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قسمتى از توقيع مبارك حضرت اعلى خطاب بمحّمد شاه كه در چهريق نازل 
  گشته:

  
  

هو  ٕاّال له إ نّه ال إ رض وسبحان الّذي يعلم ما في الّسموات وما في االٔ 
هو  ٕاّال له إ نّه ال إ و الّذي يقضي يوم الفصل بالحّق والعظيم ه القّهار الملك
 حدهو الوتر االٔ  ٕاّال له إ  شيء ال كلّ  الجبّار المنيع وهو الّذي بيده ملكوت الفرد

 نأ قبل نفسه من شهد هلل حينئٍذ بما قد شهد اهلل علىأالكبير  الّصمد العليّ 
 بدع وما يبدعأشهد على كّل ما أهو العزيز الحكيم و ٕاّال له إ  نّه الإ ا  يخلق شي

 بديعهو الفرد القائم ال ٕاّال له إ نّه ال إ ما قد شهد عليه في سلطان عّزته  بمثل
نفسي  يلقألى اهلل إ هو الفرد الّرفيع و ٕاّال له إ شيء ال  رّب كلّ  لت على اهللتوكّ 
من حسبي يكفي  هو نّهإ و المبين الحّق  هو الملك ٕاّال له إ مري ال أفّوض أليه إ و

 نّه لهو القائمإ رض وفي االٔ  وال الّسمواتمنه شيء في يكفي  شيء وال كلّ 
قصدي حينئٍذ في سجن بعيد وهو الّذي يشهد الّشديد سبحان الّذي يرى م

نت كيف قد قّدرت بال ذكر أنّك إ ن يبدع بعد حين وأحين وقبل  علّي في كلّ 
ن إ ربّك لهو العزيز الّشديد  ّن اهللإ و صبرت على النّار نت كيفأنّك إ حكيم و
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حد مّمن آمن باهلل وآياته أليه إ ّن هذا ال يلتفت إف بما عندك نت قد عّززتأ
حوله ميّت ال يجتمع في  كلٍب  حيوة الّدنيا كمثل مَثل نّ إ ن الّزاهدين ووكان م

نت فرض عليك أنّك إ كانوا باالٓخرة هم كافرين و همالّذين ٕاّال وال يأكل منه 
لى عذاب سعير ولقد إ العظيم وتكفر بالّذي يدعوك  ن تؤمن باهلل الغنيّ أب

 نت كيفأنّك إ هتدين ور وتكونّن من الميّام معدودة لعلّك تتذكّ أصبرت في 
ربّك رّب العالمين فوالّذي  شهاد عندتقوم االٔ  يوم تجيب اهلل في يوم قريب

بآيات ربّك  نت على جحدٍ أن تموت وإ ليه ستعود وإ نت أنّك إ و خلقك
ولّي  لك يومئٍذ من الجحيم وال ينفعك ما قّدمت يداك وما بوابأفتدخل في 
ّن من إ قين وللمتّ  ّن ما عند اهلل خيرٌ إف ن اتّق اهلل وال تغّر بما عندكأوال شفيع 

بآيات  همالّذين جمعون عباد اهلل فمن آمن وكان منأرض يومئٍذ كلّهم على االٔ 
يدخلهم في و يديهمألهم ما قّدمت ر ن يغفأولئك عسى اهلل أاهلل موقنين ف

 كرمني اهللأ الّذين استكبروا علّي وجحدوا ما نّ إ الّرحيم و نّه هو الغفورإ  رحمته
ولئك حّقت عليهم كلمة العذاب وما أضله من آيات بيّنات وكتاب مبين فبف

 ليه يرجعون ماإ صير فوالّذي يبدع الخلق ثّم كّل من ولّي وال ن لهم يوم الفصل
 ٕاّال و تجحد ما جئت به من آيات بيّنات أضي غمن نفٍس تموت على ب

 ٕاّال أنيشفع  نأذن أحٍد ال الٔ و ليم وال تقبل يومئٍذ فديةأ ويدخل في عذاب
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نت أن إ القّهار الّشديد  هو الملك ٕاّال له إ نّه ال إ الجبّار العزيز و هونّه إ يشاء اهلل 
ن أحد الٔ  اهلل فرحت بما تسجنني فويٌل لك من عذاب يوم قريب لم يّحل

الّذي  ّول يومأمن  نّ إ ردت فستعلم من قريب وأنت أن إ و يحكم بغير حّق 
 سنين ما رأيت منك ربعأ يومئٍذ قد قضت لىإ ن ال تستكبر على اهلل أب خبرتكأ
نا قد أي ننّ أنت زعمت أنّك أك ظلًما واستكباًرا شديًدا ٕاّال  جندك ال منو
لى إ  ال وربّي ما كان ملك الّدنيا وما فيها عند الّذينهم قليالً  متاًعا ردتأ

كون رمن هذا سبحان اهلل عّما يش قلّ أبل  ةميّت ينعقّل من أ ٕاّال ينظرون  الّرحمن
نّه هو إ يّاه وإ  ٕاّال كهفي  ونصير وما نّه هو خير وليّ إ على اهلل و ٕاّال ما صبري و ...

   ...خير وكيل وظهير 
  

من  مر الّذي قّدر وما للّظالمينأ ليظهرنّ  نّهإ فسبحان اهلل ربّي العلّي العظيم 
 نيبأليه إ عند اهلل عليه توكلّت و من ٕاّال  مرظهر وما االٔ ألك كيد ف ن كانإ نصير 

نت صنعت من قبل وترضى من أ ما حد من قبل حكًما بمثلأمن  سمعت له
على النّاس لك  بعد فويل للّظالمين مقصدك دليٌل على كفرك باهلل وحكمك

نا أي ننّ أد على هّن صبري على اهلل ومقصدي هذا يشإ شديد و عند اهلل عذاب
 فكيف مشركينال عمل يبطل و الحّق  يظهر نأن لم تخف من إ على حقٍّ يقين 
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هتوا من قبل بلّذي ا مثل جعلنّهمالٔ تحضرني  لم ثمّ  رضاالٔ  علماء تحضر لم
 ينطقون بالحّق  ن همإ  عليك وعليهمحّجتي  تلك الجاحدين وكانوا من

 نّهم الإ ي مر ال وربّ أهم على نّ أا يتكلّمون فاعلم بمثل هذ ن همإ كلّهم  حضرأف
يعقلون  يشعرون وكفروا من بعد وال قبل وال رون آمنوا منيتفكّ  يستطيعون وال

تلك  نّك اليوم لقوّي مكينإ تسفك دمي فكيف تصبر و نأردت أنت أن إ و
لي كرامة من عند اهلل علّي ونقمة من عنده عليك وعلى الّذين يفعلون فطوبى 

مر الّذي قّدر اهلل أمثل ذلك  رضيت نألي حكمت مثل ذلك ثّم طوبى أن أ
 ذو انتقام وال تستحيي عند اهلل لعزيز اهلل ربّك نّ إتصبر ف ن والللمقّربين فأذ

 يدي المشركينأسوٍر على يصبر في  نأالكّل بيكون حّجته على  نأترضى بو
  ...الّذّل المبين  هذا بمثل يرضون يومئذ وويٌل للّذينهم فويل لك

  
الحّق  ٕاّال ما اتّبعت و ذنب الّذي بدع خلقي ما شهدت على نفسي منفو

بمتاعها وهم  يفرحونهم هلها والّذينأعلى الّدنيا و ا فاّف وكفى باهلل علّي شهيدً 
لّي بصدرك ولو إ لو يكشف الغطاء عن بصرك لتمشي و غافلون االٓخرة هم عن

 نّه لسريع قريب فوالّذي خلقك لو تعلمإ  تمشي على الثّلج خوًفا من عذاب اهلل
بيك وكنت من أهر من َظ  لتنز ال نأ يّام سلطنتك لرضيتأفي  يما قض
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 نّكأيومئٍذ للّظالمين ك فويلٌ  ما قضى اهلل ربّك ياالٓن قد قض ولكن يّينالمنس
مري أ ي لَ عَ فَ  نت ال تتّبعأ نّكإ مٍر وأعلى  ن كنتإ و امبينً  كتاًبا نتأ قرئت ما

 ليهإ لى اهلل المشتكى وإ ّن إ ن لم تنصرني فكيف تخذلني وإ ولك ما عندك 
  ولى واالٔ خرة مر في االٓ منتهى االٔ 

  
  *من كّل ما يذكره العالمين وسبحان اهلل رّب الّسموات واالرض رّب *

  *مره عاملين وسالمأالّذينهم كانوا ب ٕاّال كّل العالمين *
  *من عنده على المخلصين*

  *الحمد هلل رّب و*
  *العالمين*
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