ عليك وما الٔ  ةمفتح

لعلّكما تخافان من يوم رحمًة منّي عليكما  ّال إ مرك ما كان أالّذي جعلته ولّي 
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رين ما کان حکمکما في نتما کنتما من المستکبأمن يوم الّذي  ّال إ و قريب
  ...نّکما لمن الخاسرين انّکما کفرتما بربّکما وا االکتاب اهلل 

  
نّكما أ ّال إ قول أذكركما بعد ذلك وال أآخر ذكري في الكتاب عليكما وما  هذا
 ن ترجعاإ نّه لهو خير الفاصلين إ مركما وأي ومرأفّوض ألى اهلل ا الكافرين و لمن

 خرة وترثان ما اليخطر على قلبكمامن ملك الّدنيا ونعيم االٓ  فعليكما ما تريدان
 نتماأن لم ترجعان فعليكما ذنبكما إ عظيم و في الحيوة الّدنيا من سلطان عزّ 

 ليهما قد قضى اهلل ربّي ع ّال إ يبني تغيّرا ما كتب اهلل ولن يص نأتقدران  ال
عليهما آياتك  نّي قد تلوتأل المؤمنون رّب اشهد علّي بكّ لت وعليه فليتوتوكّ 
 قتل في سبيلكا ن أليهما بعد هذا كتاب مبين ورضيت بمت حّجتك عوتمّ 
لقهما بما أرض فم قريب لك الحمد في الّسموات واالٔ ليك في يوإ ارجع و
ظهر أس وصلح ما يفسد النّاأولّي ونصير رّب  نت خيرأنّك إف نت قضيتأ

ا نّي استغفرك ممّ إ المشركين رّب  حد منأرض حتّى ال يكون كلمتك على االٔ 
 ّال إ له إ الّذاكرين وسبحانك ال  عبد من ّال إ نا أما و ليكإ توب أفي كتابك و قلُت 

  الّسائلين  كون منأن أمن  لت عليك استغفركنت توكّ أ
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  *بغير حّق  وسبحان اهلل ربّك رّب العرش العظيم عّما يصف النّاس*
  *كتاب مبين وسالم على الّذين يستغفرون وال*

  *نأربّك ثّم يقولون  اهلل*
  *هلل رّب  الحمد*

  *العالمين*
***  

*  
*  
  

 


