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اي ملک األرض امسع ندآء هذا اململوک اّنی عبد آمنت ابّلّل و آايته و 
فديت بنفسی فی سبيله و يشهد بذلک ما اان فيه من البالاي الّتی ما محلها 
احد من العباد و کان رّبی العليم علی ما اقول شهيدا ما دعوت الّناس اّّل الی 

ا ّل رأت عني اّلبداع شبهه اّلّل رّبک و رّب العاملني و ورد علّي فی حّبه م
يصّدقنی فی ذلک عباد ما منعتهم سبحات البشر عن الّتوّجه الی املنظر 

 األکرب و من عنده علم کّل شیء فی لوح حفيظ
 

کّلما امطر سحاب القضآء سهام البآلء فی سبيل اّلّل مالک األمسآء اقبلت 
الوحوش  اليها و يشهد بذلک کّل منصف خبري کم من ليال فيها اسرتاحت

فی کنائسها و الطّيور فی اوکارها و کان الغالم فی الّسالسل و األغالل و مل 
 جيد لنفسه انصرا و ّل معينا

 
اذکر فضل اّلّل عليک اذ کنت فی الّسجن مع انفس معدودات و اخرجک 
منه و نصرک جبنود الغيب و الّشهادة الی ان ارسلک الّسلطان الی العراق بعد 

ما کنت من املفسدين اّن اّلذين اتّبعوا اهلوی و اعرضوا عن  اذ کشفنا له اّنک
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الّتقوی اولئک فی ضالل مبني و اّلذين يفسدون فی األرض و يسفکون 
آء منهم و نسئل اّلّل ان ّل جيمع ر الّدمآء و أيکلون اموال الّناس ابلباطل حنن ب

 بيننا و بينهم ّل فی الّدنيا و ّل فی اآلخرة
 

ی اّلّل ينبغی له ان ه انّه هو ارحم الرّامحني اّن اّلذی توّجه الاّّل ان يتوبوا الي
فی کّل األعمال عّما سواه و يّتبع ما امر به فی الکتاب کذلک  يکون ممتازا

قضی األمر فی کتاب مبني و اّلذين نبذوا امر اّلّل ورآء ظهورهم و اتّبعوا 
 اهوائهم اولئک فی خطأ عظيم

 
ن ان تنظر الی العباد بلحظات اعني رأفتک و اي سلطان اقسمک برّبک الّرمح

حتکم بينهم ابلعدل ليحکم اّلّل لک ابلفضل اّن رّبک هلو احلاکم علی ما يريد 
 ستفنی الّدنيا و ما فيها من العزّة و الّذلّة و يبقی امللک ّلّل امللک العلّي العليم

 
عالی رّبک الّرمحن من قل انّه اوقد سراج البيان و ميّده بدهن املعانی و الّتبيان ت 

بسلطانه و حيفظه بقبيل من  ان يقوم مع امره خلق األکوان انّه يظهر ما يشآء
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املالئکة املقرّبني هو القاهر فوق خلقه و الغالب علی بريّته انّه هلو العليم 
 احلکيم

 
اي سلطان اّنی کنت کأحد من العباد و راقدا علی املهاد مّرت علّي نسائم 

منی علم ما کان ليس هذا من عندی بل من لدن عزيز عليم و الّسبحان و علّ 
امرنی ابلّندآء بني األرض و الّسمآء بذلک ورد علّي ما ذرفت به عيون 
العارفني ما قرأت ما عند الّناس من العلوم و ما دخلت املدارس فاسئل املدينة 

مشّية  الّتی کنت فيها لتوقن أبّنی لست من الکاذبني هذه ورقة حرّکتها ارايح
مالک  رّبک العزيز احلميد هل هلا استقرار عند هبوب ارايح عاصفات ّل و

األمسآء و الّصفات بل حترّکها کيف تريد ليس للعدم وجود تلقآء القدم قد 
جآء امره املربم و انطقنی بذکره بني العاملني اّنی مل اکن اّّل کاملّيت تلقآء امره 

يم هل يقدر احد ان يتکّلم من تلقآء نفسه قّلبتنی يد ارادة رّبک الّرمحن الّرح
اسرار  اّلذی عّلم القلم مبا يعرتض به عليه العباد من کّل وضيع و شريف ّل و

 القدم اّّل من کان مؤيّدا من لدن مقتدر قدير
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خياطبنی القلم األعلی و يقول ّل ختف اقصص علی حضرة الّسلطان ما ورد 
لعّل تشرق من افق قلبه مشس العدل و  عليک اّن قلبه بني اصبعی رّبک الّرمحن

 اّلحسان کذلک کان احلکم من لدی احلکيم حمتوما 
 

قل اي سلطان انظر بطرف العدل الی الغالم مّث احکم ابحلّق فيما ورد عليه اّن 
اّلّل قد جعلک ظّله بني العباد و آية قدرته ملن فی البالد احکم بيننا و بني 

ّل کتاب منري اّن اّلذين حولک حيّبونک اّلذين ظلموان من دون بّينة و 
ألنفسهم و الغالم حيّبک لنفسک و ما اراد اّّل ان يقرّبک الی مقّر الفضل و 

 يقّلبک الی ميني العدل و کان رّبک علی ما اقول شهيدا
 
اي سلطان لو تسمع صرير القلم األعلی و هدير ورقآء البقآء علی افنان سدرة  

األمسآء و خالق األرض و الّسمآء ليبّلغک الی مقام  املنتهی فی ذکر اّلّل موجد
ّل تری فی الوجود اّّل جتّلی حضرة املعبود و تری امللک احقر شیء عندک 
تضعه ملن اراد و تتوّجه الی افق کان أبنوار الوجه مضيئا و ّل حتمل ثقل امللک 

ذا هذا ابدا اّّل لنصرة رّبک العلّي األعلی اذا يصّلی عليک املأل األعلی حبّ 
 املقام األسنی لو ترتقی اليه بسلطان کان ابسم اّلّل معروفا 
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من الّناس من قال اّن الغالم ما اراد اّّل ابقآء امسه و منهم من قال انّه اراد 

می مقّر امن علی قدر اضع رجلی عليه  الّدنيا لنفسه بعد اّنی ما وجدت فی اايّ 
ما اطّلع عليها احد اّّل اّلّل انّه کنت فی کّل األحيان فی غمرات البالاي الّتی 

م اضطربت فيها احّبتی لضّری و کم من ليال قد کان مبا اقول عليما کم من اايّ 
ارتفع فيها حنيب البکآء من اهلی خوفا لنفسی و ّل ينکر ذلک اّّل من کان 
عن الّصدق حمروما و اّلذی ّل يری لنفسه احلياة فی اقّل من آن هل يريد الّدنيا 

با من اّلذين يتکّلمون أبهوائهم و هاموا فی برّيّة الّنفس و اهلوی سوف فيا عج
 يسئلون عّما قالوا يومئذ ّل جيدون ألنفسهم محيما و ّل نصريا

 
و منهم من قال انّه کفر ابّلّل بعد اذ شهدت جوارحی أبنّه ّل اله اّّل هو و  

حلسنی و مطالع اّلذين بعثهم ابحلّق و ارسلهم ابهلدی اولئک مظاهر امسائه ا
صفاته العليا و مهابط وحيه فی ملکوت اّلنشآء و هبم مّتت حّجة اّلّل علی ما 
سواه و نصبت راية الّتوحيد و ظهرت آية الّتجريد و هبم اخّتذ کّل نفس الی 
ذی العرش سبيال نشهد ان ّل اله اّّل هو مل يزل کان و مل يکن معه من شیء 

عالی الّرمحن من ان يرتقی الی ادراک کنهه و ّل يزال يکون مبثل ما قد کان ت
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افئدة اهل العرفان او يصعد الی معرفة ذاته ادراک من فی األکوان هو املقّدس 
عن عرفان دونه و املنزّه عن ادراک ما سواه انّه کان فی ازل اآلزال عن العاملني 

 غنيا
 
العلّي و اذکر األايم الّتی فيها اشرقت مشس البطحآء عن افق مشّية رّبک  

األعلی اعرض عنه العلمآء و اعرتض عليه األدآبء لتطّلع علی ما کان اليوم فی 
حجاب الّنور مستورا و اشتّدت عليه األمور من کّل اجلهات الی ان تفّرق من 
حوله أبمره کذلک کان األمر من مسآء العّز مشهودا مّث اذکر اذ دخل احد 

رآن قال ملن حوله اّّنا نزّلت من منهم علی الّنجاشی و تال عليه سورة من الق
لدن عليم حکيم من صّدق ابحلسنی و آمن مبا اتی به عيسی ّل يسعه 
اّلعراض عّما قرء ااّن نشهد له کما نشهد ملا عندان من کتب اّلّل املهيمن 

 القيوم
 

اتّلّل اي ملک لو تسمع نغمات الورقآء الّتی تغّن علی األفنان بفنون األحلان 
محن لتدع امللک ورائک و تتوّجه الی املنظر األکرب اّلذی کان  أبمر رّبک الرّ 

کتاب الفجر عن افقه مشهودا و تنفق ما عندک ابتغآء ملا عند اّلّل اذا جتد 
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نفسک فی علّو العزّة و اّلستعآلء و مسّو العظمة و اّلستغنآء کذلک کان 
اليوم فسوف األمر فی اّم البيان من قلم الّرمحن مسطورا ّل خري فيما ملکته 

ميلکه غدا غريک اخرت لنفسک ما اختاره اّلّل ألصفيائه انّه يعطيک فی ملکوته 
ملکا کبريا نسئل اّلّل ان يؤيّد حضرتک علی اصغآء الکلمة الّتی منها استضآء 

 العامل و حيفظک عن اّلذين کانوا عن شطر القرب بعيدا
 

فی سبيلک و کم من سبحانک الّلهّم اي اهلی کم من رؤوس نصبت علی القناة 
صدور استقبلت الّسهام فی رضائک و کم من قلوب تشّبکت ّلرتفاع  
کلمتک و انتشار امرک و کم من عيون ذرفت فی حّبک اسئلک اي مالک 
امللوک و راحم اململوک ابمسک األعظم اّلذی جعلته مطلع امسائک احلسنی و 

بني خلقک و مظهر صفاتک العليا ان ترفع الّسبحات الّتی حالت بينک و 
منعتهم عن الّتوّجه الی افق وحيک مّث اجتذهبم اي اهلی بکلمتک العليا عن 
مشال الوهم و الّنسيان الی ميني اليقني و العرفان ليعرفوا ما اردت هلم جبودک و 

 فضلک و يتوّجهوا الی مظهر امرک و مطلع آايتک
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بحر األعظم اّلذی اي اهلی انت الکرمي ذو الفضل العظيم ّل متنع عبادک عن ال 
جعلته حامال لآللئ علمک و حکمتک و ّل تطردهم عن اببک اّلذی فتحته 
علی من فی مسائک و ارضک ای رّب ّل تدعهم أبنفسهم ألّّنم ّل يعرفون و 
يهربون عّما هو خري هلم ممّا خلق فی ارضک فانظر اليهم اي اهلی بلحظات 

هلوی ليتقرّبوا الی افقک اعني الطافک و مواهبک و خّلصهم عن الّنفس و ا
األعلی و جيدوا حالوة ذکرک و لّذة املائدة الّتی نزّلت من مسآء مشّيتک و 
هوآء فضلک مل تزل احاط کرمک املمکنات و سبقت رمحتک الکائنات ّل اله 

 اّّل انت الغفور الّرحيم
 
سبحانک اي اهلی انت تعلم أبّن قلبی ذاب فی امرک و يغلی دمی فی کّل  

عروقی من انر حّبک و کّل قطرة منه يناديک بلسان احلال اي رّبی عرق من 
املتعال فاسفکنی علی األرض فی سبيلک لينبت منها ما اردته فی الواحک و 
سرتته عن انظر عبادک اّّل اّلذين شربوا کوثر العلم من اايدی فضلک و 

 سلسبيل العرفان من کأس عطائک
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ی امر اّّل امرک و ما قصدت فی ذکر اّّل و انت تعلم اي اهلی أبّنی ما اردت ف 
ذکرک و ما حترّک قلمی اّّل و قد اردت به رضائک و اظهار ما امرتنی به 

 بسلطانک
 
ترانی اي اهلی متحرّيا فی ارضک ان اذکر ما امرتنی به يعرتض علّي خلقک و  

ان اترک ما امرت به من عندک اکن مستحّقا لسياط قهرک و بعيدا عن 
وعزّتک اقبلت الی رضائک و اعرضت عّما هتوی انفس  رايض قربک ّل

عبادک و قبلت ما عندک و ترکت ما يبعدنی عن مکامن قربک و معارج 
عزّک وعزّتک حبّبک ّل اجزع عن شیء و فی رضائک ّل افزع من بالاي 
األرض کّلها ليس هذا اّّل حبولک و قّوتک و فضلک و عنايتک من غري 

 استحقاقی بذلک
 
ا کتاب اريد ان ارسله الی الّسلطان و انت تعلم أبّنی ما اردت منه اي اهلی هذ 

اّّل ظهور عدله خللقک و بروز الطافه ألهل مملکتک و اّنی لنفسی ما اردت 
اّّل ما اردته و ّل اريد حبولک اّّل ما تريد عدمت کينونة تريد منک دونک 

ی هذا الفقري وعزّتک رضائک منتهی املی و مشّيتک غاية رجائی فارحم اي اهل
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اّلذی تشّبث بذيل غنائک و هذا الّذليل اّلذی يدعوک أبّنک انت العزيز 
العظيم ايّد اي اهلی حضرة الّسلطان علی اجرآء حدودک بني عبادک و اظهار 
عدلک بني خلقک ليحکم علی هذه الفئة کما حيکم علی ما دوّنم اّنک 

 انت املقتدر العزيز احلکيم
 

ان زمان اين عبد از مقّر سرير سلطانی به عراق حسب اّلذن و اجازه سلط
عرب توّجه منود و دوازده سنه در آن ارض ساکن و در مّدت توّقف شرح 
احوال در پيشگاه سلطانی معروض نشد و مهچنني به دول خارجه اظهاری 
نرفت متوّکال علی اّلّل در آن ارض ساکن ات آنکه يکی از مأمورين وارد عراق 

در صدد اذّيت مجعی فقراء افتاد هر روز به اغوای بعضی  شد و بعد از ورود
از علمای ظاهره و غريهم متعّرض اين عباد بوده مع آنکه ابدا خالف دولت 
و مّلت و مغاير اصول و آداب اهل مملکت از اين عباد ظاهر نشده اين عبد 

آرای به مالحظه آنکه مبادا از افعال معتدين امری منافی رأی جهان 
احداث شود لذا امجالی به ابب وزارت خارجه مريزا سعيد خان سلطانی 

اظهار رفت ات در پيشگاه حضور معروض دارد و به آنچه حکم سلطانی 
صدور ايبد معمول گردد مّدهتا گذشت و حکمی صدور نيافت ات آنکه امر 
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به مقامی رسيد که بيم آن بود بغتة فسادی براپ شود و خون مجعی رخيته گردد 
 فظا لعباد اّلّل معدودی به والی عراق توّجه منودندّلبّدا ح

 
اگر به نظر عدل در آنچه واقع شده مالحظه فرمايند بر مرآت قلب منري  

ای جز روشن خواهد شد که آنچه واقع شده نظر به مصلحت بوده و چاره
آن بر حسب ظاهر نه ذات شاهانه شاهد و گواهند که در هر بلد که 

اند نظر به تعّدی بعضی از حّکام انر حرب و بودهمعدودی از اين طائفه 
جدال مشتعل ميشد ولکن اين فانی بعد از ورود عراق کّل را از فساد و نزاع 
منع منوده و گواه اين عبد عمل اوست چه که کّل مطّلعند و شهادت ميدهند  

ذلک احدی از که مجعّيت اين حزب در عراق اکثر از مجيع بلدان بوده مع
اوز ننموده و به نفسی متعّرض نشده قريب اپنزده سنه ميشود که  حّد خود جت

کّل انظرا الی اّلّل و متوّکال عليه ساکنند و آنچه بر ايشان وارد شد صرب 
 انداند و به حّق گذاشتهمنوده

 
و  بعد از ورود اين عبد به اين بلد که موسوم به ادرنه است بعضی از اهل  

اند در کتب اهلی انزل شده سؤال منوده عراق و غريه از معنی نصرت که
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اجوبه شّتی در جواب ارسال يکی از آن اجوبه در اين ورقه عرض ميشود ات 
در پيشگاه حضور واضح گردد که اين عبد جز صالح و اصالح به امری 
انظر نبوده و اگر بعضی از الطاف اهلّيه که من غري استحقاق عنايت فرموده 

در معلوم ميشود که به عنايت واسعه و رمحت واضح و مکشوف نباشد اين ق
سابقه قلب را از طراز عقل حمروم نفرموده صورت کلماتی که در معنی 

 : نصرت عرض شد اين است
 

 هو اّلله تعالی
 

معلوم بوده که حّق جّل ذکره مقّدس است از دنيا و آنچه در اوست و 
ادله منايد مقصود از نصرت اين نبوده که نفسی به نفسی حماربه و اي جم

سلطان يفعل ما يشآء ملکوت انشاء را از بّر و حبر به يد ملوک گذاشته و 
حّق وارد شوند از   ايشانند مظاهر قدرت اهلّيه علی قدر مراتبهم اگر در ظلّ 

 اّّل اّن رّبک لعليم و خبري  حّق حمسوب و
 



 رت هباءهللا اثر حض –  )لوح انصرالدين شاه(  كتاب سلطان

www.oceanoflights.org 

ر و آنچه حّق جّل ذکره از برای خود خواسته قلوب عباد اوست که کنائز ذک
يزل اراده سلطان ّليزال اين اند ملو حمّبت راّبنّيه و خزائن علم و حکمت اهلّيه

بوده که قلوب عباد را از اشارات دنيا و ما فيها طاهر منايد ات قابل انوار 
جتّليات مليک امساء و صفات شوند پس ابيد در مدينه قلب بيگانه راه نيابد 

ّلی امساء و صفاتش نه ذاته تعالی ات دوست يگانه به مقّر خود آيد يعنی جت
 چه که آن سلطان بيمثال ّلزال مقّدس از صعود و نزول بوده و خواهد بود

 
پس نصرت اليوم اعرتاض بر احدی و جمادله اب نفسی نبوده و خنواهد بود  

بلکه حمبوب آن است که مدائن قلوب که در تصّرف جنود نفس و هوی 
فتوح شود لذا هر نفسی که اراده است به سيف بيان و حکمت و تبيان م

نصرت منايد ابيد اّول به سيف معانی و بيان مدينه قلب خود را تصّرف منايد 
 و از ذکر ما سوی اّلّل حمفوظ دارد و بعد به مدائن قلوب توّجه کند

 
اينست مقصود از نصرت ابدا فساد حمبوب حّق نبوده و نيست و آنچه از  

اند ابدا مرضی نبوده ان تقتلوا فی رضاه دهقبل بعضی از جّهال ارتکاب منو 
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خلري لکم من ان تقتلوا اليوم ابيد احّبای اهلی به شأنی در مابني عباد ظاهر 
 اجلالل هدايت منايندشوند که مجيع را به افعال خود به رضوان ذی

 
قسم به آفتاب افق تقديس که ابدا دوستان حّق انظر به ارض و اموال فانيه  

واهند بود حّق ّلزال انظر به قلوب عباد خود بوده و اين هم او نبوده و خن
نظر به عنايت کربی است که شايد نفوس فانيه از شئوانت ترابّيه طاهر و 
مقّدس شوند و به مقامات ابقيه وارد گردند واّّل آن سلطان حقيقی بنفسه 
لنفسه مستغنی از کّل بوده نه از حّب ممکنات نفعی به او راجع و نه از 
بغضشان ضّری وارد کّل از امکنه ترابّيه ظاهر و به او راجع خواهند شد و 
حّق فردا واحدا در مقّر خود که مقّدس از مکان و زمان و ذکر و بيان و 
اشاره و وصف و تعريف و علّو و دنّو بوده مستقّر و ّل يعلم ذلک اّّل هو و 

 هیمن عنده علم الکتاب ّل اله اّّل هو العزيز الوّهاب انت
 
لکن حسن اعمال منوط به آنکه ذات شاهانه بنفسه به نظر عدل و  و

عنايت در آن نظر فرمايند و به عرايض بعضی من دون بّينه و برهان کفايت 
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نفرمايند نسئل اّلّل ان يؤيّد الّسلطان علی ما اراد و ما اراد ينبغی ان يکون 
 مراد العاملني

 
ودند اب مجعی از فقرا وارد آن مدينه و بعد اين عبد را به استانبول احضار من 

شدمي و بعد از ورود ابدا اب احدی مالقات نشد چه که مطلبی نداشتيم و 
مقصودی نبود جز آنکه به برهان بر کّل مربهن گردد که اين عبد خيال فساد 
نداشته و ابدا اب اهل فساد معاشر نه فواّلذی انطق لسان کّل شیء بثنآء 

عضی مراتب توّجه به جهتی صعب بوده ولکن حلفظ نفسه نظر به مراعات ب
 نفوس اين امور واقع شده اّن رّبی يعلم ما فی نفسی و انّه علی ما اقول شهيد

 
ملک عادل ظّل اّلّل است در ارض ابيد کّل در سايه عدلش مأوی گريند و  

در ظّل فضلش بياسايند اين مقام ختصيص و حتديد نيست که خمصوص به 
شود چه که ظّل از مظّل حاکيست حّق جّل ذکره خود را  بعضی دون بعضی

رّب العاملني فرموده زيرا که کّل را تربيت فرموده و ميفرمايد فتعالی فضله اّلذی 
 سبق املمکنات و رمحته الّتی سبقت العاملني
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اين بسی واضح است که صواب اي خطا علی زعم القوم اين طائفه امری که  
اند لذا از ما عندهم ابتغآء ملا دانسته و اخذ کرده به آن معروفند آن را حقّ 

اند و مهني گذشنت از جان در سبيل حمّبت رمحن گواهيست عند اّلّل گذشته
صادق و شاهديست انطق علی ما هم يّدعون آاي مشاهده شده که عاقل من 
غري دليل و برهان از جان بگذرد و اگر گفته شود اين قوم جمنونند اين بسی 

ست چه که منحصر به يک نفس و دو نفس نبوده بلکه مجعی کثري از بعيد ا
هر قبيل از کوثر معارف اهلی سرمست شده به مشهد فدا در ره دوست به 

 اندجان و دل شتافته
 
اند و جان و مال در سبيلش ايثار اگر اين نفوس که ّلّل از ما سواه گذشته 

ق قول ديگران علی ما اند تکذيب شوند به کدام حّجت و برهان صدمنوده
هم عليه در حمضر سلطان اثبت ميشود مرحوم حاجی سّيد حمّمد اعلی اّلّل 
مقامه و غمسه فی جلّة حبر رمحته و غفرانه اب آنکه از اعلم علمای عصر 

ای بود که بودند و اتقی و ازهد اهل زمان خود و جاللت قدرشان به مرتبه
به زهد و ورعش موقن در غزای اب  السن بريّه کّل به ذکر و ثنايش انطق و

روس اب آنکه خود فتوای جهاد فرمودند و از وطن معروف به نصرت دين اب 
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ذلک به بطش يسري از خري کثري گذشتند و علم مبني توّجه منودند مع
 مراجعت فرمودند اي ليت کشف الغطآء و ظهر ما سرت عن األبصار

 
ايم و ليالی به سطوت غضب و اين طائفه بيست سنه متجاوز است که در ا 

اند خاقانی معّذب و از هبوب عواصف قهر سلطانی هر يک به دايری افتاده
اند و چه مقدار از آابء که بی پسر  چه مقدار از اطفال که بی پدر مانده

اند و چه مقدار از اّمهات که از بيم و خوف جرأت آنکه بر اطفال گشته
بسی از عباد که در عشی اب کمال غنا  اند ومقتول خود نوحه منايند نداشته

اند ما من اند و در اشراق در ّنايت فقر و ذّلت مشاهده شدهو ثروت بوده
ارض اّّل و قد صبغت من دمائهم و ما من هوآء اّّل و قد ارتفعت اليه زفراهتم 
و در اين سنني معدودات من غري تعطيل از سحاب قضا سهام بال ابريده و 

 و بالاي انر حّب اهلی در قلوبشان به شأنی مشتعل که مع مجيع اين قضااي
اگر کّل را قطعه قطعه منايند از حّب حمبوب عامليان نگذرند بلکه به جان 

 مشتاق و آملند آنچه را در سبيل اهلی وارد شود
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ای سلطان نسمات رمحت رمحن اين عباد را تقليب فرموده و به شطر احديّه  
تني ابشد ولکن بعضی از علمای ظاهره کشيده گواه عاشق صادق در آس

قلب انور مليک زمان را نسبت به حمرمان حرم رمحن و قاصدان کعبه عرفان 
آرای اپدشاهی بر آن قرار ميگرفت که اند ای کاش رأی جهانمکّدر منوده

اين عبد اب علمای عصر جمتمع ميشد و در حضور حضرت سلطان اتيان 
ر و از حّق آمل که چنني جملسی فراهم حّجت و برهان مينمود اين عبد حاض

آيد ات حقيقت امر در ساحت حضرت سلطان واضح و ّلئح گردد و بعد 
 األمر بيدک و اان حاضر تلقآء سرير سلطنتک فاحکم لی او عليّ 

 
خداوند رمحن در فرقان که حّجت ابقيه است مابني مأل اکوان ميفرمايد  

را برهان صدق فرموده و بر مرآت  فتمّنوا املوت ان کنتم صادقني متّنای موت
ضمري منري معلوم است که اليوم کدام حزبند که از جان در سبيل معبود 

اند و اگر کتب استدّللّيه اين قوم در اثبات ما هم عليه به عامليان گذشته
دماء مسفوکه فی سبيله تعالی مرقوم ميشد هرآينه کتب ّلحتصی مابني بريّه 

 ظاهر و مشهود بود 
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چگونه اين قوم را که قول و فعلشان مطابق است ميتوان انکار منود و حال 
نفوسی را که از يک ذرّه اعتبار در سبيل خمتار نگذشته و منيگذرند تصديق 

اند و اند ابدا مالقات ننمودهمنود بعضی از علما که اين بنده را تکفري منوده
ذلک قالوا ما ارادوا و اند و معاند و از مقصود مطّلع نشدهاين عبد را نديده

يفعلون ما يريدون هر دعوی را برهان ابيد حمض قول و اسباب زهد ظاهره 
 نبوده

 
ترمجه چند فقره از فقرات صحيفه مکنونه فاطمّيه صلوات اّلّل عليها که  

مناسب اين مقام است به لسان اپرسی عرض ميشود ات بعضی از امور 
اطب اين بياانت در صحيفه مستوره در پيشگاه حضور مکشوف شود و خم

مذکوره که به کلمات مکنونه اليوم معروفست قومی هستند که در ظاهر به 
 علم و تقوی معروفند و در ابطن مطيع نفس و هوی.

 
ميفرمايد ای بيوفااين چرا در ظاهر دعوی شبانی کنيد و در ابطن ذئب  

ظاهر دّری و ايد مثل مشا مثل ستاره قبل از صبح است که در اغنام من شده
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روشن است و در ابطن سبب اضالل و هالکت کارواّنای مدينه و داير من 
 است

 
و مهچنني ميفرمايد ای به ظاهر آراسته و به ابطن کاسته مثل تو مثل آب 
تلخ صافيست که کمال لطافت و صفا از آن در ظاهر مشاهده شود و 

قبول نفرمايد جتّلی  ای از آن راچون به دست صرّاف ذائقه احديّه افتد قطره
آفتاب در تراب و مرآت هر دو موجود ولکن از فرقدان ات ارض فرق دان 

 بلکه فرق بی منتهی در ميان
 

و مهچنني ميفرمايد ای پسر دنيا  بسا سحرگاهان جتّلی عنايت من از مشرق 
ّلمکان به مکان تو آمد و تو را در بسرت راحت به غري مشغول ديد و چون 

مقّر عّز نورانی رجوع منود و در مکامن قرب نزد جنود قدس  برق روحانی به
 اظهار نداشتم و خجلت تو را نپسنديدم
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و مهچنني ميفرمايد ای مّدعی دوستی من  در سحرگاهان نسيم عنايت من 
بر تو مرور منود و تو را بر فراش غفلت خفته ايفت و بر حال تو گريست و 

 ابزگشت انتهی
 

لذا در پيشگاه عدل سلطانی نبايد به قول مّدعی اکتفا رود و در فرقان که 
فارق بني حّق و ابطل است ميفرمايد اي ايها اّلذين آمنوا ان جائکم فاسق بنبأ 
فتبينوا ان تصيبوا قوما جبهالة فتصبحوا علی ما فعلتم اندمني و در حديث 

مر مشتبه شده و اين عبد را شريف وارد ّل تصّدقوا الّنّمام بر بعضی از علما ا
اند شهادت ميدهند که اين عبد بغري اند و آن نفوس که مالقات منودهنديده

ما حکم اّلّل فی الکتاب تکّلم ننموده و به اين آيه مبارکه ذاکر قوله تعالی 
 هل تنقمون مّنا اّّل ان آمّنا ابّلّل و ما انزل الينا و ما انزل من قبل

 
های اين آوارگان به شطر رمحت رمحن متوّجه و انظر ای اپدشاه زمان چشم 

و البّته اين بالاي را رمحت کربی از پی و اين شدائد عظمی را رخاء عظيم از 
عقب ولکن اميد چنانست که حضرت سلطان بنفسه در امور توّجه فرمايند  
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که سبب رجای قلوب گردد و اين خري حمض است که عرض شد و کفی 
 ابّلّل شهيدا

 
ک الّلهّم اي اهلی اشهد أبّن قلب الّسلطان قد کان بني اصبعی قدرتک سبحان

لو تريد قّلبه اي اهلی الی شطر الّرمحة و اّلحسان و اّنک انت املتعالی املقتدر 
 املّنان ّل اله اّّل انت العزيز املستعان

 
در شرايط علما ميفرمايد و اّما من کان من الفقهآء صائنا لنفسه و حافظا 

الفا هلواه مطيعا ألمر موّله فللعوام ان يقّلدوه الی آخر و اگر اپدشاه لدينه خم
زمان به اين بيان که از لسان مظهر وحی رمحن جاری شده انظر شوند 
مالحظه ميفرمايند که مّتصفني به اين صفات وارده در حديث شريف اقّل از  
و کربيت امحرند لذا هر نفسی که مّدعی علم است قولش مسموع نبوده 

 نيست 
 

و مهچنني در ذکر فقهای آخر الّزمان ميفرمايد فقهآء ذلک الّزمان شّر فقهآء 
حتت ظّل الّسمآء منهم خرجت الفتنة و اليهم تعود و مهچنني ميفرمايد اذا 
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ظهرت راية احلّق لعنها اهل الّشرق و الغرب و اگر اين احاديث را نفسی 
صود اختصار است لذا تکذيب منايد اثبات آن بر اين عبد است چون مق

 تفصيل رواة عرض نشد
 
اند ابدا متعّرض اين عبد احلقيقه از کأس انقطاع آشاميدهعلمائی که فی 

اند چنانچه شيخ مرتضی اعلی اّلّل مقامه و اسکنه فی ظّل قباب عنايته نشده
در اايم توّقف در عراق اظهار حمّبت ميفرمودند و بغري ما اذن اّلّل در اين امر 

 م ننمودند نسئل اّلّل ان يوّفق الکّل علی ما حيّب و يرضی تکلّ 
 

اند و به اذّيت اين طائفه حال مجيع نفوس از مجيع امور چشم پوشيده
متوّجهند چنانچه اگر از بعضی که بعد از فضل ابری در ظّل مرمحت 

اند و به نعمت غري متناهيه متنّعمند سؤال شود که در جزای سلطانی آرميده
ايد به حسن تدبري مملکتی بر ممالک طانی چه خدمت اظهار منودهنعمت سل

افزوديد و اي به امری که سبب آسايش رعّيت و آابدی مملکت و ابقای ذکر 
ايد جوابی ندارند جز آنکه مجعی را صدق و اي  خري دولت شود توّجه منوده

کذب به اسم اببی در حضور سلطان معروض دارند و بعد به قتل و اتراج 



 رت هباءهللا اثر حض –  )لوح انصرالدين شاه(  كتاب سلطان

www.oceanoflights.org 

غول شوند چنانچه در تربيز و منصوريّه مصر بعضی را فروختند و زخارف  مش
 کثريه اخذ منودند و ابدا در پيشگاه حضور سلطان عرض نشده 

 
اند از امور معني ايفتهکّل اين امور نظر به آن واقع شده که اين فقرا را بی

تلفه در اند طوائف متعّدده و ملل خماند و به اين فقرا پرداختهخطريه گذشته
ظّل سلطان مسرتحيند يک طائفه هم اين قوم ابشند بلکه ابيد علّو مّهت و 
مسّو فطرت مالزمان سلطانی به شأنی مشاهده شود که در تدبري آن ابشند  

 که مجيع اداين در سايه سلطان درآيند و مابني کّل به عدل حکم رانند 
 

ه حدود اهلّيه اجرای حدود اّلّل حمض عدل است و کّل به آن راضی بلک
سبب و عّلت حفظ بريّه بوده و خواهد بود بقوله تعالی و لکم فی القصاص 
حياة اي اولی األلباب از عدل حضرت سلطان بعيد است که به خطای 
نفسی مجعی از نفوس مورد سياط غضب شوند حّق جّل ذکره ميفرمايد ّل 

و جاهل عاقل و تزر وازرة وزر اخری و اين بسی معلوم که در هر طائفه عامل 
غافل فاسق و مّتقی بوده و خواهد بود و ارتکاب امور شنيعه از عاقل بعيد 
است چه که عاقل اي طالب دنياست و اي اترک آن اگر اترک است البّته به 
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غري حّق توّجه ننمايد و از اين گذشته خشية اّلّل او را از ارتکاب اعمال 
ست اموری که سبب و عّلت منهّيه مذمومه منع منايد و اگر طالب دنيا

اعراض عباد و وحشت من فی البالد شود البّته ارتکاب ننمايد بلکه به 
اعمالی که سبب اقبال انس است عامل شود پس مربهن شد که اعمال 
مردوده از انفس جاهله بوده و خواهد بود نسئل اّلّل ان حيفظ عباده عن 

 شیء قدير الّتوّجه الی غريه و يقّرهبم اليه انّه علی کلّ 
 

سبحانک الّلهّم اي اهلی تسمع حنينی و تری حالی و ضّری و ابتالئی و تعلم 
ما فی نفسی ان کان ندائی خالصا لوجهک فاجذب به قلوب بريّتک الی افق 
مسآء عرفانک و قلب الّسلطان الی ميني عرش امسک الّرمحن مّث ارزقه اي اهلی 

محتک لينقطع عّما عنده و الّنعمة الّتی نزلت من مسآء کرمک و سحاب ر 
يتوّجه الی شطر الطافک ای رّب ايده علی نصرة امرک و اعآلء کلمتک بني 
خلقک مّث انصره جبنود الغيب و الّشهادة ليسّخر املدائن ابمسک و حيکم علی 
من علی األرض کّلها بقدرتک و سلطانک اي من بيدک ملکوت اّلجياد و 

 ّل اله اّّل انت املقتدر العزيز احلکيم اّنک انت احلاکم فی املبدء و املعاد
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اند که اگر از نفسی به شأنی امر را در پيشگاه حضور سلطانی مشتبه منوده
از اين طائفه عمل قبيحی صادر شود آن را از مذهب اين عباد ميشمرند 
فواّلّل اّلذی ّل اله اّّل هو اين عبد ارتکاب مکاره را جائز ندانسته ات چه رسد 

 رحيا در کتاب اهلی ّنی آن انزل شده به آنچه ص
 

حّق انس را از شرب مخر ّنی فرموده و حرمت آن در کتاب اهلی انزل و 
ثبت شده و علمای عصر کّثر اّلّل امثاهلم طرّا انس را از اين عمل شنيع ّنی 

ذلک بعضی مرتکبند حال جزای اين عمل به نفوس غافله راجع اند معمنوده
مقّدس و مربّا يشهد بتقديسهم کّل الوجود من  و آن مظاهر عّز تقديس

 الغيب و الّشهود
 
بلی اين عباد حّق را يفعل ما يشآء و حيکم ما يريد ميدانند و ظهورات  

اند و اگر نفسی حمال داند چه مظاهر احديّه را در عوامل ملکّيه حمال ندانسته
حّق جّل ذکره را  اند اگرفرقست مابني او و قومی که يد اّلّل را مغلول دانسته

خمتار دانند ابيد هر امری که از مصدر حکم آن سلطان قدم ظاهر شود کّل 
 قبول منايند ّل مفّر و ّل مهرب ألحد اّّل الی اّلّل ّل عاصم و ّل ملجأ اّّل اليه
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و امری که ّلزم است اتيان دليل و برهان مّدعی علی ما يقول و يّدعی  

منوط نبوده و خنواهد بود انبيا که لئالی  ديگر اعراض انس از عامل و جاهل
اند اند حمّل اعراض و اعرتاض انس واقع شدهحبر احديّه و مهابط وحی اهلّيه

چنانچه ميفرمايد و مّهت کّل اّمة برسوهلم ليأخذوه و جادلوا ابلباطل ليدحضوا 
 به احلّق و مهچنني ميفرمايد ما أيتيهم من رسول اّّل کانوا به يستهزئون 

 
ظهور خامت انبيا و سلطان اصفيا روح العاملني فداه مالحظه فرمائيد که  در

بعد از اشراق مشس حقيقت از افق حجاز چه مقدار ظلم از اهل ضالل بر 
آن مظهر عّز ذی اجلالل وارد شده به شأنی عباد غافل بودند که اذّيت آن 

چه که اند حضرت را از اعظم اعمال و سبب وصول به حّق متعال ميدانسته
علمای آن عصر در سنني اّولّيه از يهود و نصاری از آن مشس افق اعلی 
اعراض منودند و به اعراض آن نفوس مجيع انس از وضيع و شريف بر اطفای 
نور آن نرّي افق معانی کمر بستند اسامی کّل در کتب مذکور است از مجله 

 فوسوهب بن راهب و کعب بن اشرف و عبداّلّل ايّب و امثال آن ن
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ات آنکه امر به مقامی رسيد که در سفک دم اطهر آن حضرت جملس شوری  
ترتيب دادند چنانچه حّق جّل ذکره خرب فرموده و اذ ميکر بک اّلذين کفروا 
ليثبتوک او يقتلوک او خيرجوک و ميکرون و ميکر اّلّل و اّلّل خري املاکرين و 

استطعت ان تبتغی نفقا مهچنني ميفرمايد و ان کان کرب عليک اعراضهم فان 
فی األرض او سّلما فی الّسمآء فتأتيهم آبية ولو شآء اّلّل جلمعهم علی اهلدی 
فال تکونّن من اجلاهلني اتّلّل از مضمون اين دو آيه مبارکه قلوب مقرّبني در 
احرتاقست و امثال اين امور وارده حمّققه از نظر حمو شده و ابدا تفّکر ننموده 

 سبب اعراض عباد در احيان ظهور مطالع انوار اهلّيه چه بودهو منينمايند که 
 
و مهچنني قبل از خامت انبيا در عيسی بن مرمي مالحظه فرمائيد بعد از ظهور  

اند آن مظهر رمحن مجيع علما آن ساذج اميان را به کفر و طغيان نسبت داده
قيافا که  ات ابّلخره به اجازه حّنان که اعظم علمای آن عصر بود و مهچنني

اقضی القضاة بود بر آن حضرت وارد آوردند آنچه را که قلم از ذکرش خجل 
 و عاجز است ضاقت عليه األرض بوسعتها الی ان عّرجه اّلّل الی الّسمآء
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و اگر تفصيل مجيع انبيا عرض شود بيم آن است که کسالت عارض گردد و  
ستقّل صاحب خمصوص علمای تورات بر آنند که بعد از موسی ع نيّب م

شريعت خنواهد آمد نفسی از اوّلد داود ظاهر خواهد شد و او مرّوج 
شريعت تورات خواهد بود ات به اعانت او حکم تورات مابني اهل شرق و 

 غرب جاری و انفذ گردد 
 

اند که بعد از عيسی بن مرمي ع صاحب و مهچنني اهل اجنيل حمال دانسته
اند  منايد و مستدّل به اين آيه شده امر جديد از مشرق مشّيت اهلی اشراق

که در اجنيل است اّن الّسمآء و األرض تزوّلن ولکن کالم ابن اّلنسان لن 
 يزول ابدا و بر آنند که آنچه عيسی بن مرمي ع فرموده و امر منوده تغيري نيابد 

 
در يک مقام از اجنيل ميفرمايد اّنی ذاهب و آت و در اجنيل يوحّنا هم 

آيد و در اجنيل لوقا هم دهنده که بعد از من میه روح تسّلیبشارت داده ب
بعضی عالمات مذکور است ولکن چون بعضی از علمای آن مّلت هر 

 بيانی را تفسريی به هوای خود منودند لذا از مقصود حمتجب ماندند
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فيا ليت اذنت لی اي سلطان لنرسل الی حضرتک ما تقّر به العيون و تطمئّن  
يوقن کّل منصف أبّن عنده علم الکتاب و بعضی از انس چون  به الّنفوس و

از جواب خصم عاجزند به حبل حتريف کتب متمّسکند و حال آنکه ذکر 
حتريف در مواضع خمصوصه بوده لو ّل اعراض اجلهآلء و اغماض العلمآء 
لقلت مقاّل تفرح به القلوب و تطري الی اهلوآء اّلذی يسمع من هزيز ارايحه 

له اّّل هو ولکّن اآلن لعدم اقتضآء الّزمان منع الّلسان عن البيان و ختم انّه ّل ا
 اآنء الّتبيان الی ان يفتح اّلّل بقدرته انّه هلو املقتدر القدير

 
سبحانک الّلهّم اي اهلی اسئلک ابمسک اّلذی به سّخرت من فی الّسموات و 

عليه ارايح  األرض ان حتفظ سراج امرک بزجاجة قدرتک و الطافک لئاّل مترّ 
اّلنکار من شطر اّلذين غفلوا من اسرار امسک املختار مّث زد نوره بدهن 

 حکمتک اّنک انت املقتدر علی من فی ارضک و مسائک
 
ای رّب اسئلک ابلکلمة العليا الّتی هبا فزع من فی األرض و الّسمآء اّّل من  

ادخلنی فی  متّسک ابلعروة الوثقی ان ّل تدعنی بني خلقک فارفعنی اليک و
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ظالل رمحتک و اشربنی زّلل مخر عنايتک ألسکن فی خبآء جمدک و قباب 
 الطافک اّنک انت املقتدر علی ما تشآء و اّنک انت املهيمن القّيوم

 
اي سلطان قد خبت مصابيح اّلنصاف و اشتعلت انر اّلعتساف فی کّل 

آبء ليس هذا األطراف الی ان جعلوا اهلی اساری من الّزورآء الی املوصل احلد
اّول حرمة هتکت فی سبيل اّلّل ينبغی لکّل نفس ان ينظر و يذکر ما ورد علی 
آل الّرسول اذ جعلهم القوم اساری و ادخلوهم فی دمشق الفيحآء و کان 

 بينهم سّيد الّساجدين و سند املقرّبني و کعبة املشتاقني روح ما سواه فداه
 
حنن عباد آمّنا ابّلّل و آايته و بنا افرّت ثغر قيل هلم أ انتم اخلوارج قال ّل واّلّل  

اّلميان و ّلحت آية الّرمحن و بذکران سالت البطحآء و ماطت الظّلمة الّتی 
 حالت بني األرض و الّسمآء 

 
قيل أ حّرمتم ما احّله اّلّل او حّللتم ما حّرمه اّلّل قال حنن اّول من اتّبع اوامر اّلّل 

اّول کّل خري و منتهاه حنن آية القدم و ذکره بني و حنن اصل األمر و مبدئه و 
 األمم
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قيل أ ترکتم القرآن قال فينا انزله الّرمحن و حنن نسائم الّسبحان بني األکوان و  

حنن الّشوارع الّتی انشعبت من البحر األعظم اّلذی احيی اّلّل به األرض و 
و برزت آاثره و عندان  حيييها به بعد موهتا و مّنا انتشرت آايته و ظهرت بّيناته

 معانيه و اسراره
 

 قيل ألّي جرم مليتم قال حلّب اّلّل و انقطاعنا عّما سواه
 
ااّن ما ذکران عبارته عليه الّسالم بل اظهران رشحا من حبر احليوان اّلذی کان  

مودعا فی کلماته ليحيی به املقبلون و يطّلعوا علی ما ورد علی امنآء اّلّل من 
ين و نری اليوم يعرتض القوم علی اّلذين ظلموا من قبل و هم قوم سوء اخسر 

 يظلمون اشّد ممّا ظلموا و ّل يعرفون
 
اتّلّل اّنی ما اردت الفساد بل تطهري العباد عن کّل ما منعهم عن الّتقّرب الی  

اّلّل مالک يوم الّتناد کنت انئما علی مضجعی مّرت علّي نفحات رّبی الّرمحن 
وم و امرنی ابلّندآء بني األرض و الّسمآء ما کان هذا من و ايقظتنی من النّ 
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عندی بل من عنده يشهد بذلک سّکان جربوته و ملکوته و اهل مدائن عزّه 
ونفسه احلّق ّل اجزع من البالاي فی سبيله و ّل عن الّرزااي فی حّبه و رضائه قد 

اّلذی به  جعل اّلّل البآلء غادية هلذه الّدسکرة اخلضرآء و ذابلة ملصباحه
 اشرقت األرض و الّسمآء 

 
هل يبقی ألحد ما عنده من ثروته او يغنيه غدا عن مالک انصيته لو ينظر 
احد فی اّلذين انموا حتت الّرضام و جاوروا الّرغام هل يقدر ان ميّيز رمم مجاجم 
املالک عن براجم اململوک ّل ومالک امللوک و هل يعرف الوّلة من الّرعاة و 

ولی الثّروة و الغنآء من اّلذی کان بال حذآء و وطآء اتّلّل قد رفع هل ميّيز ا
 الفرق اّّل ملن قضی احلّق و قضی ابحلّق 

 
اين العلمآء و الفضآلء و األمرآء اين دّقة انظارهم و حّدة ابصارهم و رّقة 
افکارهم و سالمة اذکارهم و اين خزائنهم املستورة و زخارفهم املشهودة و 

ة و فرشهم املوضوعة هيهات قد صار الکّل بورا و جعلهم سررهم املوضون
قضآء اّلّل هبآء منثورا قد نثل ما کنزوا و تشّتت ما مجعوا و تبّدد ما کتموا 
اصبحوا ّل يری اّّل اماکنهم اخلالية و سقوفهم اخلاوية و جذوعهم املنقعرة و 



 رت هباءهللا اثر حض –  )لوح انصرالدين شاه(  كتاب سلطان

www.oceanoflights.org 

و اخلبري ّل متسکه  قشيبهم البالية اّن البصري ّل يشغله املال عن الّنظر الی املآل
 األموال عن الّتوّجه الی الغيّن املتعال

 
اين من حکم علی ما طلعت الّشمس عليها و اسرف و استطرف فی الّدنيا  

و ما خلق فيها اين صاحب الکتيبة الّسمرآء و الرّاية الّصفرآء اين من حکم 
ن کرمهم و فی الّزورآء و اين من ظلم فی الفيحآء و اين اّلذين ارتعد الکنوز م

قبض البحر عند بسط اکّفهم و مهمهم و اين من طال ذراعه فی العصيان و 
 مال ذرعه عن الّرمحن

 
اين اّلذی کان ان جيتبی الّلّذات و جيتنی امثار الّشهوات اين راّبت الکمال و  

ذوات اجلمال اين اغصاّنم املتمائلة و افناّنم املتطاولة و قصورهم العالية و 
عروشة و اين دقّة ادميها و رّقة نسيمها و خرير مائها و هزيز بساتينهم امل

ارايحها و هدير ورقائها و حفيف اشجارها و اين سحورهم املفرتّة و ثغورهم 
املبتسمة فواها هلم قد هبطوا احلضيض و جاوروا القضيض ّل يسمع اليوم منهم 

 ذکر و ّل رکز و ّل يعرف منهم امر و ّل رمز
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هم يشهدون أ ينکرون و هم يعلمون مل ادر أبّي واد يهيمون  أ ميارون القوم و 
اما يرون يذهبون و ّل يرجعون الی متی يغريون و ينجدون يهبطون و 
يصعدون أ مل أين لّلذين آمنوا ان ختشع قلوهبم لذکر اّلّل طوبی ملن قال او يقول 
بلی اي رّب آن و حان و ينقطع عّما کان الی مالک األکوان و مليک 

 مکان اّل
 

هيهات ّل حيصد اّّل ما زرع و ّل يؤخذ اّّل ما وضع اّّل بفضل اّلّل و کرمه هل 
محلت األرض ابّلذی ّل متنعه سبحات اجلالل عن الّصعود الی ملکوت ربّه 
العزيز املتعال و هل لنا من العمل ما يزول به العلل و يقرّبنا الی مالک العلل 

له و جيعلنا من اّلذين توّجهوا اليه و انقطعوا نسئل اّلّل ان يعاملنا بفضله ّل بعد
 عّما سواه

 
اي ملک قد رأيت فی سبيل اّلّل ما ّل رأت عني و ّل مسعت اذن قد انکرنی 
املعارف و ضاق علّي املخارف قد نضب ضحضاح الّسالمة و اصفّر 
ضحضاح الرّاحة کم من البالاي نزلت و کم منها سوف تنزل امشی مقبال الی 

 وّهاب و ورائی تنساب احلباب قد استهّل مدمعی الی ان بّل مضجعیالعزيز ال
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و ليس حزنی لنفسی اتّلّل رأسی يشتاق الّرماح فی حّب موّله و ما مررت  

علی شجر اّّل و قد خاطبه فؤادی اي ليت قطعت ّلمسی و صلب عليک 
جسدی فی سبيل رّبی بل مبا اری الّناس فی سکرهتم يعمهون و ّل يعرفون 

ا اهوائهم و وضعوا اهلهم کأّّنم اخّتذوا امر اّلّل هزوا و هلوا و لعبا و حيسبون رفعو 
اّّنم حمسنون و فی حصن األمان هم حمصنون ليس األمر کما يظّنون غدا يرون 

 ما ينکرون 
 

فسوف خيرجنا اولو احلکم و الغنآء من هذه األرض الّتی مسّيت أبدرنة الی 
اخرب مدن الّدنيا و اقبحها صورة و اردئها هواء  مدينة عّکاء و ممّا حيکون اّّنا

و انتنها مآء کأّّنا دار حکومة الّصدی ّل يسمع من ارجائها اّّل صوت ترجيعه 
و ارادوا ان حيبسوا الغالم فيها و يسّدوا علی وجوهنا ابواب الّرخآء و يصّدوا 

 عّنا عرض احلياة الّدنيا فيما غرب من ااّيمنا 
 

لّلغب و يهلکنی الّسغب و جيعل فراشی من الّصخرة الّصّمآء اتّلّل لو ينهکنی ا
و مؤانسی وحوش العرآء ّل اجزع و اصرب کما صرب اولو احلزم و اصحاب 
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العزم حبول اّلّل مالک القدم و خالق األمم و اشکر اّلّل علی کّل األحوال و 
 نرجو من کرمه تعالی هبذا احلبس يعتق الّرقاب من الّسالسل و األطناب و

جيعل الوجوه خالصة لوجهه العزيز الوّهاب انّه جميب ملن دعاه و قريب ملن 
انجاه و نسئله ان جيعل هذا البآلء األدهم درعا هليکل امره و به حيفظه من 
سيوف شاحذة و قضب انفذة مل يزل ابلبآلء عال امره و سنا ذکره هذا من 

وف يعلم القوم ما ّل سّنته قد خلت فی القرون اخلالية و األعصار املاضية فس
يفقهونه اليوم اذا عثر جوادهم و طوی مهادهم و کّلت اسيافهم و زّلت 

 اقدامهم
 
مل ادر الی متی يرکبون مطّية اهلوی و يهيمون فی هيمآء الغفلة و الغوی أ  

يبقی عزّة من عّز و ذلّة من ذّل ام يبقی من اّتکأ علی الوسادة العليا و بلغ فی 
صوی ّل ورّبی الّرمحن کّل من عليها فان و يبقی وجه رّبی العزيز العزّة الغاية الق

 املّنان
 
اّي درع ما اصاهبا سهم الّردی و اّي فود ما عرّته يد القضآء و اّي حصن  

منع عنه رسول املوت اذ اتی و اّي سرير ما کسر و اّي سدير ما قفر لو علم 
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العاّلم لنبذوا املالم و اسرتضوا الّناس ما ورآء اخلتام من رحيق رمحة رهّبم العزيز 
عن الغالم و اّما اآلن حّجبونی حبجاب الّظالم اّلذی نسجوه أبيدی الظّنون و 
األوهام سوف تشّق اليد البيضآء جيبا هلذه الّليلة الّدملآء و يفتح اّلّل ملدينته 

ل اباب راتجا يومئذ يدخل فيها الّناس افواجا و يقولون ما قالته الاّلئمات من قب
 ليظهر فی الغاايت ما بدا فی البداايت

 
يريدون اّلقامة و رجلهم فی الرّکاب و هل يرون لذهاهبم من اايب ّل ورّب أ 

األرابب اّّل فی املآب يومئذ يقوم الّناس من األجداث و يسئلون عن الرّتاث 
طوبی ملن ّل تسومه األثقال فی ذلک اليوم اّلذی فيه متّر اجلبال و حيضر الکّل 

 ّسؤال فی حمضر اّلّل املتعال انّه شديد الّنکاللل
 
نسئل اّلّل ان يقّدس قلوب بعض العلمآء من الّضغينة و البغضآء لينظروا  

األشيآء بعني ّل يغلبها اّلغضآء و يصعدهم الی مقام ّل تقّلبهم الّدنيا و 
 رايستها عن الّنظر الی األفق األعلی و ّل يشغلهم املعاش و اسباب الفراش عن
اليوم اّلذی فيه جيعل اجلبال کالفراش ولو اّّنم يفرحون مبا ورد علينا من البآلء 
سوف أيتی يوم فيه ينوحون و يبکون ورّبی لو خرّيت فيما هم عليه من العزّة و 
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الغنآء و الّثروة و العآلء و الرّاحة و الّرخآء و ما اان فيه من الّشّدة و البآلء 
آلن ّل ابّدل ذرّة من هذه البالاي مبا خلق فی ّلخرتت ما اان فيه اليوم و ا

 ملکوت اّلنشآء
 

لو ّل البآلء فی سبيل اّلّل ما لّذ لی بقائی و ما نفعنی حياتی و ّل خيفی علی 
اهل البصر و الّناظرين الی املنظر األکرب اّنی فی اکثر ااّيمی کنت کعبد يکون 

عليه أينزل فی احلني جالسا حتت سيف عّلق بشعرة واحدة و مل يدر متی ينزل 
او بعد حني و فی کّل ذلک نشکر اّلّل رّب العاملني و حنمده فی کّل األحوال 

 انّه علی کّل شیء شهيد
 
ه ليسرعّن اليه املوّحدون و أيويّن فيه املخلصون و نسئل اّلّل ان يبسط ظلّ  

و  يرزق العباد من روض عنايته زهرا و من افق الطافه زهرا و يؤيّده فيما حيبّ 
يرضی و يوّفقه علی ما يقرّبه الی مطلع امسائه احلسنی ليغّض الّطرف ممّا يری 
من اّلجحاف و ينظر الی الّرعّية بعني اّللطاف و حيفظهم من اّلعتساف و 
نسئله تعالی ان جيمع الکّل علی خليج البحر األعظم اّلذی کّل قطرة منه 

 مد ّلّل مالک يوم الّدينتنادی انّه مبّشر العاملني و حميی العاملني و احل
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و نسئله تعالی ان جيعلک انصرا ألمره و انظرا الی عدله لتحکم علی العباد   

کما حتکم علی ذوی قرابتک و ختتار هلم ما ختتاره لنفسک انّه هلو املقتدر 
 .املتعالی املهيمن القّيوم

 


