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 لوح السلطان 
ين شاه  القاجاري  ناصر الد ِّ

 )معّرب عن الفارسية( 

 

ْأن ه  الع ظ م ة  و   و  ه   ار  هللا  ت ع ال ى ش  ْقتِّد   اإلِّ

ااا   َم ااا ي  اات َعبا ليااوَك ٌَ َّ ااَماا َ ااااَء َااَلا الَمما َس اسا َساات َياات  َيااا َمَلااَك اَضرا ََ َوَيااَاَا ي َ فا َباااَ  َو ياَهاا
َهاي َبل ََ َوَيشا ََ َمَن الَباليا اّلهت ما َحَمَلها َأَحا  َمَن الَعباَا َوكااَن َر َّات الَعَلايعي َعَلاى ماا َسَبََل َلَك ما َأَ ا يي

ََ َما ال َرأَ  بَّ  ا َعاَاني َأقيولي َشَهَاًا، َما َاَعوا ي ال َّاَس ٌَاّل ٌَلى هللَا َر ََّك َوَربَّ الَعاَلَمََن َوَوَرَا َعَلتَّ َيت حي
ََ ٌَلاى الَم اَ اَر اإَلباااَع َشبا  ا  ِ ابيحا ي الَبَشاَر َعاَن الهََّو قيَ ت َيت لَلَك الَعبااي اّلَلََن َما َمَ َعهاهيعا سي َهها، ييَصاَّ

َضااَء َساهاعَ  َطاَر ا َساَحابي الَِ لََّماا َأما ِء َيات َلاواِح َحَفايِل، كي  اَضكَبَر َوَعنا َوَراَئَهعا َمنا َع اَاهي َعلااعي كاَِّّ َشاتا
َبَاِر، كاعا َمانا َليااِل َيََهاا الَبالَء َيت  ََ  ٍِ َهاي َبلَلَك كِّ  مي اَصا َبلا ي ٌََلَاها َوَيشا مآَء َأقا َسَبََِّ هللَا َماَلَك اَضسا

ااا  َِ الَل َوَلاعا ََ الَسَِّ َواَضغا كاَرََا َوكاَن الغيالعي َيت السَّ َيوري َيت َأوا َهراَحَ  الويحيوشي َيت كَ اَئَسها َوالط  اسا
 َ  ََ َسااا وَااِ  َلَ فا ااااي اااِس َمعا َن َماااَا َأ افي ِا ااا اااَ  َيااات السَّ اااَك ٌَلا ك ا اااَِّ هللَا َعَليا كااارا َيضا اَصاااَرًا َوال ميَعَ اااًا، َأَن الا

َا الَّ  لاطاني ٌََلى الَعَراَق َبعا َسَلَك الس  َهاَاَة ٌََلى َأنا َأرا ِي يوَا الَغَاَب َوالشَّ َي َوَ َصَرَك َب َك َم ا َرَِ َا َ ا َوَأ َل  َكَشفا
َي بَ  ااَو أيولَئااَك َياات َضااالِل َلاا ااوا َعااَن الهَِّا َرضي ااوا الَهااَوَ َوأَعا َساااََن، ٌَنَّ اّلااَلََن اهََّبعي ااَ  َمااَن الميفا َأ َّااَك َمااا ك ا

ني َبارَ  واَل ال َّاَس َبالَباَطَِّ َ حا َماَء َوَيأاكيليوَن َأما وَن الاَّ َفكي َس َوَيسا وَن َيت اَضرا َساي  اء  َما اهيعا ميَبَِن، َوالََّلََن ييفا
 ََ ا ارَة ٌَاّل َباَأنا ََهيو ياوا ٌََليا ََ َ َ ا َوَ َاَ هيعا ال َيت الاا  اَيا َوال َيات اِ َمَا َبَا ِا َألي هللَا َبَأنا ال ََ َحاعي َوَ سا َياَو َأرا َي   ٌَ َّا

ما هازًا َيت كَِّّ اَضعا َي َبَأنا َيكوَن ميما ََ ٌََلى هللَا ََ اَبَغت َل َِّ اا َساواهي َوَتهََّباَا َماا الرَّاَحمََن، ٌَنَّ الََّل  َهَو اَل َعمَّ
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ع َواهَّ  اوَرََ َر هللَا َوَراَء  يهي ري َيت كهاِب ميَبَِن، َوالََّلََن َ َبليوا َأما ََ َيت الَكَهاَب كلَلَك قيَضَت اَضما اوا أيَمَر َب َبعي
َاوا طِأ َعَ يِع.ءَ َأ ََ  َيعا أيولَئَك َيت 

مَن َبا لاَطاني أيقاَسميَك َبَر ََّك الارَّحا عا يا سي اَ هي اَع َبَا كي اَيَن َرأاَيَهاَك َوَهحا َأنا َه ا ياَر ٌََلاى الَعبااَا َبَلَح ااَ  أَعا
َ ى الاا  ايا َوَماا َيَهاا  ، َسَهفا َو الَحاَكعي َعَلى َما َيرتاي َِّ ٌَنَّ َر ََّك َلهي َع هللاي َلَك َبالَفضا كي َل َلَيحا َماَن الَعازََّة َبالَعاا

لََّة َوَتباَِى الميلاكي  َ  َاَن الَمَعااَ ت َوالهَّبايااَن َواللَّ هي َباي َقَا َسَراَ  الَبياَن َوييَما  َي َأوا  الَمَلَك الَعَلتَّ الَعَليَع، قيِّا ٌَ َّ
ََ َوَيحا  لاطاَ  َهري َما َيشاءي َبسي َي يي ا واَن ٌَ َّ لاقي اَضكا ََ َرَه  مني َمنا َأنا َيِيوَع َمَا َأما بَ َهَعاَلى َر  َك الرَّحا َي َبَِ َِِّ َف ي
َو الَعَليعي الَحكَ  َي َلهي َّ ٌَ ََ ََ َوالَغاَلبي َعَلى َبَرتََّه َِ لا ََ َق  ري َيوا ََ ا َيَو الَِ َ ََن،   يعي.َمَن الَمالَئكَة الميَِرَّ

اااباحاَن  ااا ي َكَأَحاااِا َماااَن الَعبااااَا َوَراَقاااَاًا َعَلاااى الَمَهااااَا َمااارَّ ا َعَلاااتَّ َ َسااااَئعي الس  ااات كي ا ااالاطاني ٌَ َّ َياااا سي
َس َوَعلَّ  اَااَء َباَاَن اَضرا نا َعَزتاِز َعَلايِع، َوَأَمَرَ ات َبال َّ َمَ ت َعلااَع َماا َكااَن َلاياَس َالا َمانا َع ااَا  َباِّا َمانا َلااي

ليااوعَ  ااَا ال َّاااَس َمااَن العي ََ عيَااوني الَعاااَرَيََن، َمااا َقااَرأا ي َمااا َع ا اامآَء َوَ االَلَك َوَرَا َعَلااتَّ َمااا َهااَلرََّي ا َباا  َوَمااا َوالسَّ
ا ي َماَن الَكااَلَبََن، َالا َوَرَقاة  َحرَّ  َئَِّ الَمَاََ َة الََّهت كي ا ي َيَها َلهياوَقَن َباَأ َّت َلسا لا ي الَمَااَرَس َياسا ََ َكهاهاا َا
ا تااِح َعاَصافاِ َ ال َوَماَلاَك اَضسا َيباوَب َأرا رار  َع ااَا  اَهِا ََِّا َلَها اسا تاحي َمَشيََّة َر ََّك الَعَزتَز الَحَمََا  مآَء َأرا

اريهي الميبااَرعي َوأَ  ااَء َأما َِ اَء الََِاَع َقااا  وا  َهلاَِ ِي ، َلياَس َللاَعَاَع وي ٍَ هيرتاي َها َكَا َفاَ  َبِّا هيَحرَّكي َرَه َوالصَّ َ ات َباَلكا  اَطَِ
اَرَه َقلََّبهاَ ات ََااي ٌََرااَ  ااَء َأما َِ اَ  َهلا اَاري َبَاَن الَعاَلَمََن، ٌَ َّت َلاعا َأكيانا ٌَالَّ َكالَمََّ ََاِّا َيِا مَن الارََّحيَع،  َة َر َّاَك الارَّحا

َ ال َيوَ  ٍِ َِّّ َوَضيِا َوَشاَرت ََ الَعَبااي َمنا كي ََ َعَليا َهَرسي َب ََ َبما َيعا َس اَء َ فا الَّاَل  َعلَّاَع َأَحا  َأنا َََهَكلََّع َمنا َهلاَِ
نا  َراَر الََِاَع ٌَاّل َمنا كاَن ميَؤتَّاًا َمنا َلاي َلَع َأسا ٍا الَِ ا ََ َلاى َويِياولي ال َه َلاعي اَضعا ااَطبيَ ت الَِ ََ َهَاِر َقَاَِر، َي ِا مي

ارَ  َهشا مَن َلَعاَِّّ َيسا اَبَعتا َر َّاَك الارَّحا َي َباَاَن اصا َبا لاَطاَن َما َوَرَا َعَلياَك ٌَنَّ َقلا رَة الس  صا َلَحضا قي َمانا َأَن اقاصي
ساَن َكلَلكَ  َل َواإَلحا ََ َشماسي الَعاا واًل. أيييَق َقلاَب عي َمنا َلَاَ الَحَكيَع َم ازي كا  كاَن الحي

ََ ٌَنَّ هللَا َقاااا  ا ااعا َباالَحقَّ َييماا َوَرَا َعَليا كي َل ٌََلاى الغياالَع ُياعَّ احا ََ الَعااا الاطاني َياا ا يرا َبَطاارا قياِّا ياا سي
عا  كي ََ َلَمنا َيت الَبالَا َأَن احا َرَه َي َبَاَن الَعباَا َو َيَة قياا َعَلَك َ لَّ َ اِة َِ َ  اا َوَ اَاَن الَّاَلََن َ َلميو اا َمانا اوَن َبََّ َبَا
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َسَك َوماا َأَراَا ٌَالَّ  َلَك ييَحب وَ َك َض افيَسَهع َوالغيالعي ييَحب َك َلَ فا َ اَك َوال َكهاِب ميَ َِر، ٌَنَّ الََّلََن َيت َحوا رَّ  َأنا ييَِ
لََّبَك ٌََلى َيَمََن ال َِّ َوييَِ َل َوَكاَن َر  َك َعَلى ما َأقيولي َشَهَاًا.ٌََلى َمَِرَّ الَفضا  َعاا

َرَة المي اَههاى  َقاَء الَبِااَء َعَلاى َأيا ااَن َسااا َََاََر َورا َلى َو َلَع اَضعا َماي َصَرتَر الَِ لاطاني َلوا َهسا َأنا يا سي
مآَء َلَيَبلََّغَك ٌَلى َس َوالسَّ مآَء َوَاَلَق اَضرا َا اَضسا َِ َر هللَا ميو لَّات  َيت َلكا َِ اوَا ٌَاّل َه ِي َمِاِع ال َهَرَ َيت الوي

َي ٌََلى أيييِق َكاَن َبَأ ا  َِّ َي َلَمنا َأَراَا َوَهَهَو ِء َع اَاَك َهَضعي َر َشتا َِ بيوَا َوَهَر الميلاَك َأحا َرَة الَمعا ََ َحضا ِا واَر الَو
َرَة َر َّاكَ  َِّ الميلاَك َأَباًا ٌَاّل َل يصا َِ َمِّي َُ َلاى ٌَلًا ييَصالََّي  ميَضَئًا، َوال َهحا َلاى،  الَما ي  َن َعَليااكَ الَعَلاتَّ اَضعا اَضعا

وياًا، َوَماَن ال َّااَس َمانا َقا ري اَع هللَا َمعا الاطاِن َكااَن َباسا ََ َبسي ا َهَِات ٌََليا اَ ى َلاوا َهرا ااَع اَضسا اَل ٌَنَّ َحبََّلا َلهالا الَمَِ
عا  ََ َوَم اهي َم اَء اسا ااا ي َيات َأيَّااَمت  الغيالَع َما َأراَا ٌَاّل ٌَباَِ َِ اَا الَّاَل  َماا َو ََ َبعا َسا َي َأَراَا الاا  ايا َلَ فا َمنا َقاَل ٌَ َّ

يااَن َيات َغَماَراَ  الَبالَياا الََّهات َماا اطََّلا اَِّّ اَضحا ، كي اا ي َيات كي ََ َلت َعَليا ِر َأَضاي َرِا َن َعَلى َقاا َا َمَِرَّ اَضما
َي قَ  ارَّ  َوَكاعا َبَها َأَحا  ٌَالَّ هللاي ٌَ َّ اَطَرَ  ا َيََهاا َأَحبََّهات َلضي اا َكاَن َعَلى َما َأقيولي َعَليماًا، َكاعا َمانا َأيَّااِع اضا

ا َسات َوال َي اَكاري لَلاَك ٌَالَّ َمانا َكااَن َعاَن الصَّ ياًا َلَ فا وا ََ َلات  َا َهَفَا َيَها َ َحَابي البيَكااَء َمانا َأ َق َمنا َلياِل ارا اا
وماااًا، َوالَّاااَل  ال ري باااًا َماااَن الَّاااَلََن  َمحا َِ ََاااِّا َيَرتااااي الاااا  اياَ َيياااا َع ََ الَحَاااوَة َيااات َأَقاااَِّّ َمااانا  ِن  َسااا ََاااَرَ َلَ فا

ََ يي  َس َوالَهاااَو َساااوا تَّاااَة الااا َّفا َاواَئَهعا َوَااااميوا َيااات َبرَّ اااوَن َباااَأ وَن َََهَكلَّمي ااااي َِ َمَئاااِل ال ََ اااا َقااااليوا ََوا اااَئليوَن َعمَّ سا
ََ َض افيَسَهع َحَميمًا َوال َي ال ٌَلا اَواَرَحت َبَأ َّا َِ اِّ   اَهاي كي اَا الَّاَل  َيشا َي َكَفَر َباَ  َبعا  َ َصَرًا، َوَم اهيعا َمنا َقاَل ٌَ َّ

َ ى َوَمطااَلاي َصافاهَ  سا ََ الحي مآَئ ري َأسا ََ عا َبالهيَاَ أيولَئَك َم ا َسَلهي عا َبالَحقَّ َوَأرا َيَو َوالََّلََن َبَعَُهي لاياا ٌَالَّ  ََ العي
َحَاااَا وَ  اااةي هللَا َعَلاااى ماااا َساااواهي َو يَصاااَب ا َراَياااةي الهَّوا َِّ ااا ا حي ََ َيااات َمَلكياااوَ  اإَل اشااااَء، َوَ َهاااعا َهمَّ َيااا َمهااااَبوي َوحا

َياَو َلا ََ ٌَالَّ  اَهاي َأنا ال ٌَلا َش َساَبياًل، َ شا ِس ٌََلاى َل  الَعارا ِّ  َ فا َل كي ََ َرتَا َوَ َهَع اهَّ ِا لا عا ََازَ َوَ َهَر ا  يةي الهَّ
َهَِاَت ٌَ  مني َمانا َأنا ََرا ُااَِّ ماا َقااا َكااَن، َهَعاالى الارَّحا اوني َبَم ِء َوال ََاَزالي َيكي َي َمانا َشاتا نا َمَعا َلاى َكاَن َوَلعا َيكي

َيَو  واَن،  راكي َمنا َيت اَضكا ََ ٌَاا َرَيَة َلاَه َعَا ٌََلى َمعا َياَن َأوا َيصا َِّ الَعرا َا َئَاةي َأ ََ َأيا راَك كي اَه ااَّسي َعانا ٌَاا َِ المي
ا كي َي َكااَن َيات َأَزَل اِزاَل َعاَن الَعااَلَمََن َغَ يَّاًا، َوالا راَك ماا َساواهي ٌَ َّا ََ َوالميَ زَّهي َعنا ٌَاا وَ  َياَن اي َر اَضيَّااَع َعرا

ااارَ  َلاااى أَعا َحااااَء َعااانا أييياااَق َمَشااايََّة َر َّاااَك الَعَلاااتَّ اَضعا اااَرَق ا َشاااماسي الَبطا َلمااااءي الََّهااات َيَهاااا َأشا َي العي ااا َس َع ا
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ََ اضي  اَهاَّ ا َعَلياا اهيوَرًا، َواشا ااَب ال  اوَر َمسا َِ َع َيات َح ََ اضيَاَباءي َلَهطََّلَا َبَما َكاَن الََوا َهَرَس َعَليا مياوري َمانا َواعا
اري َمانا َسامآءَ  َرَه َكالَلَك َكااَن اَضما ََ َبَأما َل هاَ  ٌََلى َأنا َهَفرََّق َمنا َيت َحوا َِ َِّّ ال ارا  كي كي واًل، ُياعَّ الا الَعازَّ َم اازي

َلا ا  َي ٌَ َّهاا  يزَّ َلا اوَرًة َماَن الِيارااَن َقااَل َلَمانا َحوا ََ سي اَشاتَّ َوَهاال َعَلياا َِ عا َعَلى ال َّ َِّ َأَحا  َم اهي ََ نا ٌَلا َا  َمانا َلااي
ََ َعيَسى ال َيَسا َ ى َو َمَن َبَما َأَهى َب سا َق َبالحي اا قياَعَليِع َحَكيِع، َمنا َصاَّ اَراسي َعمَّ َي اإَلعا اَهاي  ئَ رَ عي ٌَ َّاا َ شا

َ وَع. هيَب هللَا الميَهياَمَن الَِ َهاي َلَما َع اَا ا َمنا كي َي َكَما َ شا  َل

َر َر َّااَك  قاااَء الََّهاات َهَغاان  َعَلااى اَضيا اااَن َبفي يااوَن اَضلاَحاااَن َبااَأما ااَماي َ َغماااَ  الَورا هاااَ  يااا َمَلااكي َلااوا َهسا
م ََ ئَ َن َلَهَاعي الميلاَك َعنا َوَراالرَّحا َِ َر َعنا أييي ِا اَع الََّل  َكاَن َكَهابي الَف َبَر الَمَِ َي ٌََلى الاَم اَ َر اَضكا َِّ َك َوَهَهو

الءَ  ااَهعا ليااوَّ الَعاازََّة َواالسا َسااَك َياات عي اااي َ فا َِ ااَا هللَا ٌَلًا َه ااَاك اباَهَغاااًء َلَمااا َع ا ااهيواًا، َوهي اَفااقي َمااا َع ا ااميوَّ  َمشا َوسي
اَر َييَماا َملَ  َا ََ اطيورًا، ال  مَن َمسا اري َيات أيعَّ الَبيااَن َمانا َقَلاَع الارَّحا َ اَء َكلَلَك َكااَن اَضما َهغا َي الَعَ َمَة َواالسا َها كا

َي  ََ ٌَ َّاا ااَفَياَئ هاااَرهي هللاي َضصا َا َسااَك مااا ا َهاارا َلَ فا َا ااريَك َأَن ا َي َغااَاًا َغَا َلكياا ََ َيما َع َيَسااوا ََ الََااوا َطيااَك َياات َمَلكيوَهاا ييعا
َهَضااَء الَعااَلعي  اَغاَء الَكَلَماَة الََّهات َم اهاا اسا َرَهَك َعَلاى ٌَصا َألي هللَا َبَأنا َيَؤتََّا َحضا َفَ اَك  ميلاَكًا َكَبََرًا، َ سا َوَيحا

َب َبَعَاًا. َر الِيرا  َعَن الََّلََن َكا يوا َعنا َشطا

ااعَّ َيااا ٌَلهاات َكااعا  ااباَحاَ َك اللَّهي ؤي  سي وِر و َماانا ري اااي َ اااَة َياات َسااَبََلَك َوَكااعا َماانا صي ِس  يَصااَب ا َعَلااى الَِ
اَرَك َوَكاعا َمانا  َهَفاَع َكَلَمَهَك َوا اَهَشاَر َأما هاَع َيت َرَضاَئَك َوَكعا َمنا قيليوِب َهَشبَّك ا الرا َبَلَ  السَّ َهِا عيَاوِن  اسا

اااَئليَك َيااا َماَلاااَك ال بَّااَك، َأسا َلاااَا َهااَلرََّي ا َيااات حي َي َمطا َهااا َعلا َِ َ اااَع الَّااَل   ااَمَك اَضعا لياااوَك َباسا ميلياااوَك َوَراَحااَع الَمما
َِاَك وَ  لا ََ َ َك َوَ َاَن  بيَحاَ  الََّهت َحاَل ا َبَا َيَا الس  لايا َبَأنا َهرا َهَر َصَفاَهَك العي َ ى َوَم ا سا ماَئَك الحي عا َأسا َمَ َعاهاهي

َيااكَ  ََ ٌَلااى أيييااَق َوحا اا  ِ ااَياَن ٌَلااى  ،َعااَن الهََّو سا َع َوال َّ َا َيااا َعاانا َشااَماَل الااَو لا عا َيااا ٌَلَهاات َبَكَلَمَهااَك العي َهااَلباهي ِا ُيااعَّ ا
ااَرَك  َهااَر َأما ااوا ٌََلااى َم ا هي َِّ ااَلَك َوتَهَو ااوَاَك َوَيضا ِي ااعا َب َ  َلهي َرييااوا َمااا َأَراا َياااَن َلَيعا َلااَا َيَمااََن الَيَِااََن َوالَعرا َوَمطا

اا َي  ياَهااَك، يااا ٌَلَهاات َأ ا َهاا َعلا َِ َ ااَع الَّااَل   ااَر اَضعا َ اااي َعَباااَاَك َعااَن الَبحا ااَِّ الَعَ اايَع ال َهما َ  الَكااَرتعي ليو الَفضا
َضاا َي َعَلااى َماانا َياات َسااَماَئَك َوَأرا َهاا َيعا َعاانا بَاَبااَك الَّااَل  َيَهحا اارياي َمَهااَك َوال َهطا َك، َحاااَماًل َلَلَئااآَلت َعلاَمااَك َوَحكا
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هيعا  َضااَك، َأ ا َربَّ ال َهااَاعا َلااَق َياات َأرا َي ااا  ااعا َممَّ اار  َلهي َا ََ َيااَو  ااا  ري يااوَن َعمَّ َرييااوَن َوَتها ااعا ال َيعا َبَأ افيَسااَهعا َض َّهي
 ََ َبااَك َو ََ ااَيَن َألاَطاَيااَك َوَموا َس َوالَهااَوَ َلَََهَِرَّ يااوا ٌََلااى َيااا ا يرا ٌََلااَاَهعا يااا ٌَلَهاات َبَلَح اااَ  أَعا عا َعااَن الاا َّفا ااهي لَّصا

َِااَك ا ااَلَك، َلااعا أييي ََااواَء َيضا َلاا ا َماانا َساامآء َمَشااَََّهَك َو ااَرَك َوَلاالََّة الَماَئااَاَة الََّهاات  يزَّ وا َحااالَوَة َلكا اااي َِ َلااى َوَت َضعا
ََ ٌَالَّ َأ اَ  الَغفيوري الرََّحيعي. َمهيَك الَكاَئَ اَ  ال ٌَل َكَ اَ  َوَسَبَِ ا َرحا  َََزلا َأَحاَط َكَرميَك الميما

باَحاَ َك ي َقات َمانا َ ااَر سي اَِّّ َعرا َلات َاَمات َيات كي اَرَك َوَيغا َلاعي َباَأنَّ َقلاَبات َلاَب َيات َأما ا ٌَلَهت َأ اَ  َهعا
َس َياات َسااَبََلكَ  َ ت َعَلااى اَضرا ااَفكا َهَعاااَل َياسا َي َيَ اَايااَك َبَلساااَن الَحاااَل َيااا َر َّااَت المي اا ااَرِة َم ا ااِّ  َقطا بَّااَك َوكي  حي

ََُر الَعلااَع َمانا َأيااَا   ابيَ  َم اَها َما أَ لَََ  َي َعنا َأ ا يَر َعَباَاَك ٌَالَّ الََّلََن َشاَر يوا َكاوا َه َي َيت َألاواَحَك َوَسَهرا َه َراا
اِر ٌَالَّ  َلعي َيا ٌَلَهت َباَأ َّت َماا َأَراا ي َيات َأما َياَن َمنا َكأاَس َعَطاَئَك، َوَأ اَ  َهعا َلَك َوَسلاَسَبََِّ الَعرا اَرَك َيضا  َأما

ََ َرَضاوَ  َك َقَلَمت ٌَالَّ َوَقاا َأَراا ي َب َرَك َوَما َهَحرَّ ِر ٌَالَّ َلكا ََ ءَ َما َقَصاا ي َيت َلكا َهَ ات َبا هااَر ماا َأَمرا َك َواَ  ا
لاِيكَ  ََ َهَرسي َعَلتَّ  ََ َيعا َهَ ت َب را َما َأَمرا كي َضَك ٌَنا َألا لاَطاَ َك، َهَراَ ت َيا ٌَلَهت ميَهَحَََّرًا َيت َأرا نا َأهااريكا  َبسي َواَ 

َهاَك أَ  َ اَك، ال َيَوَعزَّ اَرَك َوَبَعَااًا َعانا َرَتااَس قيرا ًا َلَساياَط َقها اَهَحَِّ ََ َمانا َع ااَاَك َأكياوني ميسا َبلاا ي َما أيَمارا ي َبا قا
اا ي َماا ااَاَك َوَهَركا ََ َأ افيااسي َعَباااَاَك َوَقَبلااا ي َمااا َع ا ااَوَ َباا ااا َهها اا ي َعمَّ َرضا َ ت َعاانا ٌََلااى َرَضاااَئَك َوأَعا ا َيباَعاااي

َهاا َ ااك َوَمعاااَرَ  َعاازََّك، َيَوَعزَّ ااَزعي َماانا َبالَيااا َمَكاااَمَن قيرا ِء َوَياات َرَضاااَئَك ال َأيا ااَزعي َعاانا َشااتا ِا بَّااَك ال َأ َك َبحي
اَقت َباا َِ ااَهحا ااَر اسا ااَلَك َوَع اَََهااَك َماانا َغَا َهااَك َوَيضا َلااَك َوقيوَّ لَّهااا َلااياَس َاالا ٌَالَّ َبَحوا َس كي لَلَك، َيَيااا ٌَلَهاات اَضرا

 ََ َلاا ااوَر َعاا َي ٌَالَّ  يهي اا َلااعي َبااَأ َّت َمااا َأَراا ي َم ا ااَ  َهعا االاطاَن َوَأ ا َي ٌََلااى الس  َسااَل َِااَك َاالا َكَهاااب  أيَرتاااي َأنا أيرا لا ََ َل
َي َوال َهاا َساات َمااا َأَراا ي ٌَالَّ مااا َأَراا اات َلَ فا َلَكَهااَك، َواَ  َّ ااَِّ َمما َا ََ َض وَز َألاطاَياا ، َو يااري َلااَك ٌَالَّ َمااا هيَرتاااي  أيَرتاااي َبَحوا

َهااَك َرَضاااَعاا وَ ااَك َيَوَعزَّ ااَك اي َحعا يااا ؤي َاَم ا َكَا يوَ ااة  هيَرتاااي َم ا اااَئت، َيااارا َك مي اَهَهااى َأَمَلاات َوَمَشااََّهيَك َغاَيااةي َرَِ
ااا ٌَلَهت َلا الَفَََِر الََّل  َهَشبََّث َبَلَاَِّ َغَ اَئَك َوَلا اللََّلََِّ الََّل  ََ  عيوَك َبَأ ََّك َأ اَ  الَعَزتازي الَعَ ايعي، َأََّ اا

َع عَ  كي َِاَك َلاَيحا لا ََ َلَك َباَاَن  هااَر َعااا وَاَك َباَاَن َعَبااَاَك َواَ  ا ااي اَراَء حي ِا الاَطاَن َعَلاى ٌَ اَرَة الس  َلاى َيا ٌَلَهات َحضا
هَ  ِا وَ َهعا ٌَ ََّك َأ اَ  المي عي َعَلى َما اي كي  َاري الَعَزتزي الَحَكيعي. ََلَه الَفَئَة َكَما َيحا
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ساااير َاالا العبااا ماان كرسااّت المملكااة الفارسااّية ٌلااى العااراق العر ااّت ب اااء علااى ٌلن ساالطان 
ِازهَ وأقاع يت للك البلا اُ ت عشر عامًا لع َرياا يات غضاو ها ٌلاى الِ ااب الّسالطا ّت  الّزمان وا 

ولبُ اا يات هلاك الابالا مهاوّكلَن  عن الحااُا  شَئًا وكللك لع هحو الّاول اضَاَر علماًا بماا حااث
على هللا حهّاى قااع العاراق أحاا الماأمورتن وبعاا مَِئاَ قصاا ٌَالاء ُّلاة مان الفِاراء وكاِّّ َاوع كاان 
ع لالعهااراس علااى َااؤالء العباااا مااا ٌّ ااَ لااع َبااا ماا هع مااا  ااو ماان العلماااء الِشاارّتَن وغَااَر يغويااَ َر

ِّ المملكة وقا َشت َلا العبا أن هكون عاقباة  ََالٍ الّاولة والّملة وال ما َباَن أصول و ااب َأ
ّياة مَارزا ساعَا  َ َطابًا مِماًل ٌلى وزتار الَاِر أيعال المعهاَن أمرًا َ ايت رغبا  الّسلطان، يوِّ
َان لعرضَ على ِاللة الملك ُّع العمِّ طبق ما يأمر بَ، وهوال  اضّياع ولع يصا حكع يت َالا 

َاٍ  أّن يعاّع الفسااا بغهاة يهسافك امااء كَُار مان الّ ااس، الّشأن حّهى أشَر اضمر علاى َطار َو
وال محالة وحف ًا لعباا هللا ارهأَ عاا يسَر مراِعة والت العراق، يلو   رَ  بعَن اإل صاَ يات 
ماا ِاَر لهِلَّااى يات ماار ة قلباك الم َار أن اضماار لاع يأَاال مِاَر ٌاّل اقهضااء للمصاالحة. ولاع يكاان 

ا  ومّطلاا بأّ اَ كّلماا حّلا  يئاة مان َاله الّطائفاة ُمة عال   َر حسب الّ ااَر. والملاك  ََ لاهاَ شاا
بمكاان ماا اشاهعل  يياَ  اار الحارب والِااال بسابب هعاّا  بعاس الحّكااع، ولكان َالا العباا الفااا ت 
بعاااا أن وصاااِّ العاااراق م اااا الِمياااا مااان الَفسااااا والّ ااازاع، وأيعالاااَ هشاااها علاااى للاااك ضّن الِمياااا 

ائفة يت العراق أكُر من عااَع يت ِمياا البلااان وماا َالا مّطلعون وشاَاون بأّن عاا َله الطّ 
لع َهِاوز أحا م هع حّاه ولع يعهرس  فسًا ومضاى ماا َ ااَز َمساة عشار عاماًا والكاِّّ  اا رون 
ٌلااى هللا مهوّكلااون عليااَ صااابرون علااى مااا ورا علااَهع مفّوضااون اضماار ٌلااى هللا، وبعااا قاااوع َاالا 

ع عان مع اى الّ صارة العبا ٌلاى َالا البلاا المساّمى بأار اة  اِّ العاراق وغَاَر اسهفساره الابعس مان َأ
الااواراة ياات الكهااب اإللهّيااة يأَِباا  أساائلههع بااراوا شااّهى  ااأهت علااى أحاااَا ياات َااله الورقااة، حهّااى 
َهباااَّن لحضااارهك باااأّن َااالا العباااا ال َرتاااا ٌاّل الّصاااالح واإلصاااالح. ومّماااا َاااو معلاااوع وواضااا  أّن 

ن لع يكن ِليًَّا وواضاحًا ماا م حاَ هللا لاَ بفضالَ مان  –اإللهّية  الع اية الّسابِة والّرحمة الواسعة وا 
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ااا َاات صااورة الكلمااا  اّلهاات قَلاا  ياات  –غَاار اسااهحِاق  لااع هحاارع َاالا الِلااب ماان طااراز العِااِّ َو
 مع ى الّ صرة:

 َيَو هللاي َهعاَلى

ّ صارة من الِلّت أّن الحّق ِِّّ لكره كاان مِّاساًا عان الاّا يا وماا يَهاا، ولايس الِصاا مان ال 
محار ة  فس  فسًا أو مِاالهها، ٌّن سلطان يفعِّي ما يشاء وَضَا ملكو  اإل شاء بّرًا وبحرًا يت َاا 
الملوك، يهع م اَر الِارة اإللهّية على قار مراهبهع يإن  ووا ٌلاى  اِّّ الحاّق يهاع محساو ون مان 

بَر، وما أرااه الحّق ِِّّ لكاره ل فساَ َاو قلا اّل ٌّن رّ ك لعليع َو لَ وا  وب عباااه اّلهات َات ك اائز َأ
ازائن العلاع والحكماة اإللهّياة، شااء الّسالطان اضزلاّت وماا َازال أن يطّهار  الّلكر والمحّباة الّرّ ا ّياة َو
قلااااوب العباااااا ماااان ٌشااااارا  الااااّا يا ومااااا يَهااااا حهّااااى هصااااب  قابلااااة ض ااااوار هِّليااااا  مليااااك اضسااااماء 

ة الِلااب ليسااهِّر الحبَااب وحاااه ياات مِااّره والّصاافا ، ٌلًا َِااب أن ال َِااا الغرتااب ساابياًل ٌلااى ماَ اا
الا ال يع اات حلاول لاهااَ هعاالى بااِّ هِّلات أساامائَ وصافاهَ ضّن للااك الّسالطان الم ااّزه عان المُااال  َو
كان وال َزال مِّاسًا عن الّصعوا والّ ازول ٌلًا يلايس مع اى الّ صارة الَاوع االعهاراس علاى أحاا أو 

لِلوب اّلهت َت هح  سلطة ِ وا الاّ فس والهاَو المِاالة ما  فس بِّ المرغوب َو يه  ماائن ا
ااب عليااَ أّواًل أن يملااك ماَ ااة قلبااَ  بسااٍَ البيااان والحكمااة والّهبيااان، لاالا يكااِّّ ياارا أراا الّ صاارة ِو
، َالا  بسٍَ المعا ت والبيان ويصو َ عن لكر ما ساَو هللا ُاّع َّهِاَ  حاو مااائن الِلاوب اضَاَر

ساا غَر مِبول لاَ الحّق، وما ارهكبَ بعاس الِّهاال ييماا َو المِصوا من الّ صرة، وال َزال الف
َاا ََ َهليوا َيات َرَضااهي َل هيلياوا، َِاب الَاوع علاى اضحّبااء مضى ليس مرضّيًا يِو، ٌَنا هيِا ر  َلكياعا َمانا َأنا َهِا

أن يي هااروا أعمااااًل بحَااث هكااون سااببًا لهاايااة الِميااا ٌلااى رضااوان هللا ل  الِااالل، قساامًا بشاامس 
ّن هللا لااع َاازل ٌ ،ّن أحّباااء هللا مااا اامااوا غَاار مكهااُرَن لاا رس وأموالهااا الفا يااة قااوّ ٌِااايس أيااق الهّ 

، عساااى أن هه ااّزه الّ فااوس الفا ياااة عاان الّشاااؤون  االا مااان ع اَهااَ الكبااَر َ  اار ٌلااى قلاااوب عبااااه َو
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ساااَ الّهرابّياااة وهااااَِّ المِاماااا  الباقياااة،  اَياااك أّن للاااك الّسااالطان الحِيِاااّت مساااهغن عااان الكاااِّّ ب ف
ل فساااَ، ياااال يعاااوا مااان حاااّب الممك اااا  ٌلياااَ  فاااا وال َ الاااَ مااان بغضاااهع ضاااّر، كّلهاااع  هاااروا مااان 
عااون ٌلَهااا وهللا بفراا َّهااَ ووحاا َّهااَ كااان مسااهِّرًا ياات مِااّره اّلاال  هِااّاس عاان  اضمك ااة الّهرابّيااة وتِر

َيااَو المكااان والّزمااان والااّلكر والبيااان واإلشااارة والوصااٍ والّهعرتااٍ والعلااّو والااا ّو،  َلااعي لَلااَك ٌَاّل  وال َيعا
ََّابي ا ههى. َيَو الَعَزتزي الَو ََ ٌَاّل   َوَمنا َع اَاهي َعلاعي الَكَهاَب ال ٌَل

ولكن حيسن سَر اضعمال م وط بأن َ  ر الملك ب فسَ يت اضمور بعَن العال واالَهمااع 
ات مِاّراة عان  اَألي هللَا وال يكهفت بالّهِاارتر اّلهات هِاّاع ٌلياَ مان بعاس الّ ااس َو اان. َ سا البَّ اة والبَر
وَن ميَراَا الَعاَلَمََن. لاطاَن َعَلى َما َأَراَا َوَما َأَراَا ََ اَبَغت َأنا َيكي  َبَأنا َيَؤتََّا الس 

ُّع أمروا بإحضار َلا العبا ٌلى اسط بول ياَل ا هلك الماَ ة بريِة زمرة من الفِاراء وبعاا  
َن للكاِّّ بااأّن َاالا العبااا الوصاول لااع  ِابااِّ أحااًا، حَااث لااع ي كان َلَ ااا مطلااب أو َااَ سااَو أن  باارََ

ََُ اااَء  ِء َب ااَِّّ َشااتا ليساا  لايااَ أّيااة َّطااة للفساااا وال صاالة لااَ مطلِااًا بالمفساااَن َيَوالَّااَل  َأ اَطااَق َلَساااَن كي
اَ ٌلاى ِهاة ماا، وللاك مراعااة لابعس المراهاب، لكان  ِّ ََ ٌّن ما كان علَ ا صعبًا عملَ َو الّهو َس َ فا

. م َي َعَلى َما َأقيولي َشَهَا  َست َواَ  َّ َلعي َما َيت َ فا  ا َحَاَث ٌّ ما كان من أِِّ صيا ة الّ فوس ٌَنَّ َر َّت َيعا

ٌّن الملك العاال َو  ِّّ هللا يت اضرس َِب أن يأَو الِميا يت  اِّّ عالاَ ويساهرتحوا  
ِس اون هحاا  ِ اااح يضاالَ لاايس َاالا المِاااع مِاااع الّهَصاايص والّهحاَااا ليكااون م َصوصااًا لاابعا

البعس اَِر ضّن الّ ِّّ الَِّ على الميَ ِّّ والحّق ِِّّ لكره اعا  فسَ رّب العاالمَن ضّ اَ لاع َازل 
َي الََّهاات َسااَبََِ  العاااَلَمََن، وماان  َمهياا َكَ اااَ  َوَرحا َي الَّااَل  َسااَبَق الميما االي وال َاازال َرّ اات الِميااا َيَهعاااَلى َيضا

اشاااههر  َااله الّطائفااة باساامَ ساااواء أكا اا  علااى صااواب أع علاااى الواضاا  ِااّاًا أّن اضماار الاال  
َيعا اباَهَغاًء َلَما َع ااَ  ًا ياعه ِهَ، للا ضّحوا بما َع اَا هللَا يهضحَههع  َطأ، كما َزعع الِوع، اعهبرهَ حِّ

ا  عيوَن أيهاِّ شاَو َيعا ََاَّ َله بأرواحهع يت سبَِّ محّبة الّرحمن الَِّ صااق وشاَا  اطق َعَلى ما 
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ان، وما أغرب أن يِال أّن َالا الِاوع قاوع مِ اون ضّ هاع  أنّ  العاقِّ يضّحت ب فسَ بال الَِّ أو بَر
ر المعااَر اإللهّياة  ال َ حصرون يات  فاس أو  فساَن باِّ ِماا غفَار مان كاِّّ قبَاِّ َُمياَِّ مان كاُو
ب يهااروَل ٌلااى مشااها الفااااء ياات ساابَِّ مرضاااة المحبااوب عاان طَااب قلااب وطااوع َاااطر، يااإن ييَكاالَّ 

اان َُبا  َؤالء  اة و َر ِّ الّ اس اّللَن  بلوا   ما سواه وأ فِاوا أماوالهع وأرواحهاع يات سابَلَ يباأّ  ح
َي  اَما َلاى هللاي َمَِ لاَ الّسلطان صاق قول اَِرتن على ما َع عليَ، يالمرحوع الحا  سَّا محّما أَعا

ََ ما أّ َ كان من  َراَ  ََ َوغيفا َمَه َر َرحا َة َبحا َِّ َي َيت لي َمَس اِّ زما اَ َوأَغا اا َأ أعلع علماء عصره وأهِاى وأَز
ااه وورعاَ باالّرغع مان  ن الِميا هلهج بلكره ُو ائَ والكِّّ ماوقن بَز ة أن ألسي َرَه كان باِر اللة َقاا ِو
اار  ماان وط ااَ ل صاارة الااّاَن رايعااًا الَعَلااع المبااَن، مااا للااك  أّ ااَ أيهااى ب فسااَ بالِهاااا مااا الااّروس َو

ااَهَر َعااَن اَضباَصاااَر، ه ااازل عاان ََاار كَُاار مِابااِّ بطااش يسااَر  ٍَ الَغَطاااءي َوَ َهااَر َمااا سي َشاا ااَ  كي َا يااا َل
رَّا كِّّ  يم ل أكُر من عشرتن س ة َله الّطائفة مضطهاة بسطَوَة الغضب الَاقا ت لياًل و هارًا وشي

ااوا  واحا م هاا ٌلاى اياار بماا َبَّا  علاَهع عواصاٍ الِهار الّسالطا ت، وماا أكُار اضطفاال اّلالَن َيَِ
اِباااء اّلاالَن أمسااوا بااال أب اااء، وكااع ماان اضّمهااا  الّلااواهت لااع َهِاارَّان علااى البكاااء علااى  باااَءَع و 

لعاًا، وماا أكُار العبااا اّلالَن كاا وا يات العشاّت أصاحاب ُاروة وغ ااء ُاّع  أوالاَّن المِهاولَن َوياًا َو
َبَغ ا مَ  ِس ٌَاّل َوَقاا صي ََاَواِء أصبحوا يت اإلشراق بم ههى الفِر والّلّل، َما َمنا َأرا نا َاماَئَهعا َوَما َمنا 

، ولِا َطِّ علَهع يت َله اضعواع المعاواة سهاع البالء مان ساحاب  ََ َزَيَراهيهيعا َهَفَع ا ٌََليا ٌَالَّ َوَقاا ارا
الِضاء اون ا ِطاع وما كِّّ َله الباليا والِضايا لاع هازل  اار الحاّب اإللهاّت مشاهعلة يات قلاو هع 

َا الكِّّ ٌر  ه ازلوا عان محّباة محباوب العاالمَن باِّ همّ اوا مان صاميع قلاو هع  اًا ٌر ًا لمبحَث لو قيطَّ
 وبكِّّ شوق ما َرا علَهع يت سبَِّ هللا.

يا أَّها الّسلطان ٌّن  سما  رحمة الّرحمن قّلب  َؤالء العبااا وسااقههع ٌلاى شاطر اضحاّياة  
" ولكن بعس العلماء الَِشرّتَن ََ  َ ان العاشق الّصااق يت رياا ر  و"بَر قلب مليك الّزمان الم َار  واَكاَّ

بالّ ساابة ٌلااى ميحرماات حاارع الااّرحمن وقاصااا  كعَبااة العريااان، يااا لَاا  رأ  الملااك الّساااَا يِاار  علااى 
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ااان، يهاالا العبااا مسااهعّا  ااة والبَر ِّ اِهماااع علماااء العصاار بهاالا العبااا حهّااى يااأهت ياات محضااره بالح
ااّاة حضاارة الّساالطان حِيِااة ويسااأل هللا مهمّ يااًا عِااا مُااِّ َاالا المِلااس حهّااى هّهضاا   وهلااوح ياات سي

اضماار وبعااا للااك اضماار بَاااك وأ ااا حاضاار هلِاااء ساارتر ساالط هك ياااحكع لاات أو علااّت، يِااول هللا 
ة الباقياة باَن ما  اضكاوان "َيَهَم َّا ِّ و الح عاِّ وي الّرحمن يت الفرقان َو َ  ٌَنا كي ااهيعا َصااَاَقََن" ِو ا الَماوا

ا ًا للّصاق، و  ى الَاوع همّ ت المو  بَر معلوع لاَ مر ة ضامَرك الم َار ماا َاو الحازب اّلال  َضاحَّ
معه ِااوه بااأرواحهع ياات ساابَِّ معبااوا العاااَلمَن، ولااو كهباا  الكهااب االسااهااللّية لهاالا الِااوع بالااّاماء 
ااَا ا عيا ااًا كهااب  ال هيحصااى بااَن البرّتااة،  َِ المساافوكة ياات ساابَلَ هعااالى ياات ٌُبااا  مااا َااع عليااَ، لوي

ق  فوسًا لع َرضوا باله اازل يكٍَ اِن يمكن أن  َب َؤالء اّللَن هطابق أعماليهع أقواَلهع و صاَّ  يَكلَّ
واحاة َمن ماراهبهع يات سابَِّ هللا المَهاار وماا َزالاون علاى َاله الّشااكلة، يابعس العلمااء  عن لّرة

  اّللَن حكموا على َلا العبا بالكفر لع َرو ت قّو ولع يِابلو ت ولع يكو اوا مّطلعاَن علاى مِصاا
اان ياالّاعااء المحاس وماا َااّل  وَن، يال بّا لكِّّ اعَو من بَر وا وَيفَعليوَن ما َيرتاي وما للك ما َأرااي
على الّزَا الّ اَر ال يكفيان، وحّهى َ كشٍ لااَ حضارة الّسالطان بعاس اضماور المساهورة  اأهت 

ا لم اسااابهها يااات َااالا بفِااارا  بالّلغاااة الفارساااّية مااان الّصاااحيفة المك و اااة الفاطمّياااة صااالوا  هللا علَهااا
المِااع ومَاااطبو َااله البيا ااا  ياات الّصااحيفة الماالكورة المعرويااة الَااوع بالكلمااا  المك و ااة َااع قااوع 
، يِاااول: "أَّهاااا  ع علاااى العلاااع والّهِاااَو وبااااط هع م طاااو علاااى الّرضاااوه للاااّ فس والهاااَو َااااّل  ااااََر

هع ياات الباااطن لئاااب أغ ااامت المِااّراون َعاان الوياااء لمااالا هااّاعون ياات الّ اااَر بااأّ كع رعاااة ُااّع غاااو 
ٌّ ما مُلكع كمُِّ  ِع ما قبِّ الّصب  يهو اّرّ  م َر يت الّ اَر ٌاّل أّ َ يت الباطن سبب ٌضالل 

الكهاا" باث باط اَ ٌّ ماا مُلاك كمُاِّ  قوايِّ مااَ هت واياار  َو وكاللك يِاول "ياا مان هازّتن  ااَره َو
لّ اَر يإلا اَهباره مالاق اضحاّياة لاع ماء مرتر صاَ ََر ييَ الّرائت كمال الّلطٍ والّصفاء يت ا

يِبااِّ م ااَ قطاارة واحاااة، ٌّن هِّلاات الّشاامس ياات الهّااراب والماار ة سااواء ولكاان اعلااع أّن الفاارق بَ همااا 
كالفرق باَن الفرقااَن واضرس باِّ الفارق بَ هماا شاساا ال  هاياة لاَ" وأيضاا "ياا ابان الاّا يا كاع مان 
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ااااك علاااى ياااراش الّراحاااة أساااحار أقباااِّ يَهاااا هِّلااات ع ااااَهت مااان مشااارق الالّ  مكاااان ٌلاااى مكا اااك وِو
ا كالبرق الّروحا ّت ٌلى مِاّر العاّز الّ اورا ّت وماا أيشاَ  ساّرك يات مكاامن  م صريًا ٌلى غَر  وِر
الِرب ع ا ِ وا الِاس وما  ُر  َِلهك" وأيضا "يا ابن من َّاعت حّبت، يات اضساحار ماّر باك 

اك على يراش الغفلة  ائمًا يبك  ى حالك وعاا" ا ههى. سيع ع اَهت وِو

الفرقاان اّلال  َاو  لللك ال َ بغت لاَ العاالة الّسلطا ّية االكهفاء بمِّرا قول المّاعت ويات 
ماًا َبي وا َأنا هيَصاعا ياَسق  َبَ َبِإ َيَهَبََّ ي كي اءَ الفارق بَن الحّق والباطِّ يِول: "يا َأَ َها الَّلََن  َم ويا ٌَنا ِ وا َقوا

بَ  هاَلِة َيهيصا َِ قويا ال َّمااَع" يااضمر قاا حي َب اء يت الحاَث الّشارتٍ "ال هيَصااَّ وا َعلى ما َيَعلاهيعا  اَامََن" ِو
ع لع َروا َلا العبا، أّما اّللَن القو ت يإّ هع يشهاون بأّن َلا العباا  اشهبَ على بعس العلماء، َو

َِمياوَن َم َّاا ٌَالَّ َأنا ّ َ لاكر قولَ هعالى يت َله اِألع َهكّلع ٌاّل بما حكع هللا يت الكهاب و  ََِّا َه ا ية " 
". ازَ َل ٌََلَا ا َوَما أي  ازَ  َم َّا َباَ  َوما أي   َل َمنا َقباِّي

هااة و ااا رة ٌلااى شااطر رحمااة الااّرحمن وال   ِّ يااا ملااك الّزمااان ٌّن عَااون َااؤالء المشااّراَن مهو
ااء ع  ايع ولكان مان الماأمول رتب أّن بعا َله الباليا رحماة كباَر وتلات َاله الّشااائا الع ماى َر

اء الِلاوب وييماا عرضا ي الََار  أن َههّع حضرة الّسلطان ب فسَ اضمور حّهى يكون للك سببًا لِر
 المحس َوَكفى باَ  َشَهَاًا.

َبَعت  لطاَن َقاا كاَن َبَاَن اصا بحاَ ك الّلهيعَّ يا ٌَلَهت َأشَهاي َبَأنَّ قلَب الس  َرَهَك َلوا هيَرتاي َقلَّبا  سي َي يا قياا
اااَ  العَ  ََ ٌَالَّ َأ ا َهاااَاري الَم َّااااني ال ٌَلااا ِا َهَعااااَلت المي اااَ  المي سااااَن َواَ  َّاااَك َأ ا َماااَة َواإَلحا َر الرَّحا َزتااازي ٌَلَهااات ٌََلاااى َشاااطا
ََ ميَالَ  ََ حاَي اًا َلَاََ ا َس َهاَء صاَئَ ًا َلَ فا َِ . وقَِّ يت مؤَّال  العلماء "َوَأمَّا َمنا كاَن َمَن الفي َهعاني فاًا الميسا

ن هفّرس مليك الّزمان يت َلا البياان اّلال   وهي" ٌلى  َره، وا  لَّاي َر َمواالهي َيَللاَعواعَّ َأنا ييَِ َلَهواهي ميَطيعًا َضما
ِااَر ماان لسااان م هاار وحاات الااّرحمن، الحاال أّن المّهصاافَن بالّصاافا  الااواراة ياات َاالا الحاااَث 

ى العلاع يلايس قولاَ مساموعًا قاو، وكاللك الّشرتٍ َع أ ار من الكبرت  اضحمر، للا كِّّ مان اّاعا
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اامآَء َماا اهيعا  ااَ  َ ااَِّّ السَّ هاااَء َهحا َماااَن َأَشاار  ييَِ هاااءي لَلااَك الزَّ يِااول ياات وصااٍ يِهاااء  َاار الّزمااان: " ييَِ
َق وَ  ارا اِّي الشَّ َا " وأيضاا يِاول: "ٌَلا َ َهاَر ا راَياةي الَحاقَّ َلَعَ هاا َأ َلَاَهعا َهعيواي َ  الَفهاَ ةي َواَ  َرَِ َب"، ياإن ََ الَغارا

َِااازًا للكااالع لااع  االكر هفاصااَِّ رواههااا. ٌّن  كااّلب أحااا َااله اضحااَااث يعلااى َاالا العبااا ٌُباههااا وا 
العلماء اّللَن َع حًِّا شر وا من كأس اال ِطاع لاع يعهرضاوا علاى َالا العباا، مُاال للاك المرحاوع 

َي َياات َ ااَِّّ َقَبااا الّشااَ  ااَكَ  َي َوَأسا َلااى هللاي َمِاَماا ََ اّلاال  كااان ييعااَربي عاان محّبهااَ أّياااع مرهضااى أَعا َب َعَ اَََهاا
اَألي هللَا َباَأنا َيَويَّاَق الكياَِّّ َعَلاى َماا  الّهوّقٍ يت العراق ولع َ طق يت َلا اضمر بغَر ماا ألن هللا، َ سا
َضى، واِن لِا غّس الّ اس ِميعًا الّطاَر عان كاّياة اضماور وا صاريوا ٌلاى ٌَالاء َاله  ييَحب  َوَترا

ن سأل  بعس اّللَن َع مسهرتحون يت  ِّّ عطوية الّسالطان بعاا شامولهع يضاِّ هللا الّطا ئفة، وا 
ا مِابِّ الّ عمة الّسالطا ّيةَ أأضافهع  البار  وه ّعمهع ب عع ال هحصى، ٌن سألههع أّية َامة قّامهمَو

ااء الّرعّياة وا عماار الم  ملكاة وبِااءَ ملكًا ٌلى الممالك بحسان هاابَركع أو باشارهع أمارًا يكاون ساببًا لَر
عاااطر الااّلكر للّاولااة، لاايس لاااَهع ماان ِااواب سااَو أن يعرضااوا للّساالطان عاان ا هساااب ِمااا ماان 
ااا َااع ياات هبرتااز  الّ اااس ٌلااى البابّيااة سااواء أكااان للااك صاااقًا أع كاالبًا ُااّع يشااهغلون بالِهااِّ والّ هااب َو

ر شاتء بهاهاًا )ٌَران( ويت الم صورّتة )مصار( بااعوا بعضاًا مان الّ ااس مِاباِّ ماال كبَار ولاع َالك
اوا َؤالء الفِاراء اون  عن َله اضمور لاَ حضرة الّسلطان ولع هِا كِّّ َله اضمور ٌاّل ضّ هع ِو
 صااَر، غّضااوا الّطااَر عاان أمااور َطَاارة وا صااريوا ٌلااى َااؤالء الفِااراء، ٌّن ُّمااة طوائااٍ مهعااّااة 

ا، باِّ ما ضات علاّو َّماة ها يِوملِّ مَهلفة مساهرتحة يات  اِّّ الّسالطان، يلاهكن َاله الّطائفاة ٌحااَا
ع  مالزمت الّسلطان وسمّو يطرههع َو أن هسه ِّّ كاّية اضايان هحا   اِّّ الّسالطان بحسان هاابََر
ويحكمااوا ييمااا بَاا هع بالعااال، ٌّن ٌِااراء حاااوا هللا عااال محااس والكااِّّ راضااون بااللك بااِّ الحاااوا 

صااَص َحيااة  َياا أيوَلاات َيات الَِ  اإللهّياة كا ا  وماا هازال ساببًا وعّلاة لحفال البرّتااة بِولاَ هعاالى " وَلكياعا 
اَضلاباَب". ومّما َو بعَا عن عال حضارة الّسالطان هعاّرس ِماا مان الّ ااس لساياط الغضاب مان 
اَرَ" ومان الواضا  ِاّاًا  َا َر أي أِِّ َطأ  فس واحااة ويِاول هللا هعاالى ِاِّّ لكاره " ال َهاَزري واَزَرة  َوزا
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وأّماا ارهكااب اضماور الّشا يعة  الغايِّ والفاسق والمّهِتأّن كِّّ طائفة هضّع العالع والِاَِّ والعاقِّ و 
اًا ع هاا ال  ا ع ها، يإن كان زَا ّما زَا بعَا عن العاقِّ ومرّا للك أّن العاقِّ ٌّما راغب يت الّا يا وا 

لا كااان أشاّك  اَ ٌلااى الحااّق  اَياك أّن َشااية هللا هم عاَ عاان ارهكاااب الم ااَت والمساااوئ، وا  ِّ ّ ااَ َهو
ٌعراس العبااا ع اَ وعّلاة الساهيحاش مان طالبًا للّا يا يه ى ارهكاب أمور هكون سببًا يت  و ال َهوَّ

يت البالا م َ ييِوع بأعمال هكون سببًا يت ٌقباال الّ ااس ٌلياَ، ٌلًا يِاا ُبا  أّن اضعماال الماراواة 
 ََ  ِ َفَل َعباَاهي َعَن الهََّو َألي هللَا َبَأنا َيحا َ هيعا  كا   وما هزال من ص ا  فوس ِاَلة، َ سا ارَّ اَرَه َوييَِ ٌََلاى َغَا

 . ِء َقَاَر  َِّّ َشتا َي َعَلى كي َّ ٌَ ََ  ٌََليا

َسات، ٌَنا  َلعي ما َيات َ فا رَّ  َواباَهالَئت َوَهعا َماي َحَ ََ ت َوَهَر َحاَلت َوضي باحاَ َك الّلهيعَّ يا ٌَلَهت َهسا سي
االي  ِا َهااَك َيا ِا ََ قيليااوَب َبَرتَّ كاااَن َ ااااَئت َاَلصااًا َلَو االاطاَن ٌََلااى با َباا ااَب الس  ياَ ااَك َوَقلا َهااَك ٌََلااى أيييااَق َساامآَء َعرا

َمَة الََّهت  يزََّل ا َمنا  عا َي يا ٌَلَهت ال َّ قا زي مَن، ُيعَّ ارا َمَك الرَّحا َش اسا َمَهَك  َيَمََن َعرا َسمآَء َكَرَمَك َوَسحاَب َرحا
َر َألا  ََ ٌََلى َشاطا َِّ َطَا َعمَّا َع اَاهي َوَتَهَو االَء َكَلَمَهاَك َباَاَن َلَ اَِ اَرَك َوا َعا اَرَة َأما هي َعَلاى  يصا ااا طاَياَك، أ ا َربَّ َأََّ

كااَع َعَلااى َماانا َعَلااى اَضرا  ااَمَك َوَيحا َر الَمااااَئَن َباسا ََّ ااَهاَاَة َلييَساا ااَب َوالشَّ ِي يااوَا الَغَا ااراهي َب َِااَك، ُيااعَّ ا اصي لا َس ََ
لاطاَ َك، يا َمنا َبََا َرَهَك َوسي لَّها َبِياا ََ كي َاَك َمَلكياو ي اإَلَِااَا َواَ  َّاَك َأ ااَ  الَحااَكعي َيات الَمبااَاَء َوالَمعااَا ال ٌَلا
َهَاري الَعَزتزي الَحَكيعي. ِا  ٌَاّل َأ اَ  المي

ولِا َّع الِوع للبس حِيِة َلا اضمر لاَ حضرة الّسلطان بحَث أّن كاِّّ قباي  صاار مان  
َؤالء العباا، يواّلل  ال ٌلَ ٌاّل َو ٌّن َالا العباا لاع  يرا من أيراا َله الّطائفة اعهبروه من ملَب

يساام  بارهكاااب المكاااره يكَااٍ باااضمور اّلهاات صااّرح  الكهااب اإللهّيااة ب هَهااا، ٌّن هللَا  هااى الّ اااس 
با  َالا الّهحارتع يات الكهااب اإللهاّت وحاّلر علمااء العصار ِميعاًا كَّار  عن شرب الَمار و ازل ُو

ا العمِّ الّش يا، يباالّرغع مان للاك كّلاَ هاَر بعضاهع َهعاطو اَ، ٌلًا هعاوا هللاي أمُالهع الّ اس من َل



  7ص  –الواح حضرة بهاءهللا الى الملوك والرؤساء  –لوح السلطان 

www.oceanoflights.org 

الّ فوس الغايلة، وأّما أولئك اّللَن َع م اَر العّز والّهِايس يساحههع مِّاسة  هبعة َلا العمِّ ٌلى
هيوَا. وَا َمَن الَغَاَب َوالش  ِي ِّ  الوي َايَسَهعا كي َهاي َبَهِا  وم ّزَة َوَيشا

ااعي مااا َيَرتاااي وال يِولااون  أِااِّ ٌّن َااؤالء  كي َعااِّي مااا َيشاااءي َوَيحا العباااا يعهِاااون بااأّن هللا الحااّق َيفا
ن قااال قائااِّ باسااهحالهَ يمااا الفاارق بَ ااَ  باسااهحالة  هااور الم اااَر اضحاّيااة ياات العااوالع المكلّيااة، وا 

ليوَلة "، أّما ٌلا كا وا يعهِاون أّن الحّق ِِّّ لكره  َو المَهار َِب علَهع و َن قوع قالوا "َاي هللَا َمغا
اَرَب َضَحاِا ٌَاّل ٌََلاى  أن يِبلوا كِّّ أمار يصاار مان مصاار حكاع للاك الّسالطان الِاايع ال َمَفارَّ َوال َمها
اان علاى ماا يِاول  ، والمفروس علاى مان َاّاعت اهياان الاّالَِّ والبَر ََ َأ ٌَالَّ ٌََليا َِ هللَا ال عاَصَع َوال َملا

اَاِّ، ٌّن اض بيااء اّلاالَن وتاّاعت، وماا عااا للاك ال َ ااط يات  ٌعاراس الّ ااس مان عاالع ِو أماره قااّو 
ٌعااراس الّ اااس واعهراضااهع كمااا  َااع ِلاار بحاار اضحاّيااة ومهااابو الااوحت اإللهااّت قااا وقعااوا يرتسااة 

  ِّ ََمَّ ا كي " و أي يِول هللا "َو ََ الَحاقَّ ا َبا اوا َحضي ااَاليوا َبالباَطاَِّ َلَياا َِ اليوهي َو َي َلَهعا َلَيأا كاللك يِاول "َماا مَِّة َبَرسوي
َزئيوَن" هاأّملوا يات  هاور َااهع اض بيااء وسالطان اضصافياء روح  اَهها ََ َيسا وِل ٌَالَّ كا يوا َب َيأاَهََهعا َمنا َرسي
العالمَن لَ يااء وما أي ا الّ لع الوارا على للك الّشَص اّلال  َاو م هار عاّز هللا ل  الِاالل 

ِّ الّضالل بعاما أشرق  شمس الحِيِة من  أياق الحِااز، وكاان العبااا يات غفلاة عان أماره من َأ
ه من أع ع اضعمال وسبب الوصول ٌلى الحاّق المهعاال، ضّن علمااء ءبحَث كا وا ي ّ ون أّن ٌَلا

للااك العصاار ماان الَهااوا والّ صاااَر أعرضااوا عاان هلااك الّشاامس المضااَئة ماان اضيااق اضعلااى ياات 
اس ماان وضاايعهع وشاارتفهع أزر الهّمااة  َن اضولااى ماان  هااوره و ااإعراس َااؤالء شااّا ِميااا الّ ااالّساا

إلطفاااء  ااور للااك الّ َّاار الّساااطا ماان أيااق المعااا ت، وأسااماء كااِّّ َااؤالء ماالكورة ياات الكهااب، وماان 
ٌعراضاهع ٌلاى مِااع  اب وكعاب بان أشاَر وعبااهللا أيَباّت وأمُاالهع ووصاِّ أمار  ب بن رَا ِملههع َو

اري الّطاَر كما  عِاوا مِلسًا للمشورة يت ٌَِاا سبَِّ لسفك امَ كي لا َيما أ بأ ع َ الحّق ِِّّ لكاره "واَ 
اري الَمااَكر  َا ََ كيري هللاي َوهللاي  وَن وَيما ري كي وَك وَيما َرِي َا ك َأوا َي هيليوي ُاَبهيوَك َأوا َيِا ويا َلَي تَن"، وكاللك َبَك الََّلََن َكَفري
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َ  َأنا َهباَهَغتَ  َهَطعا عا َيَإَن اسا هي راضي نا َكاَن َكبيَر َعَلياَك ٌَعا امآَء  قال "واَ  الَّمًا َيات السَّ َس َأوا سي َ َفِاًا َيات اَضرا
لََن". ََ ا َِ عا َعَلى الاهياَ َيال َهكيو ينَّ َمَن الا َمَعهي َِ  َيَهأاَهََهعا َبآيِة َوَلوا شآَء هللاي َل

ِااة   هااا  ٌّن أيئاااة المِااّر َن لهحهاارق ماان مضاامون َاااهَن اَِهااَن وأمُااال َااله اضمااور المحَِّ
ٌعاااراس العبااااا ع اااا  هاااور مطاااالا اض اااوار الاااواراة باهااا  م سااايَّ  ة وال َهفّكااار أحاااا قاااو يااات أساااباب 

ماارتع قبااِّ َاااهع اض بياااء بعااا أن  هاار للااك الم هاار  باانااإللهّيااة، وكااللك هااأّملوا ياات عهااا عيسااى 
الّرحما ّت أّههاع ِمياا العلمااء ساال  اإليماان َالا باالكفر والّطغياان وأََارًا باإلن مان أع اع علمااء 

س وكللك قيايا اّلال  كاان أقضاى الِضااة أوقعاوا علياَ ماا ََِاِّ الِلاع مان لكاره للك العصر حّ ا
اامآَء، ولااوال َشااية  َي هللاي ٌََلااى السَّ اا َِ ااَعَهها ٌَلااى َأنا َعرَّ سا ََ اَضراسي َبوي اا ويعِااز عاان وصاافَ، ضاااَق ا َعَليا

اّصاة علمااء الهّاوراة اّلالَن أِمعاوا علاى أ هللا لعرض ا هفاصَِّ أمور ِمياا ّ اَ لان ياأهت اض بيااء َو
بعا موسى  بتٌّ مسهِِّّ صاحب شرتعة وأّ َ سي هر من لّرّتة ااوا من َرّو  شارتعة الهّاوراة وللاك 
ااِّ اإل َِااِّ قااالوا بأّ ااَ ماان  ااِّ الّشاارق والغاارب، وكااللك َأ كاات َِاار  أحكاااع الهّااوراة وهرساا  بااَن َأ

اساهاّلوا باِياة بان مارتع و االمحال طلوع صاحب أمر ِاَا من مشرق المشَئة اإللهّية بعا عيسى 
َس  ماَء َواَضرا ت "ٌَنَّ السَّ والَن َولَكنَّ  الواراة يت اإل َِِّ َو اع  َهزي وَل َأَبااًا" َو َكالَع اباَن اإَل اساَن َلنا ََازي

ااب  امّهفِااون بااأّن أقااوال عيسااى  ََ اات لا باان ماارتع وأوامااره لاان ههغَّاار وياات مِاااع ماان اإل َِااِّ يِااول " ٌَ َّ
َوحّ ااا "بااالّروح الميعاازَّ  اِهاات ماان بعااا " وأيضااًا َ اااك عالمااا  َو ِ " وكااللك َبّشاار ياات ٌ َِااِّ 

واء أ فسهع  ملكورة يت ٌ َِِّ لوقا، غَر أّن بعس العلماء يت هلك المّلة يّسروا كِّّ بيان حسب َأ
ا َرَهَك ماا َهَِ لاطاني َل يرَسَِّ ٌَلى َحضا ََ العي لللك احهِبوا عن المِصوا، َييا َلَاَ  َأَل اَ  َلت يا سي َاوني ر  َبا

ٍِ َباَأنَّ َع ااَاهي َعلااَع الَكهااَب. وع ااما يعِاز بعاس الّ ااس اِّ  مي اَصا ََ ال  فياوسي َوتياوَقني كي َمَئن  َبا اِّ   َوَهطا كي
ٍِ َباَأنَّ َع ااَاهي َعلااَع الَكهااَب، وبعضاى از  ااس جاون از ِاواب َصاع عاِز اا بحباِّ هحرتاٍ  مي اَصا

َهااالَء  كهااب مهمّسااك ا، وحااال   كااَ لكاار هحرتااٍ ار مواضااا ِي ااراسي ال مَصوصااَ بااواه، َلااواال ٌَعا
َتا َََزتاَز َأرا َماي َمنا  ليوبي َوَهَطَري ٌََلى الَهواَء الََّل  ييسا ََ الِي َرحي َب لا ي َمِااًل َهفا َلماَء َلِي ماسي العي ََ َوا َغا َي ٌَ َحا  َّا
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َيَو َولَكنَ  ََ ٌَالَّ  َماَن َمَ عا ي ال ال ٌَل َهَضاَء الزَّ َهَع ٌَ ااءي الهَّبايااَن ٌَلاى َأنا اَِن َلَعَاَع اقا َي لَّساَن َعَن الَبياَن َو
 . َاَري َهَاري الَِ ِا َو المي َي َلهي َّ ٌَ ََ َرَه َهَ  هللاي بِياا  َيفا

َس َبااَأنا  اامواَ  َواَضرا َ  َماانا َياات السَّ را ََّ ََ َساا ااَمَك الَّااَل  َباا ااَئليَك َباسا ااعَّ يااا ٌَلهاات َأسا ااباحاَ َك الّلهي سي
َفَل َساَراَ   َر الَّاَلََن َغَفلياوا َهحا تااحي اإَل اكااَر َمانا َشاطا ََ َأرا ا َرَهَك َوَألاطاَياَك َلاَئالَّ َهميارَّ َعَليا اَة قيااا َِ اَرَك َبزيِا َأما

َضااَك  َهااَاري َعَلااى َماانا َياات َأرا ِا ااَ  المي َمَهااك ٌَ َّااَك َأ ا َاَن َحكا هاااَر، ُيااعَّ َزاا  يااوَرهي َباااي َا ااَمَك المي ااراَر اسا َماانا َأسا
اااَك  َوَساااماَئَك، ااامآَء ٌَاّل َمااانا َهَمسَّ َس َوالسَّ لاياااا الََّهااات َبهاااا َياااَزَع َمااانا َيااات اَضرا اااَئليَك َبالَكَلَماااَة العي َأ ا َربَّ َأسا

اَر ا  َمَهاَك َوَأشا لاَ ات َيات َ االَل َرحا ََ َ ت ٌََليااَك َوَأاا َيعا ََِك َياارا لا ََ ُاَِى َبَأنا ال َهَاَعَ ت َبَاَن  َوَة الوي َ ت زيالَل بالعيرا
ما  َهَاري َعَلاى ماا َهشااءي َواَ  َّاَك َأ اا َ ََ ِا َاَك َوَقباَب َألاطاَيَك، ٌَ ََّك َأ اَ  المي ِا باَء َم ََ َن َيت  كي  َر َع اَََهَك َضسا

َ وعي   الميَهياَمني الَِ

ََ ٌََلاى  ارا َِّّ اَضطا ََ َيت كي َهسا َهَعَل ا َ اري االعا ََ َواشا َب ا َمصاَبي ي اإَل اصا ََ لاطاني َقاا  َأنا يا سي
باءَ  َصاَِّ الَحااا ر َء ٌََلاى الَموا وا َاَلت أيَساَرَ َمَن الزَّ َعليوا َأ َيَهَكا ا َيات َساَبََِّ هللَا َِ َماِة  را َل حي ، َلاياَس َالا َأوَّ

عي أيَسااَرَ َوَأاا  اوا اعي الَِ َعَلهي َِ وَل ٌَلا  َر َييما َوَرَا َعَلى  َل الرَّسي كي ِس َأنا ََ ا يَر َوَتلا لياوَيعا َيات ََ اَبَغت َلكيَِّّ َ فا ََ
ااقَ  وحي مااا َسااواهي َيااااهي، الَفياَحااآءَ  َاَمشا ااَهاَقََن ري َبااةي الميشا َ ََن َوَكعا اارَّ َِ َاََن َوَسااَ اي المي َِ ااا عا َسااََّاي السَّ ااَ هي َا ، َوكاااَن َب

عا َأَأ اهيع َهارَّ  َقََِّ َلهي ََ َوَ َ اا ايا ني َعباا   َم َّا َباَ  َو ياَه َ َقاَل ال َوهللَا َ حا وار ي ََ اري اإَليمااَن َوالَحا ا  َياةي  ال َُغا
هي  ماَء، َقََِّ َأَحرَّما َس َوالسَّ َر ا َساَلَ  الَبطاحاءي َوماَطَ  ال  لاَمةي الََّهت حاَل ا َبَاَن اَضرا مَن َوَ َلكا عا ماا الرَّحا

ني َمَن اهََّبَا َأَواَمَر هللاَ  َي هللايَ قاَل َ حا َم َي هللاي َأوا َحلَّلاهيعا ما َحرَّ َر َوَمباااَ َأَحلَّ ِّي اَضما ني َأصا اَِّّ ؤي  َوَ حا لي كي هي َوَأوَّ
َي الارَّ  هيعي الِيارا َنَ قااَل َيَ اا َأ اَزَلا اريهي َباَاَن اضيَمااَع، َقَاَِّ َأَهاَركا اني  ياةي الَِاَاَع َوَلكا اِر َومي اَههااهي َ حا َا ااني ََ مني َوَ حا حا

اوارَ  اني الشَّ اواَن َوَ حا اباَحاَن َباَاَن اَضكا ََاَ ساَئعي الس  َ اَع الَّاَل  َأحا اَر اَضعا ََ  ىعي الََّهات ا اَشاَعَب ا َماَن الَبحا هللاي َبا
ااَا ا َي َوَ ااَرَز ا  ُاااريهي َوَع ا َ اهياا َي َوَ َهااَر ا َبََّ َههااا، َوَم َّااا ا اَهَشااَر ا  ياهياا ااَا َموا ََ َبعا َََهااا َباا َس َوييحا ََ  اَضرا َمعاَ ياا

ِع ميلَهيعا ق را ِي راريهي، َقََِّ َض َّ  االعي َوَأسا ََ السَّ ا َي َعَليا َِطاَعَ ا َعّما َسواهي، ٌَ َّا ما َلَكرا ا َعَباَرَها ال َلحيبَّ هللَا َوا ا
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َبلياوَن َويَ  ِا ََ المي ََاى َبا ََ َلَيحا َر الَحََواَن الََّل  كاَن ميوَاعًا َيت َكَلَماَه حًا َمَن الَبحا اوا َبَماا َبِّا َرَشحا ا َرشا طََّلعي
عي َعَلى الََّلََن َ َلميوا َمانا قباِّي َوَرَا َعَلى أيَمَ اَء هللاَ  وني الَِوا َهَرضي َع َيعا َسَرتَن، َوَ َرَ الََوا َا ِء َأ َع َسوا  َمنا َقوا

َهَاَر الَعَبااَا عانا  َرييوَن، َهاَ  ٌَ َّت ما َأَراا ي الَفَسااَا َباِّا َهطا َلميوَن َأَشاَّ َممَّا َ َلميوا َوال َيعا َيعا َي ا اَِّّ ماا َو  كي
َعت َماارَّ ا َعَلااتَّ َ َفحااا ي َر َّااَت  َمااَ َعهيعا  َِ اا َع الهَّ اااَا، كي ااا ي  اَئمااًا َعَلااى َمضا اار َب ٌََلااى هللَا َمالااَك ََااوا َعااَن الهََِّ

اماَء، َماا كااَن َالا َمانا َع ااَا  َباِّا  َس َوالسَّ ااَء َبَاَن اَضرا َع َوَأَمَرَ ت َبال َّ َ هاَ ت َمَن ال َّوا مَن َوَأياَِ َمانا  الرَّحا
َزعي َمَن البَ َع ااَ  ِا ََ الَحقَّ ال َأ َس َاِّي َمااَئَن َعزََّه، َيَوَ فا ََ َوَأ ََ َوَمَلكيوَه وَه َبري َِ اني  كَّ َهاي َبلَلَك سي اليا َيات َه َوَيشا

ار  ضا ََ اَكَرَة ال سا َعاَِّ هللاي الاَبالَء َغاَاَياًة َلهاَلَه الاَّ َِ ، َقااا  ََ ََ َوَرضااَئ بَّ َزايا َيت حي َوليباَلاًة  اءَ َسَبََلَ َوال َعَن الرَّ
باَحََ  ََ َغاًا عنا  َلَمصا َ ي ََ َأوا ييغا َوَه ََِّا ََباَِى َضَحِا ما َع اَاهي َمنا َُرا ماءي،  َرَقَ  اَضراسي َوالسَّ ََ َأشا الََّل  َب

ََِّا َيِا  وا الرَّغاَع  َ  الرَّضاَع َوِاَوري ، َلوا ََ ا يري َأَحا  َيت الََّلََن  اميوا َهحا ََ َاري َأنا ييَمَََّز َرَماَع َماَلَك  اَصَََه
اا ََااِّا ييَمََّ َي الااويالَة َمااَن الر عاااَة َو ااَر ََااِّا َيعا ليااوَكَ ال َيَوماَلااَك الميليااوَك، َو َع الَمما َِ َع الماَلااَك َعاانا َباارا َِ َمااا زي َِ

قي ٌَ  َيااَا الَفاارا َوَة َوالَغَ اااَء َمااَن الَّاال  َكاااَن َبااال َحاالاِء َوَوطاااِءَ َهاااَ  قاااا ري الَّ َلَماانا َقَضااى الَحااقَّ أيوَلاات الَّاارا
عا َوَرقَّااةي أَ  ةي َأباصاااَرََ عا َوَحاااَّ َلماااءي َوالفيَضااالءي َواضيَمااراءي َأَااَن َاقَّااةي َأ ا اااَرََ ااَن العي َا ، َأ عا َوقيَضااَت َبااالَحقَّ كاااَرََ يا

ااااا اااااهيوَاةي َوسي اااااهيوَرةي َوَزَااااااَرييهيعي الَمشا ااااازاَئ يهيعي الَمسا ََ اااااَن  َا عا َوَأ كااااااَرََ اااااهيعي َوَساااااالَمةي َألا اااااوَ ةي َوييريشي ضي َيعي الَموا ري ري
وا َوَهَشا َُاَِّ ماا كَ ازي ُياورًا، َقااا َ  ََبااًء َم ا عا َقَضاءي هللَا  َعَلهي َِ َاَهاَ  َقاا َصاَر الكيِّ  بيورًا َو ََ وَعةي،  ضي هََّ  الَموا

وا ال َياااَر ٌَاّل َأمااااَك يهيعي الَاَلَياااةي وَ  اااَبحي اااوا، َأصا َا ماااا َكَهمي اااوا َوَهَبااااَّ َمعي َِ اااليوعيهيعي ماااا  ِي اااِيوييهيعي الاَاَوَياااةي َو سي
َسااكي  َبَااَر ال هيما ََ َي المااالي َعااَن ال ََّ ااَر ٌََلااى المااآَل َوال ااَغلي َعاارةي َوَقشااَبيهيعي البالَيااةي، ٌَنَّ الَبصااََر ال َيشا َِ َي المي ا

ااَن َماانا َحَكااَع َعَلااى مااا َطلَ  َا ََ ٌََلااى الَغَ ااتَّ الميَهعاااَل، َأ اا  ِ ااوالي َعااَن الهََّو ََ اَضما ااَر ااماسي َعَلَاهااا َوَأسا َعااَ  الشَّ
راءَ  اما اَن صااَحبي الَكَهََباَة السَّ َلَق َيَها، َأَا َي ََ َيت الا  ايا َوما  َر َهطا راءَ  َواسا افا اَن َمانا َحَكاَع َوالرَّاَياَة الصَّ ، َأَا

َراءَ  وا َهَعَا الكي يوزي  َوَأَاَن َمنا َ َلَع َيت الَفياَحاءَ  َيت الزَّ َو  َوَأَاَن الََّلََن ارا ري َع اَا َبسا َمنا َكَرَمَهعا َوقيَبَس الَبحا
اَن الَّاَل  َكااَن أَ  مَن، َأَا َي َعاَن الارَّحا ا اياَن َومااَل َلراعي َي َيات الَعصا ا اَن َمانا طااَل َلَراعي ، َوَأَا َمَمَهعا نا َأكيفََّهعا َوََ

َهواَ ، َأَاَن َر َّا ي الكَ  ُاماَر الشَّ َهَ َت َأ ِا َهَبَت اللَّلَّاَ  َوَت ِا َلاةي ََ ماَل، َأَاَن أَغاصاا يهيعي الميَهماََ َِ ماَل َوَلوا ي ال
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اَن َاقَّاةي َأَايَمَهاا َوَرقَّاةي  َ  وَشاةي، َوَأَا ري َيعي العاَلَياةي َوَبسااَهَ يهيعي الَمعا اوري َرتاري َوَأيا ا يهيعي الميَهطاَوَلةي َوقيصي ََ َسايَمها َو
قاَئهاا وَ  ََاَاَري َورا تاَحهاا َو َََزتازي َأرا َيعي الميباَهَساَمةي، َماَئَها َو َهارَّةي َوُيغياوري َيعي الميفا احيوري اَن سي اِاَرَا، َوَأَا ٍي َأشا َحَفَا

َي  ااَر ااز  َوال ييعا اار  َوال َركا عا َلكا َع َماا اهي ااَماي الََااوا َضاايَس ال ييسا وا الاَِ َََبطيااوا الَحَضاايَس َوِاااَوري ااعا َقاااا  ااًا َلهي َيوَا
وَن الَِ  ، َأييَماري ز  ر  َوال َرما عا َأما َر َباَأ َّ واِا َََهيمياوَن، َم اهي َنَ َلاعا َأاا َلموا َيعا َيعا وَن َو وَنَ أَي اَكري َهاي َيعا َيشا عي َو وا

وَنَ "َأَلاعا َياأا  اَعاي َبطياوَن َوَيصا اايون ََها َِ وَن َوتي ا اوَنَ ٌََلاى َمَهاى ييَغَاري عي َِ ََبيوَن َوال ََرا َن ََالا َللَّاَلََن  نَ َأَما ََاَروا
َشااَا قيليااو  َا ااا  َم يااوا َأنا َه َطاااي َعمَّ ااولي َبَلااى يااا َربَّ  َن َوحاااَن َوَت اَِ َر هللَا"، طيااوَ ى َلَماانا َقاااَل َأو َيِي عا َلااَلكا  يهي

َضاَا ٌَاّل  الي ٌَاّل ماا وي ََ َرَع َوال َيؤا َصااي ٌَاّل ماا زي َاهااَ  ال ييحا ََ كااَن،  اواَن َوَمَلياَك اإَلما َكاَن ٌََلى ماَلَك اَضكا
 ََ  ، ََ َِّ هللَا َوَكَرَم اعيوَا ٌََلاى َمَلكياوَ  َبَفضا االَل َعاَن الص  َِ بيحا ي ال َي سي َ عي ِّا َحَمَلَ  اَضراسي َبالََّل  ال َهما

اَألي  ََ الَعَلِّي َوييَِرَّ ي ا ٌََلى ماَلَك الَعَلََِّ َ سا ولي َب ََِّا َل ا َمَن الَعَمَِّ ما ََزي ََ الَعَزتَز الميهيعاَلَ َو  هللَا َباَأنا َر َّ
 ََ َل َطَا َعمَّا َسواهي. ييعاَمَل ا َبَفضا ََ َوا اَِ ََ ٌََليا َِّ َعَل ا َممَّن َهَو ِا ََ َوَت َل   ال َبَعاا

َي  ، َقااااا َأ اَكَرَ ااات الَمعااااَر ااا ي َيااات َساااَبََِّ هللَا ماااا ال َرَأ ا َعاااَان  َوال َساااَمَع ا أيلين  َا ياااا َمَلاااكي َقااااا َرَأ
َي َقاااا  َ  ضاااحي الّسااالمَ َضااَوضاااَق َعَلااتَّ الَمَاااَر ااَب َضحا ضاااحي الرَّاَحااَة، َكااعا َمااَن الَباليااا َة َواصا َفرَّ َضحا

، َقاااا  بااابي ََّاااَب َوَعاانا َوراَئاات َه اسااابي الحي ااَباًل ٌَلااى الَعَزتااَز الَو ِا َشاات مي ، َأما ااَزلي ََ َه ا َ َزَلاا ا َوَكااعا َم اهااا َسااوا
َساات َهاااَ  َرأا  َ اات َلَ فا زا َعت َوَلااياَس حي َِ اا َمَعت ٌََلااى َأنا بيااَِّّ َمضا ااَهَهَِّّ َماااا اابَّ اسا ماااَح َياات حي ااهاقي الرَّ َساات َيشا

َساَا   َِ اَلَب َعَليااَك  َمت َوصي َ  السا َي ييؤاَا  يا َلَاَ  قيَطعا ِر ٌَالَّ َوَقاا َاَطَب َِ َمواالهي، َوما َمَررا ي َعَلى َش
َرييوَن، َرَيعيوا أَ  َمهيوَن َوال َيعا َرَهَهعا َيعا اواَيت َسَبََِّ َر َّت َبِّا َبما َأَرَ ال َّاَس َيت َسكا اعا ءَ َا َيعا َوَوَضاعيوا ٌَلَههي

َيااااعا  ااااَن اَضماااااَن  َساااا يوَن َوَياااات َحصا ااااعا ميحا َساااابيون َأ َّهي ااااوًا َوَلَعبااااًا، َوَيحا وًا َوَلها َياااازي ااااَر هللَا  ااااليوا َأما ََ  َكااااَأ َّهيعي اهَّ
و َ  َرِي َا ََ َي وَن، َيَساوا َن ماا َي اَكاري ري َكما َي ي  وَن، َغاًا َََروا َص يوَن، َلياَس اَضما اَع َوالَغَ ااَء ميحا كا  اا أيولياو الحي

َن الاا  ا  َربي ميااي َا وَن ٌَ َّها َأ كي ا، َوَممَّا َيحا َ َة ٌََلى َمَاََ َة َعكَّ ََ ا َبَأَارا مَّ َس الََّهت سي هاا َمنا ََلَه اَضرا َبحي يا َوَأقا
اَ  اااوَرًة َوَأرا اااَاَ ال ؤي صي وَماااَة الصَّ كي ََاااواًء َوَأ اَه يهاااا مااااًء َكَأ َّهاااا ااري حي اااَماي َمااانا َأراِاَئهاااا ٌَاّل َصاااوا ي َاااا  ييسا

َس  وا َع َّااا َعاارا ااا  وََ ااا َأباااواَب الرََّاااَء وَيصي ِي وا َعَلااى وي ااا  ااوا الغيااالَع َيَهااا َوَيسي َبسي وا َأنا َيحا ، َوَأرااي ََ يَعاا َِ  َهرا
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لَ  َ اات اللََّغاابي َوتيها َعااِّي َيراَشاات َمااَن الَحَااوَة الااا  ايا َييمااا َغَبااَر َماانا َأيَّاَم ااا، َهاااَ  َلااوا ََ اَهكي ِا ااَغبي َوتي كيَ اات السَّ
َع  احابي الَعازا َع َوَأصا َبري َكما َصاَبَر أيولياو الَحازا َزعي َوَأصا ِا مَّاَء َوميؤاَ َست ويحيوَش الَعراَء ال َأ رَة الصَّ َا الصَّ

ااواَل وَ  ااَِّّ اَضحا ري هللَا َعَلااى كي ااكي َل هللَا ماَلااَك الَِااَاَع َوَاااَلَق اضيَمااَع، َوَأشا ََ َهعاااَلى َبهاالا َبَحااوا ااو َماانا َكَرَماا ِي َ را
ََّااَب، ٌَ َّا ََ العَزتاَز الَو َها ِا اوَه َاَلَصاًة َلَو ِي َعاِّي الوي ِا الَساَِّ َواَضطا ااَب َوَت َهقي الرَّقاَب َماَن السَّ َي الَحباَس ييعا

َعاَِّ َاَلا الاَبالَء اضَ  ِا َي َباَأنا ََ اَألي َب  َلَمنا َاعاهي َوَقَرتب  َلَمانا  اِااهي، َوَ سا َِ ََ مي اَره َوَبا ََاَع َاراعاًا َلَهياَكاَِّ َأما اا
ََ َقا ا ََّه اريهي َالا َمانا سي اريهي َوَسا ا َلكا اِب  اَياَلِة، َلاعا ََاَزلا َباالَبالَء َعاال َأما َِ شااَحَلِة َوقيضي اَيو َي َمانا سي َف ي اا َيحا

اوا  َلمياوَن الَِ ََ َيعا وَن الَاَلَيَة َواَضعاصاَر الماَضَيَة، َيَسوا َل ا َيت الِيري َع ٌَلا َعَُاَر ََ َي الََاوا وَ ا َِهي عي ماا ال َيفا
َكبياااوَن َمَطيَّااَة ال َر ٌََلااى َمَهااى ََرا ، َلاااعا َأاا عا ااااميهي ااياييهيع َوَزلَّااا ا َأقا َيعا َوَكلَّاا ا َأسا َيعا َوطيااَوَ  َمهاااااي ااوااي َهاااَو َِ

ااى َعاازَّةي َماانا َعاازَّ َوَللَّاا َِ َلااَة َوالَغااَوَ، َأََبا ََياماااَء الَغفا ااوَن َياات  ااى َمااَن اهََّكااَأ َعَلااى َوَتَهيمي َِ َ َأعا ََبا ةي َماانا َللَّ
ِّ  َمنا َعَلَاها ياِن َوَتباَِ  مَن كي َوََ ال َوَر ََّت الرَّحا لايا َوَ َلَغ َيت الَعزََّة ٌََلى الغاَيَة الِيصا َي الَوساَاَة العي ا ِا ى َو

عي الرََّاَ  ِن ميَ َا َر ََّت الَعَزتَز الَم َّاَن، َأ   َاراِع ما َأصاَبها َسها َي ََاي الَِضا، َوَأ   َحصا ها ِا ما َعرَّ َوَأ   َيوا
َسااَرَ َوَأ   َسااَاَِر مااا َقَفااَرَ َلااوا َعَلااَع ال َّاااسي مااا َوَراَء  َ  ٌَلا َأَهااىَ َوَأ   َسااَرتِر مااا كي ااولي الَمااوا َي َرسي اا َع ا

َماااَة َر ََّهاااعي الَعَزتاااَز الَعاااالََّع َلَ َباااليو  هااااَع َمااانا َرَحَاااَق َرحا ََ اااا اَِن ال اااالَع، َوَأمَّ ا َعاااَن الغي َضاااوا َهرا ا الَماااالَع َواسا
باًا لَ  َا َِ ق  ََاي الَبياضااَء  ََ َهشي َاَع، َسوا وهي َبَأَاَاَ  ال   يوَن َواَضوا ِي بيوَ ت َبَحِاَب ال َّالَع الََّل  َ َس َِّ هاَلَه َح

ََ بابااًا َرهاِاااً  ااَه ي هللاي َلَمَاََ َهاا لاماَء َوَيفا َلااَة الاااَّ َي اللََّا ليون َيَهااا ال َّاااسي َأياواِااًا َوَيِيولااوَن مااا قاَلهااا َي َمَئااِل ََاااا ، ََوا
َكااَبَ  اعا َيات الرَّ ليهي وَن اإَلقاَماَة َوَرِا َهَر َيت الَغاياَ  ماا َبااا َيات الَباااياَ ، أَيَرتااي الالََّئما ي َمنا َقباِّي لَي ا

َن َلاالَ  ََااِّا ََااَروا ااَااَث َاَبَهعا َماانا ٌَياااِبَ ال َوَربَّ اَضرا َو ِا ااوعي ال َّاااسي َمااَن اَض َمَئااِل َيِي  اااَب ٌَالَّ َياات الَمااآَب، ََوا
باالي َوَيحا  َِ ََ َهميار  ال َع الََّل  َييا َي اَضُاِالي َيت لَلَك الََوا ومي َئليوَن َعَن اله َراَث، طيوَ ى َلَمنا ال َهسي اري َوييسا ضي

َي  َضَر هللَا الميَهعاَل ٌَ َّ ؤاَل َيت َمحا َلمااَء  الكيِّ  َللس  اَس العي َس قيلياوَب َبعا ااَّ اَألي هللَا َباَأنا ييَِ َكاَل، َ سا َشَاَاي ال َّ
لَّا َيعا ٌََلاى َمِااِع ال هيَِ اَعَا َلبيهاا اإَلغاضااءي َوييصا اياَء َبَعاَاِن ال َيغا وا اَضشا َغََ َة َوالَبغاضاَء َلََ ا ياري بيهيعي َمَن الضَّ

َع الَّاَل  الا  ايا َوَرتاَسهيها َعَن ال ََّ َر ٌَلَ  بابي الَفاراَش َعاَن الََاوا َغليهيعي الَمعاشي َوَأسا َلى َوال ييشا ى اضيييَق اَضعا
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بااالي َكااالفَ  َِ َعااِّي ال ِا ََ َي ََ َيياا ع  َيياا ََ َيااأاَهت ََااوا ااوَن َبمااا َوَرَا َعَلَا ااا َمااَن الااَبالَء َيَسااوا َرحي ااع َيفا راَش، َوَلااوا َأ َّهي
وَن، َيَوَر َّت لَ  وَن َوَتباكي َوَة َوالَعالَء َوالرَّاَحاَة َوالرََّااَء ََ يوحي ََ َمَن الَعزََّة َوالَغَ اَء َوالَّرا َيعا َعَليا ََّرا ي َييما  َي وا 

لي َلرًَّة َماانا َااَلَه الَبال َع، َواَِن ال أيَباااَّ ََ الََااوا َهاارا ي مااا َأَ ااا َيياا َا َة َوالااَبالَء ال اااَّ ََ َمااَن الشَّ يااا َبمااا َومااا َأ ااا َيياا
َلَق َيت مَ  َفاى َي َا ااَئت َوماا َ َفَعَ ات َحيااَهت، َوال ََ َلكيوَ  اإَل اشاَء، َلواال الَبالءي َيت َسَبََِّ هللَا ماا َلالَّ َلات َبَِ

ا َِ ااوني  ااِا َيكي َُااَر َأيَّاااَمت كي ااا ي َكَعبا َبااَر َبااَأ َّت َياات َأكا ااَِّ الَبَصااَر َوال َّاااَ َرتَن ٌََلااى الَم اَ ااَر اَضكا َا َلسااًا َعَلااى َأ
 ٍِ َ  َسَا اَِّّ  َهحا اَا َحاَِن، َوَيات كي ََ َأََ ااَزلي َيات الَحاََن َأوا َبعا َر َمَهى ََ اَزلي َعَليا َرِة َواَحَاِة، َوَلعا ََاا لََّق َبَشعا عي

ااَألي هللَا َباا ، َ سا ِء َشااَهَا  ااَِّّ َشااتا َي َعَلااى كي ااواَل ٌَ َّاا ااَِّّ اَضحا هي َياات كي َماااي ري هللَا َربَّ العاااَلَمََن َوَ حا ااكي َأنا لَلااَك َ شا
ري ََ  َي لييسا َو َ لَّ وَن َوَياأاَوتي باسي ااي ََ الميَوحَّ ا ارًا عينَّ ٌََليا ََ َزَا َس َع اََها زيَق الَعبااَا َمانا َروا اوَن َوَتارا َلصي َا ََ المي نَّ َييا

َارًا َوتيَؤتَّاَ  ََ زي لَ َوَمنا أيييَق َألاطاَي َي ٌََلى َمطا َي َعَلى َما ييَِرَّ ي َضى َوتيَويََِّ اَ ى هي َييما ييَحب  َوَترا سا ََ الحي ماَئ َا َأسا
ااااعا َمااااَن  َفَ هي ََ َوَيحا ََ َوَت ا يااااَر ٌََلااااى الرََّعيَّااااَة َبَعااااَاَن اَضلاطااااا حااااا ِا ااااا ََااااَرَ َمااااَن اإَل ََ َممَّ اااارا َلااااَيغيسَّ الطَّ

ارَ  اِّ  َقطا َ اَع الَّاَل  كي اَر اَضعا َلاََج الَبحا ََ َماَا الكياَِّّ َعَلاى  ِا َي َهَعاَلى َبَأنا ََ َألي ، َوَ سا ََ َهسا َي هيَ ااَا  االعا ا ِة َم ا
ِا  َي َهعااااَلى َباااَأنا ََ اااَألي ََن، َوَ سا َع الااااَّ ااااي َ  ماَلاااَك ََاااوا ااات الَعااااَلَمََن، َوالَحما ََ اااري العااااَلَمََن َوميحا َي ميَبشَّ َعَلاااَك ٌَ َّااا

ااعي َعَلااى َلَو  َقراَبَهاا كي َع َعَلااى الَعباااَا َكمااا َهحا كي َلااَ َلااَهحا ااَرَه َو اااَ َرًا ٌََلااى َعاا هااارَ  اَصااَرًا َضما َا ااعا مااا  َك َوَه َلهي
َ وعي  َهَاري الميَهعاَلت الميَهياَمني الَِ ِا َو المي َي َلهي َسَك، ٌَ َّ هاريهي َلَ فا َا  . َه

 

 

 

 


