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  حيمن الرّ حمٰ بسم اهلل الرّ 
  
  
ريب ال  لكتاب نّهإ و ه ٕاّال هو العلّي الكبيرٕالٓ ال  ذيالّ  سم ربّكإ ذكر كتاب  ءقرا

أالرض يدعوا و الّسٰمواتلهو الحّق في  نّهإ و ّزل من لدن ٕامام مبينفيه قد ن
 لهو الّسّر في نّهإ و دين اهلل الخالص من حكم قسطاس قويم النّاس ٕالى

 هو ه ٕاّال ٕالٓ ال  نأاء الّسينالمرسلين يتلوا آيات ربّك عن شجرة و نيّيحف النّبص
بّك وح يدعوا النّاس بحكم ركلمة الرّ  مر فياالٓ  لهو نّهإ و قل ٕايّاي فارهبون

ورقة مباركة  نّهإ و يعرضوناليوم على اهلل ذلك كّل في و ال ريب فيه لشأن يوم
ال  يتلوا كتاب ربّك في كّل شأناء ثّم الحمراء ثّم الّصفراء عن الّشجرة البيض

في  ص شمسمثل نور ربّك في كتاب اهلل كقم ٕانّ و فاتّقون  هو ٕايّايه ٕاّال ٕالٓ 
قد طاف في حولها رجال اء عرش ياقوت حمر على عبيد قد استقرّ كّل وجهه 

 هل تحكي الوجوه دون الوجهاء البيض ت وجوههم كوجه الّزجاجةقد رقّ 
 نيبيّ النّ  رسل اهللأقد لك ذك  من نفسها منهم ٕاّال نفسً  تعالى ما يدعوو سبحانه

رسلنا لقد أو يرجعون كّل ٕاليهو شأن كلّ في  الحكم هلل نّ إ  َال ا المرسلين الٔمره و
وم اليذلك لن يجد النّاس في و مبّدل لحكمهال  ٕاليك من قبل كتاب ربّك
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اتّبعوا و تهآياو نّما المؤمنون الّذين آمنوا باهللإ ا دً حَ تَ لْ مُ  من دون ذكر اسم اهلل
ما قد من كتاب ربّه بعد من يعرضو على صراط قويم آيات البدع من لدنّا

يقبل من أحد  ٕاّن اهلل ربّك لنو آياتنا على الحّق فأولئك هم الّظالمون معل
كان من و أن يؤمن بعبدنا ّال ا من آياتنا إ يوم الّذي سمع حرفً  من عمالً 

االٓيات من أحرف  يأخذ تلك ّن كلمة اهللقالوا إ لقد كفر الّذين و الّساجدين
كّل شيء قد  لننّزل فياء يشركون قل لو نشتعالى عّما و القرآن قل سبحان

ّن اهلل م تعلم ألَ ا  قلمسكون ال و كرفل من دون قرآن االٔوّ حاط علم ربّك مثل أ
لم  الّذكر ل من يديّ ا مّما ينزٕاّن حرفً و امقتدرً  شيء ربّك قد كان على كلّ 

فأّي آية أكبر  قليالً  يؤمنون بآيات اهللال  القوملهؤالء يعدل آيات االّٔولين فما 
لو اجتمع الكّل على أن و من لدن عزيز حكيم لّذي قد نّزلمن آيات القرآن ا

لو كنّا و لن يقدرنّ و آية مّما نّزلنا ٕاليك في كتابك هذا لن يستطيعنّ  يأتوا بمثل
 اليقين أال ٕاّن ذلك لهو الحّق نفاد له من االٔمر ال  نمّدهم بمثل أنفسهم بما

  ا ّي شهيدً االٓيات من لديه عل من نّزلو كفى باهللو
  

لتكونّن من  كلمة العدل حكم ربّك ثّم اشهد في آياتي اتّبع نأ ُك لِ يا أيّها المَ 
ٕاّن و لموقنيناالفائزين ثّم اسجد هلل ربّك مّما نّزلنا ٕاليك من عنده لتكونّن من 
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انصر دين اهلل  نأكثر أهل االٔرض بآياته أو ؤمن الّرومين أاء قد ش اهلل ربّك
  مة لمن المنتصرين يوم القيٰ  لتكوننّ 

  
لى ع يّ مِّ ا  ارعدل التّجّ  من طائفة عجمي ٕانّني فتى ُك لِ ن اعلم يا أيّها المَ أ

  هو لقويّ ه ٕاّال ٕالٓ ال  نّهإ و لحكمه الحّق قد اختارني ط بعلمه أحد شأن لم يح
ن ما كنت عو ا من أالبوابما كنت بدعً و عزيز قل ما كنت مفتري على الحّق 

ما و منعني من كّل شيء يعمل فيه عمل الّشيطان ٕاّن اهلل قدو االعالمين بعيدً 
الكتاب الّذي نّزلنا االٓن ذلك ٕاّن و يموال بقيّة اهلل بإذن شأن ٕاّال  كنت في

لو نّزل اهلل وعليم  اهلل سميعواالٔرض و الّسٰمواتٕاليك يكفي لدى الحّجة أهل 
كان من و  أن يؤمن بها ٕاّال رفً أن يقول فيها ح القرآن آية واحدة فما الٔحد

مقّر ورد عليك كتاب ربّك هذا فأمر أن يحضر الموّحدين ٕاذا والّساجدين 
استطعتم بمثل آية منه  نإ  ي لَ ا  لَ زِّ نُ  من ذكر اهلل كتاٌب  هذاثّم قل  عّزتك
 على صراطل نّهأو حّق  ّن كلمة اهللتفعلوا فاعلموا أ لنو قدروالم ت نإ و فأتوني
   مستقيم
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في يدي موالي  لكّن كّل المُ م اهلل ثّم اعلم أكْ حُ  ْف رَ اعْ  ِن ا  ُك لِ يا أيّها المَ 
اهلل قوّي و رّد الٔمر اهللمال وكما يشاء  اءبه كيف يشكمثل خاتم في يديك يقلّ 

 ّن كلمة اهللالكتاب فإبالعدل من حكم ربّك في  لكن استقم على المُ عزيز أ
اهلل شهيد و الحّق اء لمع حكم الفتوى مثلال و االٓخرة الو ملك الّدنيا ما أراد
القديم بلى قد أحّب   هو الحيّ ه ٕاّال ٕالٓ ال  قل ٕانّني أردت اهلل ربّك وحدهعليم 

 المهتدين كانوا منو غربها بآيات ربّكو ليؤمنّن شرق االٔرض اهللن تنصر ذكرأ
ولى الٔنّه تنزيل االٔ و ملك االٓخرة ل من لدّي لم يعدلحكم حرف مّما ينز ٕانّ و

   من عزيز حكيم
  
نظر فا المقّدسةأرض قد أراد  نّهإ و بإذن ربّك من بلد الحرام اهللرجع ذكرلقد و

اهلل عزيز و ملك الّرومالمقّدسة في  رضعلى االٔ  اهللماذا ترى في شأن ذكر
 من قريب اطلبهن أ في البغداد َس بِ الّرسول قد حُ  نّ اليوم أ لقد سمعناو حميد

رسل أ نفي ملكك أن لم ترى الّشأن فيها نريد عرش اهلل إ و عزيزنّه لعلّي فإ
 يكتب نبأ لتأمرا ٕاليك كتابً لقد نّزلنا و اه لمن النّازلين قريبً نّ حكم الجواب فإ

 رسل كتاب ربّكتثّم بمثل ما نّزلنا فيه بالمداد الّذهب على خّط نسخ كريم 
 الملوك لنعلم أّي طائفة منهم قد صّدقوا حكم اهلل ثّم ٕالى كلّ  ك الّروملِ ٕالى مَ 



    ١٠٢تاب عهد اعلى، الصفحة ك  - ن آثار حضرة البابم  -بوشهر  درخطاب به محمد شاه اول قيع تو

 4

ما كان اهلل ليظلم نفسك و أّي طائفة منهم قد كّذبوا ثّم نحكم بينهم بالقسطو
  اهلل قوّي حكيم و بعض ذّرة

  
الكتاب لمن  نّهم في حكمفإ  ثّم وّقرهماهلل رسل عبدعّزز  ُك لِ مَ يا أيّها ال

ذلك في حكم  اهللذكر ْب جِ ا  فرض ربّكحكم  ٕانّ و لمسطورالمقّربين االّٔولين 
 ِت اٰموَ الس  بِّ رَ  َك بِّ رَ  اهللِ نَ احَ بْ سُ وَ  من قريب أهل ملكك الكتاب بأيدي

   ينَ مِ الَ العَ  بِّ رَ  هللِ دُ مْ حَ الْ وَ  ينَ لِ سَ رْ المُ  ىلَ عَ  مٌ َال سَ وَ  ونَ فُ ِص ا يَ م عَ  شِ رْ العَ وَ 
  

  


