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 عنوان

 توقيع اول خطاب به محمد شاه

 )نازل در بوشهر(

 

 حضرت نقطه اولى  اثرصاحب 

        مأخذ اين نسخه 
  ١٠٣ – ١٠٢صفحه   أبوالقاسم أفنان كتاب  "عهد اعلى"

   ساير مآخذ

  332 – 328صفحه  4011مجموعه خصوصى                     

 ٩  صفحه  ٧٠٠٧ مجموعه خصوصى  

 ٣٦٧  صفحه  ٥٠٠٦ مجموعه خصوصى                              

 ٢٠٣  صفحه  ٦٠١٢ مجموعه خصوصى  

 ٥٩  صفحه  ٢٠٣٩ مجموعه خصوصى  

 محل نزول

 مدينة بوشهر

 ...المقّدسة [رض]األقد أراد  نّهولقد رجع ذكراهلل بإذن ربّك من بلد الحرام وا  

 

خليج الفارسي( "وكانت زيارة )عاصمة محافظة بوشهر في جنوب ا يران على الساحل الشرقي لل

الباب للمدينة )المنورة( آخر مرحلة في حّجه بالحجاز ومن هناك عاد ا لى جّدة ومنها أبحر ا لى 

نبيل  مطالع األنوارموطنه ونزل في بوشهر بعد غياب تسعة أشهر قمرية منذ سافر منها ا لى الحج" 

 زرندي الفصل الثامن 

   سال نزول
اهلل بإذن ربّك من بلد "ولقد رجع ذكر م١84٥ا لى بوشهر عام  العودةنتهاء رحلة الحج وبعد ا

 الحرام" توقيع اول خطاب به محمد شاه 

  مخاطب
(م توفى بعد ا صابتة ١٩4٩-١8٠8محمد شاه القاجاري ثالث الشاهات القاجارية حكم ا يران )

  بمرض النقرس.  
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 حيمن الر  حم  بسم اهلل الر  

 

 

 

 الكبيرا ل  ال  ذيالّ ك سم ربّ ا  ذكر كتاب  رءقا  
ّ
ريب فيه قد ال  لكتاب نّها  و ه ا اّل هو العلي

النّاس ا لى دين اهلل  الحّق في الّسٰموات واألرض يدعو لهو نّهوا   نّزل من لدن ا مام مبين

آيات  يتلوصحف النّبيّين والمرسلين  لهو الّسّر في نّهالخالص من حكم قسطاس قويم وا  

لهو اآلمر في كلمة الّروح  نّهوا   ل ه ا اّل هو قل ا يّاي فارهبونربّك عن شجرة الّسيناء أن ال ا  

 يعرضونفيه وكّل في ذلك اليوم على اهلل النّاس بحكم ربّك لشأن يوم ال ريب  يدعو

كتاب ربّك في كّل  يتلوورقة مباركة عن الّشجرة البيضاء ثّم الّصفراء ثّم الحمراء  نّهوا  

في  ]كقرص[ الّشمسمثل نور ربّك في كتاب اهلل  نّ ا  و شأن ال ا ل ه ا اّل هو ا يّاي فاتّقون

ت رجال قد رقّ  احولهقد طاف في اء عرش ياقوت حمر على كّل وجهه عبيد قد استقرّ 

 يدعوتعالى ما و سبحانه هل تحكي الوجوه دون الوجهاء وجوههم كوجه الّزجاجة البيض

 الحكم هلل نّ ا   الأألمره المرسلين و نيبيّ النّ  رسل اهللأقد لك ذك  من نفسهنفسا منهم ا اّل 

 مبّدل لحكمهال  رسلنا ا ليك من قبل كتاب ربّكلقد أو ليرجعون كّل ا ليهو شأن في كلّ 

نّما المؤمنون الّذين آمنوا سم اهلل ملتحدا ا  ا  وم من دون ذكر اليذلك لن يجد النّاس في و

تاب ربّه ك ]عن[ يعرضمن و على صراط قويم اتّبعوا آيات البدع من لدنّاو تهآياو باهلل

يقبل من أحد  ا ّن اهلل ربّك لنو آياتنا على الحّق فأولئك هم الّظالمون ما قد علمبعد
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لقد و كان من الّساجدينو أن يؤمن بعبدنا اّل يوم الّذي سمع حرفا من آياتنا ا   عمال من

تعالى و اهلل اآليات من أحرف القرآن قل سبحان ّن كلمة اهلل يأخذ تلكقالوا ا  كفر الّذين 

ل من قرآن األوّ حاط علم ربّك مثل كّل شيء قد أ لننّزل فياء يشركون قل لو نش عّما

ا ّن حرفا و مقتدرا شيء ّن اهلل ربّك قد كان على كلّ ألم تعلم أ قلمسكون ال و فكردون 

 مّما ينز
ّ
 يؤمنون بآيات اهللال  القوم لهؤالءالّذكر لم يعدل آيات األّولين فما  ل من يدي

 آية أكب
ّ
لو اجتمع الكّل و من لدن عزيز حكيم ر من آيات القرآن الّذي قد نّزلقليال فأي

لو كنّا و لن يقدرنّ و آية مّما نّزلنا ا ليك في كتابك هذا لن يستطيعنّ  على أن يأتوا بمثل

 كفى باهللو اليقين أال ا ّن ذلك لهو الحّق نفاد له من األمر ال  نمّدهم بمثل أنفسهم بما

 شهيدا يا أيّها الملك أ من نّزلو
ّ
حكم ربّك ثّم اشهد في  اتّبع ناآليات من لديه علي

لتكونّن من الفائزين ثّم اسجد هلل ربّك مّما نّزلنا ا ليك من عنده  كلمة العدل آياتي

 نأكثر أهل األرض بآياته أو ؤمن الّرومن تأاء قد ش ا ّن اهلل ربّكو الموقنينلتكونّن من 

ا نّني فتى ن اعلم يا أيّها الملك مة لمن المنتصرين أيوم القيٰ  انصر دين اهلل لتكوننّ 

 عدل التّجّ  من طائفة عجمي
ّ
 الحّق قد اختارني ط بعلمه أحد يحلم  على شأن ار أّمي

 ه ا اّل ا ل  ال  نّها  و لحكمه
ّ
ما كنت بدعا من و على الحّق  اعزيز قل ما كنت مفتري  هو لقوي

ن كّل شيء يعمل فيه عمل عمنعني  هلل قدا ّن او بعيدا ما كنت عن العالمينو األبواب

الكتاب الّذي نّزلنا اآلن ذلك ا ّن و ي بإذن بقيّة اهلل موالشأن ا اّل  ما كنت فيو الّشيطان

لو نّزل اهلل القرآن وعليم  اهلل سميعواألرض و الّسٰمواتا ليك يكفي لدى الحّجة أهل 

ورد ا ذا وان من الّساجدين كو  أن يؤمن بهأن يقول فيها حرفا ا اّل  آية واحدة فما ألحد
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من  كتاب ثّم قل هذا مقّر عّزتكعليك كتاب ربّك هذا فأمر أن يحضر الموّحدين 

 ذكر
ّ
ّن تفعلوا فاعلموا أ لنو قدروالم ت نا  و استطعتم بمثل آية منه فأتوني نا   اهلل نّزل ا لي

ّن اعلم أيا أيّها الملك أن اعرف حكم اهلل ثّم  مستقيم صراطلعلي  نّهأو حّق  كلمة اهلل

رّد مال و كما يشاءاءبه كيف يشفي يدي موالي كمثل خاتم في يديك يقلّ  كّل الملك

 عزيز أو ألمر اهلل
ّ
ّن الكتاب فإبالعدل من حكم ربّك في  ن استقم على الملكاهلل قوي

اهلل شهيد و الحّق اء لمع حكم الفتوى مثلال و اآلخرةال و ملك الّدنيا كلمة اهلل ما أراد

 ه ا اّل ا ل  ال  ني أردت اهلل ربّك وحدهعليم قل ا نّ 
ّ
ن تنصر القديم بلى قد أحّب أ  هو الحي

حكم حرف  ا نّ و المهتدين كانوا منو غربها بآيات ربّكو اهلل ليؤمنّن شرق األرضذكر

 لم يعدلمّما ينز
ّ
رجع لقد و األولى ألنّه تنزيل من عزيز حكيمو ملك اآلخرة ل من لدي

نظر ماذا ترى في شأن المقّدسة فاأرض قد أراد  نّها  و اماهلل بإذن ربّك من بلد الحرذكر

 نّ اليوم أ لقد سمعناو اهلل عزيز حميدو المقّدسة في ملك الّروم رضعلى األاهلل ذكر

 فإ من قريب اطلبهن بغداد أالفي  الّرسول قد حبس
ّ
ن لم ترى الّشأن فيها ا  و عزيزنّه لعلي

لقد نّزلنا و ه لمن النّازلين قريبانّ رسل حكم الجواب فإأ نفي ملكك أنريد عرش اهلل 

مداد الّذهب على خّط نسخ كريم ثّم البمثل ما نّزلنا فيه ب يكتب نأ لتأمركتابا ا ليك 

 طائفة منهم قد صّدقوا  ا لى ملك الّروم ثمّ  رسل كتاب ربّكت
ّ
ا لى كّل الملوك لنعلم أي

 طائفة منهم قد كّذبوا ثّم نحكم بينهم بالقسطو حكم اهلل
ّ
 اكان اهلل ليظلم نفس ماو أي

 حكيم يا أيّها الو بعض ذّرةمن 
ّ
نّهم في فإ  ثّم وّقرهمملك عّزز مرسل عبد اهللاهلل قوي
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في  اهللذكر جبأ فرض حكم ربّك ا نّ و لمسطورالكتاب لمن المقّربين األّولين  حكم

  من قريب أهل ملكك الكتاب بأيديذلك حكم 

 

 *العرشو تاالّسٰمون اهلل ربّك رّب سبحاو*

 *المرسلين سالم علىو عّما يصفون*

 *رّب  الحمد هللو*

  *العالمين*
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