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 عنوان

 

 سماء(يوسف )قيوم األ ةتفسير سور

 كتاب الفهرست  -ـ تفسير سوره يوسف 

 سوم از تفسير سوره يوسفو سوره چهل -ـ احسن القصص 

 (٢٥٨بيان فارسى باب اول واحد هفتم )ايقان بند  -اء ـ قيوم االسم

 خطبة ذكرية در صحيفة رضوية -ـ كتاب الحسينية 

 يكم از تفسير سوره يوسفو سوره چهل -ـ كتاب االكبر 

 هفتم از تفسير سوره يوسفو سوره يك صد -ـ تفسير اكبر 

 نهم از تفسير سوره يوسفو سوره يك صد -ـ تأويل االعظم 

 ٢٥٨مطابق كتاب ايقان بند  -اكبر كتب و ـ اعظم

 ٣٨٥توقيع حضرت اعلى, ظهور الحق جلد سوم ص  -ـ شرح سوره يوسف 

   
رى است بر سوره يوسف،دوازدهمين سوره نازله در قرآن مجيدکه مشتمل برصدويازده قيوم االسماء تفسي "

نازله ازقلم حضرت ١٤آيه مى باشد.اين کتاب به تصريح حضرت بهاءاهلل "اول واعظم واکبرجميع کتب"

باب است.حضرت باب تفسيرى به صورت يک سوره مستقل وبانام مشخصى براى هرکدام ازآيه هاى 

ه اند.بنابراين قيوم االسماءداراى صدويازده سوره وهر سوره چهل ودو آيه مى سوره يوسف نوشت

باشد.انتخاب رقم چهل ودو ناظر به رويائى به اين مضمون است که حضرت يوسف مى فرمايد: " اى 

" حضرت باب از "لى" بااحتساب ١٥پدر،خواب ديدم که يازده ستاره،خورشيد وماه به من سجده کردند

رقم چهل را استخراج وبادوکوکب شمس وقمر جمع فرموده وتعداد هر سوره را چهل ارزش حروف آن،

بيت باشد.  ٩٣٦٢آيه است که معادل  ٤٦٦٢مجموع آيات اين اثر بالغ بر  ودوآيه قرار داده اند.بنابراين.

اين تفسير را ازاين لحاظ قيوم االسماءناميده اندکه ارزش عددى کلمه "قيوم " با "يوسف " مطابقت 

است. اسم قيوم االسماءبراى اين تفسير اسم انتخابى منزل آن کتاب است که من  ١٥٦داشته وبرابر 

بسيارى ازآثار مبارکه به آن اشاره فرموده وناظر به قيوميت ظهور بديع "من يظهره اهلل "مى باشد. هنگام 

ءرا انتخاب فرمودند که تشرف نگارنده به حضور حضرت ولى امراهلل نوزده آيه ازآيات کتاب قيوم االسما

درحضور مبارک تالوت نمايم.سپس فرمودند مالحظه کنيد که هيکل مبارک آرزوى شهادت در سبيل 

العين را زيارت مى کنيد منظور هيکل مبارک حضرت جمال مبارک را مى فرمايند. دراين کتاب هرجا قرة

مى باشد. اين کتاب به زبان عربى اعلى وهر جااسم قيوم را مشاهده مى نمائيد مقصود حضرت بهاءاهلل 

علت نزول آن را به اين صورت چنين بيان  ١٦وبرسياق قرآن نازل شده وحضرت باب درکتاب دالئل سبعه

مى فرمايند: "وباحکام قرآن در کتاب اول حکم فرمود تاآنکه مردم مضطرب نشوند از کتاب جديد 

عل محتجب نشوند وازآنچه براى آن خلق شده وامرجديد ومشاهده کنندکه اين مشابه است باخود ايشان ل
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الملک ناميده شده است در ليله پنجم جمادى االول سنه اند غافل نمانند." سوره اول اين تفسير که سورة

قمرى دربيت مبارک درحضور باب الباب نازل شده ونزول تمام آن متناوباچهل روز به طول  ١٢٦٠

شامل توحيد،تفريد ذات غيب منيع  انجاميد. مطالبى که دراين تفسير بحث شده

 اليدرک،خطابات،بشارات ،انذارات واحکام مى باشد وبه صورت زير طبقه بندى مى شود:

تقسيرى تاويلى ازسوره مبارک يوسف راجع به ظهور موعود منتظر ديانت اسالم وبشارات قلم اعلى  -١

 نسبت به آتيه امر.

 عارف اسالمى.اصول عقائد وتعاليم دينى وتصحيح وتکميل م -٢

 تائيد احکام منزله در قرآن مجيد وتسهيل وتطهير اضافات واجتهادات آن. -٣

 اظهار امرجديد بااصطالحات وتعبيرات واشارات مخصوصه. -٤

 )ظهور من يظهره اهلل (. بشارات صريحه به ظهور بعد -٥

کل مبارک وباالخره ونيز خطابات مهيمنى به ملوک وسالطين،امراء،وزراء،علماء،تجار و منتسبين هي

جميع اهل عالم که درآنها همه را به نصرت امر دعوت فرموده اند وهم چنين احکام منزله براى تمحيص 

اين تفسير در بدشت بتوسط حضرت طاهره به زبان  مومنين که مشابهت تام به احکام فقهى اسالمى دارد.

  ٤٤٥ى، صفحه فارسى ترجمه ودرجمع بابى هاخوانده شده است."، كتاب عهد اعل

 حضرت نقطه اولى صاحب اثر

مأخذ اين 

 نسخه
  ٣شماره  ،مجموعه صد جلدى

 خذآساير م

  1 صفحه 6020 مجموعه خصوصى                     1 صفحه 3051 مجموعه خصوصى

  2047 مجموعه خصوصى                     5 صفحه 5006 مجموعه خصوصى

  4007 مجموعه خصوصى                                   2031 مجموعه خصوصى

  6016 مجموعه خصوصى                                   5003 مجموعه خصوصى

  11ون در كمبرج ف امجموعه بر                                   2010مجموعه خصوصى 

LBL Or. 3539                      (9) 41جلد  3ن ونسخه در برنست                                                  

LBL Or. 6681                                          PBN 5880              

 شيراز محل نزول

ميالدى  ١8٤٤ –هجرى  ١٢٦٠ سال نزول  

  مخاطب
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 الفهرس          
              

             

             

 سورة الكاف 8١  سورة الكتاب ٤١  كسورة المل ١

 سورة االعظم 8٢  سورة العهد ٤٢  سورة العلمآء ٢

 سورة البآء 8٣  سورة الوحيد ٤٣  سورة االيمان ٣

 سورة االسم 8٤  سورة الرؤيآء ٤٤  سورة المدينة ٤

 سورة الحق 8٥  سورة هو ٤٥  سورة يوسف ٥

 لطيرسورة ا 8٦  سورة المرآت ٤٦  سورة الشهادة ٦

 سورة النبأ 8٧  سورة الحّجة ٤٧  سورة الزيارة ٧

 سورة االبالغ 88  سورة الندآء ٤8  سورة السر 8

 سورة اإلنسان 8٩  سورة االحكام ٤٩  سورة العمآء ٩

 سورة التثليث ٩٠  سورة االحكام ٥٠  سورة العمآء ١٠

 سورة التربيع ٩١  سورة المجد ٥١  سورة المسطر ١١

 سورة المجلل ٩٢  سورة الفضل ٥٢  عاشورآءسورة ال ١٢

 سورة النحل ٩٣  سورة الصبر ٥٣  سورة الفردوس ١٣

 سورة االشهار ٩٤  سورة الغالم ٥٤  سورة القدس ١٤

 سورة العلم ٩٥  سورة الركن ٥٥  سورة المشية ١٥

 سورة القتال ٩٦  سورة االمر ٥٦  سورة العرش ١٦

 سورة القتال ٩٧  سورة االكبر ٥٧  سورة الباب ١٧

 سورة الجهاد ٩8  سورة الحزن ٥8  سورة الصراط ١8

 سورة الجهاد ٩٩  سورة االفئدة ٥٩  سورة السينآء ١٩

 سورة الجهاد ١٠٠  سورة الذكر ٦٠  سورة النور ٢٠

 سورة القتال ١٠١  سورة المعين ٦١  سورة البحر ٢١

 السورة القت ١٠٢  سورة االوليآء ٦٢  سورة المآء ٢٢
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 سورة الحج ١٠٣  سورة الرحمة ٦٣  سورة العصر ٢٣

 سورة الحدود ١٠٤  سورة المحمد ٦٤  سورة القدر ٢٤

 سورة االحكام ١٠٥  سورة الغيب ٦٥  سورة الخاتم ٢٥

 سورة الجمعة ١٠٦  سورة االحدية ٦٦  سورة الحل ٢٦

 سورة النكاح ١٠٧  سورة االنشآء ٦٧  سورة األنوار ٢٧

 سورة الذكر ١٠8  سورة الرعد ٦8  قرابةسورة ال ٢8

 سورة العبد ١٠٩  سورة الرجع ٦٩  سورة الحورية ٢٩

 سورة السابقين ١١٠  سورة القسط ٧٠  سورة التبليغ ٣٠

 سورة المؤمنين ١١١  سورة القلم ٧١  سورة العزّ  ٣١

٣٢  
ّ
    سورة البعير ٧٢  سورة الحي

    سورة الكهف ٧٣  سورة النصر ٣٣

    سورة الخليل ٧٤  سورة اإلشارة ٣٤

    سورة الشمس ٧٥  سورة العبودية ٣٥

    سورة الورقة ٧٦  سورة العدل ٣٦

    سورة السالم ٧٧  سورة التعبير ٣٧

    سورة الظهور ٧8  سورة الفاطمة ٣8

    سورة الكلمة ٧٩  سورة الشكر ٣٩

    سورة الزوال 8٠  سورة اإلنسان ٤٠
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  الملك سورة( ١)

        * الّرحيمالّرحٰمن  بسم اهلل

ا ّن  *ليكون للعالمين سراجا وّهاجا بالحّق  عبدهعلى  نّزل الكتابالّذي  لحمد هللأ

 صراط علهذا 
ّ
 مستقيما مالقيّ الحّق  لكتاب علىا مّ قد كان في أبالحّق  عند ربّك ي

 عللدينا لا نّه في أّم الكتاب و *
ّ
 * احكيم نلّرحمٰ ان عند ألكبر قد كااالحّق  علىو ي

 نّ ا   *مسطورا  لكتاباقد كان في أّم  لخالصالّدين ا على هللالحّق من عند انّه ا  و

بالحّق  اهللا لى  تّخذهااء ش ألرض فمناو واتلّسمٰ اهلل في الحّق صراط اهذا لهو 

 نّ ا   *الكتاب شهيدا  عنده علم منو كفى باهللو لّدين القيّماهذا لهو  نّ ا   *سبيال 

النّار  قد كان من حول مالقدي هللاألكبر من الكلمة اعلى بالحّق  الحّق  ذا لهوه

 لعلا اهللبإذن  علبدياألمر اعلى و ألرضاو الّسٰموات فيالّسّر  هذا لهو نّ ا   *مبعوثا 
ّ
 ي

في  الكتاب ذلك ن يخرجأقد قّدر  اهلل * لكتاب مكتوباافي أّم بالحّق  قد كان

  حّمد بن الحسن بنمعند  حسن القصص منأتفسير 
ّ
  بن محّمد بنعلي

ّ
 بنعلي

  بن جعفر بن محّمد بنموسى 
ّ
 علبن الحسين  بنعلي

ّ
عبده على  طالب أبيبن  ي

 نّهأ لنفسه كشهادته اهللأشهد  *بليغا  العالمينعلى  الّذكر عند ليكون حّجة اهلل من

هو و هوا اّل ا لٓه  ال القسطبالّذكر  حول العلم قّوام اأولوو ئکةملٰ الو هوا اّل ا لٓه  الالحّق 

 اإلسالم أراد سالم فمنالّذكر  الخالص هذا الّدينا ّن  *عليما بكّل شيء  كاناهلل 

 الخالص قد كانالّدين على و مسلما األبراركتاب في  يكتبه اهلل ألن هأمر فليسلّم

مة القيٰ  يومفي  هأعماليقبل اهلل عنه من لن  اإلسالمب من يكفرو *محمودا  اهللعند 

ن يحرقه بنار اهلل البديع أاهلل على  حّق و * يئاشبالحّق  الحّق  على يءالشّ من بعض 

 هوا اّل  لٓها  ال الّذي  اهلل *محتوما بالحّق  الحّق  على الباب بحكم الكتاب من حكم
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شهيدا المؤمنين بكان هو اهلل و هوا اّل ا لٓه  الالّذي  اهلل *بصيرا  المؤمنينبكان هو اهلل و

هو و هوا اّل ا لٓه  الالّذي  اهلل *عليما المؤمنين بكان هو اهلل و هوا اّل ا لٓه  الالّذي  اهلل *

 أتى منا اّل  بعض العمل منأحد  يقبل منلن ا ّن اهلل و *محيطا  بالعالمينكان  اهلل

 على لك ذنأقد  اهلل * محمودا الباب بالباب ساجدا هلل القديم من حول الباب

بالحّق  األرضعلى  ساجداالحّق  هللاء الم نقطة فيالنّار  فإنّ  باقترو فاسجدالحّق 

عن ملك اهلل جميعكم على الحّق  انصرفوا لوكبناء المأيا معشر الملوك و *مشهودا 

إّن اهلل ف بعد الكتاب ذكرنا األكبر بالحّق  نصرايا ملك المسلمين ف *بالحّق جميال 

على الّصراط موقفا على الحّق مة القيٰ  لك وللحاّفين من حولك في يومقد قّدر 

مة القيٰ  يومفي  ليحكم اهللالّذكر  مع يالملك تاهلل الحّق لو تعاد هليا أ * مسئوال

 اليوم من دون اهلل العل تجدلن و الملوك بالنّاربين  عليك
ّ
 ظهيرابالحّق  الحّق  على ي

 الّذكراء ل يوم جلكتاب من قبل دّ الرّ  أهل المقّدسة من األرض يا أيّها الملك طّهر *

 العل اهلل بإذنبغتة فيها 
ّ
 األمر على  ي

ّ
 متسل نأكتب عليك قد  اهللا ّن و *شديدا  القوي

في و الملكعلى  رحوممالّدنيا  فيفإنّك بإذنه بالحّق  تسّخر البالدو هأمرو لّذكرل

يا أيّها  *مسكونا بالحّق  كنتقد  ول القدسحالّرضوان  جنّة أهل من اآلخرة

ئقة الموت قد كان بالحّق على الحّق من اك الملك فإّن لكّل نفس ذيغّرنّ  ال الملك

بحكم اهلل الحّق فإّن الملك في أّم الكتاب على شأن ض راو *اهلل مكتوبا  حكم

 ظلّ في  كمأسيافو كمأنفساهلل ب وانصروا *الّذكر بأيدي اهلل قد كان بالحّق مسطورا 

 الملك خف يا وزير *قويّا الحّق  علىبالحّق  لصالخاالّدين  لهذا األكبرالّذكر  هذا

نحن قد نرث نفسك عن الملك فإنّا  اعزلعن اهلل الّذي ال ا لٓه ا اّل هو الحّق العادل و

األرض ومن عليها بإذن اهلل الحكيم وا نّه قد كان بالحّق عليك وعلى الملك شهيدا 
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 نّ أبالخالص  بالّصدقكر الذّ  ن تطيعواأ كمنفساهلل أل بإذنا نّ ضمقد ا نّا نحن و *

 باطلهذا  ملككما ّن و *عظيما الحّق  على ملكا جنّة العدنفي مة القيٰ  فيلكم 

 قد كانالمآب  حسن كميٰ مولاهلل عند ا ّن و للمشركين الّدنيا اهلل متاع جعلقد و

من اء من نشي نعط * ملكا رفيعاالخلد  جنّةفي لنا ا ّن و *قديما الحّق  علىبالحّق 

غوا لّ معشر الملوك بيا  *نصيرا الحّق  على هياتآلو الباب هللكان في هذا  نعبادنا م

 ها من مشرقأرضاء ور ماو *سريعا الحّق  علىبالحّق  الهند أرضو ركالتّ ا لى  ناآيات

ما و خلقكمما ا ّن اهلل الّرحٰمن  عباديا  * يّاقوالحّق  على بالحّق  غربهاو األرض

 اتّبعواو *عظيما بالحّق  الحّق  على الكتاب أمّ  في اهللعند  مر قد كانألا اّل  رزقكم

الحّق  على همرألو ما هللمسلالكتاب  ذلك في الباب أحكاممن ا لينا  اهللأوحى ما 

 الّصراطعلى  األكبر كرذّ البمة القيٰ  يومفي  ن تنصروا اهلل ينصركما  اعلموا و *ا يّ رض

 باهلل نّالك هآياتبو تكفروا باهلل نا  و كمنفستم ألأحسنتم أحسنن ا  تاهلل  * كريمانصرا 

هذا  كتابهو ذكراهللأطاع  نم األرض أهليا  *ا يّ غنالحّق  على الملكو الخلقعن 

 اهللعند الّرضوان  جنّة أهل من اآلخرةقد كان في و بالحّق  ئهاأوليو اهللأطاع  قدف

النّار  ولح العرشعلى  النّجومو األرضعلى  سيّرنا الجبالقد ا نّا نحن و *مكتوبا 

هر القاهو و * اأحد اأحدمنكم  يغادرلن و الحّق  باهللالّذكر  لدى مناء الم في قطب

  *عليما بكّل شيء  كانهو اهلل و فوق عباده
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 اء سورة العلم( ٢)

  * الّرحيمالّرحٰمن  بسم اهلل

 شأن فيالحّق  اهللعند  الكتاب من ذلك مٓ لٓ ا ﴾نيات الكتاب المبيءا لكت * رالٓ ﴿

 ذلك في ياتجعلنا اآلقد ا نّا نحن و *منزوال النّار  حولبالحّق  قد كانالّذكر 

 * يناأمالحّق  على هآياتبو باهللكان  منالّرحٰمن  بشرى لعبادو ةذكرت *مبينا  الكتاب

الكتاب  حرف من علمعلى  يرهبون بالّصدق عنهماو يجبرون الوالدينال الّذين 

قد  يوم يخافون ربّهم منالّذين  *عسوفا الملك  علىبالحّق  قد كان كسلطان عادل

كان  عبوس يومفي الّرحٰمن  نخاف من ا نّا *مكتوبا في أّم الكتاب  شّرهبالحّق  كان

كان و هلل شيئا واألمر يومئذ يوم ال تملك نفس لنفس *مسطورا في أّم الكتاب  اسمه

كلمتنا عليكم ل حّجة ياتجعلنا اآلقد ا نّا نحن و *شهيدا كّل شيء على  اهلل

لو  اهللت *بصيرا الحّق  باهللكنتم  نا  حرف بمثلها فأتوا برهانكم على  فتقدرونأ

لو و يستطيعوالن  الكتابهذا  ن يأتوا بمثل سورة منأعلى  الجنّ و اإلنس اجتمعت

من  آرائكمفي  اتّقوا اهللاء معشر العلميا  * ظهيراالحّق  على بعضهم لبعض كان

 عرضواأو * شهيداو حاكمابالحّق  قد كان عندنا فيكم منكر الذّ فإّن  هذا يومكم

 على الّصراط موقفا على مةيٰ القفي  لكمفإّن الحّق  اهلل تأخذون من غير كتابعّما 

عسى و * ينامب ا ثما األلواحفي كّل  جعل الّظنّ قد ا ّن اهلل و *مسئوال  قد كانالحّق 

بالمنيبين قد كان ا نّه  هذا يومكم من قبل كمنفسكسبتم ألعّما  عنكمو يعف أناهلل 

الكتاب هذا  منالخالص  حّرم عليكم من غير العلمقد ا ّن اهلل و *غّفارا رحيما 

الحّق  على هذا عليكم كتاباقد نّزلنا ا نّا نحن و * اجتهاداوالحّق  غيرعلى  حكما

لكم ا ّن و *بعيدا الحّق  غيرعلى  كنتمعّما  فضلنافي  اهللقّدر مّما  لتعلموا *مشهودا 
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 عّما يسئل اهلل من عباده * مسئوال بالحّق  الحّق  على الّصراط مقامامة على القيٰ  في

 يريكمفسوف  *الكتاب مستورا  ذلك فيالحّق  دين اهلل من غير حكمفي  يعملون

 أهل منيا أيّها المأل  *قريبا الحّق  علىبالحّق  األرضعلى  بغتةالّذكر  آياتاهلل 

الحّق  تاهلل * امبينالّذكر  عند اتّبعوا الكتاب منو ّن بعلمكمتغترّ ال و الكتاب اتّقوا اهلل

 الحّق  اهللعند  مناء الّسملة من الّصحف المنزّ كّل  اتّبعقد و ا اّل  اتّبعهقد من نفس  ما

 نكر وحدانيّةأقد فا اّل  نكر الكتابأقد من نفس  ماو *خبيرا  تعملونبما كان اهلل و

 بالحّق  النّار مأوٰيهكان و بالحّق اء الّسملة من الّصحف المنزّ و ينالنّبيّ ب كفرو الّرحٰمن

 لهدىاء ش لوا ّن اهلل و * يّامقضبالحّق  الحّق  على في أّم الكتاب الحكم اهللقّدر و

 بالحّق  اهللعند  من ّق لحا ّن الّذكر و نا للعالمينآياتن قد بيّ ا ّن اهلل و *جميعا  النّاس

 باهلل العلكانوا ف ناآياتلّما كفروا بالنّاس  ا نّ و *را قدي شيء كلّ على  كان اهللو
ّ
كفورا  ي

في أّم  سّماه اهللقد الّذي  الّسّجين واد منفي  كفروا مقعدهمالّذين  سيعلمو *

لنّكم من نار نبدّ و الحميم نذيقنّكم من حرّ بالحّق  ا نّا نحنو * جحيماالكتاب 

بما كنتم اء جزاهلل عند  منالحّق  لهو هذاا ّن  * ايّ مقض حكم الكتابعلى  الّسموم

 اهلل العلذكربو ناآياتب
ّ
 * يّاشق هآياتبو باهللبما كنتم  المثلعلى اء جز هذاا ّن  *عنيدا  ي

أنزل الّذي  الحمد هلل *مفعوال بالحّق  كان وعد اهللا ّن و لحّق الّرحٰمن  ربّكمأمر  ا نّ و

ا نّا نحن و *مستقيما  خّطاحّق ال على نالعالميفي  عبدنا ليكونعلى النّور من عنده 

مكتوبا  عليّافي أّم الكتاب  اهللعند  كنتقد ا نّك ا لينا  اهلل أوحى بماا ليك  ينوحقد 

هو اهلل واء يش يعّذب منواء يش لمن فيغفر اهللبالحّق  األرضو الّسٰموات ما في هللو *

 هللا اّل  فيه الحكما مو اهللا لى  اتّقوا من يوم ترجعون فيه *قديرا كّل شيء على  كان

 يءالشّ بعض  من شيءعلى  بشيء نظلمال ا نّا و كسبتبما  نفسكّل  فينوهنالك 
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 يفّرقونال و هآياتبو باهلل آمنكّل  المؤمنونو من ربّها ليه  أنزلبما الّذكر  منآ* قطميرا

 لنا فاغفره طعناأو اهللذكراء ند ربّنا سمعنابالحّق  المسلمونقالوا وه آياتمن أحد  بين

ا اّل  نكلّفكمال بالحّق  ا نّا المؤمنونأيّها  يا *مآبا  بالحّق  لمصيراا ليك و الحّق  فإنّك

يرسل و ن يخّفف عنكم العذابأيريد اهلل هلل وحده الملك  قد كانو استطعتمبما 

على  اكتسبتبما  كتبنا لهقد و ا اّل بشيء  كسبتأقد من نفس  ماو رحمته عليكم

لنا  فاغفرهو ا اّل ا لٓه  الالّذي الحّق  لوا ربّنا اهلل ربّناقو *حكم الكتاب محفوظا 

 *مآبا بالحّق  الحّق  على ا ليك الّرجوعلنا  اكتبو نايٰ مولأنت  ا نّك انرحماو برحمتك

ا لٓه  الالّذي  اهلل * يّاقواألمر على  عبدهل األلفف خلق حرقد هو ا اّل ا لٓه  الالّذي  اهلل

ا اّل ا لٓه  الالّذي  اهلل * قديرات حكم الكتابعلى  حكمهلحرف الاّلم قد قّدر هو ا اّل 

من بالحّق  الحّق  على الكتابأّم  فياء ش بما هأمر نبساطالاء رف الرّ جعل حقد هو 

 * يّامقضالنّار  حول

 

  يمانسورة اإل( ٣)

  الّرحيمالّرحٰمن  بسم اهلل

 عبده ليعلمعلى  القرآن زلأن قد اهلل *ه طٓ  ﴾أنزلناه قرآنا عربيّا لعلّكم تعقلونا نّا ﴿

 يغير ذ يّاعربالفرقان  أنزل الّذيهو اهلل  *قديرا كّل شيء على  قد كانأّن اهلل النّاس 

تأويل  منو هآيات ليريكم من *تنزيال  الخالصالحّق  على عبدهعلى  عوج

  صراط هذاا ّن  *بديعا  المستقيمبالحّق  القيّمالّصراط على  األحاديث
ّ
 في علي

 العلمن اهلل  البديعالحّق  على األرضو الّسٰموات
ّ
ا اّل ا لٓه  الالّذي  اهللهو  * يّاسو ي

 الّصحففي  اهللأنزل  لماو للّرسلمصّدقا  األكبر كرذّ الالكتاب بهذا  نّزل عليكهو 
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ا ّن  *مستورا النّار  حولقد كان في أّم الكتاب الحّق  هوو الحّق  اهللذكرتبديل لال 

 اهللسبحان و *فا اختالفيه  نزل لوجدواالحّق  اهللعند  غيرمن لو كان  لكتاباهذا 

في هذا أحصيناه  كّل شيءواء الّسمال في و األرضفي  شيءعليه  ىفيخال  ربّنا

الّذين ا ّن و *مسطورا  اهللعند  منقد كان الحّق  علىو اهلل مستترا بإذن الكتاب

 اهللهو و *أليما  عذاباالحّق  هلللهم بحكم ا عتدناأقد ا نّا  ّرفيعيكفرون بباب اهلل ال

 بالحّق  اهللعند  الكتاب منهذا  عبدناعلى  نّزلناقد ا نّا نحن  *عزيزا حكيما  كان

من شئنا من و اهللا اّل  يلهاأوت يعلمما و متشابهات فيه محكمات غير ياتجعلنا اآلقد و

ه بحكم آياتعلى  اهلل بفضلقد كان فإنّه  يلهأوتالّذكر  فاسئلوا عباد اهلل المخلصين

قد  من لدنك من رحمتك كمالنا  هبو هديتناا ذ  بعدربّنا نحمدك  *عليما  الكتاب

ال و هملاأمو تغنيهمال  األكبر اهللذكريكفرون بالّذين  ا نّ  *وّهابا  مقتدرابالحّق  كنت

 أصحاب هم ئكولأفلهم من دون اهلل قدرة ما و بشيءالحّق  من دون اهلل الدهمأو

من اء يش منعلى  بنصرهأيّد  قد هللا *أبدا  ئمااا دفيهبحكم اهلل العدل خالدا  النّار

 ذلك كلّ و األموالو البنينواء النّس حّب  كم بظلمكم باهللنفسنّا ألزيّ قد ا نّا و عباده

 اهلل العلذكرينصرون للّذين المآب  جعل حسنقد ا ّن اهلل و متاع الموت
ّ
 همأيديب ي

 هلل الغن احبّ أموالهم و ألسنتهمو
ّ
 أهل وكاجّ حا ذ و *حميدا عزيزا  كان اهللهو و ي

هلل فاطر  هيسلمت وجأا نّي  يربّ  يعلّمنبما ا اّل  يعلم لال فقل بشيء  الكتاب

ن أاهلل على  فحّق  يذكرعن  اإلعراضمن يستكبر عن عبادته بو األرضو واتالّسمٰ 

اهلل أراد  ماا اّل  تريدونما و *مستحّقا  عدالبالحّق  الحّق  على األكبريحرقه بالنّار 

 اأيّام ا اّل النّار  تمّسنالن  المشركون منكمقال و *حكيما عليما  قد كانا نّه  فيكم

قد  ّن عذاب ربّهمأب همنفسيشهدون ألالنّار  حولمة القيٰ  جمعناهم يومفإذا  معدودة
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 نزعيواء يش الملك مني هلل يؤتالملك ا ّن و *قديما  ىلد منفي أّم الكتاب  كان

الكافرين  لّ نذقد ا نّا نحن و *قديرا كّل شيء على  كان اهللهو واء يش عّمنالملك 

قد و بالحّق  كأيديفي  جعل الخيرقد ا ّن اهلل و ؤنايشبما المؤمنين  نعزّ و ؤنابما يش

 يالجهماا  و النّهارو اللّيل بدعفي ا ّن و *يمينا مرفوعا الكتاب أّم  فيك أيدي جعل اهلل

 هذا األكبر ذكراهللل آياتاء األحي منا خراج األموات و األموات من اءا خراج األحيو

 العل اهللعند  اللّوح الحفيظقد كان في  ذلككو
ّ
ال الّرحٰمن  عباديا  *مكتوبا  ي

يلقى اهلل بكفره  منو المؤمنين من دون الّسابقين مناء أولي تتّخذوا الكافرين

اهلل ا لى و بنفسهالحّق  حّذركمقد و شيءمن من اهلل  له فليسهذا  ناذكرو بالكتاب

 اكتسبتعّما  الّرحٰمن تخشون ربّكمكنتم  نا   *مرجع العالمين جميعا قد كان  الحّق 

ربّكم من قبل يوم تجدون  مغفرة منا لى  فاستبقواالّشيطان  من عمل كمأيدي

هو و بالحّق  األرضما في والّسٰموات  ما في يعلما ّن اهلل و محضرة لديكم كمأعمال

 اهللعلى تقولوا اّل أ بنفسهالّرحٰمن  عباد اهلل يحّذركميا  * يّاغنعن العالمين  كان اهلل

 الحّق  على بعبادهقد كان ا نّه و تعلنونما و كمأنفسفي  تخفونما  يعلما نّه و لحّق ا اّل 

 األكبر اهللذكرفي  يتؤمنون باهلل وحده فاتّبعونكنتم  ا نالنّاس  أيّها يا *رؤفا بالحّق 

ا نّا و *غّفارا رحيما المؤمنين بقد كان ا ّن اهلل و لكم خطاياكم اهلل بّكم ليغفرمن ر

بعض على  اهلل الكبير بعضهمذكريّتهم بل ذرّ نفّض والّرسل بكلمتنا  فينصطقد نحن 

هو و اهلل الّسميعبإذن  األبوابتيناك حكم آقد ا نّا نحن و *بحكم الكتاب مستورا 

ة ءامرتقبّلنا عن و يممرعلى  روحناقد نّزلنا ا نّا نحن و *شهيدا كّل شيء على  كان اهلل

  ها هللعمران نذر
ّ
 بّشرناقد ا نّا نحن و *خبيرا  المؤمنين ادهبعبكان  اهللهو و العلي

 
ّ
في أّم  ذلكب نجعلهو من اهلل هذا األكبر لكلمة اهللمصّدقا  يحيىباسمنا ا يّ كرزالنّبي
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ن أنريد ا ذا  ناأمر اهلل كمثلعند  لعالمينمثل خلق اا ّن  *حصورا و سيّداالكتاب 

علّمك قد ا ّن اهلل و * موجوداالنّار  من حولكتاب اهلل الحميد  كان فيكن فله  نقول

قد ا نّك و ئها من الّصحفاورما و بورالزّ و ةاالتّورو اإلنجيلو الفرقان علم الكتب من

أوحينا  قدنّا نحن ا  و *المستور موقوفا اء من البالنّقطة  بابعلى  ربّكعند  كنت

 ئثاعليك الخبحّرمنا و بالحّق  الكتابهذا  عليكنّزلنا و الغيباء أنب منا ليك 

كان وبالحّق  لعّز دين اهلل القديماء ك رجذكربالنّاس  يّبات ليؤمنونّط حلّلنا عليك الو

ن يمّسوك في شيء بشيء من العلم فقد أون وا ّن الّذين يظنّ  *عليما بكّل شيء  اهلل

وا ّن اهلل قد  *ة وكان اهلل على كّل شيء شهيدا مجتثّ  تةميّ  ن الّسماء ا لى أرضخّروا م

ة من نور ذات اهلل القديم ربّنا وهو اهلل بذواتنا وكينونتك متألأل جعل ذاتك ممسوسة

ا اّل  يضّروالن و كذكرفي  همأنفس مكروا المشركونقد و * كان على كّل شيء قديرا

أنت و الحّق  اهللا لى  رافعكو متوّفيكو كرمطهّ ا نّي و دهبعه ىفوقد ا ّن اهلل و همأنفس

 اهلل ذكرفي النّاس  يختلفونفيما مة القيٰ  اهلل يومبإذن  تحكم
ّ
كّل على  كان اهللو العلي

 بغتة كرذّ الئهم افلّما ج اهللأنصار  نحن المدينة أهل بعض منقال ا ذ  *شهيدا شيء 

 ع صراط هذاو فاعبدوهالحّق  ربّكمو ربّيا ّن اهلل و ن نصرتنامعرضون يهم ا ذا 
ّ
 لي

هم أنفسفي  يجدونال ثّم بالحّق  النّاس بين يحكم اهللفسوف  * يمامستق ربّكعند 

 األمر بلغا ذا و * يّامقضفي أّم الكتاب  األمر قد كانو الخالص حرجا من حكم اهلل

هو ا اّل ا لٓه  الالّذي  تعالوا ندع ربّناقل و المشركين مع اهللبإذن  ة فحاججدّ الشّ ا لى 

 *خبيرا  شيء كان بكلّ  اهللهو و شاهدا عليناالحّق  لهو ا ّن اهللو كمأنفسو ناأنفسب

 نرسل عليهمقد ا نّا واء الّسمطرف ا لى  النّاس ينظرون الكّفارمع  اهلتبلو  كفوربّ 

ا ّن  بعض من عليهاو األرض ئك لحرقتادع لوالو النّار حجر اهلل صاعقة منبإذن 
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اء سومن اهلل  كلمةا لى  الكتاب آمنوا أهلقل يا  * يراقدكّل شيء على  قد كاناهلل 

تتّخذوا من بعضكم ال و * يئاش تشركوا بعبادتهال و ا يّاها اّل  تعبدوا أاّل  بينكمو يبين

 كلّ على  كان اهللهو و شيءكمثله  واحد ليسا لٓه  هو مانّ ا  من دون اهلل أربابا  بعضا

    *شهيدا  شيء

 

  ةدينسورة الم( ٤)

  الّرحيمالّرحٰمن  بسم اهلل

ا ن كنت من و نءارا ليك هذا القأوحينا  نقّص عليك أحسن القصص بمانحن ﴿

 لدى منيريدوننا للّذين  القصص ابيّنّ قد ا نّا نحن  * همطٓ لٓ ا ﴾قبله لمن الغافلين

النّاس  ليكونالحّق  علىبالحّق  الكتابقد نّزلنا ا نّا نحن و *مجيبا و الباب محبّا

ّمة أكّل على  الكتابقد نّزلنا نحن  ا نّا *الّذكر مكتوبا  اسمعلى  الكتاب ذلك في

الحّق  هو ا نّهو *بديعا بالحّق  الحّق  على الّذكر الكتاب بلسانقد نّزلنا هذا و بلسانهم

 *مكتوبا اء عرب العربأمن قد كان حكم الكتاب على  في أّم الكتابو اهللعند  من

في أّم  قد كانا نّه وبالحّق  األعظمالّطلسم هو واء البلغ غبلأالفصيح من هو ا نّه و

 قمراو * العالمين شمسا مضيئاعلى  جعلناكقد ا نّا نحن و *مرقوما  يّاطلسمالكتاب 

على  هآياتبو باهللكانوا النّاس  لعلّ  *قويّا العالمين على  ركناو *بشرا عفيفا و * منيرا

قد و *ا يّ رضالحّق  علىالحّق  اهلل آياتبنوا ما كاالنّاس  لكنّ و *ال يكفبالحّق  الحّق 

 على يريكم عبدناألم  عباد اهلليا  *عجيبا الحّق  غيرعلى  هآياتبو باهللالنّاس  كان

جعل قد ا ّن اهلل و *مستحّقا هذا  القيّم الّدينفي  اهلل فيكمأراد عّما  وعيداالحّق 

هذه و *مكتوبا  ب حكم البابالكتاأّم  قد كان فيالّذكر شأن على و ناآيات ياتاآل
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قد و * يمامستقبالحّق  الحّق  على عنقه عهدافي الّرحٰمن  عنكان له لمن  هاحدا  

المشركون أنتم  المدينة أهليا  *ا يّ تقاهلل الحميد طاهرا بإذن  الباب ذلك في دخل

 يأتيهال الّذي  الفرقان كتابهو النّبيّين خاتمو آمنتم بمحّمد رسول اهللكنتم  ا نبربّكم 

كم إيمانفبه  ن تؤمنونا  الكتاب بمثله هذا  اهللبإذن  عبدناعلى  انّزلنقد فإنّا  الباطل

 ن تكفرونا  و *مشهودا  اهللعند  كذباقد كان الحّق  على الكتاب من قبلو بمحّمد

 *معلوما بالحّق  الحّق  علىباليقين قد كان  كمأنفسعند  كتابهو فكفركم بمحّمدبه 

 وفاتهبعد كفرتم بمحّمد كيف قد ما لكم  األعرابن حولها من مو ةالمدين أهليا 

مواطن في  وصاية وليّهفي  نبيّه عنكم عهداو اهلليأخذ  ألم *جهارا الحّق  غيرعلى 

فما هو ا اّل ا لٓه  الالّذي  آمنتم باهللكنتم  نا   * كثيرابالحّق  الحّق على  األرض من

 الحّق على  من قبلالحّق  كتابهفي  اهللأنزل  ما بغير كمنفستحكمون ألكيف لكم 

النّار  مأوٰيكم أنّ يقنوا أالكتاب فهذا و ناذكرتؤمنوا بال لو فوربّكم  *محفوظا بالحّق 

 من دون اهلل ما لكم و * أبداخالدا فيها 
ّ
 ماتقد فل *ظهيرا  يوم الفضلفي  العلي

عد بمن حولكم ال و آمنتم بمحّمدما كنتم ومن قبل  نفساأل منكم كفرا بعض

 *تنزيال  بالحّق الحّق  على القرآن تتدبّرونال ما لكم  كفرتم بوصيّهقد و ا اّل  عروجه

 فمن الجحيما لى  غكميبلالّذي  يدعوكم بدينكمالّشيطان و الجنّة يعدكمقد ا ّن اهلل 

 ا ّن اهلل و منكم فليكفراء ش منو منكم فليؤمناء ش
ّ
ا ّن و *جميعا عن العالمين  لغني

من  كمنفسرون ألتقدال  المدينة اتّقوا اهلل من يوم أهليا  *قديما القّوة هلل العزيز 

 كفرتم باهللكيف قد  لكم امف * مكتوبابالحّق  الحّق  على الحكم منّاقد كان و شيء

 عليكمقد كان ا نّه و رزقكم بجودهو خلقكمقد الّذي  هوا اّل ا لٓه  الالّذي  بارئكم

اتّقوا اهلل  *يال أوتالقرآن  تتدبّرون أفال *يال تنزالقرآن  تتدبّرون أفال *شهيدا بالحّق 
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 اهلل ذكرا لى  ترجعونال و كنتمفيما  كنتم نا   *شديدا الحّق  على أخذنا من
ّ
 العلي

 كمأنفست بأحاط قد نارامة القيٰ  في يريكم اهلل فسوف *قريبا الحّق  علىبالحّق 

 تجدوا من دون اهلل لن هنالك 
ّ
كان و بنفسينالحّق  اهلل من دونم منتأء *ظهيرا  العلي

كّل على  اهلل كانو بشيءالحّق  منتم من دون اهللءأ *محيطا كّل شيء على  اهلل

في  المثلينعلى  المدينة ضربا أهلعلى  فاضربالعين  يا قّرة *شهيدا شيء 

هما أحد جرين مرتفعينالشّ هما حول الباب جنّتين من ألحد اهللقد قّدر  فسينالنّ 

اهلل بإذن  كاناقد  هماو الكأسين فياء الم خر يشرباآلو الحوضين فياء الم ىقيس

قد كان له و المغربين في أرض نهرين اآلخرعلى و *ئين موقوفا االمفي النّار  حول

 اآلخرينفي األمر على  نّكماا   ينّولاألحدى الخليجين فقال لصاحبيه ا  في  حيتان

 نفسه نفسالكفر باليقين لأللى ع هوو ئمتيناق الّساعتينفي الحّق  ظنّ أما  نّيا  و

 فبالحّق  نصفواأالحّق فاهلل ت فسين بعدهللنّ و
ّ
 حولقد كان  الحزبينفي  فسينالنّ  أي

 األكبرالحّق  في المسجد الحرام رؤية العدلفي  عّرفهقد الحّق  ا نّ و * محموداالنّار 

 هلأيا  * رجال محدوداك اسوّ  ثمّ  نطفة منثّم  خلقك من ترابقد  الّذيكفرت بأ

النّار  مقعدكملقد كان الحّق  تاهلل الباب بابا آخرمع  كمنفسرك لم تجعلون ألالشّ 

  * لوما مخذوالمالكتاب بحكم 
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  يوسف سورة( ٥)

  * الّرحيمالّرحٰمن  بسم اهلل

م لي هالقمر رأيتو الّشمسو عشر كوكباأحد  رأيتا ني  ا ذ قال يوسف ألبيه يا أبت﴿

قد ا نّا نحن و *عظيما  المقام تلكيا الّرؤفي  ريناهأن قد نح ا نّا*  معٓ لٓ ا ﴾ساجدين

قد  لّماا نّا نحن و *مشهودا  اهلل الحفيظ الغيب من كتاباء أنب عليك من نقّص 

 كاّل ثّم  كاّل و *جمالنا ظاّل منيرا  لبسه اهلل كمثلأقد  دناه من شيعتنا المخلصينوج

 نالّرحمٰ  قصدقد و * يالجملحّق ا على يئاش بطن الكتاب من دوننافي  اهللأراد  ما

  البتول حسين بن ثمرةو نفس الّرسوليوسف  ذكرفي 
ّ
عليهما  طالب أبي بنعلي

 النّجومو القمرو مسالشّ ا ّن د االفؤ العرش بمشعره اهلل فوق أراهقد  *مشهودا  الّسالم

ا نّي  يوما بيهحسين عليه الّسالم ألقال ا ذ  *مشهودا  لنفسه ساجدا هلل الحّق قد كان 

هلل القديم الحّق  على ياطة لحباإل القمر رأيتهمو مسالشّ و عشر كوكباأحد  رأيت

 لعلّ  *بديعا بالحّق  الحّق  على الحديث أصدقهو ا اّل ا لٓه  الالّذي  اهلل *سّجادا 

عبّر رؤية قد الّذي  الحمد هلل * صبورابالحّق  الحّق على  ربّهم آياتبقد كانوا النّاس 

شهادته قد قّدر ا ّن اهلل و *مشهودا الحّق  حولد االفؤ أرضعلى بالحّق  الحسين

ه أشهد اهلل قدألّن  *مقبوال بالحّق  الحّق  على لنفسه عن نفسهالتّوحيد  بشهادة

الحكيم  خبرألقد و *مشهودا بالحّق  الحّق  على من نفسهالتّوحيد  بنفسه بشهادة

قد  الفجرالقرآن  ا نّ  *مستورا حّق ال حبيبهعلى  القرآن في نّزلقد  عن سّر رؤيته فيما

 الحّق  لىع الحسين كتاب اهلل لقتلفي  سجدوا نجوم العرشلقد و *مشهودا  كان

 جعلقد  الّذي اهللهو *  عشراو حدىا  في أّم الكتاب  تهمعدّ قد كان و بالحّق 

قد الّذي  هوو *كرها و رغبةبالحّق  الحّق  على شّعتهأمن اء األشيق يحقافي التّوحيد 
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حروف قد قّدر الّذي  هوو * مثاالبالحّق  الحّق  على الحروف لنفسه بنفسه قخل

 ئّمة كلمةجعل األقد الّذي  هوو *عشرا و حدىا   األكبرالحّق  على تهألحديّ الهويّة 

في  النّجومو القمرو مسالشّ حكم بسجدة قد الّذي  هوو * الّرقوم سطرافي التّوحيد 

 اهللقد كان و هوا اّل ا لٓه  الالّذي  اهلل * راستوم حكم الكتابعلى  أّم الكتاب

بالقمر و مس فاطمةالشّ بأراد  قدا ّن اهلل و *ئلين حديثا االق أصدقالحّق  كميٰ مول

الّذين  فهم *معروفا في أّم الكتاب الحّق  ةئمّ أبالنّجوم و هآلو ى اهلل عليهصلّ  محّمدا

 ءيالف يبكون بمثل ظلّ النّاس  ا نّ و *قياما و سّجدااهلل بإذن  يوسفعلى  يبكون

يشرك أو الّرحٰمن  من يسجد من دونو *اء سو سّجداالحّق  اهللبإذن  الحسينعلى 

 لهو هذاا ّن  *أبدا  خالداالنّار  ن يدخلهأاهلل على  فحّق  * شيئاالعبادة في  مع اهلل

 لحّق ا هو ا اّل ا لٓه  الالّذي  اهلل *ربّنا عنيدا  آياتبكنتم  من ربّكم بمااء جز الحّق 

 نفساألو الّساعاتو ياتاآل بدع في ا نّ و * معبودابالحّق  رّب العالمينكان اهلل و

  اهللذكربكان  منكم منولي األلباب أل آيات اآلفاقو
ّ
ال و اتّقوا اهلل *شهيدا  العلي

 نبكّل  نميثاقه ع أخذنانحن قد فإنّا  من دون اهللبشيء  األكبر اهللذكرفي  تقولوا
ّ
 ي

ا اّل بشيء بالحّق  نحكمما و القيّمالعهد لك ذبا اّل  نرسل المرسلينما و هذكرب ّمتهأو

في  ئركماعن بصاء اهلل الغط يكشففسوف  األعظمالباب  ذلك في عهدهبعد 

  اهللذكرا لى  لتنظرنّ أنتم  هنالك الوقت المعلوم
ّ
ا نّا  المشركونقال و *شديدا  العلي

 ذلك كنتم في مأنتو كتابهفي  هلل نفسهحّذرنا ابعد ما من  ناأنفسعلى  ظلمناقد نحن 

سئلتم من قد ا ذا و تستطيعون الخروجال هنالك  *موقوفا النّار  في قطب اليوم

فإذا  ومقّ الزّ من صفوة اء مو حّرا فوق الحرّ النّار  من صفوةاء الم ليذيقنّكماء المالك م

 لكم اهلل ما قّدرو تمنّون الموتو أجسادكممن اء عضعت األتقّط  شربتم قطرة منها
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الّذين  ا نّ و *محيطا بكّل شيء  قد كانا ّن اهلل والّدنيا  في باهلل لشرككماء جز ذلك

هدى من على  ئكولأفمن الباطل بشيء  ياتمن اآل شيئايشترون ال و اهلل يوفون بعهد

  اهللذكر
ّ
في أّم  الحكمقد كان و كتاب اهللفي  حّقاالجنّة  أصحاب هم ئكولأو العلي

 يّانقو مخلصابالحّق  الحّق  على هآياتبو يؤمنون باهلل الّذين ئكولأ *ورا مسطالكتاب 

 الحّق  على المآب حسنو ضعف الثّوابمة على القيٰ  يجزيهم اهلل يومفسوف  *

قد الجنّة  هولهذا ا ّن و *موفورا اء جز من ربّكمالحّق  هولهذا ا ّن  *مرتفعا بالحّق 

 *محمودا بالحّق  الحّق  دين اهللفي  عملونتكنتم عّما  كمعمالألاء جز اهللقّدر 

الحّق  على اهللعند  منما كان هو و اهللعند  منالحّق  لهو هذا ناذكرّن غير أظنّون فتأ

من و *را الحميد جهرة كثي تكفرون باهللكيف ما لكم  اهلل الكذبى عل فتقولونأ

 سبيلى عل الخالصالّدين  وهو حول الباب ا يّاها اّل  تعبدوا أاّل العباد  فيقى اهلل تّ ا

  *حسانا ا  اء ستواال

 

  هادةالشّ سورة ( ٦)

  * الّرحيمالّرحٰمن  بسم اهلل

 ال تقصص رؤياك على ا خوتك فيكيدوا لك كيدا ا ّن الّشيطان لإلنسان ﴿
ّ
قال يا بني

على  نا الكتابأنزلقد ا نّا نحن و *عليّا  رحمة ربّك عبده ذكر* س مٓ لٓ ا ﴾عدّو مبين

  ذكراهللبالنّاس  نعبدنا ليكو
ّ
من أراد  ماا ّن اهلل و *شهيدا الباب  ذلك في العلي

 حببكماهلل فاتّبعوه ي تحبّونكنتم  نا   *تنزيال الحّق  حكمهدون هذا  يومهفي  العباد

يعمل فمن  *مسطورا الحّق  أيديعلى  كتابهفي  األكبر اهللذكراء جز قد كانو اهلل

من و * موفورابالحّق  الحّق  علىاء جز مةالقيٰ  ه يومنوّفينّ فإنّا  مثقال ذّرة من الخير
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في  سّماها اهلل القديمالّتي قد  اهلل من ناربإذن  نذيقنّهفإنّا  رّ الشّ ذّرة من  يعمل مثقال

 علقال ا ذ و *سموما أّم الكتاب 
ّ
 بنيا  ي

ّ
خوتك إلك أمر راك اهلل منأمّما  تخبرال  ي

 هلل  صبراو همأنفسعلى  ترّحما
ّ
ن كنت ا   *حميدا عزيزا  كاناهلل هو و الحّق ب العلي

 همأنفس ن يقتلنّ أا بقضى اهلل فيك فيكيدوا لك كيدمّما  بعضفي  كأمر تخبرهم من

لوجهك اء ش كمااء ش قدا ّن اهلل و *شهيدا الحّق  ون نفسكاهلل من د محبّةفي 

ن أاء ش كمااء ش قدا ّن اهلل و *صبيغا الحّق  علىبالحّق  األرضعلى ا مرّ مح بدمك

قتيال الحّق  لدىالحّق  غيرعلى  األرضعلى  نفسكو با شعرك من دمكمخض كيريٰ 

 حريمكو ن يرى بناتكأباء شكما اء ش قدا ّن اهلل و * يّاعر األرضعلى  جسمكو *

يرى وجوه  نأباء ش كمااء ش قدا ّن اهلل و * سارىأالحّق  غيرعلى  الكافرين أيدي في

 غيرعلى  حةمجر األرضعلى  بدانهمأو همفسأن بصبغ ةرّ ك محمأيديبين  شيعتك

نتك من سّر المستسّر من كينوفي  اهللقّدر مّما  بشيء فال تظهر *مطروحا الحّق 

ك أمر م منهخبرتأن إف * قليال حرفا لنفسك من بعض القولاألحديّة  شهادة

اهلل عن  لحّب هم أنفس يفدونهنالك  * قليالالحّق  على شيئاالّسّر  على المستسرّ 

ا اّل ا لٓه  الالّذي  اهلل *عطوفا بالحّق  الحّق  على بعبادهكان اهلل و اهللا لى  نفسك شوقا

 فيالحّق  على الّرحٰمن ربّهم آياتبكانوا النّاس  لعلّ  بديعا الحديث أصدقهو 

الّسّر  على حرفاه أمر من سرّ ا خوة يوسف  علموالقد و * شكوراحامدا  البابسبيل 

في  القتلعلى اء الّشهدو النّبيّين جرت سننقد لذا و *ل مستسّرا المجلّ  الّسرّ ب المقنّع

بعد  كفرهالّشيطان  مضى منلقد و *شهيدا الحّق  على بكّل شيء كان اهللو سبيله

 على األلواحفي كّل و ئهاصفيأو الّرحٰمن عند من مراأل ذلكبقد كان و يوسف قتل

الحّق  غيرعلى  األكبر الكلمةعلى  كفره هّمابعد  لقد همّ و *ملعونا بالحّق  الحّق 
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بعضها الّتي قد كان  بحر الّظلماتفي  يلقيهو فسيذهب اهلل هّمه عن قريب *عظيما 

الكتاب  علمفي  يسبقوناال  نأظلمونا الّذين  سيعلمو *فوق بعض مّواجا نكيدا 

 العالمين باهلل على  كنّا قدو حرفا
ّ
قد ا ّن اهلل و *محيطا بالحّق  الحّق  على العلي

علّمك قد ا ّن اهلل و * ة المستسّرة سّرامن الخمسة الخفيّ في أّم الكتاب  حسبكأ

علما ما ال يحيط به من  لّمناكع نحن قد اا نّ و *من قبلك خبرا به  يحيطما ال  علما

 ألم ينشما و *الّرحٰمن  لدى البدع بدعا منعلم  كعلّمناقد ا نّا نحن و * قبلك خبرا

 على نطققد ا ّن اهلل و * شيئاربّك  علمفي ما كان و بشيء الكتابفي  لم يك اهلل

 علىبالحّق  الحّق  عهدنافي  عباد اهلل ياا ليكم  نعهدألم  *حديثا  بالحّق الحّق 

سلما و مصّدقا األكبربالحّق  الحّق  ا اّل الحّق  اهللعلى تقولوا  أاّل  *عهدا ثقيال الحّق 

حبّا لشيعتنا من لدن  *غليظا  ميثاقاالّذّر  مشهدفي  عنكم أخذناقد ا نّا نحن و *

  اهللعند  من مراأل قد كانو الحّق  على بديع
ّ
 عليكمأراد  قدا ّن اهلل و *عظيما  العلي

 غفلةقد كانوا في النّاس  ا نّ و *مفروضا  األكبرالحّق  على اأمرالكتاب في هذا 

 كبيراا عليّ  كان اهللهو و الحّق  غيرعلى  العظيمنا أمر من األكبر الباب هذافي  شقاقو

 الغنهو  اهلل *
ّ
 ناذكرغكم عباد اهلل يبلّ ألم  *محيطا بكّل شيء  كاناهلل هو و عنكم ي

 الورقة ذلك في اتّقوا اهلل األرض أهليا  *العظيم مرارا نا أمر منبالحّق  الحّق  على

الحّق  علىئه اأوليو اهللكما هو  لحّق بالحّق  فإنّه هذااألحديّة  جرةالشّ المنبتة من 

  *شهيدا كّل شيء على  كانا ّن اهلل و حّق ل
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  يارةالزّ سورة ( ٧)

  الّرحيمالّرحٰمن  بسم اهلل

ويتّم نعمته عليك وعلى آل  وكذلك يجتبيك ربّك ويعلّمك من تأويل األحاديث﴿

 ﴾أتّمها على أبويك من قبل ا براهيم وا سحاق ا ّن ربّك عليم حكيم ايعقوب كم

اء ستواال خّط على و نا ليكون للعالمين بشيراذكرعلى  الفرقان أنزل قد اهلل * طٓس 

 على الّذكر من جود األرضو الّسٰموات أهلعلى  تممنا نعمتناأقد ا نّا نحن  * نذيرا

 اهلل ذكرهذا  يومكمفي اء عظم النّعمأجعل قد ا ّن اهلل و *نعاما ا  بالحّق  الحّق 
ّ
 العلي

تأويل  علّمناك منوبالحّق  اجتبيناكقد لك ذكو *شهيدا كّل شيء على  كان اهللو

 هلل  اإلجابةفي  كنتقد ا نّك  دونكألحد  يينبغما ال  الكتاب
ّ
على سابقا  العلي

قد و من عبادهالحسين  اجتبىقد ا ّن اهلل و *مذكورا الحّق  علىبالحّق  األبواب

 حرفاالّرحٰمن  من علم وتهخا  لّما سبق ا نّه و *شهيدا و ماماا  بالحّق  الحّق  على جعله

 تمّ أقد ا ّن اهلل و *مستورا تر السّ من سّر  مستسّر الّسطربما كان في الّسّر  على امقنّع

على بالحّق  ن جعل اهلل فضلهم كفضل نفسهأئه باصيأوو الحسينعلى  نعمته

 دعىقد و لنفسهالحّق  ئره بزيارةاتقبّل من زقد الّذي  هوو * العالمين جميعا

 اهلل لسّرهقّدر  ماو الحّق  على من غير تشبيهو ها اّل ا لٓه  فال بعرشهالحّق  على لمصرعه

 وعد اهللقد كان و نفسهاء لق هئراوعد لزقد الّذي  هوو *يال أوحرف من الحرف تعلى 

 يارةالزّ  بيلربيع من سالتّ في  ربيعالتّ قد قّدر  يالّذهو و *مفعوال الحّق  علىبالحّق 

 هوو * يّامقضالنّار  حولالكتاب في أّم  مراأل قد كانو بالحّق  الحّق  على يارةالزّ في 

 *مستورا الّسّر  من الّسطر حول اأحرفبويه ألو الّسرّ  من فاختار ليوسف حراقد الّذي 

ئن لم االكهو و *مذكورا بالحّق  الحّق  على معه شيءلم يك و قد كانالّذي  هوو
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 علّمك منقد الّذي  هوو *موجودا بالحّق  الحّق  على شيءرتبته  في يكونال و يزل

الّذي  هوو *بديعا الحّق  منبالحّق  الحّق  علىشئنا بما  شئتكما  األحاديثتأويل 

 *قديرا كّل شيء على  اهللكان و البابعلى  عزازاا  الباب  ذلك الهندسة من رفعأقد 

الحّق  علىو األكبربالحّق  جهرةالّذكر شأن  فيبالحّق  ا ليكم اهللأنزل  ما فاتّبعوا

بالحّق  الّرضوان جنّة العدن من حولا اّل  كمنفسنريد ألن ال نحفإنّا  *ا سرّ  األعظم

الحّق  على الو األكبر للباباء نريد منكم جزال ا نّا نحن الحّق  فوربّكم *موجودا 

 العجز هلل و الّصبرا اّل  * شكورا
ّ
الد مألت البلقد و * حميداعزيزا  كان اهللهو و العلي

في  ءنقرما و ناكمأبدكما  مددناكمأقد  ا نّا نحنو *جودا الّرحٰمن  من فيض ربّكم

 تتذّكرونال ما لكم  *كثيرا الّذكر  لدى نا منآياتجحدكم با اّل  األكبركتاب اهلل 

تعلمون  ال مواتاأكنتم و تكفرون باهلل فكيف*  قليالالحّق  اهللعند  ا منذكر كمأنفسب

ثّم  رزقكم ثمّ  خلقكمقد الّذي  هوو * شيئابالحّق  الحّق  على م الكتابمن عل

يوم تخافوا من  الأاهلل عند  من األكبر الكلمةا ّن ما لكم اء ش ا نيحييكم ثّم  يميتكم

ل اهلل ولشيعتهم على آلحٰمن وشيئا والملك يومئذ الحّق للرّ  مولى عن مولىي ال يغن

يوم يقوم الّروح والمالئکة حول الّذكر  *الحّق بالحّق قد كان في أّم الكتاب مكتوبا 

لن يدخل الجنّة ا اّل من كان له في عنقه  *ا ممدودا لّذكر بإذن اهلل الحّق صفّ على ا

لن  *وقد كفروا الّذين قالوا كلمة الّسوء على غير الحّق غرورا  *عهد من اهلل قويّا 

الحكم قد كان و المشركة هممانيّ أو نصارى تاهلل تلك أيدخل الجنّة ا اّل من كان هودا 

 *مشهودا الحّق  على اأمربالحّق  الّرحٰمن يلقون منفسوف  *معروفا الكتاب أّم  في

 ذنأمن ا اّل  *ضّرا ال و نفعاالّذكر  من دون همنفسأل يقدروالن ويستطيعوا لن  أولٓئك

النّاس  أيحسب *ثوابا الحّق  على حرفاكتابه من عبدنا في بالحّق  قالو الّرحٰمن له
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ا لى  النّاس ساقيهم لينظرون لّساق عننكشف ا كاّل يوم *عن الخلق بعيدا كنّا  نّاأ

 * يالسبالباب مع  تنا اتّخذنالييا  فيقولون *قريبا  المحشر في أرض هذكرو الّرحٰمن

 منالّذكر  ئنااجلقد  *مآبا الحّق  غيرعلى  من الّرجالالباب  ليتنا لم نتّخذ دونيا 

  * عنه محجوباكنّا  قدو ئلناامن شمو خلفنا منو ناأيديبين 

 

  الّسرّ  ورةس( 8)

  الّرحيمالّرحٰمن  بسم اهلل

 رفعأقد الّذي  الحمد هلل * ٓص مٓ لٓ ا ﴾يات للّسائلينءالقد كان في يوسف وا خوته ﴿

 في ياتاآل نّابيّ قد ا نّا نحن  *رقيبا كّل شيء على  كان اهللهو و كتابه العزيزفي  هآيات

الباب  حولكانوا  قد هم الّذينأولي األلباب من  األفئدة أهلعلى  الكتاب ذلك

 حولفي ا وليّ  الكتابفي  جعلهقد ا ّن اهلل و رفع يوسف باسمناأقد ا ّن اهلل و *وحيدا 

 يباثنتالّرحٰمن  هاقّدرو التّوحيد خوته كلمةا  و يوسف جعلقد ا ّن اهلل و *موقوفا النّار 

 على اليوم المعلوم في ربّكعند في أّم الكتاب  هذه الكلمةكانت قد و حرفاعشرة 

 ئلين ببابنااللسّ التّوحيد  جعلقد ا ّن اهلل و *وحيدا  األرضعلى بالحّق  ّق الح

حول الباب قّواما الحّق  على هم قد كانواالّذين  انبإذناألحديّة  في لّجة للواقفينو

اتّقوا  *معبودا الحّق  علىبالحّق  قد كان اهللهو و الحّق  هو ا اّل ا لٓه  الالّذي  اهلل *

 اهلل بإذن  د كنتمق عباد اهلل من يوم
ّ
 يلفظ منكم قولما  *مسئوال النّار  فيه حول العلي

 يوما من عباد اهلل بالحّق عبدنا ما كان و *رقيبا الّذكر بإذن  ئكة منّامال لديها اّل 

ّن يوم ا   *القسط ميقاتا على  لكممة القيٰ  مخلق يوقد ا ّن اهلل و *المخلصين مستورا 

الخّط على و قسطا القيّمالحّق  على ناأيديي بين ف اهللبإذن  الفصل وضع الميزان
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 دين اهلل جهرةفي  تعملونكنتم عّما  اليومفي هذا  ئكمينبفسوف * نا ئم موزواالق

 اّل أ *مبينا  عهدابالحّق  الحّق  على كلمتنا فيا ليكم  نعهدألم  عباد اهلليا  *سّرا و

كان  اهللهو و هوا اّل ا لٓه  الالّذي فسبحان  *غرورا عبدنا بعضا من الحرف في  تقولوا

 البابهذا  سبلعلى  الّرحٰمن سجدةا اّل  كمانشا  في  اهللأراد  ما *محيطا  ينبالعالم

 هوو *فراتا في أّم الكتاب  قد كاناء م منالمؤمنين  خلققد الّذي  هو *مقصودا 

 *اجا جأصل الجحيم أقد كان في  مالحاء م ق الكافرين منيحقا جعلقد الّذي 

آئه أوليو يريدون اهللللّذين  *رفيعا بالحّق  الحّق  علىعبدنا  آياتجعل قد اهلل ا ّن و

المؤمنين ب األرضعلى  جعلنا كلمتناقد ا نّا نحن و *ا يّ من قبل الباب مخلصا صف

 قّربناه لديناقد  نحنا نّا و *منظورا  مقام القدسا لى  رفعناهأقد ا نّا و *شهيدا 

الخالص بالحّق  القيّمالّصراط على  قفهأوقد  اهلل *مكينا الحّق  على جعلناهو

لمن  تبصرة * يّامقض الميزان من حكم الكتابعلى  نصبهأقد ا ّن اهلل و * مأمورا

 عند اهلل كان 
ّ
في الّرحٰمن  عند كانلمن  ةذكرتو *بصيرا بالحّق  الحّق  على العلي

 كلمتنا يوسف  باسمأراد  قدا ّن اهلل و *صبورا  بالنّار الحكيمالنّار  حول
ّ
الّذي  العلي

 الحّق  على اهلل خآئفابإذن  هآياتيرسل عليكم ي الّذهو  *مشهودا  النّار حولقد كان 

الحّق  حكمهفي الّرحٰمن  يخشى عنأو  ركّ ذّ ن يأاء ش لمن ةذكرت* رهبانا بالحّق و

 لعلّ  ةاآلخره نشأت آياتفي  علّمكمقد الّذي  هوو * يّامقضبالحّق  قد كانالّذي 

الحّق  لهو األرض ا نّهواء الّسم فورّب  *ا يّ رضالحّق  على هآياتبو باهللقد كانوا  النّاس

النّاس  ئاّل يقولل *جميعا عن العالمين  اهللبإذن  عهده أخذناقد ا نّا نحن و امن لدنّ 

 الحّق  ا لى يابحكمه هادكنّا  قدو هاتّبعناقد  لكنّا غيبة بقيّتهفي  بشراا لينا  اهلل أرسللو 

 لم * يّامقضفي أّم الكتاب  حكم اهللقد كان  عباد اهلل من يوم اتّقواو *ا يّ مهدو
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 منتعلمون  الا نّكم  الحّق فوربّكم *  كلمتنا ظنّا باطالو األكبر اهللذكرفي تظنّون 

 *قديما  من لدنهبالحّق  الحّق  على في أّم الكتاب علّمه اهللقد مّما  حرفاعلمه 

 طرفي  الّرحٰمن ربّكم ذكروا ذكرفا
ّ
في  كم اهللأمركما قد  زلفا من اللّيلو النّهار في

   * يّامقض الكتابأّم  فيحكم اهلل قد كان و كتابه من قبل

 

 اء سورة العم( ٩)

  الّرحيمالّرحٰمن  بسم اهلل

ا ذ قالوا ليوسف وأخوه أحّب ا لى أبينا منّا ونحن عصبة ا ّن أبانا لفي ضالل ﴿

 مّمن بشرى لعبادناو رحمةكّل شيء  الكتاب فيه تبيانزل أن قد اهلل*  نٓ مٓ لٓ ا ﴾مبين

 اهلل ذكربكان 
ّ
 هللاا اّل ا لٓه  ال حروفقالوا ا ذ  *بصيرا  الكتابعلم على بالحّق  العلي

 على مقنّعا الّسرّ ب امستسرّ  حرفااهلل  سبق من علمبما قد  بينا منّاأا لى  أحّب  يوسفّن أو

العالمين  أيديو ناأيديفي عّما  المستسّر مرتفعا رّ سفي  ئبااالّسطر غفي  محتجباالّسّر 

  يوسفشأن  في اهللأراد  فيما عصبةبالحّق  ا نّا نحنو *جميعا 
ّ
 محّمد النّبي

ّ
 العربي

 اهلل سّر المستسّر منقّدر و بانا بفضل نفسهأفّضل قد ا ّن اهلل و *حول الّسطر مستورا 

ضالال اء من سّر البالنّار  أهللى ع العالمين بالكشف المبين أيدي فيبما  هأمر سرّ 

قد ا ّن اهلل و *قديرا كّل شيء على  قد كان اهلل هوو العرش استوىعلى  الّرحٰمن *

 الّسٰموات اخترعقد الّذي  هوو *اء نشا  بالحّق  الحّق  على بقدرتهاء األشيخلق 

 اهلل أمر نّ أ النّاس ليعلم *بداعا ا  النّار  من حولالحّق  على هأمرب بينهما ماو األرضو

قد كان  اهللهو و *موجودا النّار  حول منبالحّق  الحّق  على في أّم الكتاب قد كان

أراد  قد اهللهو و *محيطا بكّل شيء  قد كان اهللهو و *رقيبا كّل شيء على بقدرته 
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اء جتبجعل اإلقد الّذي  هوو *يال أوتاء نقطة البعلى  سّر الّسطرعلى الّسّر مستسّر في 

 جذعا لى  واهزّ الّرحٰمن  عباديا  *مشهودا بالحّق  الحّق  على عرافاب لألمن الب

 علىبالحّق  في أّم الكتاب جعله اهللقد الّذي الحّق  اهلل ربّكمبإذن  هذا خلةالنّ 

 الحّق  على رطبا كمأنفسا لى  يساقط من عندهالّذي  هوو *عليّا الحّق  منالحّق 

قديما في أّم الكتاب  كان يومفي الّرحٰمن  لدى هذكربشرنا أقد فإنّا  * يّاجنبالحّق 

 تقولوا الو * يّامنسالنّار  حول الو الكتابيا في نسما كنتم  اليوم ذلك فيا نّكم و *

اسمعوا  *عشرونا و خمسةبالحّق  الحّق  على الّسنّ كان في  يكلّم عن اهلل منكيف 

هذا و مامكما   اهلل المنتظر البيّنات بقيّة يتانآ عبد اهللا نّي  األرضواء الّسم فورّب 

اهلل  يجعلنقد و * مسطوراالحّق  علىبالحّق  في أّم الكتاب اهللعند  قد كان يكتاب

 ا نّ و *ا يّ ح األرضعلى  دمت فيكمما  الّصبرو الّصلٰوةب يصانوأو كنت ينماأ كامبار

 غيرعلى  البابعلى  البابشأن  في األحاديث من بعضاهلل ن يدعون مالّذين 

 علىبالحّق  الحّق  اهللعند  الكتاب منهذا  بمثل أتوان يأفيقدرون أ * قليال الحّق 

ليس كمثله و شريك لهال  اهلل وحدها اّل ا لٓه  الو يقولبالحّق  فالحّق  *مشهودا الحّق 

 الجنّ و اإلنس اجتمعتلو  *قديما الحّق  علىبالحّق  قد كان اهللهو و مثلال و وكف

مثلهم و األرض أهللو كانوا و يستطيعوالن بالحّق  كتابالهذا  بمثل أتواأن يعلى 

على  الو يقدروا بمثل بعض من حرفهلن  الحّق  كفوربّ  *ظهيرا الحّق  على معهم

ال النّاس و ه بقدرته من عندهأنزل قدا ّن اهلل و * قطميراالّسّر  يالته من بعضأوت

 نوحيهالغيب اء نبأمن  ذلك * المثل بالمثل دون المثل تشبيهاعلى  يقدرون بحرفه

 مةاالقيلسوف يؤتيك ربّك يوم و *محمودا النّار  هلل الحميد حولكنت بالقد ا ليك 

في  دخل من شئتأ *مرفوعا بالحّق  الحّق  على الكّل من عندهعلى الحّق  حكم
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 *ا يّ جثالحّق  على النّار في ذرهمو عن الّظالمين حول جهنّم أعرضو رحمة اهلل

اهلل على  تفترون أملكم  ذنأ هللاء هذاتكفرون ببعضه و فتؤمنون ببعض الكتابأ

بالحّق  الحّق غير على الحّق  من غيرالّشيطان  بعلمقد كنتم  نّكمأمن حيث  كذبا

اتّقوا  *حفيظا بالحّق  ئكته عليكمالو كان اهللو الّذكر ناأنزلقد ا نّا نحن و *مغرورا 

يخشون ربّهم الّذين  ا نّ  *شهيدا  الحّق  على دين اهلل مخلصافي  كونواو عباد اهلل

 *ا يّ حول الباب صففي بالحّق  الحّق  على آئهأوليو الّرحٰمن عندقد كانوا و بالغيب

قريبا الحّق  ا لىالحّق  منة عالني همنفسأل يحتاجونمّما  هأحكاميعلّمهم اهلل فسوف 

  أوحى قدا ّن اهلل و *
ّ
 علىبالحّق  ةملّ هذه الفي  يحبّون اهلل فاتّبعونتكنتم  نا  ا لي

 يعبادعلى  ا نّيبالحّق  قال ربّكم اهللا ّن و * حنيفا الخلقا لى الحّق  منالحّق 

يقول عّما  اهلل تعالىو *رحيما بالحّق  الحّق  على كنتقد  الباب أهلمن المؤمنين 

قد  اهلل أمرفإّن  تستعجلوه فال اهلل أمر أتى لق * كبيراعلّوا  الباب آياتفي  الّظالمون

  * مفعوالبالحّق  قد كان وعد اهللا ّن و *قريبا بالحّق  الحّق  على كان

 

 اء سورة العم( ١٠)

     الّرحيمالّرحٰمن  بسم اهلل 

اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما ﴿

 عبدنا  ذكرفي  األكبر ذكراهلل *غ مٓ لٓ ا ﴾صالحين
ّ
د قالّذي  فسبحان *حميدا  العلي

 *قديرا كّل شيء على  قد كان اهللهو واء ش بمااء ش كما الكتاب ذلك في هآياتنّزل 

 امننّ قد ا نّا نحن و *شهيدا كّل شيء على  كان اهللو شئنابما ا اّل  شئتا ذ  كنتما و

قالوا  ذا   *مبينا  العظيمعظيما  الباب ذلك من سرّ  آياتخوته با  و يوسفعلى 
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رجاال  األرضفي الحّق  على اهلل فيكم لتكونواجعل قد الّذي  يوسف احجبوا آية

 لتكونّن من بعده قوماو بيكمأوجه لكم  ليخلوااألحديّة  أرضاطرحوه و أ *مستطيعا 

قد ا نّا و كمأنفسفيكم نفسا من  أظهرقد الّذي  هو * يّاقنالمستسّر  الّسرّ بالملك على 

 لعبدنا آيات األرضو واتالّسمٰ جعلنا قد ا نّا نحن و * يماكرالحّق  على جعلناه بشرا

 على هآيات مقعد الّصدقفي  يريكم اهللفسوف  *شهيدا كّل شيء على  كان اهللو

كان و حفالّص في  ياتاآلقد نّزلنا ا نّا نحن و *عظيما الحّق  من عندنابالحّق  الحّق 

في  اهلل آياتريناكم أقد ا نّا نحن و *عليما بالحّق  الحّق  على كرذّ البوه آياتباهلل 

عند  يكونونللّذين  الّسبيل جعل اهللقد و الحّق هو نّه أ لتشهدنّ  كمأنفسو فاقاآل

 عبده ليكونعلى  الكتاب هذاأنزل  قدا ّن اهلل و *مسئوال بالحّق  البابعلى  ربّهم

 ذلكفي  أحصيناقد ا نّا نحن و *شهيدا بالحّق  الحّق  على نابإذنالعالمين على 

بالحّق  الحّق  على األلواحفي كّل قين يالّصدّ و بيّينالنّ على  نّزل اهللكّل ما  الكتاب

الّسّر  على حرفاتركتم من كتاب اهلل بما  تركنا من حكمنا فيكمقد ا نّا و *جميعا 

 يءالشّ  من بعضالّرحٰمن  طاعة فيسبقونا ما النّاس  بكذقد و *المقنّع مستسّرا 

اء عم في عبدنا نظهر عليكمفسوف  *شهيدا الحّق  على كّل شيءعلى  كان اهللو

في  جعلهم اهللقد الّذين  ئكولأ *يّا عشو بكرةالحّق  ذكراهلليرتقبون الّذين  من نور

 من يقول آمنّا باهللالنّاس  منو *مستقيما  القيّمالّصراط على و بصيراالخالص  دينه

بعد ما  لسنتهمأكفروا بقد ف *بصيرا الحّق  على بعبادهكان اهلل و األكبر هذكربو

 باهلل  نّكم كّفارأنفوسهم في  مهمعلقد  اهللو همأنفس تناستيق
ّ
 *جديدا  العلي

 اهلل بإذن  واد الجحيمفي  منحرقهو النّار ط عليهمينحفسوف 
ّ
 هذها ّن  * قريبا العلي

بما كان اهلل و القيّمدين اهلل في  منافقينبما كنتم  اهللعند  مناء جزلكم  كانت
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 من عذاب رتكمأنذو من قبلكمالّذين  بؤان يأتكمألم س االنّ  أيّها يا *شهيدا تعملون 

اء الّسمجنّة عرضها كعرض من اهلل  عدكميألم  *شديدا بالحّق  الحّق  على الّرحٰمن

  ذكراهللبكان  ت لعبادنا منأعدّ  األرضو
ّ
ا يّ تقالحّق  علىبالحّق  كانو * مؤمنا العلي

 * يّانعما طر عمالنّ من و بالحّق  الحّق  على نابإذن كمأنفس هيتشتما فيها لكم  *

الحّق  علىبالحّق  هللكان او شيءالّرّب ليس كمثله  هوا اّل ا لٓه  الالّذي  فسبحان اهلل

محروما الحّق  من غير عنهقد كنتم  ذكراهلل من بإذن  أنذرناكمنحن قد  إنّاف *معبودا 

 علىالحّق  اهللا لى و ئال عن الباباسالحّق  ذكراهلل ا لىفارغبوا النّاس  أيّها يا *

الحّق  علىبالحّق اء الّسمفي هذا  رزقكم قد قّدرا ّن اهلل اء الّسم فورّب  *منيبا الحّق 

عند  جآئكم الحّق منبعد ما قد  ئكماأهوتخرجون من ال لكم  ما*  مقسوما النزم

 اهلل 
ّ
فضله  غوا منتبلت للقمر نوراواء لّشمس ضيلقد قّدر الّذي  هو* عظيما  العلي

 ةاآلخر دار قد قّدر ا ّن اهللو *محمودا بالحّق  الحّق  على ةوٰ يالحفي  المتاع عرض

اعلموا  * ممدوداالنّار  حولفي  ئماسبل الخّط القعلى  عبدهو يريدون اهللللّذين 

 الحّق  على هآياتبو باهللكنتم  ابلّغ حّجته عليكم لمّ قد الحّق  ّن ربّكم اهللأعباد اهلل 

 على هذكرو الّرحٰمن دونهم أنفسفي  ال يريدونالّذين  مؤمنوننّما الا  و *رقيبا بالحّق 

 العظيم مرلألاهلل عند  جهركم منو سّركمفي  سّر الجليل أتى لقدو *حبيبا الحّق 

بالحّق  الحّق  على قبله منأحد  به يحيطما ال  هأمر يعلّمكم اهلل منفسوف * بديعا 

قد الّذي  هوو *طهورا  األرضعلى  اكمباراء ماء الّسممن أنزل  قدالّذي  هو*  خبيرا

  * صبورابالحّق  الحّق  علىو ابفجعله نس بشرااء الم خلق من

 

 



   ٣مجموعه صد جلدى، شماره  هنسخ بر اساس – حضرت نقطه اولىآثار من  – قيوم االسماء

٣٠ 

  رسورة المسّط ( ١١)

  الّرحيمالّرحٰمن  بسم اهلل

قال قائل منهم ال تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجّب يلتقطه بعض الّسيّارة ا ن ﴿

 الحّق  على األرضو الّسٰموات قخلقد الّذي  الحمد هلل * طهعٓ  ﴾كنتم فاعلين

كّل شيء على  قد كان اهللهو و لحّق  نالّرحمٰ ّن ربّهم أ النّاس ليعلم *طباقا بالحّق 

ثّم  ةغمضثّم  ةقعلثّم  نطفةجعلكم قد ثّم التّراب  خلقكم منقد الّذي  هوو *قديرا 

في  محفظكيالّذي  هوو *حكيما  المنشئين أحسنكم خلقا آخر فتبارك اهلل أنشأ

 من علم الكتاب بعضاتعلمون  الأنتم و هاتمّ رجكم من بطون األيخو ثظلمات ثلٰ 

خاشعا هلل الحّق  اهللسبيل  في كمأنفساقتلوا و بارئكما لى  نيبواأف * قليال يءالشّ من 

 
ّ
من  ياتهذه اآل نّزل عليكم قدالّذي  هوو *محمودا  عزيزا قد كان اهللهو و العلي

هو و بالحّق  اهللا اّل ا لٓه  ال اهلل المعبودهو  *جميعا المؤمنين على  تبشرةبالحّق  عنده

قد ا نّه و بالحّق  الحّق على  عبده يبّشركم باسمالّذي  هوو *عليما بكّل شيء  كان اهلل

له  لم يجعل اهللالّذي  هوو *حكيما الحّق  علىو عليّا اهلل لدىفي أّم الكتاب  كان

 يوم مولدهفي  سلّم عليهقد  اهللهو و *يّا سمحّق بال الحّق  على بسّر اسمه من قبله

 *فريدا الحّق  علىبالحّق  النّار حولفي د االفؤ أرضعلى يوم محشره و يوم مبعثهو

 هو ا اّل ا لٓه  الالّذي  من لدن بديع األسرارسّر  ذلك
ّ
كّل شيء على  كان اهللو العلي

 الكتاب حولأّم  في الحكمكان و الباب بقدرتهفي  مراأل بّردقد ا ّن اهلل و *قديرا 

 كلّ على  كان اهللو الحّق  اهللبإذن اء جعلناك آية الكبرقد ا نّا نحن و * يّامقضالنّار 

ا نّا نحن و *مشهودا  النّار كنت حولقد بالحّق اء العظم أنبا نّك و *شهيدا  شيء

الحّق  غيرعلى الحّق  من غير كنتمعّما  الحّق  اهلل ربّكم بإذنالباب  ذكرمن  منعناكم
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 الحّق  اهللبإذن  نّورالتّ نار وبالحّق  مراأل يقضقد  ناأيديباء الّسم ييوم نطو * شهيقا

 غير علىعنه ما كنتم  ناأمر تعرفون منأنتم  هنالك *قديرا كّل شيء على  كان اهللو

 اهلل بإذن  يومئذ يفرح المؤمنون *بعيدا الحّق 
ّ
 يستبشرونفسوف  *قريبا  العلي

 حولفي أّم الكتاب  الّروحكان و اهلل من روح هماتآبما  الباب أهل المؤمنون من

النّار  جسرعلى  الّصراط في أرض اليومهذا  لكم جعلقد ا ّن اهلل و *ريحانا اء الم

  الحسن بنهو و ا خوة يوسف ئل مناققال ا ذ  *ميقاتا 
ّ
الكتاب قد كان أّم  فيعلي

في  ةألحديّ اغيابت جّب في  هلقوأو فيوس تقتلواال  * كبيرا ار القديمالنّ بالنّار  حول

 المستسرّ  الّستراء هوفي  المسترّ اء من الجّب عمأراد  قد اهلل * مستوراالنّار  حول

ا خوة  فعلواقد عّما  النّاس يعلمال  *مسطورا  حول الّسطرالكتاب أّم  فيالّسّر  على

 يوسف حّق  في هلليوسف 
ّ
ليوسف سيّارة ر قد قدّ ا ّن اهلل و *شهيدا الحّق  على العلي

 جعل زّوارقد ا ّن اهلل و *مستورا النّار  حكم الكتاب حولعلى  البابا لى  من الباب

 اهلل بإذن  منالحرم اآلا لى  سيّارةالحسين 
ّ
 ا نّ  *حكيما  عزيزا كان اهللهو و العلي

حول في بالحّق  الحّق  على األحديّة في لّجة اهللا لى  يسافرون من البابالّذين 

غيابت في الحّق  باهلل حرف المستسرّ على  الحسين وجدواقد  ئكولأ * داالباب وحي

بالحّق  النّار حولالّسّر  ذكربالكتاب أّم  في ارونيّ السّ هم  ئكأول *مشهودا  الجّب 

 القدس من رشحعوالم في  خوتها  و يوسف خلققد ا ّن اهلل و *مسطورا الحّق  على

 حبّايوسف  وجدنا منقد  افلمّ  *دا موجواء الم ذلك بداع مناسم من قطرة اإلعلى 

في أّم  له حّظاقد كان  نة ممّ بوّ النّ اهلل من قمص بإذن  لبسناهأف األكبر كرذّ الا لى 

ا نّا نحن و *من العالمين بعيدا بالحّق  كنّا ماا نّا نحن و * يّامقضالنّار  حولالكتاب 

أراد  قد اهلل *ال عنه مخذوبالحّق  النّاس قد كانالّذي  مراأل العباد منعلى  نقّص 
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 كانلّما و *بديعا الحّق  علىبالحّق  اطق عن اهللالنّ هذا  األكبر كلمةهذا  يومكمفي 

النّار  غيابت الجّب حولفي  هحفظناقد ا نّا الحّق  على هآياتبو يؤمنون باهلل الالنّاس 

 على ابفي أّم الكت كان يلتقطه بعض الّسيّارة منكم مّمن نأاهلل  قّدرقد و *مستورا 

من  حكم ذلك *محمودا  سابقااء الباب حول المعلى  اإلجابةفي بالحّق  الحّق 

جعلكم قد ا ّن اهلل و * يّامقضفي أّم الكتاب  الحكمقد كان و الخلقعلى بالحّق  اهلل

  *الباب صبورا  ذلك فيالحّق  علىبالحّق  هآياتبو باهللكنتم  نا  دينه في  مسلمين

 

 اء سورة العاشور( ١٢)

  الّرحيمالّرحٰمن  م اهللبس

  ذكراهلل * نٓ سٓ ك ﴾نقالوا يا أبانا ما لك ال تأمنّا على يوسف وا نّا له لناصحو﴿
ّ
 العلي

  أوحى قد اهلل *مشهودا  ناطقاالنّار  حولبالحّق  في أّم الكتاب قد كانالّذي 
ّ
ا لي

لعالمين جميعا اعلى  يكفضلالّذكر  قّدرت فضلقد أنا ا اّل ا لٓه  الالحّق  اهللأنا ا نّي 

 في أرض من الجنّات جنّات ةاآلخردار في  اهللبإذن  قّدرنا للمؤمنينقد ا نّا و *

الكافرين من حكم على  جعلنا الجحيمقد ا نّا نحن و *لفافا أحول البيت الّرضوان 

 جساد الكافرينأ بّدلناقد ا نّا الحّق  فوربّكم *محيطا  حكم الكتابعلى  الكتاب

اكتسبوا بما اء جز *تبديال  اهلل القديمبإذن النّار  قعرالتّابوت  يف جسامهنّ أغير على 

 ه آياتبو باهللكانوا و همأيديب
ّ
من  كمأنفسمن م منتءأ *كفورا الباب  من قبل العلي

 دون نفس اهلل 
ّ
 األرض هله ألآيات نقد بيّ ا ّن اهلل و *مآبا الحّق  علىبالحّق  العلي

 يؤمن باهللما و *الباب جميعا  لدى الكّل منعلى  بالكلّ الحّق  على الّسٰمواتو

النّاس  كثرأا ّن و * قليالالباب  أهل الّسابقين منالمؤمنين  منا اّل الحّق  على هآياتبو
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ما و * يّامقضالّرحٰمن  بإذن حكم الكتابعلى الحّق  بربّهم المشركين منقد كانوا 

قد ا نّا نحن و * قليالين ّولألاقلّين األمن ا اّل  الخالصالحّق  على هذكربو يؤمن باهلل

 * اهلل القديم شديدابإذن بالحّق  الحّق  على البالدعلى  اسدّ و جعلناك عضدا للعباد

 عهدناو اهلل عنقه عهدكان في  منا اّل  المؤمناتو المؤمنين يتّبعوك منلن الحّق  تاهلل

 فّوضهو ا اّل ه ا لٓ  الالّذي  اهلل * يّاتقالحّق  على راطاهالخالص الّدين على بالحّق 

هو ا اّل ا لٓه  الالحّق  ا نّهو *قديرا كّل شيء على  كان اهللو الحّق  فإنّه مرادكاهلل ا لى 

 األرضو الّسٰمواتعلى  عرض واليتناقد  اهللا ّن و *البأس العظيم شديدا و ذ

 *عليّا  هذا الكبير ذكراهللاإلنسان  شفقن منها فحملهاأو ن يحملنهاأبين أالجبال فو

النّاس  أيدي فيو *اسم المحيط ظلوما على  كتاب اهلل الحفيظقد كان في  لذاو

 سّرهن قد بيّ ا ّن اهلل و *جهوال  حكم الكتابعلى  يعرفه من حكم الكتابال  مّمن

اهلل ا لى  من قبل الباب راغباالّذكر  أتى منا اّل  ذكريال والنّار  نقطةفي  الّسطوربين 

مظهرا الحّق  ابتدع نفسكقد الّذي  هوو *هيدا شكّل شيء على  كان اهللو الحميد

أّم  في جعلناكقد ا نّا نحن و * يّامقض علم الكتاب من حكم الكتابعلى  لعظمتنا

 اهلل  لدى الكتاب
ّ
 بالالحّق  على مثالناأل امظهر جعلكقد ا ّن اهلل و *حكيما  العلي

كتم سّر قد ّن اهلل ا  و *قديرا  شيء كلّ على  كانا ّن اهلل و حديدالتّ و اإلشارةمن  كيف

الغيب من سّره  علمفي  اهللقد قّدر  الكتاب لماهذا  منالنّار  في قطب عبده

 ناأمر كتمانفي  نالّرحمٰ ينفعكم فسوف  *مسطورا  الّسطر حول الّسترعلى  المستسرّ 

ما  األكبر مشهدعلى  مبيهألا خوة يوسف قالوا ا ذ  *عظيما  أجرابالحّق  الحّق  على

 شيء كلّ على  كان اهللو هلل القيّوماء دشها نّا نحن و يوسف علمعلى  ال تعلّمنالك 

 *مشهودا  النّار المستورة حولاألحديّة  بسرّ الحسين على  جعلناقد ا ّن اهلل و *شهيدا 
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 عن حكم  ةياآل ذلك في خبرأقد ا ّن اهلل و
ّ
األحديّة  حكمعلى  ئهابنأو العلي

 زليّةنور األمن  بديّة المستشرقةعرش األسّر في  الهويّة المستترةاء عمفي  المحتجبة

 قامما  بعدباهلل النّاس  كفرواقد ف *مسطورا اء الم حكم الّصمدانيّة حولعلى 

كان و اهلل القديم مبلّغا عن مقام الحّب لنفسه متفّردا عن ّف الّط  أرضعلى الحسين 

 كفرعلى  نثواب الجنّتي عن اهلل عنالنّاس  عرضواأقد فل *عليما بكّل شيء  اهلل

 معرضا عن اهللالحّق  من غير ياطينالشّ اتّبعوا بشركهم ملك لقد و * ملعوناالّشيطان 

 الحديثفي  الّصادقهو  ا اّل ا لٓه  الالّذي  اهلل *محمودا  عزيزا كان اهللهو و الحّق 

 حاربوا الحسينالّذين  نعّذبفسوف  * شكورامالحّق  علىبالحّق  لسان البابعلى 

ما  *عظيما بالحّق  الحّق  على بأس النّكالو العذابأشّد  ات منالفر أرضعلى 

 غكميبلّ بعد ما يوم العاشور في  جوادهعلى الحّق  لم يأتكمأالّشيطان  جنوديا لكم 

 يطلبألم  *شديدا الحّق  فيالحّق  على من نفسه األكبر اهلل أمربالحّق  الحّق  على

في  األرضعلى  خاضعابالحّق  صغره طفل الّرضيعألو الحّق  على لنفسهاء الم

ما فيكم نفس يخاف اهلل أرك الشّ  أهليا  *العظيم ضعيفا  مراألعلى  الحّق المنيع

قطرة الحّق  هللبالحّق  الحّق  على رقاأل رمقعلى اء الما لى اء الم يبلغو عن نفسه

 ألحدا اهللفي  صبرهو العظيم العطش حّره منو )ع(الحسين  اهلل يعلم قلب * قليال

 ذلك في وجدنا قلبهقد ا نّا الحّق  تاهلل *شهيدا بالحّق  عليهكان اهلل  قدو القديم

كشهادته ا اّل  شهد اهلل لنفسهما و بالنّار القديمة المحّماة حّر من قطعة الحديدةأاليوم 

 اهلل  خذألنفسه فارتقبوا 
ّ
قتل  *الجحيم شديدا  في أرضبالحّق  الحّق  على العلي

فسوف  ناأنفسو المشركونء لهؤالما  لغ الّظلممبعلى  لماأل ىهمنتي ف اهلل قوما قتلوه

 األكبر حكمنا عليهم بالنّارقد و بالحّق فينا  األكبر المحشر قدرة اهلل في أرض نرينّهم
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بما اء ملئّن جهنّم منهم جزألبالحّق  الحّق  قالو *أبدا  ائما خالدادالحّق  على

الحّق  باهللالحّق  على عليهم بدذاب سرمد األنحكم برفع العلن و الحّق  هللاكتسبوا 

  * يرامطير قذّرة القطمعلى  يءالشّ من بعض 

 

  سورة الفردوس( ١٣)

    الّرحيمالّرحٰمن  بسم اهلل

هو ا اّل ا لٓه  الالّذي  تبارك * طهمٓ  ﴾أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وا نّا له لحافظون﴿

 على عمركّل على  قّدرناقد ا نّا نحن و *ا قدير شيء كلّ على  كان اهللهو و مراأل بيده

 ّن بابأيعلمون النّاس  لعلّ  *يسرا بالحّق الحّق  مع لكّل عسرو نكسابالحّق  الحّق 

القمر و مسالشّ  جعلقد الّذي  هوو *شهيدا المؤمنين بكان  اهللهو و الحّق  هو اهلل

بالحّق  الحّق  على يرقدالتّ منازل في  مراأل كتابعلى  قّدرنا لهماو النّار بحسبان من

ن أ القمرال و ن تدرك القمر بسيرهألها  يمس ينبغالشّ ال  *النّار تعديال  في قطب

قد كان و ا اّل  شيءمن ما و ذناإلعلى  مكتوب جلأ لكلّ و ئهامس ضيالشّ يدرك 

 ئبامن سحأنزل  قدالّذي  هوو *مكتوبا  الباب ذلك منفي أّم الكتاب  حكمه

ال و يّةال أرضو غربيّةال و شرقيّةكانت الّتي ما  زيتونة من شجرة ياتقدرته هذه اآل

في الّرحٰمن  بإذناء سبل الّسوعلى اء ستواال خّط في  تلك الّسطورعلى  سماويّة

 أمر في تشّكوافال الحّق  تؤمنون باهللكنتم  نا  الّرحٰمن  عباديا  *نزاال ا  حول الباب 

 ياتا اآلبيّنّ قد ا نّا نحن و *قديرا  شيء كلّ على  قد كانالحّق  كميٰ مولفإّن اهلل  الّذكر

قد كانوا في  همالّذين  الباب أهل ئر مناالبص ليوألبالحّق  الكتابلك ذ في

 القيّمالحّق  على يؤمنون بربّهمالّذين  ئكأول *معهودا النّار  كتاب اهلل العزيز حول
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 هالٓ ا  اهلل مع  يجعلونال الّذين  هم *مستقيما مة القيٰ  هذا فيعلى  صراطعلى  همو

بإذن  الفردوس أهل ئكولأ *محمودا  خّط القسطعلى الحّق  يوفون بعهد اهللو خرآ

  ذكراهللعند  وح منالرّ على  روحاا اّل  ونيرال فيها  اهلل خالدا
ّ
عزيزا  كان اهللهو و العلي

ال و يرون شمساال  *حول الباب موقوفا اء فرف الحمرالرّ على  المتّكئونهم  * كبيرا

  ذكراهللب ئکةملٰ ال يلقونهما اّل اء هو
ّ
 اهلل الحاسم على  العلي

ّ
يوم هذا ا ّن  *مشهودا  ي

ألم  نالّرحمٰ عباد يا  *سالما سالما  يقولون من عندنا عليهمو لعبادهبارئكم  وعد اهلل

مركز على  فوقكماء الّسم قّدرنا دقو *مسطوحا الحّق  علىلكم  األرض نجعل

طوارا أالحّق  على شأن اهلل القديم ذابإذن  خلقناكم قد نحن اا نّ و *العرش محفوظا 

 نجعلألم  *مسجورا لكم  نجعل البحرألم  *ترجون هلل الكبير وقارا ال ما لكم  *

 شكوراالحّق  من فضل الباب هلل كمنفستزرعون ألما  لتخرجوا منها خاشعة األرض

  ذكراهللب تؤمنونال  ما لكم *
ّ
تكّذبون كيف  ما لكم * قليالبالحّق  الحّق  على العلي

 فسوف قد *يّا سخرالحّق  غيرعلى  اهلل الحميد مستكبرا آياتعلى الحّق  بغير

 بإذن التّابوت  قعرفي النّار  تكمأحاط
ّ
 قدا ّن اهلل و *قديما عليما  كان اهللهو و العلي

ا ذ و *أليما الحّق  على ئمااعذابا دبالحّق  خّط العدلعلى  للمشركين منكمأعّد 

سّر من سّرك المستور على  خانا غدا معناأ أرسلالحّق  على مبيهألا خوة يوسف ا قالو

بالحّق  الحّق  على غدايوسف  مع ن نكونأأردنا قد ا نّا نحن و *الّسطر مستورا  حول

 على األكبر للكلمة ناقلقضى اهلل فيه فأقد  الّذي *مشهودا  النّار حولفي الحّق  مع

كّل شيء على  كان اهللو هوا اّل ا لٓه  ال الّذيهلل القديم لحّق با الحّق  على المربّعالّسّر 

نقطة الثّلج من  في حتّى يسكنالحّق  على ه معنا غداأرسلبانا أيا قالوا ا ذ و *شهيدا 

اء م العدل حول من جبلالنّار  يشير من نقطةو الجبل البرد حول نقطة الوصل
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ا ّن و *الحميد حفيظا  باهللحّق ال على لهكنّا  قدا نّا و بالحّق  الحّق  علىل الفص

من غير الحّق  علىبالحّق  األكبر البابهذا على  ناأمرعن ظهور عنّا  شيعتنا سيسئلون

 لكنّاا نّا و يلعبو غدا يرتع ه معناأرسلنّهم ليقولون ا  و *حرف من علم الكتاب كثيرا 

من  أكبر اهلل *الحفيظ محفوظا  الباب العظيم باهللعلى  هأمرفي بالحّق  الحّق  على

  نقطة من الباب هللفي  صبرهم لدى الباب للباب
ّ
 علمناقد ا نّا نحن و * قليال العلي

عليما الحّق  على بكّل شيء قد كانا ّن اهلل و نفس البابو من دوننا أحد يعلم بما ال

 معبالحّق  الحّق  على فكرا كمأنفسو األرضوالّسٰموات  خلقفي  تتفّكروا أفال *

بالحّق  الحّق  على بينهماما و األرضو الّسٰموات خلقما ّن اهلل ا   *خفيفا الحّق 

 ا يّاه ا اّل تعبدوا  اّل أاهلل عنكم أراد  قدهو ا اّل ا لٓه  الالّذي الحّق  اهللهو  *باطال عبثا 

ا يّ غنعن العالمين  قد كانا ّن اهلل و بالحّق  الحّق  على لهخالصا  البابهذا سبيل  في

العالمين ا لٓه بالحّق  الحّق  هو ا نّه له شريكال  وحدههو اّل ا  ا لٓه  الالمعبود  اهلل *

 مع شيء ا لىالحّق  غيرعلى  حتاجواالا لٓه الحّق  على من دونهلو كان  * جميعا

  * ثاثالالحّق 

 

  سورة القدس( ١٤)

  الّرحيمالّرحٰمن  بسم اهلل

ط مٓ لٓ ا ﴾فلونقال ا نّي ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الّذئب وأنتم عنه غا﴿

من  ا ليك فاستمع لما يوحى *مشهودا  النّار الواقف حول األكبركلمة في  ذكراهلل *

الكتاب أنزل  قد اهلل *قديرا كّل شيء على  اهللكان و هوا اّل ا لٓه  الالحّق  ا نّهربّك 

  ذكراهللبكان  ين مّمنّولاأللشيعتنا  بشرىٰ و رحمة شيءكّل  فيه تبيان
ّ
 ذلك في العلي
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يوم في  عرشهعلى الحّق  كميٰ مول يريكم اهللفسوف  *مستورا النّار  ب حولالبا

 *اء العالمين سوعلى  قد كان ّن قدرتهألتشهدّن ا نّكم واء ستواال خّط على  مةيٰ الق

 القوبالحّق  الحّق  على البابشأن  فيالحّق  اهلل أمر يعرفون النّاس منهنالك 
ّ
 ي

 تجدنّ لن و بالعبوديّة كمأنفسعلى  وم لتشهدنّ الي ذلك فيا ّن و *عظيما النّار  حول

ا ذ  شئتما و *ظهيرا  بالحّق الحّق  على ذّرة من القطمير يءالشّ من بعض  كمنفسأل

من بالحّق  الحّق  على البديع ذكراهللفي  شئتبما اء ش كمااء ش قد اهلل لكنّ و شئت

 عن نفس قواهلل بإذن  الكتاب جعلنا قصصقد ا نّا نحن و *تنزيال النّار  نقطة
ّ
 ي

لقد و *قديرا كّل شيء على  قد كانا ّن اهلل و *عليما  الكتابأّم  فيقد كان الّذي 

ما  تعملون بالباطلو الحّق  فتكتمونأ مباركاالحّق  على اهللعند  من مراأل ئكماج

بالحّق  الحّق  علىيعملون عباده قد كان بما ا نّه و بارئكم تؤمنون باهلل الحميدال  لكم

من نار الجحيم قد كان  من نارمة القيٰ  فيالّرحٰمن  يذيقنّكمفسوف  *يدا شهالعظيم 

على  لتنزّ قد مّما الحّق  اهللعند  من الكتاب آياتتكفرون ببما اء جز *سعيرا 

قد و لىواأل أنبيأتكم ألم  عباد اهلليا  *كفورا وشهيقا الحّق  من غير بهاكنتم و عبدنا

هو و شيءكمثله  ليسالّذي  هو *مرارا بالحّق  الحّق  على من اهلل فتكم الحكمعرّ 

في  تجدنّ ال أنتم و من قبلكمالّذين  لم نهدكم سننوأ *عزيزا حكيما  كاناهلل 

 خلت من قبلكمالّتي قد  ة اهللسنّ  *تبديال بالحّق  الحّق  على لسنّتنا كمأنفس

اء من نشعلى  نّ نما نّا نحن و *لسنّة اهلل العزيز تحويال النّاس  يجدوالن فوربّكم 

  ذكراهللب اإلجابةكان في  نممّ الحّق  ذكراهللب
ّ
 الحّق  على الكتابأّم  في العلي

الحّق  على مكانا من القدس هرفعناقد ا نّا نحن و *حول الباب مذكورا بالحّق 

 اهلل القديمبإذن  بعدكمو من قبلكمكان لمن بالحّق  ليكون آية *مشهودا  بالحّق 
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 في األكبر ذكراهلل يريكمفسوف نا بإذناهد عليكم الشّ هو و *عظيما  العظيمبالحّق 

 حصى الكتابأما على  اهللبإذن  جهركمو من سّركم كمنفسأل تكسبوهعّما  مةالقيٰ 

 صبرا *عليما  بالعالمين كانقد فإّن اهلل  اهللفي  اصبروا *حفيظا بالحّق  الحّق  على

النّاس على  جعلناكقد ا نّا نحن و * جميالالحّق  فيالحّق  على هلل صبرا ذكراهلليا 

 اهلل  بإذن
ّ
اهلل بإذن  البعيدة األرضفي  ينبّأهم اهللفسوف  * حسيباو رقيبا العلي

 كمأنفسقرب بكم من ألا نّا نحن  فوربّكم *قريبا  بالحّق الحّق  على الحميد

يوم نكشف الّساق  * بصيراالحّق  في المنيع ذكراهللتبصرون بال ما لكم  كمنفسأل

 ا نّ و *ثبورا الحّق  على عا للحّق الباب خشّ  حولالّذكر بإذن النّاس  لّساق يدعوننابا

 اهلل ربّه الغنا لى  يتّخذنااء ش فمنقل  ربّكعند  اليوم لحّق  ذلك
ّ
 الحّق  على ي

الّسجود لنفسه فلن بالّرحٰمن  يدعوكمفسوف  * سبيالالحّق  ذلك فيبالحّق 

كان  ماو الحّق  الوالية هللهنالك  *وليّا حّق ال على منكم عن اهللءأتستطيعوا فمن 

في  هآياتيريكم اهلل فسوف  *ظهيرا بالحّق  الحّق  على الّرحٰمن من دون اهلللكم 

يسبّح  *قريبا بالحّق  الحّق  على سبل البابفي  حكم الكتابعلى  مسالشّ قمص 

من ما و *محيطا كّل شيء على  كانهو اهلل و ئكة من خيفتهالمالو عد بحمدهالرّ 

 على الكتاب من بعض الحرف من علمتعلمون  الم أنتو يسبّح بحمدها اّل  شيء

  أوحى قدهو ا اّل ا لٓه  الالّذي  اهلل * شيئابالحّق  الحّق 
ّ
ما و اهللعند  منالحّق  ا نّها لي

قد الحّق  هو اهللو *الباب تبديال  ةنقطعلى  الكتاب من شيءفي  اهلل لكلماتناقّدر 

اهلل بإذن  الكتاب ذلك في ياتاآلجعلنا قد ا نّا نحن و *شهيدا شيء كّل  علىكان 

قد  من التّشابه لما حرفافيه ما ننّزل و *محتوما  بالحّق الحّق  على الحميد محكما

ن أ يليحزننا نّي و *مشهودا  الكتاب من حول البابفي هذا  اهلل للمؤمنينقّدر 
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الكتاب من لديه  ذلك فيبالحّق  الحّق  على ه اهللأظهربعد ما قد من به  تذهبوا

 *بعيدا الّشيطان  من ظنّ الحّق  غيرعلى أنتم و الّذئبيأكله  أنأخاف و *رفيعا 

 مراأل كانلالحّق  غيرعلى  صدوركمفي  يعلم اهللمّما  هأمرفي  الخوف لوالو

  * مركوزا هارالنّ نقطة في  مسالشّ ك

 

  سورة المشيّة( ١٥)

    الّرحيمالّرحٰمن  بسم اهلل

 الالّذي هو اهلل  * هٓص طٓ  ﴾قالوا لئن أكله الّذئب ونحن عصبة ا نّا ا ذا لخاسرون﴿

 فورّب  *عليما بكّل شيء  كانهو اهلل و مراألو الخلقله  شيءليس كمثله هو ا اّل ا لٓه 

 الحّق  على عبدهفي  باهلل كفىو اهلل لحّق عند  لكتاب مناهذا ا ّن  األرضواء الّسم

 اهو اهلل ا ّن  *شهيدا بالحّق 
ّ
 ذلك بما قد قّدر فيالّرحٰمن  لدىاء الفقرأنتم و لغني

جهرة الخالص الحّق  علىالحّق  كتابهفي ا ليكم  اهللأنزل  ما فاتّبعوا * يّامقض الباب

 سبل الباب هلل في أنصار  كونوا خيرو بالحّق  الباب ذلك في اتّقوا اهللو *قويّا 
ّ
 العلي

الحّق  فيبالحّق  الكتاب سرّ على  كتابهفي  مراأل قد قّدر لكما ّن اهلل و *حميدا 

قد كان بما ا ّن اهلل و اعفوا عن كثيرو النّاس فاصفحوا عن * قديراتاء الم حول

قد مّما  الباب من صفاتهم ذلك فيالمؤمنين  منأحّب  قدا ّن اهلل و *شهيدا تعملون 

 كتاب اهلل كان في 
ّ
قد الّذي  هوو *ا مكتوبالنّار  حولفي بالحّق  الحّق  على العلي

 ةاآلخرالّدار و تريدون اهللكنتم  نا   *منزال مقسوما هذا اء الّسمفي  رزقكمقّدر 

 دون لكم  جعل اهللما  نالّرحمٰ فوربّكم 
ّ
 منبالحّق  علم الكتابعلى  عبده العلي

سبل على  كتابه العزيزفي  موركمأقد قّدر الّذي  هو *عليما اء سّر البدعلى الحّق 
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 اآلصالو وّ الغد في لتشكرنّهو لتبتغّن من فضله *حول الباب منظوما  فياء الّسو

كتاب في  اهللبإذن  ه لعبادهآيات أظهرقد الّذي  هو *حكم الكتاب كثيرا على بالحّق 

 سبل الّسوعلى  الحميدبالحّق  الحّق  على اهلل المجيد
ّ
لتعلموا من عنده  *بديعا  ي

 * شكورائال اسبالحّق  الحّق  على محبّتهيل سب في تحتاجونعّما و الخالص اهلل ذكر

في أّم النّار  سرّ على  ر باسم البابيالخكّل  الكتاب عنفي هذا أراد  قدا ّن اهلل و

 عية غيبه بقدرتهأوصدورنا و هأمر وبنا مكمنقل جعلقد الّذي  هوو * يّامقضالكتاب 

على تابه الحميد كفي  صّدق فعلناقد الّذي  هوو *قديرا كّل شيء على  كانهو اهلل و

 هللا لكنّ و رميتا ذ  رميتما و القرآن كمة منآية محفي المؤمنين  ئر مناالبص أهل

بعد ما الباطل على  مثيكسبون اإلالّذين  ا نّ  *قديرا  فّعاالقد كان  مراألعلى  بالحّق 

 اهلل عند  منالحّق  جآئهمقد 
ّ
 حرّ على  نارامة القيٰ  في منصليهفسوف  *قويّا  العلي

 * قطميرابالحّق  العبادعلى  بظاّلمأنا ما و بمثلهاسيّئة عدل اء جز * كبيراار النّ بر النّا

الحّق  على فضله يعطيهم اهلل منفسوف نا ذكرعند  حاتلون الّصالميعالّذين  ا نّ و

 على كنتم نا  الفرقان  أهليا  *قديرا كّل شيء على  كانهو اهلل و الفاآو ضعافاأ

 اهللبإذن  ا ليه فارجعوا نفس الكتاببالحّق  الّذكر هذابفالقرآن  أهل منالحّق 

 المعاد لدفي  جعل الّرجوعقد  إّن اهللف الحّق  كميٰ مول
ّ
ما  قضى اهللأو *مشهودا  ي

ا خوة يوسف قالوا ا ذ  *مفعوال النّار  الكتاب حولأّم  في مراأل قد كانو مضىأ

بالحّق  الحّق  على كنّا قدالنّار  حول األرضعلى  ا ذاا نّا  الّذئب أكلهم لئن بيهأل

الحّق  على يةآلابطون هذه في  جعل اهللقد مّما  ا ليكأوحينا  قدا نّا نحن و *مذكورا 

ا اّل ا لٓه  ال حروفقالوا ا ذ  *قويّا بالحّق  الحّق  على هآياتبو مؤمنين باهللالنّاس  ليكون

 لعل اهلل
ّ
 ا نّا الّذئب هأكللئن  *مشهودا  النّار حولد االفؤ أرضعلى  يوم البدءفي  ي
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 على جعلناما ا ّن اهلل و *قويّا كّل شيء على  كان اهللو عصبة لهبالحّق  الحّق  على

ن أنريد ال ا نّا نحن و *محسورا اء الم الفرات حول أرضعلى  يوسف سرّ في الحّق 

علينا  ظنّكمفما  *شهيدا الحّق  علىبالحّق  األرضعلى  ئهاغير دععلى  نكون

 العالمينعلى  ناآياتاهلل بإذن  جعلناقد ا نّا نحن  *خسرانا  الحّق  باهللالحّق  على

كما  يلأوالتّ و التّنزيلفي  ذن لهمأقد ا ّن اهلل و *وكيال النّار  حولالحّق  علىبالحّق 

 اإلشارة حفظناهم عنقد ا نّا نحن و *محمودا بالحّق  الحّق  على ؤنايشبما  ؤنايش

 الحّق  على ناآياتب باهلل كفىو هد اهللش *مخذوال الحّق  غيرعلى  عنهكنتم عّما و

جهرهم و سّرهمفي  اهلل ربّهماء ش كماا اّل  ؤنايشما  نّهما  الحّق  تاهلل *شهيدا بالحّق 

ا بيّنّ قد ا نّا الّرحٰمن  عباداعلموا  *شهيدا كّل شيء على  كان اهللو بالحّق  الحّق  على

باهلل قد كانوا النّاس  لعلّ  حول البابفي بالحّق  الحّق  على الكتابفي هذا  ناآيات

 باهلل  كانواقد النّاس  لعلّ و *محمودا  الحميد
ّ
 اسمهو ادعوا اهللقل  * شكورا العلي

النّار  حولقد كان  الحسنى من لدى الباباء األسم هللفإّن  البابسبيل  فيالّرحٰمن 

  *مستورا 

 

  سورة العرش( ١٦)

   الّرحيمالّرحٰمن  بسم اهلل

غيابة الجّب وأوحينا ا ليه لتنبّئنّهم بأمرهم  ا به وأجمعوا أن يجعلوه فيفلّما ذهبو﴿

 بشرىو رحمة شيءكّل  الكتاب فيه تبيانأنزل  قد اهلل * قٓ مٓ لٓ ا ﴾هذا وهم ال يشعرون

 بالحّق نّزل الكتاب قد الّذي  الحمد هلل *العالمين جميعا على بالحّق  الحّق  على

هذا  *مذكورا في أّم الكتاب النّار  حول الباب ذلك فيالنّاس  كلمتنا ليكونعلى 
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 الباب على ذلك هآياتبو يؤمنون باهللال  همأكثرالنّاس  ا نّ و بالحّق  كتابنا ينطق عليكم

بإذن  بّشرناكمقد ا نّا نحن الّرحٰمن  ياعباد *شهيدا  شيء كلّ على  كان اهللو بالحّق 

ا ثقيال أمرالباب  ذلكفي حّق ال علىبالحّق  حكم القديم من األكبرالّذكر  في اهلل

بالحّق  الحّق  على همرألالحّق  طاعة هللا اّل  هذا يومكمفي  اهلل عنكمأراد  فما *

بالحّق  اهلل ذكرلالحّق  على ناأمرفي  اهللأطاع  فمن *القديم ثوابا  اهللعند  من القيّم

 *ا يّ مرضو الحّق  على يايلقى اهلل فوق العرش راضفسوف *  متثاالاو البابعلى  حبّا

من شجرة الّرحٰمن  يذيقنّهمفسوف  * عصياناالحّق  غيرعلى  نكرانا أمر بى منأ منو

 من اهللما كان له و *بالعدل زّقوما الحّق  على الّسّجين صلأالخارجة من  الجحيم

 عهد اهلل يوف بعهدناأراد  فمن *ا يّ نقالحّق  على عهدابالحّق  الحّق  على ناأيديفي 

 اتّقوا عباد اهلل *قويّا الحّق  على حرف من علم الكتاب جهرةعلى  هذاا نذكرفي 

ال هنالك  *قريبا بالحّق  الحّق  على بغتةالحّق  اهللعند  من مراأل ئكماجقد  من يوم

بكّل  كان اهللو عبدناعند  اهلل الحّق منبإذن  ا اّل  من ملكنابالحّق  النّاس يملكون

من الّذكر  لدىكانوا و الحّق  على كتابنا أعناقهمكان في قد الّذين  ا اّل  *عليما شيء 

 كانواو الحّق  على كتابنا أعناقهمقد كان في الّذين  ا اّل  *عليما الحّق  على القبل

الّذين على  بعهدهالّذكر  ىفّ ولقد و *مجيبا بالحّق  الحّق  على من القبلالّذكر  لدى

 خذ اهلل ربّكمأعباد اهلل من  وافاخش * مستقيما القيّمالعهد على بالحّق  ؤهاجقد 

 ئما ذا غّصةاغالال دأو االأنك لدينا جعلقد ا ّن اهلل و *شديدا الحّق  على الّرحٰمن

ال و الحّق  على نا ضعفاذكرو يكفرون بالكتابللّذين  * كبيراالحّق  على عذاباو

هم لما و اهللعند  المشركونهم  ئكولأ *زورا و الكذبعلى  هزؤاا اّل  به يؤمنون

 نار اهلل  منالنّار  ا اّل  اهللعند  حكم من
ّ
 أخذنانبّئنّكم عباد اهلل من أ *شديدا  العلي
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 ذكراهللمن أعرض  منو *شديدا بالحّق  الحّق  علىل الفص يومفي النّاس على 

 ه يومسنذيقنّ  األرضواء الّسم فورّب  *غرورا الحّق  الكذب من غيرى عل زخرفا

 بما قد كانالتّابوت  قعرالنّار  من شجرةالنّار  نار من بالحّق  بحكم الكتابمة القيٰ 

بما كانوا األحديّة  أرضا لى  معها خوة يوسف  ذهبوا فلّما * يّامقضفي أّم الكتاب 

في اء حرف الهاألحديّة  جعلوا حروفقد و *مسطورا  حول الّسطرالّسّر  مستسرّ في 

ئنّهم لتنبّ ا ليه أوحينا  قدن نحا نّا و *محجوبا النّار  حولد االفؤ غيابت الجّب من سرّ 

ا ّن و *دا مشهو حول البابالّسّر  مقعدفي  الحرفهذا  يريهم اهللهذا فسوف  مهأمرب

كان و من ربّهمالحّق  على داالفؤ مقعدفي  تشعرّن بغير شعور اهللال  ةألحديّ احروف 

لمة الك على ذلكبالحّق  حجبأقد ا ّن اهلل و *شهيدا  بالحّق الحّق  على بهماهلل 

سبل في  هآياتو يريدون اهللالّذين  ا نّ  *سّر الّسطر حول العرش مستورا  حجابا من

 خلققد ا ّن اهلل و *مشهودا  النّار حولالحّق  على هم ئكأولاء حرف الهعلى  الباب

 الّسرّ ئرهم ايعلمون من عبال النّاس  ا نّ و المباركةاألحديّة  جرةالشّ خوته من ا  و يوسف

 نّهمأموا يعلألم  *مكتوبا النّار  حولعلى  في أّم الكتابالحّق  اهللعند  قد كانمّما 

بعد الحّق  علىبالحّق  قد كانا ّن اهلل و الحّق  اهلل ربّهمبإذن  ا اّل  يفعلونال الحّق  على

 همنفسيفعلون ألهم عّما  مةالقيٰ  يومالّرحٰمن  كمال يسئلنّ  *ثبات معبودا اإلو فيالنّ 

خبيرا  تعملونقد كان بما ا ّن اهلل و جهركمو سّركم فيعملون تعّما  سوف يسئلكم اهللو

في النّاس  اهلل نصيبما قّدر و *بديعا  الحديث أصدق هوا اّل ا لٓه  الالّذي  اهلل *

ا ّن اهلل و *تسليما بالحّق  الحّق  هللو الحّق  عجزا عنا اّل  ياتاآلكّل  منالّسّر  مستسرّ 

 علىبالحّق  كان اهللو بالحّق  الحّق  على همأفعالفي  نفسه محموديناء أولي جعلقد 

غيابت الجّب في  اهلل عبدنابإذن  جعلناقد ا نّا  انظروا عباد اهللو *قديرا  شيء كلّ 
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المستسّر الّسّر  على الباب سّرا ذلك في جعلقد ا ّن اهلل و *مستورا بالحّق  النّار حول

قمص في بالحّق  الحّق  على تجهلون من قبلكنتم  بماتعلمون  فسوف *مكنونا 

 اهلل بإذن  مسالشّ 
ّ
ما و كم ثمرة الّرسول فخذوهاعطأ المؤمنون ماأيّها  يا *قريبا  العلي

قد ا ّن اهلل و *حكيما بالحّق  الحّق  على جعله لديناقد فإّن اهلل  كم عنه فانتهواانه

 *قديرا كّل شيء على  كانا ّن اهلل و بعلمهالنّاس على  محيطا الّذكر جعل

 

  رة البابسو( ١٧)

    الّرحيمالّرحٰمن  بسم اهلل

 اهللعند  من ريب فيه هدىال  الكتاب ذلك *آ رمعٓ لٓ ا ﴾يبكوناء ءو أباهم عشاوج﴿

 الباب ذلك كان في جعلناه هدى لعبادنا منقد ن ا نّا نحو *للعالمين جميعا الحّق 

الّذي  ناأنفسركم بنفس من نبشّ ن ا نّا نحو *دا مشهواء الم حولبالحّق  الحّق  على

قد ا ّن اهلل و فاتّبعوهالحّق  ءكماجفإذا  *ا يّ زكالنّار  حولبالحّق  الحّق  على قد كان

علم على  جعلناهقد ن ا نّا نحو *محسوبا بالحّق  الحّق  على االكتاب منّ في  جعله

 اهلل بإذن  الكتاب
ّ
 اهللعند  دناه منسدّ قد ا نّا نحن و *عليما النّار  من نقطة العلي

 شيءن تسئلوه من ا  عباد اهلل يا  *قديرا كّل شيء على  كان اهللو هوا اّل ا لٓه  الالّذي 

بالحّق  الحّق  على اهلل من عندنا أمربقد كان فإنّه  واتخرّ فال الحّق  علىيجيبكم ال و

لعهم بالغيب تّط لو و الحّق  منامكفي  مراأل ريناك منأقد ا نّا و *محمودا  ساكنا

 نغيّرال ا نّا و *عليما  الّصدورقد كان بما في الحّق  ربّك ا ّن اهللو مراألعلى  لتنازعنّ 

ئنا فذوقوا الآعلى  منهم بالتّغيير نفساأل سبقتقد ا اّل  عمةالنّ من بشيء  قومعلى 

 بعباده تّواباقد كان  ربّكم اهللا ّن  *الباب مردودا  ذلك عنبما كنتم  عذاب الّسعير
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بأس و العذابأشّد على  فرعون بالعدلالمين بمثل آل نهلكّن الّظ فسوف  *عليما و

هو ا نّه  اهلل ربّكعلى  اتّكلو محضركفي  تحزن بظّن المكّذبينال و * كبيراالتّنكيل 

 شيءمن ما  األرض أهليا  * قديراكّل شيء على  ربّككان و بالحّق  العليم الّسميع

الباب  لكذ فيالحفيظ  أيديعلى  وجدتموهقد و ا اّل الحّق  اهللسبيل  في نفقتمأقد 

ال و الخالصبالحّق  ياهلل معأنزل  قدالّذي  ورالنّ آمنوا ب األرض أهليا  *محفوظا 

 به ن يشركأيغفر ال ا ّن اهلل و رك باهلل ربّكمالشّ كم بأمريفإنّه الّشيطان  خطوات تتّبعوا

 كتبقد ا ّن اهلل و *عليما بكّل شيء  كانهو اهلل واء يش لمن ذلكدون ما يغفر و

حكم الكتاب بحكم على  األعظمرضوان والّذكر  لمهاجرين مغفرةللمؤمنين ا

على  حّق أّن بعضها أرحام قّدرنا لألقد ا نّا نحن و * يّامقض الكتاب حول الباب

ما  المؤمنونأيّها  يا *مسطورا  سّر البابفي في أّم الكتاب  اهللبما قد قّدر  بعض

الّذكر  نّ أبالحّق النّاس  ليعلم ا اّل  سنفاألال في و اآلفاقال و الكتابفي  نّزل اهلل آية

 األرض أهليا  *عليما  القديمالحّق  على بكّل شيء كانهو اهلل واهلل عند  لحّق من

 فكونوا الكتاب حّجةهذا و الّذكر بعد بقى اهلل لنفسأما هو ا اّل ا لٓه  الالّذي  فوربّكم

لكون اليهلك الهحّق بال اآلنا ّن و *الباب صبورا  ذلك في هلل الحميدالحّق  على

يا أهل العرش  *قديرا كّل شيء على  كانهو اهلل و المؤمنون بالبيّنة ىيحيو عن بيّنة

 كرذّ لل الّصلٰوة قمأو يفاعبدنأنا ا اّل ا لٓه  ال اهللأنا ا نّي النّار  من حول ندائياسمعوا 

يدعون من ن الّذي ا نّ و لحّق الحّق  ربّكم اهللفإّن  اسالنّ  هلل من دونخالصا  األكبر

الخالص  الّصراطعلى  قد كان كرالذّ ا ّن و العدلعلى  النّار أصحاب ئكأولفدونه 

الّشيطان  ميغّرنّك الواتّقوا اهلل  األرض أهليا  *مستقيما النّار  حول القيّمبالخط 

الحّق  بحكملقد كنتم  تدعون من دونهما و أنتمو بالحّق  لحّق الّذكر فإّن الحّق  عن
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 خلقفي  لم تتفّكرواوأ األرض أهليا  *مكتوبا في أّم الكتاب  النّار أهل من

 دبّرقد ا ّن اهلل و * لفسدتاالّذكر  لدى من ابانفيهما بلو كان  األرضو الّسٰموات

 يوم المؤمنون اتّقوا منأيّها  يا *عليما بكّل شيء  قد كانا ّن اهلل و الحّق  ببابهالملك 

قد ا نّا  بالحّق فالّذكر  مع فعلتمقد عّما  لنّكمنسئو النّار حشرناكم حولقد ا نّا الحّق 

على  الّصابرين ينّ فّ لنوو *عظيما  العذابأشّد على  النّار من حولالمشركين  قنّ نذي

ا نّا و * عفران بحكم الكتاب من حكم الباب مرتفقاالزّ  أرض فيالثّواب  أحسن

على  ماو العجزو التّسليما اّل النّاس على ما و بالّصدقالنّاس على  هنّزلناقد نحن 

 عن اهلل الحّق  بيان منا اّل  الّذكر
ّ
 يبّشركم بوعدهلاهلل عند  منالّذكر  هو *بديعا  العلي

نقطة على  سّر الكتاببما قد كان في في أّم الكتاب  المستورهو و لينذركم بنقمتهو

 اهللبإذن  ئلكمامن شمو كميمانأ منو كمأيديبين  منالّذكر  هو *النّار محفوظا 

الحّق  على الكتاب حول البابفي هذا  البديع آياتيكونوا بالنّاس  لعلّ الحّق ب

أولي يا  فاتّقوا اهلل *الّصراط معلوما على  مقاماهذا قد كان لكم ا ّن  *مذكورا 

اهلل حول النار بما قد قّدر  الكتابفي هذا  الّسطرعلى  سر اهلل المستسرّ في األلباب 

 الحّق  على الو الّذكرعلى  الكتابفي هذا اء جز منكمد أرا ماا ّن اهلل و *مستورا 

حول في أّم الكتاب  منكمقد كان لمن  القربىفي  الموّدة ا اّل  * شكورابالحّق 

بإذن  األرضعلى اء شهدالمؤمنين ن نجعل أأردنا قد ا نّا نحن و *مسطورا  الباب

 اهلل 
ّ
من  لكم خيرالّذكر ا جعلقد ا ّن اهلل و *قديرا كّل شيء على  كان اهللو العلي

ا لى  يخرجكم من الّظلماتو يزّكيكمو اهلل عليكم آياتليتلوا  كمنفسأل كمأنفس

 ليكونا ليك  الغيب نوحيهاء أنب من ذلك *شهيدا كّل شيء على  كانهو اهلل و النّور

 الالّذي  فسبحان *مشهودا  النّار الباب حول ذلك فيبالحّق  البديع كرالذّ بالنّاس 
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بالحّق  الحّق  على األبوابمن ألحد  لم يعطما  لعبده اهلل أعطىقد  هوا اّل ا لٓه 

بعض من على  ا اّل بالحّق  الحّق  على األكبر كرالذّ ب وما أوتيتم من العلم *جميعا 

فعلت قد مّما  األكبرالّذكر  مع تسلكواال  األرض أهليا  * قليالاء الم الحرف حول

 الحّق  هو ا نّهالحّق  تاهلل المقّدسة رضاألفي الحّق  غيرعلى  )ع(ة بالحسين يّ ماأل

 البابعلى اء الكتاب للبكبعد اء ؤنا المؤمنون عشاجلقد و *شهيدا عليه كان اهلل و

قل و *خبيرا  تعملونقد كان بما فإّن اهلل األحديّة  في لّجة لهم استقّروافقل  األكبر

   *مبينا  منين عدّواكتاب اهلل للمؤقد كان في فإنّه الّشيطان  تتّبعواال  للمؤمنين

 

  راطالّص سورة ( ١8)

    الّرحيمالّرحٰمن  بسم اهلل

بمؤمن قالوا يا أبانا ا نّا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الّذئب وما أنت ﴿

 بالحّق  األرضو الّسٰموات خلققد الّذي  الحمد هلل * ٓص هيٓ كٓ  ﴾لنا ولو كنّا صادقين

قد نّزلنا ا نّا نحن  * يامقض حول البابالنّار  مركزفي اء حكمهما من نقطة البكان و

هذا الحّق  اهللبإذن  جعلنا آيتكقد ا نّا نحن و *تبيانا الحّق  على الكتابهذا  عليك

ال النّاس  اجتمعلو  * يّامقضبالحّق  الحّق  على حكم الكتاب محتوماعلى  الكتاب

 اهلل *ظهيرا  البعضعلى  بعضهمالحّق  على لو كانواو حرفايملكون بمثل حرفه 

 الحهو ا اّل ا لٓه  الالّذي 
ّ
ال و * عليمابكّل شيء  كانهو اهلل و المعبود القديم ي

كّل شيء على  كانا ّن اهلل و شئنامّما  الّذكر ءاشبما قد ا اّل  يحيطون بعلم الكتاب

 الحّق  على حبالقّدر لكم و *الباب ممدودا هذا  صراطالكم  خلققد  اهلل * قديرا

بالحّق  الكتابا لى  الّظلمات ن يخرجكم منأأراد  قد اهللا ّن و *مرفوعا الحّق ب
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 فاستغفروا اهلل *مخذوال الحّق  عنه من غيركنتم عّما  من فضلهلتبتغوا  *مشهودا 

 هو *الباب رحيما على اهلل تّوابا  تجدونفسوف الحّق  هو ا اّل ا لٓه  الالّذي  كميٰ مول

خرجكم أقد الّذي  هوو *الباب مدرارا  مناء م عليكم اءالّسممن  أرسلقد الّذي 

 *قديرا كّل شيء على  كانا نّه  لوان بقدرتهأو بهاجأئق ذات احدهذا  كمأرضمن 

 الّسٰموات في ئبةامن غما و *عليما بكّل شيء  قد كانالّرحٰمن  ّن ربّكمألتعلموا 

ئكم اهلل ينبوف فس *مستورا  الكتاب حول الباب اهذفي  جعلناهقد و ا اّل  األرضو

على  قد كانا نّه  جهاركما  و ئركماسرفي  تعملونكنتم عّما  الّذكر من لسانمة القيٰ  يوم

 الحّق  على هذا لدينا كتابا جعلقد ا ّن اهلل و *محيطا بالحّق  الحّق  على كّل شيء

 أّم الكتابفي الّذكر  جعلقد ا ّن اهلل و يثبتواء يش ما اهللو يمح *محفوظا بالحّق 

يشهدّن فسوف ية آل اهلل للحّق والفي  يعملونالّذين  ا نّ  *مستورا لنّار ا حول

 سبيل فيثم يكسبون اإلالّذين  ا نّ و *ذكورا مالّذكر  لدى في عمالاألب همنفسأل

نارا التّابوت  قعرفي  اهلل لهمأعّد و من وزنمة القيٰ  يوم همعمالاهلل ألما قّدر الّطاغوت 

 *منثورا  األرضعلى اء هبهم أنفس على حسرات همعمالأيريهم اهلل وف فس * كبيرا

في  همأعماليجدون و شيئاءه لم يجده اجفإذا اء م نأمحسبه الّظ ي كسراب بقيعة

الحّق  غيرعلى الحّق  ناآياتببما قد كانوا اء جز هذاا ّن  *حديدا النّار على  جهنّم نارا

بليغا  الباب ذلك فيأّم الكتاب  في قد كان ّن حّجة اهللأاعلموا  عباد اهلليا  * يّاشق

 قوا اهللاتّ  العلم أهلا ي *مرفوعا بالحّق  الحّق  على ناأمرا اّل  الّذكر أمر اهللجعل ما و *

 اهلل *بديعا بالحّق  الحّق  على الكتاب تأويلالّذكر  لسان مكم اهلل منيعلّ الّذكر  في

 *شهيدا الباب  ذلك في ناآياتبكانوا النّاس  لعلّ  الكتاب ذلك في ياتنّزل اآلقد 

بالحّق  الحّق  علىفي أّم الكتاب  بما قد كان عبدناعلى  مراأل قد نّزلناا نّا نحن و
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النّار  بالقسط حول القيّمالّصراط على بالحّق  عبد اهللقد كان ا نّه و *جميعا 

 من حولبالحّق  الحّق  على الّرحٰمن من مراأل ئكماجقد النّاس  أيّها يا *مستقيما 

بالحّق  الحّق  على عبدهالّذكر  دونهذا  يومكمفي أراد  ماا ّن اهلل و *بديعا ار النّ 

المؤمنين  خبرأقد  اهلل *جديدا في أّم الكتاب  قد كان فاتّقوا اهلل من يوم *حبيبا 

الحّق  على فعلواقد مّما  الواحديّة األرض الّرجوع منبعد ا خوة يوسف  حكم

 باناأيا قالوا  قدالحّق  على رجعوا فلّما *خبيرا  بكّل شيء قد كانا ّن اهلل وبيوسف 

الّذي  من ربّنااألحديّة  متاععند يوسف  تركناواء العم أرضعلى  ذهبنا نستبققد ا نّا 

في أّم  ذلكبقد كانوا و البدءفي لّجة  ليها   اإلشارةالنّاظرون ب أكلهفهو ا اّل ا لٓه  ال

 لعلاهلل ا اّل ه ا لٓ  ال حروفقالوا و *مكتوبا  الّذئبباسم الكتاب 
ّ
اء العم أرضعلى  ي

ا ّن و *محمودا بالحّق  الحّق  على شهدناقد كنّا  لوو بالّسجودلنا  بمؤمنأنت  ماو

التّراب  اهلل سجدة النّجوم للحسين فوقبما قد قّدر نا موالو من اهلل حّق  لحكم ذلك

على  تناشهادفي  صادقينكنّا  قدا نّا نحن و * يّامقضالنّار  حكم الباب حولعلى 

بالحّق  الحّق  على ناأنفسباهلل ب كفىو بالحّق الحّق  على الحسين مناألحديّة  سرّ 

قد  العرشعلى  الّرحٰمن هوو األرضما في و الّسٰموات ما في اهلل يعلمو *شهيدا 

  * اءالعالمين سوعلى بالحّق  كان

 

 اء سورة الّسين( ١٩)

   الّرحيمالّرحٰمن  بسم اهلل

جميل واهلل  قال بل سّولت لكم أنفسكم أمرا فصبر صه بدم كذبءو على قمياوج﴿

ا لٓه  الا نّه  *اء جبل الّسينعلى  ربّكاء ند اسمع * امرٓ لٓ ا ﴾المستعان على ما تصفون
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 أنا و هوا اّل 
ّ
 الكتابأنزل  قدا ّن اهلل و * مستورافي أّم الكتاب  اهللبما قد قّدر  العلي

نقطة الثّلج محفوظا في النّار  جعلقد اهلل  نّ أ اسالنّ  ليعلم كلمتهعلى  األكبربالحّق 

قد ا نّا نحن و *مرفوعا بالحّق  الحّق  على من عندناالّذكر  جعلناقد ا نّا نحن  *

 كمأعماليقبل اهلل من ما  عباد اهلل اتّقوا *عليّا الحّق  علىو اهلل مكينا لدى جعلناه

كثير على  ّضلنا عبدنافقد نّا نحن أ عباد اهللاعلموا  * قليال شيئادون الحّب من حبّه 

 علىبالحّق  يريدما  يحكمواء يش ما اهلل يفعل نّ أ لتعلموا *تفضيال ه مّمن خلقنا

 اهلل  أمر صغرك منفي  عليك انّ منلقد و *مشهودا الحّق 
ّ
في أّم  الحكمكان ا ذ  العلي

 الحّق  على باالكتاب كتاهذا  الكبرفي  عليكقد نّزلنا نحن ا نّا و * يّامقضالكتاب 

في أّم الكتاب  الوعدقد كان و فيناالحّق  كأمر نضمقد ا ّن اهلل و *مشهودا بالحّق 

مشهودا الّسّر  فيالّسّر  على كتابابالحّق  الحّق  على عطيناكأقد ا نّا نحن و * مفعوال

 اهلل بإذن الحّق  على بالحّق ئك االمتكلّم من ورا نّا نحن و *
ّ
 فبلّغ العباد *قويّا  العلي

 نا  الّرحٰمن  عباداعلموا  * محموداالحّق  علىبالحّق  اهلل فيكأراد  قدمّما  ناأمر

 ناأمرب العالمينعلى  فّضلكمقد ا ّن اهلل  *يّا تقالحّق  على البابفي هذا  باهللكنتم 

بالحّق  الحّق  على العالمين أحكامالكتاب من في هذا  عبدناا لى  يوحأ ما فاتّبعوا

 *ثباتا بالحّق  الحّق  على هذكردون هذا  يومكمفي  عنكمأراد  ماا ّن اهلل و *جميعا 

في كّل لنا  نّ ألكم  قلنألم  *الباب تذكيرا  على ذلك آياتهبالّرحٰمن  يوعدكمألم 

 باهلل كنتم  نا  نا آياتتؤمنون بال  ما لكم عدوالبالحّق  الحّق  على خلف
ّ
 على العلي

 القوالحّق 
ّ
 الحّق  على سّرانا أمر من الكتابهذا في اء ش قدا ّن اهلل و *ا يّ خف ي

بالحّق  الحّق  على يبوابأ بيوت اهلل منفي النّاس  ليدخلوا *من سّرنا سّرا بالحّق 

قد بالحّق  همالّذين  ينّولاأل من رجال البيت شيعتناأراد  قدا ّن اهلل و * ذاّل و سّجدا
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 اف من حول البابعراأل علىشيعتنا  قمناأقد ا نّا نحن و *حول الباب قّواما كانوا 

 اهلل بإذن  بسيماهم كاّل النّاس  يعرفون رجاالبالحّق  الحّق  على
ّ
الحّق  على العلي

 الباب هلل  ذلك في تؤمنونال  كمنفسألما  عبيد الّسوءيا  *فراسا ا  الخالص 
ّ
 العلي

 القوالحّق  على
ّ
من المذكورين في أّم الكتاب  ما كنتمو نخلقكمألم  *جهارا  ي

 الحّق  علىنهديكم و دكممدنألم  *ورا حول الباب مذك
ّ
ألم  * سبيال القوي

 من فضل اهلل الحّق  على نرزقكم
ّ
 علىعبدنا  أمر جعلقد ا ّن اهلل و *كثيرا  العلي

 ءكم بغتةاجقد  ناأمراء جفإذا  كمنفسنصر اهلل أل فانتظروا *قريبا  واحدابالحّق  الحّق 

تملكون ال هنالك  من ربّكم اليوم لحّق هذا ا ّن  *عظيما  العظيمالحّق  على

فالملك  *مقطوعا بالحّق  الحّق  على من علم الكتاب بعضا من الحرف كمنفسأل

  هذاا ّن و *همسا ال و نطقابالحّق  فلن تسطيعنّ  حٰمنرّ للالحّق  يومئذ
ّ
في  صراط علي

الحّق  على النّار الّصراط حولهذا  اهللقد قّدر و بالحّق  الحّق  على أّم الكتاب

قريبا  اهلل أمر ن يكونأاهلل عسى عند  هو قل هو هو يقولون متىو * مستقيماالخالص 

 النّار حول رّ م بدم رقيق محمأبيهعند  قميص آيتهعلى  يوسفا خوة  اؤاجا ذ  *

 *مكتوبا في أّم الكتاب  ر اهللأثقد كان  يوسف دم نّ أعلّمهم بقد ا ّن اهلل و *مشهودا 

بما قد  شجّ على  دما كذبا األكبرالباب  ذلك دىل األبواب جعل توحيدقد ا ّن اهلل و

ا أمر ناأنفسبو كمأنفس لكم نقول بل سّولتا نّا نحن و *رقيقا في أّم الكتاب  كان

 اهلل المستعانو *مشهودا  الّذكر يومفي  اهللبما قد قّدر  التّكالنو براهلل الّص  علىف

   *ا قدير شيء كلّ على  قد كانا ّن اهلل و البابيوسف  أمرعلى 
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  سورة النّور( ٢٠)

    الّرحيمالّرحٰمن  بسم اهلل

وجاءت سيّارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غالم وأسّروه بضاعة ﴿

بالواد ا نّك من ربّك  ا ليك ىفاستمع لما يوح * ~يملٓ ا ﴾واهلل عليم بما يعملون

قد كان و مضىأما  ضى اهللقأو الحّق  كبد الثّلج حول فيالنّار  نقطةعلى  المقّدس

محيطا كّل شيء على  كان اهللو هوا اّل  ا لٓه ال اهللو *دا مشهو نقطة الختمفي  البدء

ما قّدر و سبب بالالحّق  اهللبإذن  من عبادنااء من نشعلى  الملك ينعطا نّا نحن و *

 ع مكينايمنسم اللديه باإل جعلناقد ا ّن اهلل و * تبديالبالحّق  الحّق  على اهلل لكلمته

الباب  ذلك فيبالحّق  الحّق  على وبقلبغتة فيفور تنّور الالحّق  ناأمراء جفإذا  *

قد  * سروراو ةنضربالحّق  الحّق  على ئناايفرح المؤمنون بلقيومئذ  *عظيما  نورا

 جعلقد ا ّن اهلل و * الكذب غروراى عل يقولون علينافيما  النّصارىو غلّت يد اليهود

الباب  ذلك منبالحّق  الحّق  ىعل من عبادنااء من نشى عل نفقمبسوطة ن ناأيدي

ألحد  ماو * محمودابالحّق  الحّق  ىعل من عبادنا عدالاء نمنع عّمن نشو * كثيرا

قد  عباد اهللعلموا ا * غروراو زخرفاالحّق  غيرى عل ن يقول علينا من بعض القولأ

 من اهلل  ئكم النّوراج
ّ
 الحّق  العلي

ّ
في  اهللقّدر عّما  من فضلهلتبتغوا  * منيرا القوي

ا لى  أسفاركمفي  اهللقّدر عّما  أسفاركمتبعدوا ال  * قديراتبالحّق  الحّق  علىدولته 

من علم تعلمون  الأنتم و العليمهو ا ّن اهلل و *قريبا  بالحّق الحّق  على الباب ذلك

 على بالبا ذلك في لنعلم الوارديننحن ا نّا و * شيئاالباب  ذلك في الكتاب

قد ا نّا نحن و *ا يّ نقفي أّم الكتاب  كان من عبادنا مّمناء مّمن نشبالحّق  الحّق 

 من اهلل  البديع مراألعلى  حكمنا للّظالمين بالنّار الجحيم
ّ
 عباديا  * يّامقض العلي
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تحبّون اهلل كنتم  نا   بشرا مثلكمو اذكر ناأنفسجعل فيكم من قد  ا ّن اهللالّرحٰمن 

قد ا نّا نحن و * مفعوالفي أّم الكتاب الحّق  وعد اهللقد كان و اهلل بكمحبتّبعوه يفا

ينادي  يومفي  لتنصروهو به عبدنا لتؤمنواعلى  مباركااهلل عند  الكتاب منهذا  ناأنزل

بعد ما نا ذكرن تكفروا با  الحّق  تاهلل *محمودا د فؤاال أرضعلى  من قبل اهلل فيكم

  بالبرهانالّذكر  جآئكمقد 
ّ
 من عذاب اهللمة القيٰ  يومفي  من ربّكم فلنذيقنّكم القوي

 فّضلنا عليكم بفضل نفسهقد ّن اهلل أ عباد اهللاعلموا  * كثيرا قعر الجحيمفي  األكبر

الحّق  علىبالحّق  هآياتبلكنتم  فضلنا عليكمعلى  فّضلنا عبدنا عليكمقد ا نّا و

 األكبر اسم اهلل ئضامن فر كتابكم من قبلفي  فرضنا عليكمقد ا نّا نحن و * صبورا

 الّسرّ  على رسولهو اهلل يحّب مّما  اهللسبيل  في نفقواأف * كثيرابالحّق  الحّق  على

 ناذكرعن أعرض  منو * محشوراالمؤمنين  أسطرمة على القيٰ  يومفي لكنتم  الجهرو

 * شريكاالحّق  على هأمر فيالّشيطان  قد كانو شيءمن عمله من له  يقبل اهلللن 

 بالحّق جعلناه العصمة قد ا نّا نحن و * مردوداقد كان  الباب ذلك في اهللعند  هوو

 ذلك مناء مسو صباحفي  اهلل بارئهم يسبّحونو ناآياتيؤمنون بالّذين  في قلوب

 الباب 
ّ
الحّق  افعلوا الخير هللو الّرحٰمن اتّقوا عبادو * حميداعزيزا  كانهو اهلل و العلي

 في حكم اهلل فيكم ذلك مسجدكّل عند  خذوا زينتكم نحمٰ الرّ عباد يا  * كثيرا

قد ا نّا نحن و * يّامقضفي أّم الكتاب  بما قد كانبالحّق  الحّق  على الباب ذلك

 بشرىقال يا  دلوهد افؤال دلى بنظرأالجّب فهذا ا لى  اهللبإذن  نا سيّارة الحّب أرسل

بضاعة معدلة  وهسرّ أاء العم لأهيا و رأت العيون بمثلهما  غالمهذا الحّق  لهو هذا

 عن التّوحيد لتكونوا باهلل 
ّ
هذا  قصدنا عنقد ا نّا نحن و *مذكورا النّار  حول العلي

في  جعلهقد ا ّن اهلل و *ا يّ زكد فؤاال أرضعلى  ايّ فتى عرب هذا األكبر الغالم الكلمة
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ن المؤمنوأيّها  يا * ظامحفو للحّق بالحّق  جبل البردعلى  النّار غيابت الجّب حول

 تعملونبما كان اهلل والبحتة األحديّة  لّجة ن تشتروه بثمن معدودة من غيرأاتّقوا اهلل 

قد ف تكمأفئدن تنظروه بغير عين أبالحّق  الحّق  على عباد اهللاعلموا  *بصيرا 

 الّذكر الكتاب بعلمفي  لكم يحكم اهللما و اشتريتموه بثمن بخس دراهم معدودة

ا نّا و آية قميصه بدم كذبعلى  تأتونناأنتم  فح * موروداد فؤاال سرّ على  ما كنتمو

في  تصفونأنتم  ماعلى  اهلل المستعانو فصبر جميل كمأنفس لكم نقول بل سّولت

اهتديتم قد تعرفوه بعين اهلل فيكم فكنتم  نا  و * غروراو كذباالحّق  غيرعلى  عبدنا

لون على  قميصه بدم كذب شبهلى ع يتؤتوننلقد و من قبلكمالّذين  اهتدواما  بمثل

ال  نّكمالفضل ألعلى  الّذكر هذا نكمع لقبقد  لكّن اهللو * رفيقااء الحمر

قد فإّن اهلل  فاحفظوا سّر اهلل فيكم *تبديال بالحّق  الحّق  على أبدا تستطيعون بغيره

 قد نّهمألاء فهالسّ ا لى  تؤتوا الحكمةال و * موقوفا الّصراطعلى  مقاما لكم جعل

 آمنوا باهلل 
ّ
في  فاتّقوا اهللالّرحٰمن  عباديا  * الّضعف ضعيفالّجة على  سّرهو العلي

 * جميالبالحّق  الحّق  على حفظا كمأنفستحفظون كما  احفظوهو ئعنا فيكماود

اء عالم العمفي اء قلزم الحمراء ه ورولقأو الحّق  اهللا لى  فرّدوه ن لم تستطيعواإف

عند  كمأعمالكّل  تجدونفسوف  بالحّق اء الّسينالّطور لى عاء البهفي قطب  اكتموهو

قد الحّق  اهلل *مستورا محفوظا الّذكر  مهرعلى  كتاب ممهورفي  البابفي هذا  اهلل

 فهل تجدون اليوم من دون اهلل ه أمرب فطركم
ّ
  * ظهيرا العلي
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   سورة البحر( ٢١)

    الّرحيمالّرحٰمن  بسم اهلل

الّذي  اهلل * يٓص مٓ لٓ ا ﴾دراهم معدودة وكانوا فيه من الّزاهدينوشروه بثمن بخس ﴿

أنزل  قد اهلل *عليما بكّل شيء  قد كانهو اهلل و العرش المجيدو ذهو ا اّل ا لٓه  ال

كّل على  قد كانأّن اهلل النّاس  ليعلم بالحّق عبده  على األسراركلمة في  الكتاب

ن أشئنا و الباب ذلك فيه من شجرتنا زوجتو منعنا آدمقد ا نّا نحن و *قديرا شيء 

ن تؤمنوا ا  النّاس  أيّها يا * محروماالجنّة  كانا من نعيمقد ف باا نعلم فيهما فقرلم يقربا

 ين حول البابالعلّيّ  كتابفي  كنتمبالكتاب فالحّق  ئكماجبعد ما قد نا من ذكرب

 األكبر الكتاب ذلكو الّذكر اهلل عليكمأنزل  بعد مان تكفروا باهلل من ا  و *مشهودا 

 *مكتوبا الحّق  مستكبرا عن اهلل الّسّجين كتاب فيبليس من شجرة اإللكنتم  فيكم

 الحّق  على من اهللالحّق  ئكماجبعد ما قد تعملوا بالباطل ال و هللااتّقوا 
ّ
 القوي

 مطرودافي أّم الكتاب  قد كان الباطلا ّن و زهق الباطلو الحّق اء جقد  الأ *عظيما 

تشتروه ال  نأبالحّق  يوسف أمر في ئفين عن اهللاالمغرب كونوا خو المشرق أهليا  *

 ه منذكرفي  لتكونوا أموالكم بدراهم معدودة منال و كمأنفسبثمن بخس من 

 قطع رحمته عنقد ا ّن اهلل و *محمودا  حول البابفي  بالحّق الحّق  على الّزاهدين

 اشترى يزيد بن معاويةلقد و * يداحدا فرأوّف الّط  أرضعلى  الحسين قاتل جّدنا

 معدودة من ملكه دراهمو بثمن بخس من نفسهالحّق  يوسف سرأالباطل على 

ينتقم  فسوف *عظيما بالحّق  الباطلعلى  كفروا باهلل كفراقد فالّشيطان  حزب على

أليما بالحّق  الحّق  على  لهم عذابااهللأعّد  قد ةاآلخردار في و رجعتنافي  اهلل منهم

اء شبه بكعلى اء بكالحسين  ذكرعند لكم  كتبقد  ا ّن اهللالّرحٰمن  عباديا  *
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 ّمالا نّكم و * يّامقض بالحّق الحّق  على قد كان أرهثفي  حكم اهللا ّن وء الثّكال

بخس  بثمنالحّق  يوسف اشتريتمقد فاء البكعلى  تنصرونناال و هذكرتستمعوا 

الّذّر  عهد اهلل يومفي  تكونواألم  * امعدودالحّق  عند الكتابفي  دراهم لم تكن

  يوسفحّق على  األكبر
ّ
 رضوا عنتعفال  * حول الباب معهودااء البك أهل من العلي

نعرض فإنّا الحّق  غيرعلى  ن اعرضتما  نّكم إمصيبة الحّقة ففي  ذكراهللمجالس 

 فرطناما  علىحسرتنا يا بالحّق  تقولنّ أنتم  اليوم ذلك فيو بالحّق  مةالقيٰ  عنكم يوم

 * شفيعابالحّق  الحّق  على اليوم ذلك في تجدّن من دوننالن و األكبر جنب اهللفي 

 *غرورا الحّق  من غير اهلل من غير كلمة البابعلى  يقولونالّذين  الكافرين نّ ا  و

 ئكولأ *مواتا أالقتل قد كانوا بعد  نّهما  الحّق  غير ىعلنا ئاأولي في يقولونالّذين و

 يعلّمكمألم  * قليالالحّق  غيرعلى  بثمن بخسالحّق  اهلل آياتتروا اشقد الّذين 

أّم  فيبوابنا أ نّ أنعّرفكم ألم  *مقهورا في أّم الكتاب  ما كان ّن باب اهللأالّرحٰمن 

 يابكما  ا لينا ا ّن الحّق  تاهلل *اء حيأاهلل القديم عند الحّق  على الكتاب قد كانوا

اء حول البقد كان الّذي  الباب ذلك فيبالحّق  بكمعلينا حساا ّن  ثمّ الحّق  على

قد ا نّا نحن  *يال أوالحّق تعلى بالحّق  القرآن رونتتدبّ ال ما لكم  *مكتوبا 

عر الشّ في الحّق  علىبالحّق و القشر قشرامة على القيٰ  يومفي  اهللبإذن  حسبناكمأ

 *عظيما  الباب لدى تقوى منبالحّق  الحّق  على ناذكر أمر في اتّقوا اهلل *شعرا 

 الحّق  على عبدنا ذكريسئلنّكم من و صراط الجحيمعلى  نالّرحمٰ يوقفنّكم فسوف 

 ذلك قد كانو الحّق  من غير الوقوفعلى وردها قد و ا اّل  منكمما و *ثقيال بالحّق 

يذر و اتّقواالّذين  اهلل يينجّ ثّم  * يّامقضبالحّق  الحّق  على اهلل حكماعند  من

 ربّكمكان اهلل  ماو * يّامقض من حكم الكتاببالحّق  الحّق  على هافي الّظالمين
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تم أحسنقد  تمأحسنن ا   * قطميراالّذّر  العباد من بعضعلى  بظاّلمالّرحٰمن 

 موجودااء الم سبل الباب حولعلى  اهلل ربّكمعند  منقد كان الحّق  هوو كمنفسأل

 حولفي أّم الكتاب  كمالحكم من ذلك قد كانو كمنفسسأتم ألأقد  سأتمأ نا  و *

 ئکةملٰ ال دم الباب فسجدوابالّسجود آل ئکةملٰ ال ناأمرقد ا نّا نحن و *مسطورا النّار 

 من استكبرو بىأليس با  ا اّل  *جميعا د فؤاال أرضعلى بالحّق  الحّق  على كلّهم

عيذوا أقل  ذكراهلليا  * الباب مردودا ذلك عنالكتاب أّم  في ذلكبقد كان و ناأمر

الحّق  اهلل ربّكمفإّن النّاس  صدورفي  يوسوسالّذي  باهلل من شّر الوسواس كمأنفس

التّعويذ من في  األكبركلمة على  كمأنفسذوا عوقل  * رقيباكّل شيء على  قد كان

 الهو اهلل  قلالعين  يا قّرة *شهيدا كّل شيء على  قد كانا نّه الحّق  ربّكم اهلل مولى

 رهكبّ و الملك في شريكله  لم يكنو لم يولدو لم يلدصمد أحد  اهللهو ا اّل ا لٓه 

على  ثبّتهاو فيشارة النّ ا  الكّفار  أيدي تبّتلقد و * كبيرانفس الباب تفي بالحّق 

ء اهلل لهؤال قّدرما و *خبيرا  تعملون بماكان ا ّن اهلل و ذن من حول البابغير اإل

 * موفوراالتّابوت  قعر ينالّسجّ  من الحطب ناراا اّل  حّظا من علم الكتابالمشركين 

ا ذا و * سبيالاهلل ا لى  ن يستطيعوالفالحّق  عن والّ فضاألمثال  ضربنا عليهمكيف  نظرأ

ا لى  حديداو كونوا حجارة للنّارالفرقان  كلمةعلى  لهمقل  األرضفي  ؤك ليفسدنّ اج

  *مآبا النّار 
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 اء الم سورة( ٢٢)

    الّرحيمالّرحٰمن  بسم اهلل

ذي اشتراه من مصر المرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتّخذه ولدا وقال الّ ﴿

من تأويل األحاديث واهلل غالب على أمره  ليوسف في األرض ولنعلّمه وكذلك مّكنّا

 الّسٰموات يعلم غيبهو ا اّل ا لٓه  الالّذي  اهلل * لطظ ﴾ولكّن أكثر النّاس ال يعلمون

الموت حول  قّدرناقد ا نّا نحن و * محيطا بكّل شيء قد كانهو اهلل و األرضو

 سبيل  في قّدرنا الموتقد ا نّا نحن و * الباب من حكم الكتاب محتوما
ّ
 على العلي

 الّسٰموات خلققد  اهلل * يّامقضالّرحٰمن  لدى حكم الكتاب منعلى  مّرتينالحّق 

ن م بدع اهللفي  نرىقل ما  * من حكم الكتاب طباقا األرض طبقعلى بالحّق 

 بصاررجعوا األاقل  * مخلوقاقد كان  طبق الكلّ على  ا اّل  بالحّق الباب على  شيء

 كاّل ثّم  كاّل  * فطورابالحّق  الحّق  علىالحّق  اهللأمر  تجدون منهل النّار  حول من

 قّدرناقد ا نّا نحن و * ممدودااء نقطة البهفي قطب اء الم حول بصاررجع األتا ليك 

جوم لنّ ا قّدرناقد ا نّا نحن و * نجوماقطب حول الالحّق  على نياالدّ اء اهلل للّسمبإذن 

قد كانوا و لها شهقواقد  األكبر لقوا كلمة من العمقأا ذا و * مركوزااء الّسمفي  رجوما

 ر فوق الّسترالمسّط  لقت سّرا من المستسرّ أكلّما و * محروقاالتّابوت  قعر في كالمهل

  خرجت فوج فسبحان اهللقد و دخلت فوجقد 
ّ
كان اهلل و هوا اّل ا لٓه  الالّذي  العلي

ا نّا  * جهراالحّق  علىو سّرابالحّق  لبابليخشون ربّهم الّذين  ا نّ  *حكيما عليّا 

ال أ * كبيرا أجراوالحّق  على مغفرة ةاآلخرالّدار في  اهللبإذن  قّدرنا لهمقد نحن 

 *اء ا نشالبدع لى ع صنعهفي  يعلمكيف ال و األمر العليم بذاتهو و يعلم من خلق

طوار أالباب ليعلّمكم على  ضهبنقكيف اء الّسمجّو  في الّطير المحّركا لى  ترواألم 
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 كميٰ مول من دون اهللالحّق  على فهل من ممسك بالحّق  جرة الكافورالشّ الورقات من 

هذا  منمنتم ءأ *بصيرا  شيء قد كان بكلّ ا نّه  الّظالمون يقولعّما  فسبحان اهلل

 اهلل تعالىالحّق  من دونه كمنفسفهل تجدون ناصرا أل غير الباب فيكم الباب عن

 معه شيئايرى ال و اهللا لى  ينظر أفمن * موروداالنّار  بدعقد كانوا في  الكافرينا ّن 

 كمنفسترضون ألكيف  ما لكمالحّق  غيرعلى  نفسها اّل  ترىال  كمنالحّق  على

النّار  حولفي  القيّمالّصراط على  لقد كان الّذكرا ّن و من دون اهللالّطاغوت  بحكم

 كان اهللو بالحّق  اهدالشّ اهلل هو و اهللعند  الباب منفي  نّما العلما  قل  *مستقيما 

 *ا يّ غنعن العالمين الحّق  هوو به آمنّاالّرحٰمن  هوالحّق  هو اهللو *عليما بكّل شيء 

 لعلّكم تشكرون اهلل بصاراألو ئدةاألف لكم اهللقّدر و كم من حول البابأنشأقد  اهلل

 الكافوراء م ن يأتيكم منأاهلل ربّكم يقدر  أفغير *محمودا الحّق  من حول الباب هلل

 يالّساقهو و هوا اّل ا لٓه  الالّذي  اهلل ربّنا تعالى * شرابابالحّق  الحّق على  الّدنيا في

 *شهيدا كّل شيء ى عل قد كانالحّق  هوو الباب ذلكفي  من عين الّسلسال عباده

نا أنزلقد  أناا اّل ا لٓه  ال اهللأنا  نّيا  من نفس الباب  ندائياسمعوا يا أهل العرش 

 دخلكيف قد  ترواألم  *قريبا الحّق  علىبالحّق  حول الفتحالّذكر  أيّام في النّصر

روا استغفو الباب أيّام في اهلل فسبّحوا * فواجاأالبحر سبيل  منالنّار  بحرفي النّاس 

ال أنتم  نا  للمشركين  قلالعين  يا قّرة * تّوابا رحيماقد كان ا نّه الحّق  اهلل ربّكم

لن و عبدتما ا نّي و الحّق  ا نّه البيت فورّب هو ا اّل ا لٓه  ال الّذيبارئكم  تعبدون اهلل

 علىبالحّق اء الم حولالخالص الّدين  لناودينكم  لكمالحّق  ناموال اهللا اّل  عبدأ

ك هذه عين الكافور أيديفي  جعل العينينقد ا ّن اهلل العين  يا قّرة * تومامحالحّق 

 * مستوراالنّار  الّطهور من الكوثر المسجور حولاء م هذهو *مسطورا اء الم حول
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بالحّق  ربّككان اهلل و بالحّق  الّطورينعلى  شئناكما  شئتما  ئينابالمالنّاس  يحيأف

الكافور اء الم فياء تالشّ القريش رحلة على  كتب قدا ّن اهلل و * حفيظابالحّق  عليك

 حولبالحّق  الحّق  على هورّط الكوثر الاء الم في رحلة الّصيفو * كافورااء الم حول

كم اسقأو طعمكم نعم الفردوسأقد الّذي  الباب هذافاعبدوا رّب  * طهوراالنّار 

ا نّه  فسبحان اهللمنكم من الخوف آهذه فهل من دون اهلل  دنياكمالّدنيا  في ئهاام

 من كمنفسمن دون اهلل ألأربابا  تجعلونهمالّذين  ا نّ  ينللمشركقل  * كبيراعليّا  كان

في أّم بالحّق  الحكمقد كان و الموت بابا لى  حّد المقابرعلى  فهم شيءكّل 

 أصحاببالحّق  على فعلناكيف قد  تنظرواألم  األرض أهليا  *مكتوبا الكتاب 

ادخلوا و اتّقوا اهلل اإلشاراتمن  يلرميناهم بالحجارة الّسجّ  قدا نّا و الّسبحات

عن العالمين قد كان هو اهلل و الحّق  كميٰ مول ربّكم اهللا ّن و البابهذا  من األبواب

 قعرفي بالحّق  الحّق  على الحطمة الموصدةا ّن النّار  في الويلر قد قدّ  اهلل *ا يّ غن

نار اهلل الموقدة هذا ا ّن  *مستورا  األبوابسبيل  في يعلمون البابال  ذينللّ التّابوت 

عن األحديّة  لّجة يدخلونالّذين  ا نّ  * ممدودا األرضو واتمٰ السّ سبل  في صراطه

هنالك  *ذن الكتاب حميدا ا  على  المصر أرضمن يوسف  اشترىقد ف الغيرو مح

 عن الباب خذه آيةنتّ أو الحّق  ن ينفعنا من اهللعسى أمثواه كرمي أ همنفسأل يقولنّ 

ا سرّ  الباب األرضفي  انّ مكّ قد ا نّا نحن و *قديرا كّل شيء على  قد كان ربّناا ّن اهلل و

في  أقضى اهللمّما  ا من الحرفمستسرّ  حرفاالكتاب  تأويل مه مننعلّ و النّار من حول

  *شهيداكان على كّل شيء ا نّه  كتابه
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  سورة العصر( ٢٣)

   الّرحيمالّرحٰمن  بسم اهلل

 ذلك * مٓ عالٓ  ﴾تيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنينءالّما بلغ أشده و﴿

 فيالحّق  على الكتابأنزل  قد اهلل *ميعا ريب فيه هدى للعالمين جال  الكتاب

قد ا نّا نحن  *قديما في أّم الكتاب  قد كان كلمة اهلل نّ أالنّاس  ليعلم هذكرمن حّق 

 *ثقالها أ األرض ن تخرجأا اّل الحّق  اهلل رمأل مردّ فال  زلزالها األرضعلى  رناقدّ 

 األرض ثتأحدقد  تاهللمن مالها  األرضقد كان في عّما  اإلنسان فيومئذ يشهد

من ة ذرّ  األرضعلى  لها فمن يعمل يحأومن اهلل  ا نّيقل  *خبارها لباب أل

يعملون الّذين  ا نّ و *عدال  رّ الشّ العدل على و المثقال نوفيه من الخير خيرا

نهار ات تجري من تحتها األهلل ربّهم جنّ اعند  حول الباب جزاؤهمفي  الحاتالّص 

 األكبرالّذكر  الحكم عنفي  رضواو الباب عنهم يرض *أبدا  سرمدافيها  خالدين

 الحّق  علىفي أّم الكتاب  ذلك قد كانو الفردوس أهلهم  ئكأول الباب سرّ في 

من لقد كانوا  البابهذا  عنبعد ال لفي سكرةالمشركين ا ّن  العصرو *مكتوبا بالحّق 

 على عاخّض النّار  الباب من حولا لى  أنابواو تابواالّذين  ا اّل  *مبهوتا  غير الحّق 

 *مشهودا بالحّق  دفؤاال الّطورعلى  كنتقد  ورالنّ أنا  نّيا  قل  *محمودا الحّق 

 لىع قد كان كمأنفسعلى  كم لترون الجحيمنفسبعلم الباب ألتعلمون  لوفوربّكم 

العلم من عين اليقين على  باليقينالحّق  على لتشهدنّ ثّم  *محيطا بالحّق  الحّق 

 العاديات بإذنناا ّن و *مركوزا اء الّسموسط على  والالزّ نقطة في  مسالشّ كهيئة 

في أّم  اإلشاراتحكم على  المغيراتا ّن و *ا ضبحاء الم حولقد كان الحّق  على

الحّق  كميٰ مول اهللعند بالحّق  اإلنسانا ّن و * قدحااء الم من حولقد كان الكتاب 
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النّار  حولعن كان  منبالحّق  الحيوانا ّن و *جمعا اء الم حولقد كان الّذي  هو

 يخبركممة القيٰ  كال يوم *دور خطرا الّص في  خطربما قد الّرحٰمن  يعلم أفال *طرحا 

 من اهلل  الّذكر
ّ
في  خبرناكمأقد نّا نحن ا  و *عليما بكّل شيء  كان اهللو بالحّق  العلي

 في تظنّون عّما  يوم الفصل
ّ
عزيزا  كانهو اهلل و حول الباب من دون الباب هلل العلي

كان  منفحول القارعة أفي  كم عن القارعةسئلنّ لنبالحّق  ا نّا البيت فورّب  *حكيما 

الباب  أمر وم تبّدل الجبال بالعهن نعّرفكمكال ي * الباب مذكوراغير النّار  حول

هو في ف ته عن التّغييرأفئدمن سكنت  امّ أف *محمودا بالحّق  الحّق  على النّار لحو

اإلشارة  حجبتهأن م ّماأو * مسرورااء الم حولالحّق  على لقد كان وبيّينعيشة الكر

ال  الكتاب أهليا  *مذكورا قد كان  الّسّجين قعرالنّار  أصحاب هو فيفاإلشارة  عن

الحّق  على مطّهرابالحّق  اهللعند  الكتاب مناء جما قد بعد  كمنفسألالّدين  قوافرّ ت

ن أيقدر لن  * سّر المستسّر مستوراعلى  مةكتبا قيّ فيها  قد قّدرا ّن اهلل و *مسطورا 

حكم  ذلك *مشهودا  الباب لدى نة منالنّشر عن صحف البيّ بعد ا اّل  شيءيمّسه 

الّرحٰمن  عباديا  * يّامقضلحّق با الحّق  على محكماقد كان ا نّه و النّار اهلل من حول

الّدين  له ربّكم اهلل الحّق مخلصينا اّل  تعبدوا اّل أكم أمري األكبر الكلمة هذه أفغير

 قد كان األلواحفي كّل الحّق  على بالقسط القيّمدين اهلل  ذلك األبوابمن اء حنف

من هو فالخالص  الكلمة صراط اهلل ذلك فمن اعتدى من *مكتوبا في أّم الكتاب 

 مراأل في شرحنا صدركقد ا نّا العين  يا قّرة *مورودا النّار  قد كان في قطب شّر البريّة

 ليعلم البابفي  كذكررفعنا أقد ا نّا نحن و *بديعا  بالحّق الحّق  على شيءكّل  من

عن العالمين  قد كانهو اهلل و عن وصف العالمين جلّ األهو  ّن اهللأقدرتنا بالنّاس 

قطع ال و الجمع شارةا  بدء وجوده بال  فيبقدرته  هشدّ أيوسف  بلّغقد ّن اهلل ا  و *ا يّ غن



   ٣مجموعه صد جلدى، شماره  هنسخ بر اساس – حضرت نقطه اولىآثار من  – قيوم االسماء

٦٤ 

تيناه آقد ا نّا نحن و * يّامقضاء سّر البدبما قد كان في  حكم الكتابعلى  التّفريق

حول كان  نمّ من عبادنا المحسنين م ينجز ذلككو سّرناعلى  علماو ناأمرب حكما

تاه آقد  اهللا ّن و صدنا من شّد البالغ من عبدناققد ا نّا نحن و *مذكورا بالحّق  الباب

جزى أقد ا ّن اهلل و *محتوما بالحّق  الحّق  على علم الكتابو الملك حكم

كّل شيء على  كان اهللواء الجز ذلك مثل منعلى  الباب أهل المحسنين من

 *قديرا

 

   سورة القدر( ٢٤)

    الّرحيمالّرحٰمن  بسم اهلل

بيتها عن نفسه وغلّقت األبواب وقالت هيت لك قال معاذ وراودته الّتي هو في ﴿

في  البيّناتأنزل  قد اهلل * ٓص مٓ لٓ ا ﴾أحسن مثواي ا نّه ال يفلح الّظالمون اهلل ا نّه ربّي

ا نّا نحن و *جحودا الحّق  غيرعلى  ناآياتبما كانوا النّاس  لعلّ بالحّق  الكتابهذا 

 التّنزيلعلى  حرفعلى  حرفاقبل  طبق الكتاب منعلى  الكتاب عليكقد نّزلنا 

كّل شيء على  قد كانّن ربّهم الّرحيم أالنّاس  ليعلمالحّق  علىبالحّق  يلأوالتّ و

 غصاناألهذه  ورقات منفي النّار  من حول ندائياسمعوا يا أهل العرش  *قديرا 

  أوحى قدا ّن اهلل 
ّ
ليلة القدر في  اءالها ّن الّذكر  أناا اّل ا لٓه  الالّذي  اهللأنا ا نّي ا لي

الحّق  على الّذكرحّق  القدر بالقدر منحّق  فتدركونأ * منزوالقد كان  حول النّار

في  ذلك قد كانو هورالشّ كّل  عن األلفّن ليلة القدر خير من ا  كاّل  ثمّ  كاّل  * شيئا

قد  الحدود أهل الحّد منفإّن  له حدّ ال  عند اهللالّذكر  يوما ّن و *مكتوبا أّم الكتاب 

على  كانهو اهلل واهلل بإذن  الحدودفي  المحّددهو و *مسطورا في أّم الكتاب  انك
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على  اهلل صّفابإذن  الباب ذلك في الّروحو ئكةّزل المالنت *شهيدا كّل شيء 

 الفجرفإّن  عليهم سلّمالعين  يا قّرة * ممدوداقطب كالخّط الممدود حول ال ّف الّص 

أيّها  يا *قريبا بالحّق  قد كانفي أّم الكتاب  حليس الّصبأللمؤمنين  قلو طلعتقد 

بالحّق  المعمور البلدهو لهذا ا ّن و ميناألالّطور  ذلك في يتونالزّ و التّينا ّن  المؤمنون

آية من  شيءفي كّل  جعلناقد ا نّا نحن و *مكتوبا في أّم الكتاب  قد كان ذلككو

 رددناكمثّم  *مكتوبا  اهللعند  قد كان التّقويم من سّر العظيم أحسنهي و الباب

اء ضققد كان في أّم الكتاب  ذلكو الحّب من العجل شربفي النّار  سفلأا لى 

يوم في  الحاكمين أحكماهلل ب ليسأقل النّاس  ن يكّذبوكا  و * يّامقضالحّق  على

قبل  ّن اهلل قد جعل مع الباب بابين منأاعلموا يا أهل األرض  *قريبا  المعاد

قد قّدر وا ّن اهلل  *لى الحّق بالحّق من حوله على الحّق مشهودا مكم أمره عليعلّ 

ذن ليبلغكم ا لى الباب بإذنه وهو اهلل قد كان بالمؤمنين في الباب بابا على اإل لكم

 لوالو الكفرعلى  قامواقد النّاس  فإنّ  كأمر فياهلل ا لى  فارغبالعين  يا قّرة * رحيما

 دارا ّن العين  يا قّرة *أبدا  ئمااا دأحدأحد  من ييزكّ ما  رحمتكو هلل عليهمفضل ا

 يّامقض حكم النّزولفي  كانتقد فإنّها  نعيمهاو الّدنيا لشيعتك منو خير لك ةاآلخر

 على هماهلل موالعند  قد كانفإنّها  الفردوسالجنّة  في اهللاء لقا لى  رغبهمأف *

 تحرموهمفال  بابئلين للان تجدوا السّ ا  للمؤمنين قل  * مقصودا بالحّق الحّق 

 مس طالعا منيراالشّ من حول بالحّق  قد كان الّصبحفإّن  الّصبرو مراألعلى  بشروهمأو

 األكبرالّذكر  منالّذكر  غيرعلى  يتامأنّهّن ألاء العم أهلعلى  تقهرال العين  يا قّرة *

 ا نّكو اءرقّ أالّسّر  على نّهنّ إف رّق األجاجة الزّ كأس من في  الّرقيقاء الم على اهدهمو

 اللّيلا ّن  األرض أهليا  *شهيدا كّل شيء على  كان اهللو الفضل العظيمو ذالحّق 
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من  مركزفي  حاليوم و بالحّق  مسالشّ مطلع في  تجلّىقد  النّهارا ّن و غشىأقد 

 خلق اهلل خلقا منما و *يّا مرئقد كان النّار  حولاء الم علىاء الم حول فيوال الزّ 

من  ّماأو *محمودا  حول البحر ناطقاقد كان الّذي  األفئدةنار لا اّل  نثىاألو الّذكر

النّار  حولقد كان في الّرضوان  أهل منهو فالنّار  اتّقى عنو نفسه من حّب  أعطى

هو الّذي  الحسنىب كّذبو البابعلى  علىاستو ّما من بخل عن البابأو *مكتوبا 

على  ا نّ و * محشورا حّق بال قد كان الّسّجين في أرض الجحيم أهل منهو ف الباب

في أّم الكتاب  الحكمقد كان و الحّق  علىالحّق  من اهلل الباب حكم الهداية لحّق 

النّار  حول نقطة البابفي  األبوابخاتم على  ةاآلخرو الّدنيا حكما ّن و * يّامقض

 من الباب فجورها لهمتأقد ا اّل  من نفسفما  * محتومافي أّم الكتاب  قد كان

 فقأعلى  هذا مسالشّ ا ّن و محييهاو مجلّيهاالّطور  فيالّطور  أنانّي ا  و * هااوتقو

 اليوم هلل قد كان و الحّق  على طلعقد اء العم
ّ
جلّى هذا قد  القمرا ّن و *مشهودا  العلي

يا  فقل * يّامقضفي أّم الكتاب  تجلّيهاالنّار  من حكمبالحّق  اليومقد كان و فتجلّى

 اهلل بإذن  سقيكمأقد حّق بال باب اهللا نّي العين  قّرة
ّ
 الّطهورالعين  منالحّق  العلي

 هو اهللو الحّق  الباب فليتنافس المتنافسون هلل ذلك فيو الّطور جهةعلى  الّظهوراء م

ا لٓه  ال نفسكفي  األعظمباسم ربّك  ءاقر ذكراهلليا  *قديرا كّل شيء على  قد كان

 هو  اهللا اّل 
ّ
في  أظهرقد الّذي علم بربّك األو ءاقر *ا عليمبكّل شيء  كان اهللو العلي

هذا سبيل  في ادع اهللو *شهيدا بكّل شيء  كان اهللو العزيزهو ا اّل ا لٓه  ال قلبك

 منبالحّق  عليكقد كان ا ّن اهلل و بينهماما و األرضو الّسٰموات في الباب صراط اهلل

 األستارفي  المستسرّ ّر السّ  حرف منفي  اهللبإذن  مراأل أظهرو *شهيدا حّق األالحّق 

 ليعلم اإلشارات جرةالشّ ات من حمرّ لمالورقات افي اء لحن الّطيور من العمعلى 
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 من شيعتنا العربالّذكر  ذكرفي  اهللحّق النّاس 
ّ
 المحّمد ي

ّ
في  هأمرقد كان الّذي  ي

غير في  كمأعمالرى أقد  نّيأب تعلمواألم  المؤمنونأيّها  يا *مكتوبا  األلواحكّل 

قد  كمأعمالا ّن  األرضواء الّسم فورّب الحّق  من غير األرضعلى  ساباب منكّ ال

هذا  اهلل مناء ند اسمعوا األرض أهليا  * غير الباب مطروحاعلى  اهللعند  كان

  الغالم
ّ
قد كان النّار  حولبالحّق  الحّق  هوو لنفسهالّرحٰمن  اهاصطفقد الّذي  العربي

قد  اهلل البديع لدى البحر منفإّن  الجليل ئت من سرّ شما قل العين  يا قّرة * مأمورا

لقد و الحّق  بيته عن نفسه عن اهللفي  هيالّتي  اإلشارة راودتهلقد و * ارمسجوكان 

 قالت الّسبحات من الجالل هيت لك منو عن سّر ظهور الباب األبوابغلّقت 

 نّها محّرمة علا  و لديه يوامث أحسن قد ربّيا ّن اهلل  معاذ اهللقال  المستسّر سّراالّسّر 
ّ
ي

كّل على  قد كان ربّيا ّن اهلل و األكبربالحّق  ا ليه المشيرين يصلح عملال ا ّن اهلل و

  *شهيدا شيء 

 

   الخاتمسورة ( ٢٥)

   الّرحيمالّرحٰمن  بسم اهلل

برهان ربّه كذلك لنصرف عنه الّسوء والفحشاء  ءاولقد هّمت به وهّم بها لوال أن ر﴿

عبدنا على  الكتابهذا قد نّزلنا ا نّا نحن  * ٓس عٓ مٓ لٓ ا ﴾بادنا المخلصينمن ع ا نّه

  الباب هللسبيل  في الّصالحات نّ لملتعو ئهاليأوبولتؤمنّن باهلل 
ّ
ا نّا و *محمودا  العلي

ما لكم الحّق  على قبلكم منلّذين لو لما معكممصّدقا  بشراا ليكم  ناأرسلقد نحن 

يوم الفصل من في  اهلل تخافون أفالعبده على  هللافيما أنزل  تؤمنون باهللال 

 تجدوا اليوم من دون اهلل لن و بالحّق  الممّزقكّل  نمّزقكم منفسوف  كمأعمال
ّ
 العلي
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الحّق  على الباب بالباب أتى منا اّل  شيءمن ألحد  يقبلما ا ّن اهلل و *قديرا 

تطع ال و *شهيدا  شيء كلّ  على قد كانا نّه  هوا اّل ا لٓه  الالّذي  هلل القديمالخالص 

 أهليا  * الكتاب محتوما حكمفي  اهللبما قّدر النّار  في ذرهمو حداأالمشركين  من

 اهللعند  قد كان نّهالعظيم ألعلى  األمينالبلد ا هذ األكبر سما باإلتقسموال  األرض

قد  الحرامبلد اهلل  هذاالبلد الحرام في  الحلّ أنا ا نّي  قل *عظيما الحّق  علىالحّق 

في هذا  يخلقكم جاعل القدرألم  قلو *مشهودا  دفؤاال أرضفي أّم الكتاب  كان

في أّم  قد كانا نّه و ألحدا هلل سّجدا البابهذا  تدخلونال فما لكم  البلد المستقرّ 

كاّل  همأعمالالّذكر  يرىال  نأالنّاس  أيحسب *محمودا  بالحّق الحّق  على الكتاب

 عينينكم ل يجعل اهلل مألقل  * جميعا العالمينعلى  هميٰ مول من اهلل اهدالشّ هو ف

 يا قّرة *عظيما  ين مرفوعالوّ األ اإلسمينفي  من حكم الباب وامللتع شفتينو لساناو

المؤمنين واء الحمر خاتم من العقيقةفي  الّسابقين جعل حكمقد ا ّن اهلل  قلالعين 

جعل قد واء م من الحديدة الخضرخاتفي المشركين واء خاتم من الّدّرة الّصفرفي 

قد كان ا ّن اهلل واء لما تشاء تشكما  فاصرفهبالحّق  الحّق  على كأيديفي  اهلل حكمه

هر الحرام الشّ عشر من في  يلاللّ بعد الفجر ا نّك  العينقّرة  يا *محيطا بالحّق  ياعال

مشهودا  ّم الكتابفي أ اهللبما قد قّدر  فعالشّ الّركعتين من بعد الوتر ا نّك و * عاشورا

أنا ا نّي  قل *مسطورا النّار  حول كنتقد في أّم الكتاب  يلاللّ بعد اليوم ا نّك و *

النّار  أناا نّي و يناآلخرمن المركوزين من و ينّولاألالنّقطتين من في  اهللبإذن  لفاعل

واحد من  فياهلل بإذن  ثمودو عادو غرقت فرعونأقد  البحرينبين  ئماالق األلففي 

في الّسّر  أناا نّي و واحد من النّهرينفي  موسىو ا براهيمو نجيت نوحاأقد و لخليجينا

 اناألرضدّكت ا ذا  اإلسمينفي الحّق  أناا نّي و الّسطرينفي  الّسطرأنا ا نّي و ينالّسرّ 



   ٣مجموعه صد جلدى، شماره  هنسخ بر اساس – حضرت نقطه اولىآثار من  – قيوم االسماء

٦٩ 

 ئکةمالالو الّروحاء جقد الحّق  الّطورين فيومئذ يومفي الّذكر  نطقأواء الّسمانفتح و

 أحكمو تينبهاتين الجنّ  للمؤمنين أحكم قد بالحّق ا نّي و نالفوجيعلى  صّفا

في  قولأبالحّق  ا نّيوقعر من الحسبانين في  القمرينو مسالشّ للمشركين بحكم 

النّفس المطمئنّة  هاأيّتيا  ابينالب لدى ئنّة الواقفةالنّفس المطمعلى  المقامين

مكتوبا  عليّا قد كان هناهيٰ  األكبر ذكراهللا ّن و الحّق  من ربّك مقام القدسا لى  يارجع

الحّق  على نزلكيف قد  اهللعند  من ياتاآلا لى  تنظرون أفال األرض أهليا  *

قد  الوقعة القديمةفي اء الّسمهو  * مستورااء الم من حولالّذكر شأن  الخالص في

النّار  نصبناه حولقد  القويمة النّصبفي  الجبالهو و * مرفوعااء الم حوله قمناأ

 اهللاء ش بمااء ش كماالملك  في يتصّرف ناأيديبين  المسّخر األرضهو و * اممدود

 األكبرالّذكر  بينو ياهلل بين قّدرما و *بديعا  بداعاإلشأن على الحّق  علىبالحّق 

 الغنهو و شيئا
ّ
ا ّن  قل *شهيدا  مراألعلى  بينهو يباهلل بين كفىو بالحّق  الحّق  على ي

  يابكما  
ّ
 علا ّن  ثمّ  *مكتوبا  حول الّسطرقد كان ب في أّم الكتا ا لي

ّ
في  حسابكم ي

 الغاشية من حديث كأتيٰ هل  * اهلل حول العرش مرقوما أحكمبما قد  المعاد أرض

 الّذكر لدى خاشعةالمؤمنين  يومئذ وجوه *محمودا  بالنّارالنّار  الباب حول لدى

 يومئذ وجوهو * رحيماين المؤمنبقد كان  اهلل لكنّ و للوقوف ترهقهم الّذلّةو األكبر

 اهلل لهم طعاما قّدرما و * مستوراالنّار  حولقد كان النّار  حجب منفي المشركين 

 اهلل لهم عذابا بالعدلأعّد و شيءمن  مهنفسأل ييغنال و يسمنال  ةنياآل من عينا اّل 

 سبّح ربّك العين  يا قّرة *أليما الحّق  على
ّ
في  خلقكالّذي  هو *محمودا  العلي

 الحّق  على بالنّارالنّار  حولاء الّسمو األرض أهلعلى اء ستواال خّط 
ّ
بالحّق  القوي

بالحّق  الحّق  اهللاء ش ماا اّل  شئتقد  كلّما العهد العظيمفي  قلف *مستقيما  البديع
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يا  * مأمورا كنتقد النّار  حولهنالك أنت والّصدور في  ىفيخما و يعلم الجهرا نّه 

 عليكمله ا اّل  شيء تعملون منما والعرش اء الّسمفي  الّطارقأنا ا نّي  قلالعين  قّرة

 من اإلنسان  نظري أفال * حّفاظا سريعامن اهلل 
ّ
هو  لم يكو من قبل خلقناه شيء أي

رشحا عليه من  الكافوراء م خلقناه منقد ا نّا نحن و * شيئا يءالشّ على  ملكنافي 

ا نّا و * يّامقض كم البابحعلى  الباب من حكم الكتاب ذلك في عين الّظهور

قد الّذي  النّفسينبين  ئين منامن الماء ماء الم من اإلنسانقّدرنا جسم قد نحن 

الّرجع على  قد كان كميٰ مولا ّن اهلل و * الحكيم موجودامن اهلل  ذن البديعا  على  كان

مة القيٰ  يومفي  ئرارالسّ كشفنا قد ا نّا نحن و *قديرا بالحّق  الحّق  على الّطين ذلك من

 فياهلل  جعلبما قد  األكبر كرذّ لتشهدّن للهنالك بالحّق  الحّق  على كمنفسأل

اهلل ذكر فتكيدنّ أ *شهيدا كّل شيء على  قد كانالحّق  هو ا نّه من آيته كمأنفس

 األرضواء الّسمفي  منا ّن تاهلل  * ثقيالالحّق  غيرعلى  كيدا كمأنفسبظّن  األعظم

 لد بينهماما و
ّ
فال  *شهيدا كّل شيء على  قد كان ا ّن اهللو وتكبيت العنكب ي

 بالحّق الحّق  علىاء الّسمو األرضفي  باهلل عّمنا ّن الّذكر و همنفسألا اّل  يكيدون

  *ا يّ غن

 

  سورة الحلّ ( ٢٦)

   الّرحيمالّرحٰمن  بسم اهلل

واستبقا الباب وقّدت قميصه من دبر وألفيا سيّدها لدى الباب قالت ما جزاء من ﴿

و ذهو ا اّل ا لٓه  الالّذي  اهلل * ارٓ لٓ ا ﴾د بأهلك سوءا ا اّل أن يسجن أو عذاب أليمأرا

قد ا نّا نحن و *عليما بكّل شيء  قد كانهو اهلل و شيءكمثله  العرش المجيد ليس
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ا اّل  خلقناكمفما  * سبيالالعرش  يذ لىا  سبل الباب فابتغوا الفرقان  في عّرفناكم

 األرضو الّسٰموات له غيبالّذي  * حميداحكيما  كانهلل هو او تؤمنوا باهلل العزيزل

الكتاب  حكمعلى  في أّم الكتاباء الّسملهذا ا ّن  *محيطا  بالعالمينالحّق  هوو

الحّق  اهللعند  اهد منالشّ  لهذاا ّن و *عهودا المؤمنين عند  اليوم الهذا ّن و * بروجا

عملوا و آمنوا باهللالّذين  ا نّ  *مشهودا بالحّق  قد كانالنّار  حول األلواحفي كّل 

الحّق  هوو * بيت اهلل الودود مغفوراقد كانوا في  ئكأولالباب سبيل  في الّصالحات

القرآن  أنشأقد هو اهلل و * قديماعليما  كانهو اهلل و المجيد العرشو ذهو ا اّل ا لٓه  ال

على  يءالشّ اء من ورا ّن اهلل و * الحفيظ من صور الباب الحميد مجيدا وحاللّ في 

هذا  اتّقوا اهلل من بطش األرض أهليا  *محيطا الحّق  علىبالحّق  قد كان يءالشّ 

  الغالم
ّ
 المدن العربي

ّ
قد  من نفسما و * ديداشلبطش ا ذاالنّار  حولكان الّذي  ي

 ياتالمعروف باآلهو و * مورودااء الم الفوز الكبير حولقد كان في و ا اّل  عرفه

شهيدا كّل شيء على  كانهو اهلل و هوا اّل ا لٓه  الالّذي  الحكيماهلل عند  البديعة من

قد كان ا يّ عبران ّولاألبالحّل وبالحّق  النّار حولا يّ الّسطر المربّع طلسمفي الّسّر  هوو *

 لفرجنابارئكم  اهلل المؤمنون ادعواأيّها  يا *مشهودا اء الم الكتاب حولفي كّل 

فيما  صادقينكنتم  نا   * كثيرااء الم ن حولالباب م ذلك فيبالحّق  الحّق  على

  أيّامكم برذكّ من عندنا بشرا مثلكم ليقد نّزلنا فإنّا  تدعوننا من قبل
ّ
قد الّذي  العلي

الحّق  كتبنا عليه قسطاسقد و ا اّل  اتّبعه من نفس قدفما  *قريبا في أّم الكتاب  كان

 ا لى يهديفمن أ *شهيدا بالحّق  الحّق  على قد كان قسطاسناهو في و من فرجنا

 الحّق  ناآياتتؤمنون بكيف ال  فما لكم ييهدن أا اّل  يهديال  نمّ أ ن يتّبعأ حّق أالحّق 

من  أسفاركمدون عبتكيف ما لكم  المؤمنونأيّها  يا * قليالالبديع الحّق  على
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 بالحّق  عندنا منالحّق  ئكماجبعد ما قد الباب منزلكم هذا  مساكن اهلل
ّ
 ثقيال القوي

 ناآياتبكنتم  نا  ة من دوننا قريّ هذا  عبدنااء كتب اهلل عليكم من ورما الحّق  تاهلل *

على  كانهو اهلل و شيءليس كمثله هو ا اّل ا لٓه  الالّذي  اهلل * أميناالحّق  علىبالحّق 

 ا نّ و الباباء يريدوننا من ورالّذين على  حّرم الفالحقد ا ّن اهلل و *قديرا كّل شيء 

الحّق  من دون اهللمة القيٰ  يومفي  لصاحبهما كان و بالحّق  طانالّشي من عمل ذلك

لكنتم بالحّق  ل عليكمنزقد  اهللعند  منالقرآن  هذاا ّن  *وليّا بالحّق  الحّق  على

اهلل الحميد ا لى  المؤمنون فتوبواأيّها  يا * الباب حليماعلى  الباب ذلك في ناآياتب

قد و ا اّل  ناذكرعن أعرض  قد ما من نفس يقولالحّق  علىبالحّق  فالحّق  * جميعا

 اليوم من دون اهلل  ذلك في يجدلن و مةالقيٰ  يوم نعرض عنه
ّ
فال  *ظهيرا  العلي

ال و عند اهلل ةهذه باطلة مجتثّ دنياكم  نّ إف *الباطلة باهلل الحميد غرورا الّدنيا  كمتغّرنّ 

 * قليال شيئا يءالشّ ض من بعبالحّق  كميٰ مول من دون اهللمة القيٰ  يومفي  ينفعكم

على  كمأنفسبلو كنتم الحّق  اهلل ربّكمعند  الحيوان يله ةاآلخرّن الّدار أاعلموا 

 باهلل تستبقوا البابال  المؤمنونأيّها  يا *محمودا  شاعراالحّق  في الباب بالباب

 تشعرونال لكم  قمص معرفتكم من خلفكم ماأين الخطور مقدّ عند  نّكمإربّكم ف

 هلل بعهد ا
ّ
 قّصة خبر اهلل منأقد و * قليالبعضا من الحرف بالحّق  الحّق  على العلي

 في الباب لدى سيّدهايا لفأو قّدت المرئة قميصه من دبرقد  يوسف لّما استبق الباب

 كانهو اهلل و العزيز شئنا من كتاب اهللما  نعبّر بالتّفسيرا نّا نحن و * الباب موقوفا ذلك

 علىبالحّق  األلواحكّل و الكتابأّم على  يجعلنقد ا ّن اهلل و * قديرا شيء كلّ على 

قد النّار  القريبة من نقطةاإلشارة  البعيدةنريد بالمغتصبة ا نّا نحن و *شهيدا الحّق 

على  الباباء لينا من ورا  شيرون يللّذين في أّم الكتاب  حكمقد ا ّن اهلل و مجراهاكان 
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على  يقولون الّذين همو *كذبا غرورا  الحّق  غيرعلى  من واليتناقّد القميص 

أو  يسجنا اّل  ك سوءأهلبأراد  مناء جز ما قالتكما  وءالباب كلمة السّ  لدى سيّدهم

 من شّرهايوسف  خلّصناقد ا نّا نحن و *مكتوبا في أّم الكتاب  قد كانالّذي  عذاب

ا هأمر قبة منالعاقد كان و هاأنفسفيها لقبولها بجعل اهلل قد  طغيانها لّمافي  زدناو

في من اهلل  الحكماء جلقد و * يّامقض الباب لدى حكم الكتاب عنعلى  محمودة

دون يوحّ الّذين  ا نّ و *ا يّ خفبالحّق  الحّق  على الباب أسطرالكتاب من سطر من هذا 

 ا نّاو * يّامقضفي أّم الكتاب  مراأل قد كانو م عليهم بالنّارحتّ قد ف غيره ذكراهلل ب

 عذابا من نقطةبالحّق  الحّق  على اهلل لهمأعّد و تابوت الحديدفي  لنسجننّهمنحن 

  *أليما النّار 

 

  األنوارسورة ( ٢٧)

   الّرحيمالّرحٰمن  بسم اهلل

من قبل قّد ي عن نفسي وشهد شاهد من أهلها ا ن كان قميصه نقال هي راودت﴿

  ذكراهلل * قٓ مٓ لٓ ا ﴾فصدقت وهو من الكاذبين
ّ
 سّطر حول الّسطرالمالّسّر  في العلي

 ه علأحكامالكتاب هذا ا ّن  *مسطورا النّار  حولفي أّم الكتاب  قد كانالّذي 
ّ
 ي

قد الّذي  فسبحان *تنزيال  بالحّق قد كان هو ا اّل ا لٓه  الالّذي  من لدن خبيربالحّق 

 النّار كنت حولقد ا نّك  هنالك من اللّمح بالبصرأقرب  لديه من عبدناالّذكر  رفعأ

 هذااهلل من ورقات غصن الكافور حول اء ند الفردوس اسمعوا أهليا  *دا مشهو

من فما بالحّق  يلنفسالّذكر  قمتأقد ا اّل هو ا لٓه  الالّذي  اهللأنا  ينّ ا   جرة الّطورالشّ 

 النّار عصمته عنقد و ا اّل  هأمر الّطالع منبالحّق  الباب ذلك في اعتصمقد  شيء
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 ذنناا  يعلم اهلل قل  *شهيدا شيء  كلّ  على كاناهلل هو ولحّق  الّرحٰمن وعد ربّكما ّن و

ا ّن اهلل و المستسرّ الّسّر  في سّر اهللا اّل  أنت ماو مراأل كلّ على  حول البابالمؤمنين ب

 ليختلف شيئاتظهر من الغيب ال العين  يا قّرة *عليما بكّل شيء  قد كان موالك

اء ش فمن اهللعند  الكتاب منهذا  يحّجتا ّن  فقلالحّق  الباب عن غيرحول  النّاس

 اهللعند  من ياتاآل عظمأهو و حّجة اهلل لحّق  نّ ا  فوربّكم  فليكفراء ش منو فليؤمن

 الحّق  على قد كانالعالمين على  الكتاببعد هذا حّجة اهلل ا ّن و عبدهعلى بالحّق 

 الوبالحّق 
ّ
بالنّار النّار  حولقد كان فإنّه الحّق  دونالّذكر  ذكرفي  اتّقوا اهلل *بليغا  في

 ةجمأفي بإذنه  خرجتالّتي قد  الورقةفي  مةعيخلق نن أأراد  قد اهلل * محكوما

 األكبرالّذكر حّق  المقامينفي  المتحّركةاء الّصفر الخّط في  اسدوس ليشهد النّ الفر

ا لى  لبس الّصوفبفأذن لها العين  قّرة يا *شهيدا كّل شيء على  قد كانا ّن اهلل و

نّها نعمة من الحرف ا  و * ذن موقوفاإلالباب باب ا لدى كانتقد فإنّها  الّسبعين

 حّق  فياء المستسّرة من الب
ّ
 لشاهدةا نّي  *شهيدا بكّل شيء  قد كانهو اهلل و العلي

بين  ئمة مناوال النّقطتين قالزّ في  مسالشّ خرجت الّذي  يومفي الّذكر بالّذكر على 

نّك أو ينرّ الذّ في  يناآلخرسطر  نّكأو ينرّ الذّ في  ينّولاألسّر أنّك منطقة به أيدي

 الكورينفي الحّق  مناء ستواال خّط نّك أو الّدورينفي  من العرشاء الّسمشمس 

 المقّدم بالحرفين الحرف المستسرّ نّك أو الأالعالمين في بالحّق  يءالشّ يرى ما و

 يا *شهيدا  بالعالمينان هو قد كا اّل ا لٓه  الالّذي  اهلل ربّيّن أو فوق الّسطر بالّسطرين

 مراأل بالغا  المسلمين على  فرضقد فإّن اهلل الحّق  كلمةفي  تّقوا اهللاالمؤمنون أيّها 

ا لى  هذا األكبر بالكتابالنّاس  عواادو راضيكمأالبالد فاخرجوا من كّل ا لى 

مداد على  ةالورقات المبيّض في  مراأل ن لم تستطيعوا فاكتبواا  و المقّدسة األرض
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 في حكم اهللفإّن  غربهاو األرض البالد من شرقكّل  ا لىصة الخال ةحمرّ مهب الالذّ 

حّرم قد ا ّن اهلل اء العلم معشريا  *شديدا الحّق  علىبالحّق  قد كان الباب ذلك

عرضوا أوالكتاب  أحكامالنّاس  غيره علّموافي  الكتاب التّدريسبعد هذا عليكم 

قد كان بما هو اهلل و الحّق  لهو كتاب اهلل فإنّ  ثّة فيكمعن الباطل الكتب المجت

ال و يغيبتفي  األبوابم نّزلت عليكقد ا نّي  األرض أهليا  *شهيدا تعملون 

 أحمد ةالماضية زمناألفي  ت عليكمرسلأقد و * قليلا اّل  المؤمنين يتّبعونهم من

 أهلفما لكم يا  المخلصون منكما اّل  وهمازمنة القريبة كاظما فلم تتّبعأفي و

 عل احكماجترفي  لكم ذنأاهلل ء القديم كميٰ مولالحّق  من اهلل تخافون الأالكتاب 
ّ
 ي

 المجتثّة مناء هوكم األنّ رتغال و اتّقوا اهلل كمنفسألالّطاغوت  تحكمون بحكم أم

بحكم الكتاب مشركين  تعبدون من دون اهللما و أنتمو ئه لحّق اأوليو فإّن اهللالّشيطان 

قد هو اهلل و الواحد الّصعيدفي الحّق  علىبالحّق  بينكمو يينيحكم اهلل بفسوف 

فهل الحّق  قسمكم باهللأ المؤمنونأيّها  يا *حكيما  عادالالحّق  علىبالحّق  كان

كم فيغرنّ أهذا  الكتابحكم حكما من دون حكم اهلل  األبوابء وجدتم من هؤال

فوربّكم  * رقيباالحّق  على معكمالحّق  كميٰ مولفإّن اهلل  العلم بكفركم فارتقبوا

 لسنتكمأتقولون بعّما  لنسئلنّكمو يلالّسجّ  في أرض راطالّص على  النّار فيفنّكم لنوقّ 

بالحّق  الحّق  على من اهلل حكما األبوابفي  كمأنفسبتظنّون و كمأيديبتعملون و

 األكبر ذكراهللنصروا و الكتابو الّذكر اتّبعواو أنابواو تابواالّذين  ا اّل  * يّامقض حتما

 * كنت للمؤمنين غّفارا رحيماقد ا نّي و الكبرى بالّرحمة يوننيلقفسوف الجهاد في 

 جعلنا آية النّهارقد وآيتين فمحونا آية اللّيل اء الم حولفي  البابين قّدرناقد ا نّا نحن و

 * رحيماالمؤمنين بقد كان ا ّن اهلل و األكبرالّذكر  حّظكم منا لى  لتبتغوا مبصرةهذا 
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  الم الجليل جعفرللعقل عين ال قّرة يا
ّ
هلل  كنت بالبابن ا  الحّق  على ا نّك العلوي

 عليكقد كان هو اهلل و *محمودا الحّق  اهللعند  الكتابأّم  في كنتلقد  ساجدا

 من دون الباببالحّق  األرض تخرقلن  نّكا  ك فوربّ  *شهيدا بالحّق  الحّق  على

 لحّق الحّق  من اهلل ا نّهو *ال طوبالحّق  حّق ال على الّذكر الجبال من دون تبلغلن و

 في جعلناكقد فإنّا  هأمر اتّبعتقد  ن كنتا   *العالمين جميعا على  األكبر بالكلمة

 علىاأل الّرفيقفي  معنا ةاآلخرفي بالحّق  ا نّكو *العالمين رفيعا على  كنّار الّدنيا

 اهلل بإذن 
ّ
ا ليك  اهلل أوحى قدمّما  ذلك *شهيدا كّل شيء على  كانهو اهلل و العلي

الغالم هذا  األكبر ناذكرانصر و ناأمر األكبرالحّق  علىالحكمة فانتظر سبيل  في

 
ّ
ال  األرض أهلقل يا و * قريبافي أّم الكتاب  قد كان هأيّامو نصر اهللفإّن  العربي

 يداوح مراألعلى  كان األكبر اهلل لدى الباب منهذا فإّن  خرآها لٓ ا  اهلل مع  تجعلوا

معه و كان لقل  *عظيما  كلمتنا قوال األكبرالّذكر  في يقولونللّذين  ّف أ *مشهودا 

 بقية اهلل الولا لى  البتغيتما ذا  تقولونكما  بابا
ّ
عّما عالى تو فسبحان اهلل * سبيال ي

 الغنهو و الحّق  يفترون المكّذبون بغير
ّ
 حميداعزيزا  قد كانهو اهلل و شيءكّل  عن ي

 ردكأوقد  ّن اهللأب لعبدنا عبد الخالق العليم األكبر اهللبإذن  قل لحبيبا أيّهايا  *

فعله في  األقومه أمر منبشيء  لم تستشعرا نّك و أشهر معلومةفي  األكبره ذكرعلى 

 على عليكقد كان ا ّن اهلل  األقومه أمر سّرك بعضا منفي  راكأقد ا ّن اهلل و األعظم

 أيّام في فات عنكقد مّما  بعدتخف عن الال  خليلالأيّها  يا *شهيدا بالحّق  الحّق 

  قبلأو الحضور
ّ
الّتي ال  بالنّار القديمة المحّماةدة كن هلل كالحديو األكبر بالنّصرةا لي

في أّم الكتاب  اهللعند  رأيتكقد  ينّ إف األكبر تحرقه بحّب قد و ا اّل  شيءعليها  يرد

الحسن  للّشيخ الكبيرقل لعين ا يا قّرة *مكتوبا  حول البابفي  العدن أهل من



   ٣مجموعه صد جلدى، شماره  هنسخ بر اساس – حضرت نقطه اولىآثار من  – قيوم االسماء

٧٧ 

 
ّ
من حّق  علىلا نّك  جزيرة البحرفي  سكنه اهللأقد  الّذي من آل العصفور العربي

فإّن اهلل  الخالصالّدين ا لى  النّاس ادعواو الحّق  كتابهو فانصر كلمتنا موالك الحّق 

من  بويكم جناح الّذلّ أعلى  خفضوااالمؤمنون فأيّها  يا *شهيدا عليك قد كان 

 ة حتّى يغفر اهلل لهمابالّصبغ المحّمديّ المحمّرة  الورقةبالحّق  ادعوا اهللو لّرحمةا

 ذنباإلالحّق  على الباب حول الباب لتكوننّ  لدى أنتم ما حينا نّكم و الحّق  على

 فيلج كالثّ  طاعتهمافي  كونواو ماهأمرتعرضوا عن ال و أّف وا لهما تقولال و * مرحوما

عظيما  العبدعلى بالحّق  الحّق  على جعل حّقهماقد فإّن اهلل  قلبكمعلى  يوم الحرّ 

 فإنّه هذااألحديّة  جرةالشّ الورقة المنبتة من  ذلك في اتّقوا اهلل األرض أهليا  *

كّل شيء على  قد كانا ّن اهلل و لحّق الحّق  علىئه اأوليو هو اهلل كما لحّق بالحّق 

النّار  حولقد كان و مراألعلى  هرةمكف األكبر هذه الكلمةالحّق  أهليا  *شهيدا 

 األرضو واتالّسمٰ قمنا أقد ا نّا نحن و * كبيراعليّا  كانهو اهلل و الحّق  اهللبإذن 

 البابفي هذا  الّسطرينبين  ئلاالخّط الحعلى  سكنتهماأقد ثم  الحّق  باسمك

يا  *هيدا شكّل شيء على  كانهو اهلل و هوا اّل ا لٓه  الالّذي  اهلل الحميد القديمبإذن 

 على المستسّر عن الّظاهر الّسرّ بالحّق  نفسك فياهلل حّق  األنوارعّرف مأل العين  قّرة

 هو ربّيا ّن اهلل و *مشهودا  المعروفعلى  النّار عندهم حولقد كان الّذي الحّق 

 ذلك هوا اّل  معهال و هوا اّل ا لٓه  ال رأيت اهلل وحدهقد و ا اّل  شيئااهلل  يرانأما و الحّق 

كّل على  قد كانا ّن اهلل و األكبربالحّق  ئماالقالحّق  على ينفسفي  األكبر حّق اهلل

 عل ئهاليأوبو باهلل كفىو ينفس عن يراودتنهي قال ا ذ  *شهيدا شيء 
ّ
بالحّق  ي

 الحّق  على األكبر
ّ
  *شهيدا القوي
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  سورة القرابة( ٢8)

   الّرحيمالّرحٰمن  بسم اهلل

الّذي  الحمد هلل * مٓ لٓ ا ﴾دبر فكذبت وهو من الّصادقينوا ن كان قميصه قد من ﴿

 مطلععلى  قد كانالّذي  فوق الّسطوراألحديّة  أحرفعلى بالحّق  عبدنامع  كلّمقد 

 الّسرّ ب المقنّعالّسّر  على المستسرّ الّسّر  في نّزلقد  كتابهذا ا ّن  *مشهودا  الّظهور

ا لٓه  الالّذي  اهلل * تنزيال األسراركنه على  مطلع النّهارفي  ئماالخّط القفي  األكبر

 شيء كلّ على  كانهو اهلل و أنالشّ يوم من في كّل  بداعاإلعلى  هوو الحّق  هو ا اّل 

 نحكم عليهكنّا  قدو للّرجال القريبة يّامبعض من األفي  نشهد كتابتكا نّا و *قديرا 

صراطه ا لى  يهديهمفسوف لحّق الحّق  ربّكما ّن اهلل و بتلك الورقات مةاالقييوم في 

 بالحّق  الحّق  على العزيز
ّ
على  رّد الجوابفي  شهدناكقد ا نّا و *قريبا  القوي

الّذكر بالنّاس  نعلّمفسوف المقّدسة  األرض لة منالورقة المنزّ في  ذلككو الكتاب

  ذكراهللمن  األكبر
ّ
 بالحّق  الحّق  على العلي

ّ
في  التّّجار الّساكنونأيّها  يا *قريبا  القوي

ه أرضب العلمبعد  األكبرالّذكر ا لى  وارسلاو األكبر الكلمة في البحر اتّقوا اهللو برّ ال

الورقات المخرجة من فإّن  متجره أيّام فيا ليكم بإذنه  كتبأو  كتب يديهقد  كلّما

 ا اّل  منهابشيء  نفساألكّل على  حّرمقد ا ّن اهلل و القدسلواح من صفحات أيديه 

 الفتى هذا ا ّن الّذكر و * عليماالمؤمنين  بعبادهقد كان ا ّن اهلل و األكبربإذنه 
ّ
قد  العربي

ورقة العلى  األكبر كخّط  فيشهدناك اليوم قد ا نّا و *شهيدا  تعملونبما بالحّق  كان

صراطه  ا لى قربيناهلل األ هدييفسوف البلدة الخبيثة ا لى  القريبة المرسلة للنّفس

 
ّ
 الكتاب عنبعد ه نفسه من سفّ ا اّل  * ايّ مقض ذن البابا  الكتاب من  بحكم العلي

في بالحّق  النّاس بين يحكما ّن اهلل و * عن الباب بعيداقد كان فإنّه  األكبرالّذكر 
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يا  * القطمير قطميرامن بعض  يءالشّ ب يءالشّ على  يظلمال ا ّن الّذكر و مةالقيٰ  يوم

عليكم  كتبقد هلل الّذكر األكبر ا ّن ا قرابة يأيّها الكبراء وبعض من الّصغراء من ذ

 بالمهاجرة بعد العلم بالّذكر األكبر الّذي قد كان من صغره ا لى اليوم المعلوم فيكم

 في ا ليه 
ّ
كنتم في ا ذا هو ا اّل ا لٓه  الالّذي الحّق  فوربّكم له اهللاء ش أرض قد أي

نفع أقد كان و عمالاأللينفعكم عن كثير من  اإلخالصبالعين  من لمحة قلّ أجواره 

 بعواتتّ ال و األكبر الكلمةا لى  فارغبواالحّق  اهللسبيل  في نفاقاا  الّدنيا  ملك من

 ا اّل النّاس  يدعواال الّشيطان  ا نّ والجنّة ا لى  كمدعيٰ قد فإّن اهلل الّشيطان  خطوات

فاستمعوا  األنوارمأل يا  *مكتوبا في أّم الكتاب بالحّق  الحكمقد كان و النّارا لى 

اء الّسينالّطور  فلكفي اء جرة البيضالشّ تلك على اء حمرتلك الورقة الفي  ندائي

على  يمن نفس إلسمينأنا قد سّميت هذا الّذكر في ا الّذي ال ا لٓه ا اّل اهلل أنا ا نّي 

من الحبيبين  لقد سّميت في العرش جّده ا براهيم وأبيه اسما يالحبيبين من عبد

سّر األنوار  اب في مطلع األخياريشهد أولو األلب ىّمه فاطمة الّطاهرة حتّ أاألّولين و

يا أهل *  ار الّذي ال ا لٓه ا اّل هو وا ّن اهلل كان على كّل شيء قديرامن لدن عزيز غفّ 

 
ّ
النّاطق في الّسيناء على  العماء فاستمعوا ندائي من لسان الباب هذا الفتى العربي

األصالب الّطاهرة خزنتك من نقطة البدء في ألحن نقطة الثّناء اهلل ال ا لٓه ا اّل هو قد 

ئفة من اي طاهلل قد أظهر هذا الغالم ف *الّزكيّة ا لى هذا اليوم نقطة الختم معهودا 

 يشّك أحد في أمره الحّق على شيء بالحّق األكبر وا ّن اهلل طهار حتّى الالنّجباء األ

من الّذكر األكبر هذه الّشجرة القرابة  اذيا * قد كان على الحّق حكيما وعليما 

راضيكم وأنتم ال أنبتت على نقطة النّار في أة قد اركة المحمّرة بالّدهن العبوديّ المب

حواله الملكيّة الحّقة أتشعرون بشيء منها ال من صفاته القدسيّة المحضة وال من 
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بظّن أنفسكم على غير الحّق األكبر  وال من حركاته المحكمة المتقنة وأنتم تحبّونه

لحّق األكبر قد كان في أّم الكتاب على نقطة النّار وهو عند اهلل نفس الحّجة با

تؤمنوا به وتنصروا أمره فإنّا قد ن ا   القرابة من ذلك الكلمة العظيمة اذيا * مسئوال 

الثّواب في أعمالكم وكنتم في حظيرة  غفرنا خطيئاتكم وقد كتبنا عليكم ضعف

وكتابنا الحّق تاهلل  بذكرنا وا ن تكفروا* القدس عند اهلل الحّق حول الباب مسكونا 

 ظهيرا  ما لكمنّار مّرتين وكم حول البنّ لحّق لنعذّ ا
ّ
 *في اآلخرة من دون اهلل العلي

ولم يكفكم هذا الفخر المنيع من عند اهلل ألنفسكم من لدى الّذكر األكبر فتوبوا أ

د أنفسكم ا لى عّز قدس الّذكر بغير الحّق وا نّا بالحّق ق ا لى اهلل مّما قد صدرت من

 المؤمنين الحّق وفّ 
ّ
قد كان على جوركم على ضعف الثّواب وا ّن اهلل أينا بإذن اهلل ولي

قرابتك حكم الكلمة األكبر  ييا قّرة العين بلّغ ا لى نساء ذ *شهيدا كّل شيء 

الكبيرة وبّشرهّن بعد العهد األكبر بالجنّة الّرضوان خلدا من اهلل حول  وحّذرهّن بالنّار

 يا أّم الّذكر ا ّن الّسالم *رّب العالمين قد كان على كّل شيء قديرا  القدس وا ّن اهلل

 فاعرفي قدر ولدك كلمة األكبر فإنّه  من الّرّب عليك قد صبرت
ّ
في نفس اهلل العلي

المسئول في قبرك ويوم حشرك وا نّك قد كنت أّم المؤمنين في اللّوح الحفيظ على 

 بيتك أهل الّطاهرات الفاطميّات منعلى  بفاكتالعين  يا قّرة * أيدي الّذكر مكتوبا

ا لى  هذه الّسنة العظيمةفي  المقّدسة األرضا لى  بالحرمة للخروجالّرحٰمن  بلدةفي 

ال و األكبربالحّق  الباب ذلك في بيته أهل لما يعلم بعلم اهلل من األكبرالّذكر  نذأما 

من  ندائي فاستمعوا نواراألمأل يا  * قليال حرفاا اّل  من علم الكتابالنّاس  يعلمون

أنا ا نّي اء الحمر األرض تلكعلى اء البيضاء البحر المحيط البفي هذا النّار  نقطة

الحبيبة من الحبيب األّول  ية اسمرّ سالعرش على  عقدتقد هو ا اّل ا لٓه  الالّذي  اهلل
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 ا لقد جعلت مٰلئکة الّسماء وأهل الّرضوان في يوم العهد بالحّق كر األكبر وهذللذّ 

ما  يدى المحبوب عند حبيبالحبيبة من ل يّتهاأيا  *األكبر على الّذكر بالّذكر شهيدا 

ن اتّبعت أمر اهلل الحّق في الحّق ا  فضل الّذكر األكبر  يعظمأحد من النّساء أأنت ك

بالجلوس مع الحبيب  يالقديم لنفسك وافخر عرفي حّق العظيم من كلمةأاألكبر 

على  يواصبر *الفخر هذا من لدى الحكيم حميدا  كيمحبوب اهلل األكبر ويكف

 القدسالجنّة  في فاطمة الجليلة وأهله وا ّن ولدك أحمد لدى القضاء في شأن الباب

 ينظرون النّور قبلالّذين  ا نّ و * بالعلم مربوباالحّق  قد كان فيبالحّق  الحّق  على

ل سّر اهلل القديم حو ئكولأ * مستورابالحّق  الحّق  علىاء فوق منطقة البهالّطور 

 ا نّ و *دا مشهو البابعند  قد كانالّذي  مطلع الّظهورفي  الّطور نا يرون النّور قبلبإذن

النّار  جرة المتكّونة حولالشّ مع  ة بالنّار الحجريّةرّ المحمهبيّة الورقة الذّ  يرونالّذين 

د من حرف اسم محمّ  يلثّانحول مركز الميم من ا ئكولأ األكبر صنع الحكيم من

 ربالع
ّ
ت ذا القربى آفالعين  يا قّرة *مسطورا في أّم الكتاب الحّق  على قد كانوا ي

 عطأو * مستوراالنّار  حول الّسرّ المستسّر المقنّع بالّسّر  على نّ هّظ حاء العم أهل من

 المرّشحة مناء الم سطر قطرة من سرّ  األكبرالحّق  على المحبّةلّجة  أهلللمسلمين 

 قد كان ربّكا ّن اهلل و حكمةالسبيل على  اهلل الحكيمبإذن  يةكأس الّذهب الّطرّ 

 في اهللسبيل  هذا الّسبيلاء بنأفي الحّق  علىبالحّق  عطأو *شهيدا كّل شيء على 

العرضيّة  تحت المحجباتفي  مقامهمر كّل قدعلى  بينهماما و األرضو الّسٰموات

على  يءالشّ بكّل الحّق  علىّق بالح قد كانا نّه و الحّق  اهلل ربّكبإذن اء الخضر

النّاس  ألنّ  مراألعلى  تجعل يدك مبسوطةال العين  يا قّرة * محيطا يءالشّ بعض من 

الّسّر  من أظهرفهنالك بالحّق  هذه الّدورةبعد لك الكّرة ا ّن و الّسرّ  سكران منفي 
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مطلع عند اء نالّسيفي  ليموتّن الّطوريّون األكبرالّطور  فياإلبرة  سّم منر قدعلى  سّرا

 على عليكقد كان  اهللهو و اهلل الحكيمبإذن اء النّور المهيمن الحمر ذلك رشح من

بالعين الحديدة فهل من نفس النّاس ا لى  نظراالعين  يا قّرة * حفيظابالحّق  الحّق 

الخمر في  رأيتهم من الّسكرقد ا نّي الحّق  تاهلل األكبرالّسّر  غير الّسكر عنفيها  تجد

 اإلختالفب القيّمالحّق  على همو األكبر يعهدفي  قّل من الّسابقينأ ا اّل ة زيّ يعزال

 يسرّ ا ّن  األرض أهليا  *مكتوبا  الكتابأّم  فيقد كانوا الحّق  اهللعند  لسبقهم

ا لى و اهللا لى  نظرتهبعد  ا اّل الخالص الحّق  على يحتمله نفسال  عروأ وعرهذا 

على  البابعند  منقد كان الّذي  األكبرحّق ال على كّل شيءعلى  قدرته القديم

نقاب عن صور براقع األ رّقتقد  اهلل البديعبإذن  هنالك *دا مشهو دفؤاالمطلع 

الّرحٰمن  لالعبد جما شاهدقد  ينذفحاء من الجنان الّسيناء الّسمقدس في  الغلمان

كّل على  قد كان ا ّن اهللو األكبر الكتابفي  برةاإل مّ قّل من سأله  اهللبما قد قّدر 

ثّم الحّق  باسمك األرضوالّسٰموات  قمناأقد ن ا نّا نح العين يا قّرة *شهيدا شيء 

اهلل الحميد بإذن  البابفي هذا  الّسطرينبين  ئلاالخّط الحعلى  سكنتهماأقد 

اتّقوا النّاس  أيّها يا *شهيدا كّل شيء على  كانهو اهلل و هوا اّل ا لٓه  الالّذي  القديم

يقول بالحّق  فالحّق  * اهلل شديداعند  قد كانالّذي   ربّكم من حّر نار الجحيماهلل

 قد كانو مزيدت وتقول هل من هل امتأل لجهنّم جهنّم منكم في يوم نقول نّ مألأل

 كمأنفسدون الباب  اإلشارةبتقتلوا ال  القدس أهليا  * يّامقضفي أّم الكتاب  مراأل

نا أرسلقد ا نّا نحن و *عظيما في أّم الكتاب  انقد ك البديع لدى من مراألفإّن 

من الكاذبين هو و قتمن قبل فصد قدّ  قميصهكان  نا  شهد  نأها بأهلشاهدا من 

من هو و فكذبت من دبر قدّ  هقميصكان  نا  و *مشهودا  قد كان األكبر الباب على
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على  في أّم الكتاب قد كانبالحّق  الحّق  على في أّم الكتاب الّصادقين عند اهلل

   * مقروناالحكم 

 

  سورة الحوريّة( ٢٩)

   الّرحيمالّرحٰمن  بسم اهلل

 أهليا  * عكهيٓ  ﴾من دبر قال ا نّه من كيدكّن ا ّن كيدكّن عظيم قميصه قدّ  ءافلّما ر﴿

قد ّن اهلل أو األعظمالّذكر  عند من كمنفسالفخر المنيع ألهذا  لم يكفكموأالفارس 

 اهللعند  لحّق منالحّق  تاهلل نّهإفتنفّضوا من حوله ال و األكبر الكلمة ذلكب كميٰ اجتب

 هو و
ّ
 تقربوا مالال  المؤمنونأيّها  يا * حكيمافي أّم الكتاب  قد كانالّذي  العلي

 األكبر البابفي حّق  ذلكزنوا بالقسطاس المستقيم و ذن من عندهباإلا اّل  الّذكر

 نّاإف مراألعلى  فوا لمحة عينتقال و *قديرا كّل شيء على  قد كانا ّن اهلل و هذا

في  كان قدالّذكر  عند من اهلل أمر ا نّ و دفؤاالو البصرو الّسمع كم عنسنسئلنّ بالحّق 

ن تدخلوا البيوت بغير أم عليكم حرّ قد ا ّن اهلل  المؤمنونأيّها  يا * يّامقض أّم الكتاب

 الحّق  على بيناوّ لأل كونواو قوا اهللفاتّ بإذنه  ا اّل  تدخلوا بيت البابال و ذن صاحبهاا  

كتاب في  أخط ذلك فإنّ  بيتهاء من ورالّذكر تنادوا ال  المؤمنونأيّها  يا * منيبابالحّق 

أيّها  يا * بعضا من الحرف مقطوعاا اّل  علم الكتاب منتعلمون  الأنتم و اهلل

ن أا اّل  معه يالمشفي  تقربواال و الّذكر فوق صوت صواتكمأترفعوا ال  المؤمنون

 اهللعند  سيّئة ذلك كلّ فإّن  مجلسه نجوىفي  تقولواال و تقّدموا قّدامهال و لكم ذنأي

 األرض أهليا  * محفوظاالحّق  كتابهفي  اهلل أحكم قد بماالحّق  كميٰ مول

 العرب الفتى هذا ناذكرفاعتصموا بحبل اهلل المنيع 
ّ
 نقطة الثّلجقد كان في الّذي  ي
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 تكتمواال و اهلل عليكماء ذنه نعما  بعد مجلسه في  واذكراو * مستوراالنّار  بحرأعلى 

ما و األرضما في و الّسٰموات ما في يعلمّن اهلل أ تعلمون فالأ محضرهفي الحّق 

أيّها  يا *محيطا  بالعالمينقد كان الحّق  كميٰ مولهو اهلل و تعلنونما وتخفون 

 طهارتكمبعد بإذنه  ا اّل  عبدناعلى  تدخلوا أاّل عليكم  فرضقد ا ّن اهلل  المؤمنون

 ئةامالخالص الحّق  على الحّق ذاكرا بتكبير اهلل ربّكم  الباب لدى وقوفكمو بالحّق 

أّم  فيعذاب اهلل ا ّن و المعرضين عن حكمنا نار الجحيمحكم بقد ا ّن اهلل و عشراو

 ربّكم اهللاء ند اسمعوايا أهل العرش  *أليما بالحّق  الحّق  على الكتاب قد كان

 ربالع الفتى هذا من لسان العبد األكبربالحّق  هوا اّل ا لٓه  الالّذي 
ّ
عند  قد كانالّذي  ي

 اهلل 
ّ
  أوحى قد قال اهلل *بديعا  العظيم مراألعلى  العلي

ّ
 األرض هذهعلى بالحّق  ا لي

 المتحّركةاء الخّط الحمرهذا سبيل على  يفاعبدنأنا ا اّل ا لٓه  ال اهللأنا ا نّي  المقّدسة

المقّربين من حول الباب  يعبادفي  يجعل الخلق لتكونوا عندو رماأل بدعفي 

 دونهلمن  الخّط مقطوعفإّن  مقامهعلى  تدعوا اهللال  لمينالعا أهليا  أال * مكتوبا

 بعدهألحد  يينبغال و األكبربالحّق  الحّق  على له اهللما قّدر  مثل ألحد اهللما قّدر و

 *قديرا كّل شيء على  كانهو اهلل و الّدورينفي  الفرقانهو و الّطورينفي  النّورهو 

 الّطلسمالّذكر  هذا من ندائياسمعوا يا أهل العرش 
ّ
 ربالع ي

ّ
 جعل اهللقد الّذي  ي

 األرض ترابعلى بالحّق  يجلسهو و دفؤاال مشعرفي  حول العرش منالنّار  محلّه

هو اهلل الحّق  ارئهمب نّ أشهد الكّل بقد  سرار مبدئهم حتّىأ النّاس ليعلم اهللبإذن 

 يا قّرة * جميعا العالمينعلى  باب حّجتهو عبدهقد كان نّه أو هوا اّل ا لٓه  ال الّذي

 كفىو هوا اّل ا لٓه  الالّذي الّرحٰمن  يّة ربّكمحقّ على  الحّق لحّق تاهلل  ا نّي قلالعين 

س باللّبس حوريّة الفردوعلى  فأذن العينقّرة  يا *شهيدا العلم على  ئهاصفيأبو باهلل
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اء هيئة الحورعلى  لخروجها من قصرها أذنثّم  حسنالقناع من الحرير األو الخشن

 فالك بلاألوسرير العرش على  سمعها نعتا من نفحات قدسكأو وحدة األرضفي 

الّتي قد  عرةالشّ  رأسقّل من أك أمر يتنبّهون من األرض أهل مناء الّسكر أهللعّل 

اهلل ت األرض أهليا  *عليما بكّل شيء  قد كاناهلل ا ّن و خلف شعرهافي  جعل اهلل

 من قطعة الياقوت الّرطبة المتحّركة قصرفي اء البه يولدتنقد  لحوريّةا نّي  الحّق 

 وصففي الّذكر  نطقت عنقد و ا اّل  األكبرالجنّة  ذلك في شيئارأيت ما  اهللت ا نّيو

  الفتى الغالمهذا 
ّ
فإنّه  اهللبإذن  فعّظموا قدرههو اّل ا  ا لٓه  الالّرحٰمن  ربّكما ّن و العربي

سمع أالتّهليل مّرة هيكل في  هيئة التّسبيحعلى  لموقوف جنّة الفردوسفي قطب 

 صوته من الح
ّ
تشّهقت قد  تكبّر بالتّكبيرا ذا  مّرة عن سّر اسمه العظيمو القديم ي

طب في ق سكت الفردوس كالثّلجقد  يسبّح بالتّسبيحا ذا و ئهالقا لى  الفردوس شوقا

في و الجنان جنانهفي كّل اء ستواال الخّط على  رأيته متحّركاقد  نّيأالجبل البرد ك

عبيده فسبحان اهلل  أيدي في حلقةكفيها  منو يناألرضفي كّل و ئهاسماء الّسمكّل 

ا لى  فارغبواالحّق  كميٰ مول باب بقيّة اهللوعبد اهلل ا اّل  فما هو العرش القديم يبارئه ذ

 لمشتاقة األكبربالحّق  الفردوسفي  منو نّيإف القيّمالحّق  على يلهسبفي  الجهاد

فأذن العين  يا قّرة * بصيرا تعملونقد كان بما ا ّن اهلل و سبيلهفي  قتلتقد  نفسعلى 

تشّهقت من قد اء الّسم أهلفإّن  بيتهافي  س قميصهابلو ةنابه الخشثي لها بخلع

 رحيماالحّق  على المؤمنين بعبادهقد كان ا ّن اهلل و تحت نقابها فيالملفوفة  شعرها

 جرك علأا ّن و قصركفي  محّل القدسا لى  يارجع *
ّ
حرف في  الكتابفي هذا  ي

 بكانت قد  مراأل من
ّ
 بينو بينكقد قّدر ا ّن اهلل و *مكتوبا النّار  حولفي  أيدي

ا ا نّ و * مستورااء الم حولفي بالحّق  الحّق  على حجاباالفرقان  تالوةعند المشركين 
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 داودعلى  ناأنزلقد ا نّا و الّذكر البعض بحرف منعلى  النّبيّين فّضلنا بعضقد  نحن

 
ّ
 على العالمينعلى  كنّا قدا نّا و اهللبإذن  من قرية ا اّل نحن مهلكوها ماو * زبوراالنّبي

جرة الشّ ا ّن و فتنة للنّاسا اّل  رؤياكيا في ما جعل الّرؤا ّن اهلل و *شهيدا بالحّق  الحّق 

يا  * كبيراطغيانا النّار  ا اّل  للمشركين يريد اهللفما القرآن  سرّ على  ارتفعتقد  ةنلعوالم

ا ّن و * مخذوالالحّق  اهللعند  قد كانفالّذكر  بى عنأا لمّ الّشيطان  ا نّ  األرض أهل

فإّن  اهللعلى  اتّكلواو فاتّقوا اهلل كملاأموو كمأنفسفي  يشارك بنفسهقد  الملعون

 الّذكر على تجهرال و * مسدوداالحّق  علىبالحّق  قد كان المتوّكلين على الّسبيل

في اء ستواال الخّطين الخّط في النّاس  ادعواو الحربفي  التّكبير ت عنفتخاال و

قد بالحّق و النّار ناك حولأرسلقد بالحّق  ا نّاو * الكتاب مفروضا الّصلوات من حكم

 كنتقد  اإلسمين لدىفي أّم الكتاب  ا نّكواء الم عليك حولالفرقان  اهلل لنزّ 

 هلل سّجداذقان علم لّما يتلون الكتاب يخّرون لألتوهم من الأوالّذين  ا نّ و *مكتوبا 

في أّم  مراأل قد كانو لحّق بالحّق  الّذكرحّق  نّ ا  هو ا اّل ا لٓه  الالّذي  يقولون سبحانو

الكتاب من  عبدناى عل أنزل قدالّذي  الحمد هلل *مسطورا النّار  من حولالكتاب 

 لنذرفالعين  قّرة يا *شديدا الّذكر  بعدالعالمين على  ليكون حكم اهللالنّار  نقطة

 اّل أبالحّق  اهللعند  كلمة كذبهي و فواههم كلمة الكفرأخرجت من قد الّذين 

عن العالمين  وّ خلالّرحٰمن  ربّكمفإّن  الخلقو الحّق  بين من الّربطبشيء  تقولوا

جرهم ألنوفينّهم  الحلم أهلعلى  علما األرضعلى  ما جعلقد ّن اهلل ا  و * جميعا

ما و من علم الكتابا لينا  اهلل أوحى قدمّما  اتل عليهمو *محمودا  الباب لدى من

 اهللما قّدر هو ا اّل ا لٓه  الالّذي  تاهلل * تبديالالّذكر  لدى اهلل لكلماتنا الّسطر منقّدر 

 األنوارمأل  يا *ملتحدا بالحّق  الحّق  على الغالمهذا  من دونهذا  يومكمفي  لكم
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* بعباده رحيما قد كان فإّن اهلل  الباب لدى يدعوننا منالّذين  مع اهللبإذن  اصبروا

قد  نّهمإئهم فاهوأتتّبعوا ال و قلبه عن حكم البابغفلنا أتطيعوا من قل ال  *بصيرا و

 اهللعند  منالحّق اء جقل قد  *مكتوبا  الفرط أصحاب منفي أّم الكتاب  كانوا

قد فإّن اهلل  الكتابو الحّق  دبر عنأمن وله اء ش قدف اهللاء ش فمنالخالص بالحّق 

هي الّتي  يمالحماء م منالمشركين  فانذرالعين  يا قّرة * يّاغنعن العالمين  كان

 ا نّ و * محتوماالتّابوت  على مقعدهمالنّار  بئسو راب للمعرضينالشّ المهل بئس 

 نابإذن ئکةملٰ سّماهم القد  مشعر الحّدينفي  كتاب اهللفي  همأنفس يجدونالّذين 

 فيهنّ الّرحٰمن  شهدبما قد بالحّق  نقول عليهنّ ا نّا نحن و * ناثاا  بالحّق  الحّق  على

 *عظيما  األلواحقد كان في كّل  كيدكنّ  ا نّ و من كيدكنّ  ذلك ا نّ  األكبرالحّق  على

 صدق عبوديّته هلل في ناأنفسبو باهلل كفىو الحّق  ا اّل  عبدناعلى  اتقولوال و اهلل اتّقوا

نا قلفالجنّة  ذلكفي  زوجهاو لّما خلق آدما ّن اهلل و *شهيدا بالحّق  الحّق  علىالحّق 

اء م في ةسالّطيور المنغم لحانأالجنّة  اسمعا من ورقو تقربا هذه الكلمةال  لهما

ّن أال أ * قديماعليّا  كانهو اهلل و هوا اّل ا لٓه  الذي الّ  اهللأنا ا نّي  اهللبإذن  المسك

عال و منها جلّ ا اّل  هاأهليسمع ال و خارجها ىتعرال وواردها فيها  تجوعال  هذه كلمة

  *حكيما عليّا  كانهو اهلل و هوا اّل ا لٓه  الالّذي  كلمة اهلل ربّنا

 

  سورة التّبليغ( ٣٠)

   الّرحيمالّرحٰمن  بسم اهلل

 ذكر * المع ﴾أعرض عن هذا واستغفري لذنبك ا نّك كنت من الخاطئين يوسف﴿

 * يّاغنعن العالمين  كانهو اهلل و كّل شيء وسعت رحمتهقد  ارربّك من لدن غفّ  آية
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 قبلكم منالّذين و خلقكمقد الّذي  بارئكم من بينكم لتعرفوا مراألقد نّزلنا ا نّا نحن و

 عبدناعلى  هنّزلناقد  كتابناهذا ا ّن  *تبديال بالحّق  الحّق  دين اهللفي  تجدوالن و

في  حصدتمما ا اّل  كمنفسأل تملكونال  ليومكم نفسأل تزرعواو به ليحكمبالحّق 

 اهلل ا لى  اليوم ذلك قد كنتم فيو سبل الباب
ّ
 اهلل الغن * محتاجا العلي

ّ
أنتم وي

للّذين  كتب العلمقد  ا ّن اهللو * معبودابالحّق  كانهو اهلل و هوا اّل ا لٓه  الواء الفقر

 *محمودا  سبل البابفي الحّق  على جهرهمو همسرّ في  رئهمامن اهلل ب يخشون

بكّل شيء  كان اهللو صادق الوعدهو ا اّل ا لٓه  الالّذي  اهللعند اء العلمهم  ئكولأ

على  كانت قدرته قدو بالحّق  الحّق  على هأمرعلى  الغالبهو ا ّن اهلل و *شهيدا 

* قويّا  مراألعلى  نا عليكم غالباذكرجعلنا عبد اهلل قد نحن  ا نّاو *ء االعالمين سو

 * قليالالّسّر  غير بعضا من الحرف عنا اّل  يعلمون من علم الكتابال النّاس  لكنّ و

 بحكم اهلل النّار  أصحاب هم ئكولأالّرحٰمن  ةيستكبرون عن سجدالّذين  ا نّ 
ّ
 العلي

حكم من بابه العلى  قلوبكم بينلّف أقد اهلل ا ّن و *خبيرا بكّل شيء  كان اهللو

 مراأل قد كانو حوجن ماهلل  دينفي  تجدواال و كمأنفسو أموالكماهلل ب أمر لتنصروا

 اهلل عند  من مراأل جآئكملقد تاهلل الّرحٰمن  عباديا  * يّامقضفي أّم الكتاب 
ّ
 العلي

 ييحصمّما  قلّ أالكتاب ا بعد هذتنا كلم أمر في ن توّقفواا   األرض أهليا  *عظيما 

 لأالّصراط على  لنوقفنّكم اهللت * حفيظافي أّم الكتاب  الكتاب
ّ
 على سنةف لأ في

 * القطمير قطميرا العالمين من ذرّ على  لنظلمكنّا  ماو سيّئكم عدال بمثلهاء جز الحّق 

بالحّق  الحّق  علىعنهم حّقنا  أخذنافالحّق  غيرعلى  من قبلكمالّذين  لتأمّ لقد و

تؤمنون ال و * كثيراالحّق  غيرعلى  تؤمنون بالباطلكيف  عباد اهلليا ما لكم  * شديدا

كتابه في  اهلل عليناأنزل مّما  ا اّل  عليكمأردنا ما  اهللو ف * قليالالحّق  على ناآياتب
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 جعل الحكمقد ا ّن اهلل و *عظيما النّار  الّصراط حولعلى  ناآياتيريكم اهلل فسوف 

ا نّا و *محمودا  حول الباببالحّق  الحّق  على ينصرون كلمتهو هذكربون يؤمنللّذين 

كنتم فيما بالحّق  حكم بينكمن فسوفبه  يؤمنونال الّذين مة على القيٰ  نحكم يومال 

الحكيم هو و شيءليس كمثله الّذي هو اهلل و * كثيراالحّق  غيرعلى  فيه تختلفون

 ىفاصطقد ا ّن اهلل  *محيطا  العالمينعلى  نكاهو اهلل و هوا اّل ا لٓه  الالّذي  العليم

تؤمنوا ببعضه و ببعض الكتاب تكفرواال و * هلل مجيباكان  من عبادنا مناء يش من

 * يّامقض بحكم الكتاب العذابأشّد على  له حكمناقد فالباب بعد هذا فمن كفر 

 الحّق  على انأيديبين  الميزان يوم وضعفي الّرحٰمن  اتّقوا عباد اهلل من عدل ربّكم

قد ف هآياتمن أحد  بين يفّرقال و هآياتو رسلهو كتبهو من يؤمن باهللو * قسطابالحّق 

اصبروا من الحساب  شيءبغير الحّق  علىبالحّق  الجنّة دخلو األكبر من من فزعأ

واحدة ا اّل  ناأمر جعل اهللما و * رقيباالحّق  على معكمقد كان فإّن اهلل  عباد اهلل

كلمة في  الكاف أمركا اّل  ناأمر جعل اهللما و قرب بالنّظر البصراألهو و صربالب كلمح

بدع في  تتفّكرونكيف ال ما لكم  *قديرا كّل شيء على  قد كانا ّن اهلل و البدء

 كمأنفسعند  كانتالّتي قد  حقيقة لمحةفي  البدععلى  دعاب اآلفاقو كمأنفس

بالحّق  الحّق  على في كّل شيء ن عبدناآية م جعلناقد ا نّا نحن و * قليالالحّق  على

 بالعالمينكان اهلل و هوا اّل ا لٓه  الالحّق  هو أّن اهللالنّاس  ليعلم * حول الباب مستورا

من اهلل  عهدكان له لمن  الباب فيكم لدى اهلل من أمر بلغنّ أ عباد اهلليا  *محيطا 

 من األكبرالحّق  على كمبارئ وا اهللذكرفاالّرحٰمن  عباديا  *مسئوال  حول الباب

على  الكتابفي هذا  من ربّكمالحّق  ئكماجبعد ما  ئكماأهو بعواتتّ ال و الباب لدى

 كميٰ مول هلل اوسبّحو *مسئوال النّار  يوم الفصل حولقد كنتم  نّكمأل األكبر الكلمة
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الّصباح واء المسعلى الباب سبيل  فيالحّق  على مستحّقهو هأهلكما هو الحّق 

في  المغرب فاخشوا من اهللو المشرق أهليا  *محمودا  حول الباب األكبر ةبالكلم

 على األكبر قتال من حول الّضريح بالكلمةللالحّق  اهلل فيكم عنالّذكر ينادي  يوم

 التّكبير هلل على  الخالص مكبّراالحّق 
ّ
أيّها  يا *شهيدا تعملون بما كان اهلل و العلي

 الّصباحفي كّل الحّق  اهلل أمر ارتقبواو هآياتالحّق  يريكم كما اهلل فاعبدوا المؤمنون

الباب على  للباببالحّق  الحّق  على معكمكنّا  قدفإنّا  الخالصبالحّق اء المسو

هذا  بحديث من مثل أتوافلت اإلسالمفي  صادقينكنتم  نا   األرض أهليا * رقيبا

لو كنتم كما و ستطيعواتلن ا نّكم  األرضواء الّسم فورّب الخالص بالحّق  الكتاب

من دون اهلل أحد  يقدرلن هو ا اّل ا لٓه  الالّذي  فسبحان اهلل * ظهيرا مراألعلى  كنتم

 يا * كبيراعلّوا  يقول الّظالمونعّما  اهلل تعالىوالحّق  علىبالحّق  الكتاب لن ينزّ أ

 *عظيما  قد كانرض لديه زلزلة لألفإّن  األكبر الكلمة ذلك في اتّقوا اهللالنّاس  أيّها

 األرض الباب علىفي  المخرجةجرة الشّ هذا  عنأعرض  األكبر البابأيّها  يوسف

 أهل منفي أّم الكتاب  رأيتكقد  ينّ فإلذنبك  يلها استغفرقل و هذهالحّق  بغير

 * كبيرافضال بالحّق  فازقد ف كلمتهو اهللأطاع  منو *مكتوبا النّار  العصيان حول

هذا  من ندائياسمعوا يا أهل العرش  *ضّل ضالال بعيدا قد ف بابهو عصى اهلل منو

  *عليما  ابعلم الكتعلى  قد كانبالحّق  فإنّهاء العمجّو  في ىفّ الّطير المص
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  سورة العزّ ( ٣١)

   الّرحيمالّرحٰمن  بسم اهلل

اها العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبّا ا نّا لنر توقال نسوة في المدينة امرأ﴿

كّل على  كان اهللو كلمته الحميدفي  رحمة ربّك ذكر * صمحٓ ال ﴾في ضالل مبين

 من شيءفي بالحّق  الحّق  على عبدنابين وجعل بيننا ما ا ّن اهلل و *قديرا شيء 

قد و *عليّا  أو أدنىرفعناه من أقد و بناه لديناقرّ قد ا نّا نحن و * حجابا مستورا يءالشّ 

 حول بالحّق  اهلل عبدقد كان ا نّه  حّقناله في  شهد اهللما قد ب يوم البدءله في  ناأشهد

عند  ما كان يومفي  من شيعتناقد كان ا نّه  اهلل كشهادته لنفسهأشهد  *محمودا النّار 

 وقتقد كان في نّه أ اهللأشهد  * غيرنا موجودابالحّق  الحّق  على اهلل رّب العالمين

قد ّن اهلل أ عباد اهللاعلموا  * اهلل مذكوراعند في أّم الكتاب  دهرال و يومما كان 

في  حديثهقد قّدر ّن اهلل أو *عظيما  الكتابأّم  فيبالحّق  الحّق  على هأمر جعل

الّرحٰمن  مكم اهلل ربّ كينبئفسوف  *غريبا الحّق  وعرا علىالّسّر  مستسّر الّسطر حول

قد  ا نّا نحنو * عجيباار النّ  من حولبالحّق  الحّق  على هأحكامتاب من كالفي هذا 

في  جعلناهقد ا نّا نحن و *عليما النّار  علم الكتاب من نقطةعلى  الّصغرفي  جعلناه

 الحّق  على بالحّق العالمين على  الكبر
ّ
في  واتشكّ ال النّاس  أيّها يا * حليما القوي

 نور اهلل 
ّ
 حكم الكتابعلى  الكتابأّم  فيقد كان فإنّه  كمةذّرة من حفي  العلي

ا نّا و * العالمين مضيئا على البدء جعلناه قمصا من قمصقد ا نّا نحن و * مقصودا

 غيورابالحّق  الحّق  على البدء مفردا نقطة الختم ناطقا عن مقامفي  جعلناهقد نحن 

ا ّن اهلل و * الباب غّفارا رحيما أهل منالمؤمنين  عبادعلى  جعلناهقد ا نّا نحن و *

 ربّكما ّن و بالحّق  الكبراء ردفي  عن اهللالنّاس  ليشهدالعّز للحّق اء لبسه ردأقد 
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 حول منفي  كونواو عباد اهلل اتّقوا اهلليا  * يّاغن العالمين عنبالحّق  قد كانالّرحٰمن 

 هلل  نصارالباب خير األ ذلك
ّ
النّاس  عن لىوأالّذكر  جعلقد ا ّن اهلل و *حميدا  العلي

على اء جز لكقد قّدر  هللاا ّن و *شهيدا شيء  كلّ على  كان اهللو الحّقةهم أنفس من

 الحّق  على كنت بناقد  نّكمن دونك ألألحد  يينبغال  ملكاالحّق  على الّصبر فينا

 جابتك من الّرجالا   هلا ألنّ ضمقد فإنّا  تحزنال و تخفال  األكبر كلمةيا  *عليما 

 الحّق  على ئتشكما قد  علم المحبوببه  أحاط قدمّما  الّذنوب غفراناء النّسو

  قبلأ يلعمرو *عليما  شيء كلّ ب قد كانا ّن اهلل و
ّ
 أنت  ا نّك تخفال و ا لي

ّ
في  العلي

لسوف و *مسطورا النّار  لوح العالمين من حولعلى  سّركقد كان و علىاألالمأل 

العين  يا قّرة * يطامحالعالمين على  حكمهبما قد كان  الكلّ  ربّك حكم كيعطي

الحّق  على وجدوا اهلل تّوابالقد الحّق  تاهلل ن تستغفر اهلل لهمأ بالحّق  النّاس ؤكاجا ذا 

الباب  ذلك في ناآياتمن قبله عن كنتم  نا  و بالحّق  كتابنا ينطق عليكمهذا  * رحيما

 اهلل بإذن  في أّم الكتاب من الغافلين
ّ
 الكتابقد نّزلنا هذا ا نّا نحن و *مكتوبا  العلي

قل  *شهيدا الحّق  على ئماادبالحّق  الحّق  على لهمن حوالنّاس  عبدنا ليكونعلى 

بالحّق  الحّق  على اهلل من دون كلمته يجعلنما و األبوابكنت بدعا من ما 

في  سّر من المستسرّ على  الكتابفي هذا  هآياتفّصل قد ا ّن اهلل و *شهيدا بالعالمين 

ا نّا و * مذكورا قبله منبالحّق  الحّق  على أحدعلى  الكتابفي  جد اهللأوما و شيء

 * بالباب مذكورا حول البابالنّاس  العالمين ليكونعلى  ياتنا اآلأنزلقد نحن 

سّر على  هشأن في مراأل قد كانو بالحّق  الحّق  على ا ليكم الّذكر قد نّزلناا نّا نحن و

 لدى قد كانوا االمنافقين لمّ  من شرّ المؤمنين  حفظقد ا ّن اهلل و * الكتاب محفوظا

 ى منكم منزكّ ما  كلمته عليكمو فضل اهللال لوو * للباب مذكورا يمانالباب باإل
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 حكم الكتاب محتوماعلى  بد من حكم الكتاباأل سرمدبالحّق  الحّق  على أحد

 الباب حول البابفي بالحّق  كان من عباده مّمناء يش من يلكن اهلل يزكّ و *

في أّم  الحكمقد كان و لحّق با الحّق  على عبدنااء ش بمااء ش قدا ّن اهلل و *مشهودا 

 الباب المنيع ذلك في تريدون اهللال ما لكم  المؤمنونأيّها  يا * يّامقضالكتاب 

 بالحّق  الحّق  على
ّ
العالمين على  األكبربالحّق  جعلناك قدا نّا  لعمركو *قويّا  القوي

في  بداعبحر اإلأعلى  قد كان الكوثر بحرااء م عطيناك منأقد ا نّا نحن و *شهيدا 

ال ونفسك في الّسّر  على مغلولة تجعل يدكال العين  يا قّرة * ورامسجاء اإلنشنقطة 

 بالحّق  حول البابالنّاس  ديقعفك أمرفي  البسطكّل  تبسطها
ّ
 ا علىممحوّ  العلي

في  الّطلوع ليومهابعد ا اّل  البابا لى  فسلنالّسبيل ما قّدر ا ّن اهلل و * محسوراالّسّر 

 أهل المدينة منة ن نسوقلو * جميعا اإلشاراتوحات وضع حملها من الّسب

ربّها عن نفسها  أمر العزيز تراود ءمرابالّرحٰمن  شارةا  كنت الّتي قد  الّروحا ّن  الّسبحات

   * حبيبافي أّم الكتاب  ما كان ضاللفي  هاريٰ نلا نّا  شغفها حبّاقد و بنفسه

 

 سورة الح( ٣٢)
ّ
  ي

   الّرحيمالّرحٰمن  بسم اهلل

تت كّل واحدة منهّن ءامكرهّن أرسلت ا ليهّن وأعتدت لهّن متّكأ وبّما سمعت فل﴿

سّكينا وقالت اخرج عليهّن فلّما رأينه أكبرنه وقّطعن أيديهّن وقلن حاش هلل ما هذا 

 الغالمهذا  األكبر الكلمةفي  قدرة اهلل ذكر * ٓهيٓعٓص ك ﴾بشرا ا ن هذا ا اّل ملك كريم

ال هو ا اّل ا لٓه  الحد أهو اهلل  قل * يّاعل بالحّق  الحّق  على المؤمنونقد قال له الّذي 

 شأن فيالحّق  على بقدرته فضال خلق العبادقد  الّذي هوو نومال و ه سنةتأخذ



   ٣مجموعه صد جلدى، شماره  هنسخ بر اساس – حضرت نقطه اولىآثار من  – قيوم االسماء

٩٤ 

 جنّة في ناأيديب غرسنا قدا نّا نحن و *شهيدا كّل شيء على  كانهو اهلل و الباب

 هيكل الّسدسعلى  راشجاأالقدس  أرضعلى  الغالمهذا  األكبرالّذكر  فيالخلد 

لقد  اهللت * ريحانا هيئة الّريحانعلى  العرش متروحااء الّسم ا لى الثّلث مرفوعافي 

 ذنأسمعت ال و عينها اّل  رأت عينما ال  ثماراألكّل  البدءيوم من ثمراتها الّذكر  وجد

 الحّق  على في أّم الكتاب قد كانا نّه و قلبه ا اّل  نسانا  قلب على  خطرال و سمعها اّل 

  الفتى هذا األكبر كرذّ لل ناأيديبا نّ بيّ ا نّا نحن و *حكيما بالحّق 
ّ
جنّة في  العربي

ت آالعرش كالمراء مسا لى  ن قطعة الياقوت مرفوعاما رّ محم الفردوس قصرا

 كتاب اهلل البدءقد كان في  األكبر الفوز ذلكو بعضها عن الكلّ  يصة تحكالمخل

على اء البيض عفرانالزّ من  في أرض كربّ عند  القصر ذلك تجدفسوف  *مكتوبا 

  دين اهللا لى  النّاس فادعالعين  قّرة يا * مطلع القدس وسيعا
ّ
 اهللاء ش كما قد العلي

هذا  قد كان فيالّذي  اهلل أيّامب همرذكّ و * محيطابالعالمين قد كان ا نّه  حّقك في

 قد كانالّذي  كبراأل عذاب اهلل منالنّاس  حذرأو *عظيما  الّذكرعلى  اذكرالباب 

ئك االحّق جزعلى بالحّق  تجدفسوف  * تنكيالالنّار  في قطبفي أّم الكتاب 

كشفنا قد ا نّا نحن و * نظيراالحّق  على الو لم يقّدر اهلل كمثله شبهامّما  عندنا

اء ش كما قد األكبرالحّق  على يّامهذه األقد كان في الّذي  ار من عين عبدنابغاأل

 مكانه بالفي  رأيناهكّل ما قد  رأىقد فل *بالعالمين حليما قد كان نّه ا   حّقهفي  اهلل

بالحّق  الحّق  على الكّل لديهكان د قو شارة محدودة من دون الحدّ ا  ال و كيف

الّذي  اهللهو  مثال األبوابعلى  كمثله تجعلوااّل أ ركم اهلل عن نفسهيحذّ ف *مشهودا 

في  فاستغفروا هلل *محيطا  بالعالمينهلل كان او شيءليس كمثله هو ا اّل ا لٓه  ال

ا نّا و * الباب رحيماعلى و غّفارابالحّق  الّرحٰمن تجدون اهلل ربّكمفسوف سحاركم أ
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وا ذكراو * ثباتاالّذكر  لدى الّذكرعلى  اليومو الباب لباساعلى  لكم جعلنا اللّيلقد 

 في سبّحوهو *محمودا حٰمن الرّ  ربّكمعند  قد كانمّما  ا كثيراذكر البابهذا  في اهلل

 منقد كان  لوحفي  اهللعند  كمأعمال تجدونفسوف  * صيالأو بكرة الباب ذلك

 الكلمةعلى نا الكتاب أنزلقد ا نّا نحن و *مكتوبا بالحّق  الحّق  على الّذكر أيدي

عليكم سلطانا من الّذكر  العدل ليكونعلى  نقطة وسطابالحّق  جعلناهلقد و األكبر

بالحّق  الحّق  على اهللبإذن  حكمه مضيناألقد و محكمات آياتبالحّق  على عندنا

على  البديعبالحّق  لدينافي أّم الكتاب الحّق  لهو هذاا ّن و * يّامقضاء الم حول

على  ّخرناأقد ا نّا نحن و * مبعوثا جبل البردعلى  النّار الكلمة المنيع من نقطة

عظيما  أّم الكتابفي  مراأل قد كانو الحّق  على حزنايوسف  أمر في يعقوبكلمتنا 

  الفتى في هذا قدرتنا مطلععند  ناأمرفي  وقفقد  لّما ذلكو *
ّ
من أقرب  العربي

 أنتماء الّسمو األرض أهليا  *قريبا في أّم الكتاب  العين منهقد كان و العين لمح

من كمثل ذّرة الّذكر  لدىفي أّم الكتاب  لقد كنتم عليه من سّر البديعأنتم  ماو

شكل في  هيئة التّثليثعلى  ا اّل  عبدناعند  جعلكم اهللما و * القطمير قطميرائر اصغ

أيّها  يا * حول الباب موجوداقد كان الّذي  ر من الّدم الغليظبحفي  من التّربيع

قد و صبرهفي  نعلّمكم حكمهالحّق  على ا اّل  من حكمهتعلمون  الأنتم  نا  المؤمنون 

اء وصفه من دمفي  تقربواال و اتّقوا اهلل *عظيما  في أّم الكتاب الحكمكان 

قد  فلّما *مشهودا الحّق  على الحكيمعند  الحكم منقد كان في  نّهإفلنفسكم 

 اعتزاال عن اهللاء العاشور يومفي  بالوقوف لشيعة جّده (ع)الحسين  ختأسمعت 

الح ص لهنّ ت دعتأقد و الحّب  ةآينفوسهّن ا لى  تأرسلقد هو ا اّل ا لٓه  الالّذي 

 يخأيا  تقالثّم  * ملفوفاالحّق  هللالحّق  تت لكّل واحدة منهّن سيفا عنأفالحرب 
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عن  قد كانا نّه و هوا اّل ا لٓه  الالّذي  هللاإلبرة  قّل من سمّ أعليهّن من جاللتك  أظهرف

ي الّذ اهللا لى  ه شوقاأيديفي بين  هنّ أنفسعن قّط و نهأكبر هنيأا رفلمّ  * يّاغنالعالمين 

الحسين سّر اهلل ما هذا  ن حاش هللقلو *محيطا  بالعالمينقد كان ا نّه و هوا اّل ا لٓه  ال

 
ّ
 األرضو الّسٰموات أهلعلى  هذا ملك قد كانا ّن و الحّق  لهو هذا نا   بشرا العلي

يأتونه من بابه و يريدون اهللللّذين  تقولواال اء العم أهليا  * كريمابالحّق  الحّق  على

قد  ضاللفي  همالنرا نّا  همأنفس ليشغفون بنفسه عن يّاودّن فتى مليحا عربيترا ئكلأو

نكشف فسوف  كمأنفسمكرا من قد كان  ذلك ا نّ  *مبينا  غير الحّق على  كان

كم نفسأل ئنااعطا  واء الّرفرف الحمرعلى اء كمتّ  لكم اعتدادنابعد اء الغط عنكم

نا ذكريقول اهلل لفسوف  * راللعالمين منيقد كان الّذي اء لون الخضرعلى  يناسكّ 

 وهأكبرقد هنالك الحّق  على اإلبرة من سمّ ّل قأالخلق بجمال ربّك على  خرجأ

هذا ا ّن  بشراما هذا  حاش هللقالوا  قدو هم عن الحّدينأيدي فيبنهم أنفس عونيقّط و

قد  ا نّهو بالحّق  الحّق  على اهللعند  نمالحّق  ا نّهو بإذنه اهلل في أرض المتحّركهو ل

 سبل البابفي األحديّة  لّجة ن تدخلواا  ا نّكم و * كريما ملكافي أّم الكتاب  كان

المؤمنين  بعبادهقد كان هو اهلل وبالحّق  الحّق  هلل كمأنفسقطع ب كمأنفستشهدّن لف

   *رحيما 

 

   سورة النّصر( ٣٣)

   الّرحيمالّرحٰمن  بسم اهلل

ته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما لقد راودوقالت فذلكّن الّذي لمتنّني فيه ﴿

 الكلمةعلى  اهلل ذكرالكتاب  هذا * هٓص الٓ  ﴾مره ليسجنّن وليكونا من الّصاغرينءا



   ٣مجموعه صد جلدى، شماره  هنسخ بر اساس – حضرت نقطه اولىآثار من  – قيوم االسماء

٩٧ 

 قبل منالفرقان  فيه أحكامفّصل قد ا ّن اهلل و * العالمين جميعاعلى بالحّق  األكبر

 الحّق  على هذاو في هذا األكبر تجدوا لحكم اهلللن و بالحّق  الكتابفي هذا و

 بالحّق 
ّ
لن و الكتاب من عندهأنزل  قدا ّن اهلل و * فااختال يءالشّ من بعض  القوي

 الحّق  على الملك قّوةكّل شيء على  نمّدهمكنّا  ا نّا لوو بمثله أتوان يأالخلق  يقدر

 اتّقوا اهلل عن المؤمنونأيّها  يا * كبيراعلّوا  يقول المشركونعّما  فسبحان اهللبالحّق 

كّل على  قد كانفإنّه  الحّق  كميٰ مول اهللعلى  اتّكلواو كملاأموو كمأنفسفي  الّشيطان

 سّركمفي  طراف من النّهارأو من اللّيلاء نآفي بارئكم  حوا اهللسبّ و *قديرا شيء 

محمودا  الباب لدى من حكم الكتابفي  اهللبما قد قّدر  سبل البابى عل جهركمو

ى عل الكتابفي هذا بالحّق  هأنزلقد و ا اّل  حرفاقبل  كتابه منفي  ما نّزلا ّن اهلل و *

ثّم  خلقكمقد الّذي  اهلل أم تعلمونأنتم الّرحٰمن  عباديا  * الباب مستورا شأن

 بالحّق  الحّق  ىعل هأمرا لى  يهديكمفسوف رزقكم 
ّ
 في فلم تستعجلون *قريبا  القوي

 اهلل * من الحرف محدودا بعضاا اّل  الكتاب من علمتعلمون  الأنتم و الحّق  اهلل أمر

ما وأنتم  *قديرا كّل شيء على  كان اهللو الحّق  هو ا اّل ا لٓه  الالّذي  المعبودهو الحّق 

 الباب لدى الحكم منقد كان و ب جهنّمطغير الباب حى عل تعبدون من دون اهلل

مس الشّ  يءف جعل اهللكيف قد  ترواألم  * يّامقضالنّار  من حولفي أّم الكتاب 

 أهليا  *شهيدا كّل شيء على  قد كانهو اهلل و هو ا اّل ا لٓه  الالّذي  لباب ساجدا هللبا

خلقنا قد  اهللبإذن  األكبر لهذا الكلمةو يلشيعتو يئابآلو يكم لنفسأشهد األرض

 هلل قد كان  الملكا ّن و * شيئا نانفسستطيع ألنال  محتاجين مرزوقين
ّ
 بالحّق  العلي

عّما  بريئون يشيعتو أناوئه اأوليو رسولهو اهلل *شهيدا مين بالعالقد كان هو اهلل و

 على بعباده نالّرحمٰ باهلل  كفىو غير الكلمة العبوديّةعلى  يقولون فيناو باهلل يشركون
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 فيباهلل  كفىو * كبيراعلّوا  يقول الّظالمونعّما  اهللسبحان و *شهيدا بالحّق  الحّق 

قد في أّم الكتاب  جعله اهللما و *شهيدا بالحّق  الحّق  على بينكمو يالباب بينهذا 

ا اّل ا لٓه  الالّذي  الفرد الّصمد ألحدا اهلل *شهيدا العالمين على  الباب ذلك كان في

 *محيطا  العالمينعلى  قد كانفإّن اهلل  عليهتوّكلوا وفاعبدوه  شيءليس كمثله و هو

 كمأنفسخلق و األرضو تالّسٰموا خلقفي  الباب لدى ه منآياتيريكم الّذي  هو

قديرا  عالمابالحّق  الحّق  على الحّق  كميٰ مول تدعوا من دون اهللال و كّل شيء خلقو

كيف لكم  ئها فماااهلل من ور جعلبما قد  تكفرونو ناآياتفتؤمنون ببعض أ *

 لكلمتنا باهلل كفىو * مردودا باطالالحّق  حكما من دون اهللكم نفسأل تحكمون

 بالحّق  الحّق  علىاء نصر بناو برسولهو
ّ
 له ملكو اهلل بكاف عبده أليس *قويّا  العلي

 علىبالحّق  يملكونال  يستكبرون عن عبادتهالّذين  ا نّ و بالحّق  األرضو الّسٰموات

 عطيناأقد ا نّا و هئايلوألالملك  خلققد ا ّن اهلل و * قليال شيئاالّذّر  من بعضالحّق 

 كلمتهعلى  باهلل كفىو نشهد اهلل * جميعابالحّق  الحّق  على ناذكرل هللابإذن  الملك

من اء من تشعلى  اهللملك  دنا فاعطفؤاعبد اهلل ثمرة يا  *شهيدا بالحّق  الحّق  على

 عباديا  * يّاغنالعالمين على  كانقد ا ّن اهلل و من عبادنااء امنع عّمن تشو عبادنا

الفتح و نصر اهللاء جلقد و *قريبا  الحّق  لدى من بّشرناكم بنصرقد ا نّا نحن الّرحٰمن 

 *مبينا  قّواما من حول البابالّدين  سيدخلون رجالا لى  النّاس ينظرونفسوف 

ء ؤاليرثون الفردوس هبعد فسوف من و قبل كتاب منفي  المقّربونهم  ئكأول

  ا نّ  * دآئما قديمابالحّق  الحّق  على فيها المؤمنون خالدا
ّ
 لهو هذاصراط علي

الّذكر  لم يجعلا ّن اهلل و * مسكوكاالنّار  حولبالحّق  قد كانوّم الكتاب في أالحّق 

 قد كانفإنّه  كم لدينهاهدكما قد  روا اهللفكبّ  بالحّق الحّق  على وليّامن دون نفسه 
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 * مقطوعابالحّق  الحّق  على قّدرنا لكلمتنا مقاماقد ا نّا نحن و * يّاغنعن العالمين 

 هايبنفال و اإلشارةبال  عنهبشيء  حقونيلحقه الاّل ال و نهمبشيء  الّسابقون يسبقهال 

الّرحٰمن  أيديب األلواحفي كّل  الحكمقد كان و لهالحّق  من اهلل حكم ذلك ا نّ 

 *أبدا  ئما سرمداادبالحّق  الحّق  على هأهلكما هو  يعرفهلن  الخلقا ّن و * يّامقض

 ذلكلباب فقالت امرئة العزيز فسبل افي  نسوة المدينة الواحديّة هنّ أيدي قّطعن فلّما

ا لى  تنظروهلو أنتم النّاس  أيّها يا * كثيراالحّق  غيرعلى فيه من قبل  يلمتنّنالّذي 

في أّم الكتاب  قد كنتمو الحّق  كميٰ مول عند اهللاء األحي مأنتبعينها فاألحديّة  يّةأحد

معرفته بعد ا اّل  نارذكل مالمتهم في للنّاسما قّدر ا ّن اهلل و *مكتوبا  الباب أهل من

الكتاب في فما لكم  مشيّتنا فيه عليه منبما هم  ن تعرفوا الكلّ ا  أنتم و بدون طرفه

 أحد ا لىتلتفت ال و اهلل من قبلك أمرقد  فامض حيث * ا صغيراحّظ لباب من علم ا

لقد و * يّاغنعن العالمين  قد كانفإنّه الحّق  كهلل موالاألحديّة  ّجةلّ الفي  استقرّ و

ليس كمثله هو ا اّل ا لٓه  الالّذي  هلل األكبر بكلمتهيوسف  ودته عن نفسه فاستعصمرا

   *مكتوبا  اهللعند  المستعصمين منفي أّم الكتاب  ذلكبقد كان ف شيء

 

  اإلشارة سورة( ٣٤)

   الّرحيمالّرحٰمن  بسم اهلل

 مّما يدعونني﴿
ّ
ّن أصب ا ليه وا اّل تصرف عنّي كيده قال رّب الّسجن أحّب ا لي

من  آياتعبده على  أنزلقد الّذي  هلل الحمد *را حمٓ  ﴾ا ليهّن وأكن من الجاهلين

 د دون نظرةالفؤا في أرض يريدونال و رسولهو يريدون اهللللّذين  الكتاب بيّنات

 من عبادهأراد  من يهديا ّن اهلل و *شهيدا بكّل شيء  قد كانا ّن اهلل و ربّهمالّرحٰمن 



   ٣مجموعه صد جلدى، شماره  هنسخ بر اساس – حضرت نقطه اولىآثار من  – قيوم االسماء

١٠٠ 

فسوف نا الكبرى آياتبيكفرون الّذين  ا نّ  *حكيما و عزيزامنين المؤبكان هو اهلل و

 النّاس بين يفصلالحّق  ا ّن اهللو * سريعاالنّار ا لى  النّارعلى  يحاسبهم اهلل حسابا

 ف كلمتهعرّ قد  اهلل *شهيدا كّل شيء على  قد كانا ّن اهلل و مةالقيٰ  يومفي بالحّق 

 العجز هللو التّسليما اّل الحّق  على لما سوانااهلل  قّدرما و البيت أهلنحن و األكبر

 مكيوم نسخطفي  هأمرفي  اتّقوا اهلل *قديرا كّل شيء على  قد كانا نّه  بارئهالحّق 

 في بالحّق  الحّق  على اهللبإذن 
ّ
 أرضعلى  اسالنّ  زلزلهنالك  *عظيما  حّقه العلي

اهلل ا لى  النّاس ينظرونفسوف الحّق  علىبالحّق  ئت الّصاعقةاجلقد و داالفؤ

على  للننزالّذكر  يومفي  اهللاء نشا  ا نّا نحن و * عا ذليالالباب خشّ  لدى ئكته منمالو

 كلمتنا تعرضون عنو تكفرونكما الحّق  على ناأسيافاهلل ببإذن  لكمنقتواء ئر حمراسر

  الفتى هذا األكبر
ّ
 قدا نّا نحن و *حكيما عليّا في أّم الكتاب  قد كانالّذي  العربي

 علىبالحّق  األفئدة أرضعلى  نابإذناته نبخرجت قد  ببلد طيّ في  ناذكرجعلنا 

قد و الحّق  غيرعلى  مّرا اتانبا اّل  اهلل لهاما قّدر  خبثتالّتي قد ا ّن و *محمودا الحّق 

قد الكتاب  ذلك في اهللعند  كلّ حكم الا ّن و * يّامقضفي أّم الكتاب  الحكمكان 

الحّق  على اكلمتنا لى  تنظرونفسوف  *مسطورا لنّار ا الباب حولكان في هذا 

 تقولواال و اتّقوا اهلل * مركوزااء تالشّ يوم في اء الّسموسط  فيمس المضيئة الشّ ك

على  جهركمو سّركمفي  تعملون كنتمعّما  نسئلكمفسوف الحّق  ا اّل الحّق  اهللعلى 

 تاهلل يمدادا لكلمت البحر كانقل لو  *قريبا  البابهذا  صعيد المحشر من لسان

 اهلل بمثله مددابإذن  جئتلو قد و يمن كلمت حرفان تنفد أنفد البحر قبل لقد الحّق 

 الحّق  على وليّاعبدنا فيكم من عنده  جعلقد أّن اهلل  اعلمواالّرحٰمن  عباديا  *

 مرزقكثّم  خلقكمقد الّذي  بارئكم تؤمنون باهللال  ما لكم *مبينا  العزّ على سلطانا و
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  الفتى هذا العزيز صراط اهللا لى  يهديكمثّم 
ّ
في أّم الكتاب  قد كانالّذي  العربي

 اهلل عند  داعيكم منهو وحّجة اهلل فيكم  نّ أتعلمون  أفال * حميدا
ّ
هو و بالحّق  العلي

 ما ال تحكمون لعبدناكيف ما لكم  * قديمابالحّق  قد كانالحّق  كميٰ مولاهلل 

ا من عندنا ذكره جعلناقد ا نّا نحن  * قليال شيئابالحّق  ّق الح على هأمر منتعلمون 

الحّق  علىالحّق  هأيّامبفي أّم الكتاب  سّماها اهللالّتي قد  ناآياتب كمرذكّ عليكم لي

نّكم تحسنون هلل أتحسبون أنتم و باسمهالّشيطان  ئلاليصّفيكم من ذو *قريبا 

 باهللكان  جعل المحسن منكم مند ق ا ّن اهللاّل كثّم  كاّل  * صنعابالحّق  الحميد

عن عبدنا عدنا ن عدتم ا  اهلل اتّقوا و * شكوراو صبورابالحّق  الحّق  على هآياتبو

 عند اهلل  قد كانالملك ا ّن و ئم من نوراغمعلى  ا لينا تنظرونفسوف عنكم 
ّ
 في العلي

هم كدر ناأيديفي الملك  جعلقد ا ّن اهلل  قل *مكتوبا بالحّق  الحّق  على ناشأن

 بالحّق  الحّق  على فيكم لعبدناكان  عبادنا من نعزّ  كمأيديعلى صغيرة 
ّ
 القوي

 الباب  ذلك في هآياتبو نالّرحمٰ ب نذّل منكم من كانو * حبيبا
ّ
 *كفورا  العلي

لكنتم  ناذكرن تؤمنوا بأالكتاب بعد هذا حّجته فيكم  تمّ أقد ّن اهلل أ عباد اهللاعلموا و

 * يّاغنعن العالمين  قد كانفإّن اهلل الّرحٰمن  ا بربّكمتكفرو نا  و كمأنفسمؤمنين ب

ناكم لحّجتكم يكفقد كنّا  ا نّاو حّجة لعبدناالحّق  على عندكم جعل اهللما الحّق  تاهلل

 هذامن عندنا دون عبدنا كم نفسأل تجدوالن و بالحّق  اهلل أمر تصّدقونفسوف 

  الغالم
ّ
في  هياتآلو الكتاب لتكونون هللفي هذا  هآياتن قد بيّ ا ّن اهلل و *ظهيرا  العربي

 الحّق  على الباب ذلك
ّ
مّما  قبلكم منالّذين  نستنسخ كتبكنّا  ا نّاو *صبورا  القوي

 الباب لدى الباطلين بحكم الكتاب من أعمالينسخ اهلل فسوف الحّق  من غير كان

 الغالم هذا 
ّ
عند  مناء جقد  رماألفإّن الحّق  على اهلل اصبرواعباد يا  *قريبا  العربي
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يسجد من في  وهلل *قريبا الحّق  علىبالحّق  الكلمة المجيدعلى  اهلل الحميد

 باسمه بحمده وات واألرض بالحّق على الحّق طوعا وكرها ويسبّح الّرعدالّسمٰ 

ا لى  تنظرألم  *مكتوبا  الحكم هلل الفردكان و مراأل يقضقد و من سطوتهئكة الملٰ و

 * مس عليه دليالالشّ  جعل اهللقد ثّم  اهلل لجعله ساكنااء ش لوو الّظلّ  مدّ كيف  ربّك

على الحّق  ا لىبالحّق  قد كانفإنّه  فاتبعوا نور اهلل فيكمالمغرب و المشرق أهليا 

 الّصراط 
ّ
تجدوا لن و من قبلكمالّذين  كتب عليكم حكمقد  اهلل * دليال القوي

كنا القرى أهلقد ا نّا نحن و * بديالت يءالشّ من بعض بالحّق  الحّق  على ناحكامأل

اتّقوا من يوم يناد اهلل  * ماظاّل الّذّر  العباد من بعضعلى  كنّا ماو هاأهلبظلم من 

 بالعالمينقد كان ا ّن اهلل و األكبربالحّق  الحّق  على الّذكر فيكم جهرة من لسان

  أحّب  هادةالشّ  رّب الحسين  قالو *محيطا 
ّ
النّفس  بيعةا لى  ييدعوننمّما  ا لي

 ين لم يصرف عنّ ا  ا ّن اهلل  يوسف قالو * حكيماعزيزا  قد كانهو اهلل و المشركة

اهلل بغير ا لى  كن من المتوّجهينأو هنّ تبنظرالحّق  ا لى اإلشارةب نّ ا ليهصب أ كيدهنّ 

   * اقديمالحّق  علىبالحّق  قد كانهو اهلل و وجهه

 

  سورة العبوديّة( ٣٥)

   مالّرحيالّرحٰمن  بسم اهلل

صراط  ذكر * مٓ الٓ  ﴾فاستجاب له ربّه فصرف عنه كيدهّن ا نّه هو الّسميع العليم﴿

الحّق  على ناآياتبالنّاس  ليكون األرضو الّسٰموات في جعل اهللقد الّذي  ربّك

 
ّ
في أّم الكتاب  قد كانالّذي  الخالصالّدين  هذا كتب عليكمقد  اهلل * منيبا القوي

 بالحّق  عبدناعلى  نّزله اهللقد الّذي  ذكراهللفاتّبعوا اء ّسمالو األرض أهليا  * حنيفا
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 اهلل  بإذنهادة الشّ و عالم الغيبفي  معهكنّا و
ّ
ال و * الباب عليه رقيبا من حكم العلي

بالحّق  الحّق  على هآياتبقد كان وه أيديبين  من يسلكا اّل  اأحدغيبه على  يظهر

 
ّ
الّذين و األرضو الّسٰموات علم غيباهلل ي * صبوراالنّار  حول منفي  القوي

من بعض بالحّق  الحّق  على يعلمون من علم الكتابال  يستكبرون عن عبادته

له هو  شريكال  وحدههو ا اّل ا لٓه  ال لنفسهالتّوحيد  كتبقد  اهلل * قليال شيئاالحرف 

 يءالشّ وقع عليه اسم كّل شيء على  شهدناقد ا نّا نحن  *عليما بكّل شيء  كان اهلل

اهلل  * قديماالحّق  علىبالحّق  كانهو اهلل و هو ا اّل ا لٓه  الالّذي  يمظالعبالعبوديّة هلل 

قد ا نّا نحن  *محيطا كّل شيء على  كان اهللو يملالعهو ا اّل ا لٓه  كّل شيء ال خالق

الباب  ذلك في ناآياتكم فيه لتكونّن بأحكام فّصلنالقد و الكتابهذا  عليكمنّزلنا 

 ذلك في بالحّق الحّق  على ناآياتتشعرون بال ما لكم  * حليماالحّق  ىعلو مؤمنا

*  شيئابالحّق  الحّق  على يخلقونال أربابا  اهلل تتّخذون من دونأ * قليالالكتاب 

 نفعاال و األرضعلى  ضّراكم نفسأل تملكونال أنتم و بالحّق  خلقناكمقد ا نّا نحن و

 * نشوراالحّق  على حشراو حيواناالحّق  ىعل بحكمه موتا لكمقد قّدر ا ّن اهلل و *

بديعا  الباب المنيع على ذلك النّهارو اللّيلفي  ث اهللأحدقد مّما  هآياتفي  وارذكّ تل

 صاحبه ٰيهافتر كا فالكتاب هذا ا ّن  همأنفسفي  باهلل يكفرونالّذين  قالو *

 غيرعلى  هياتآو باهلل ذلكبقد كانوا و الّشيطان الباطلة حزب فكهمإيصّدقونهم بو

يأخذ فسوف  *زورا و الحّق  غيرعلى  ؤا ظلمااجقد فل *كفورا  الباب ذلك فيالحّق 

على  النّار هم بحرّ يحّرقنّ و الحّق  على المشركةهم أنفس الباطلة من فكهما  اهلل عنهم 

 ا نّاو المؤمنين نفوسفي الّشيطان  ييلقما  ينسخ اهللفسوف  * شديداالنّار  منحّق 

 يفترونقل للّذين  *قريبا بالحّق  اهللاء نشا   األكبر البابهذا  فينا ذكرتهم بنثبّ بالحّق 
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 اهلل * غروراو زخرفا ركالشّ كلمة الحّق  غيرعلى  هآياتبويقولون باهلل و اهلل الكذبى عل

 األرضو الّسٰموات يعلم سرّ  ّن اهللألتعلموا الحّق  علىبالحّق  الكتابهذا  أنزل قد

عباد يا  * غير الحّق غروراى عل باهللالنّاس  كفرقد ف * يّاغنعالمين عن ال كانا نّه و

 تتّخذوا من دون اهلل ال  اهلل
ّ
 الوبالحّق  الحّق  ىعل العلي

ّ
تتّخذوا من ال و * وكيال في

قد كان في و جعل عبدنا مؤمناقد  اهلل *وليّا بالحّق  الحّق  علىالحّق  دون اهلل

اهلل من لدٰى  الحرّ قد كان  اتّقوا اهلل من يوم * وراشكالحّق  علىبالحّق  العالمين

 يّامقض ركالشّ  أهلعلى  حتمامن اهلل  كمحال اهذقد كان و * حكم الكتاب شديدا

الحّق  على حتماالحّق  في الّدورةبعد هذا بالحّق  الكّرة قّدرنا لكقد ا نّا نحن و *

كتب قد  اهللا ّن و أحد يراهم من دون اهللال  مددناكم بجنودأفسوف قد  * يّامقض

قد ا نّا نحن و * محتومابالحّق  الحّق  على األكبر هذه الكّرة ليومهبعد لك الّدورة 

الّرحٰمن  محتّ لقد و * يرافنالثّقلين  أكثرالحّق  لنفسكبالحّق  ئکةمالجعلنا ال

قد اهلل ا ّن و * بيراتت علوا وا مارّ بليتو مّرة أّولدخلوه كما  ن يدخلوا المسجدأللمؤمنين ب

 الحّق  على نّم للمشركينجه جعلناقد ا نّا و ن عدتم عدناا  نّكم ألكّل باعلى  حكم

 جنّةفي  اهلل لهمأعّد  قدف ناأنفسعند  نا منآياتب يؤمنونالّذين  ا نّ  *مآبا بالحّق 

أليما  قعر الجحيم عذابافي  دناعدأقد  للكافرينو * كبيرا أجراحول الباب الّرضوان 

رأيتكم لقد و الحّق  على عتأرضعّما  ذهلت الكلّ أقد  ييوما ّن  قل العين يا قّرة *

اء ربّه من كيدهّن دعيوسف  دعى لقدو * ممحّواالحّق  على قد كنتم البابعلى 

من اء النّس كيدالمؤمنين  عن عباد اهللو صرفنا عنهقد ا نّا نحن  * يّاالباب خفعلى 

المؤمنين قلوب  نصرف عنفسوف  * محيطا بالعالمينقد كان  اهللا ّن و بعدمن و قبل

 بالحّق  الحّق  على هذا كمأيّام في لعبدنا مهالاأل ظنّ و الّشيطان كيد
ّ
  *قريبا  القوي
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  سورة العدل( ٣٦)

 * الّرحيمالّرحٰمن  بسم اهلل

 رحمتنا لعباد ذكر * طه ﴾ّم بدا لهم من بعد ما رأوا اآليات ليسجننّه حتّى حينث﴿

 * برهاناالحّق  على كتاباا ليكم  ناأنزلقد ا نّا نحن و * يّاتقالباب على ما كان  اهلل

 على  قد كنتمو كم اهلل من عندهتيٰ فيما آبالحّق  النّاس بين واجّ تلتح
ّ
 فيصراط علي

 الباب هذا 
ّ
على الحّق بالخير ألمرنا  اءهويدع اإلنسان بالّشر دع *مستقيما  القوي

نسان ا   لكلّ  وا نّا نحن قد جعلنا *من التّراب عجوال  وقد كان اإلنسان في كّف 

باب الّذكر  وفي يوم الفصل من غير الحّق على باب *كتابا يلقاه في عنقه منشورا 

  ككتابك وقد كفى بنفسك اليوم علي أاقر *محفوظا 
ّ
*  ابحسي من عند اهلل العلي

فسوف تخرجون بإذن اهلل من  *مة لكم مقاما على الّصراط معروفا وا ّن في يوم القيٰ 

ا ّن يومكم هذا لهو الحّق من عند ربّكم  *كم على حكم التّراب سراعا ثجداأ

وا لى  *فسوف يضع الميزان للنّاس في بين أيدينا على الحّق بالحّق قسطا مبينا 

كالمهل وتكون الجبال كالعهن وال يسئل عن  يوم يكون الّسماء *الحّق عدال رفيعا 

مليت لها وهي ظالمة ثّم قد أقد  نفسوكأيّن من  *شيء على الحّق بالحّق حبيبا 

قد  اهلل *مبينا  سلطانابالحّق  الحّق  على الباب ذلك في اهلل أمرموقنة بهي و خذتهاأ

 يوم البدءفي الحّق  صراطعلى  كنتقد و من قبلك بحكم الكتابللّذين  حكم

هو و هآياتبو يكفرون باهللالّذين  ةمنيّ أفي الّشيطان  ييلقما  ينسخ اهللفسوف  * موقوفا

 ليوم اهلل همأنفسحبّا للمؤمنين بأشّد  جعلناكقد ا نّا نحن  *حكيما عليما  كاناهلل 

مّما  حرجاهم أنفسفي  يجدونال هنالك  * مشهودافيه للباب قد كانوا الّذي  األكبر

 باهلل قد كانوا و فيهم يتقض
ّ
يؤمنون ال  ربّكو فال * حول الباب صبورافي  العلي
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في أّم  الحكمقد كان و مراأل يضققد و النّار نقطةعلى  تحكم فيهم المشركون حتّى

 اهلل ليؤمنواعند  منالحّق  نّهمألعلم اتوا أوالّذين  نعلما نّا نحن و * يّامقضالكتاب 

 ا لى  آمنواللّذين  لهادا ّن اهلل و بهمالنّاس 
ّ
حول في أّم الكتاب  هذاصراط علي

يختلفون فيك فيما مة القيٰ  يومفي  كلّهملنّاس ا ك لنسئلّن عنفوربّ  * مستقيما النّاس

 الّسٰموات نّه فاطرأ كّ اهلل ش فيأ *شهيدا كّل شيء على  كان اهللو األكبر ذكراهلل من

على  العالمين الّساجدون هلل قبلهم و يستكبرون عن عبادتهال  من عندهو األرضو

 اهلل أمر منتعلمون  الأنتم و ناأمرتحكمون بكيف لكم  ما *قويّا الباب العظيم هذا 

هذا  ينّزلبعد ما بعبدنا  ن تكفرواا  الحّق  يقول حّجةالحّق  اهللو ف * قليال شيئاالحّق 

كم نفسألمة القيٰ  يومفي  تجدونال  *مبينا الحّق  على برهانابالحّق  الكتاب عليكم

ال و اهلل اتّقوا * قليالالّذّر  قّل منألو كان و يءالشّ عهدنا بعضا من و من عهد اهلل

قد  اهلل * كذبا غروراالحّق  عن غيرالّشيطان  ك الباطل منفإب كمأنفستبطلوا 

 ألحدا الباب هللهذا  في تكمأفئدتوا فثبّ النّار ا لى  يدعوكمالّشيطان و الجنّة وعدكم

ال  الموتاء جفإذا  *عليّا  كبيرايوم الحرب تفي  وجه البابفي  كبّروا اهللو الّصمد

 ةاآلخروعد اء جا ذا و * كلمة خفيفابالحّق  الحّق  على اهلل أمر منكم سنفأل تقدرنّ 

 على الّذكر تجدوا اليوم من دونلن و * كبيرابالعدل نارا الحّق  على لكم اهللأعّد  قد

بعض الحّجة كم نفسأل هل تجدون المغربو المشرق أهليا  *بصيرا بالحّق  الحّق 

مة القيٰ  يومفي  تجدوا لنو م حول الجحيمكعثلنبفوربّكم  األكبر يذكرفي  مكهلل ربّ 

سنّة نبيّه والخالص  فبغير دين اهللأ * الحرف محدودا من الحّجة بعضا منكم نفسأل

اهلل عّما  تعالىو اهلل بالباطل كذباعلى  تفترونكيف ما لكم  كاّل الّذكر ا لى  يدعوكم

 الكتابفإّن الحّق  نفسكل يلحنعلى  قلالعين  يا قّرة * كبيراعلّوا  يقول الّظالمون
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عباد يا  * الباب محشورافي أرض هذا بالحّق  قد كانواالنّاس  ا نّ و جلهأ يقضقد 

 عند  منقد كان  أمرفي  اهلل اهلل اتّقوا
ّ
على  حكمناقد ا نّا نحن و *عظيما  العلي

ا نّا و *مسطورا  حول البابقد كان الّذي  الكتابأّم  في بحكم اهلل النّبيّينو يوسف

 يتخلّفلن  * مقدورابالحّق  الحّق  على جالأ الكتابفي  شيء قّدرنا لكلّ قد ن نح

 اأوربعد ما بدا لهم من ثّم  *محيطا بكّل شيء  قد كانا ّن اهلل و عن حكمه يءالشّ 

 سّر البابعلى  فيها الّتي قد كان الحين ا لى ليسجننّهمالحّق  غيرعلى  ياتاآل

مّما  قلّ أ األعظمسّر اهلل في  تأّملقد  اّسجن لمّ ليوسف القد قّدر ا ّن اهلل و * موقوفا

 بلّغناهو خلّصناهقد ا نّا نحن و * قدرا يءالشّ من بعض  الحدّ على  الكتاب ييحص

  * اد رفيعاالفؤ قد كان في أرضالّذي  مقام التّقديسا لى 

 

  سورة التّعبير( ٣٧)

 * الّرحيمالّرحٰمن  بسم اهلل

خر ا نّي هما ا نّي أراني أعصر خمرا وقال األودخل معه الّسجن فتيان قال أحد﴿

 ﴾أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الّطير منه نبّئنا بتأويله ا نّا نراك من المحسنين

بالكلمة  الحمد هلل الّذي أنزل على عبده الكتاب ليكون على العالمين * نٓ سٓ فعٓ 

 شهيدا 
ّ
حسنا  أجرالهم  نّ أ ون الّصالحاتملاهلل قد بّشر المؤمنين الّذين يع *العلي

لساننا عليكم هذا  وا نّا نحن قد أنزلنا من *على الباب من لدى الباب موفورا 

بالعالمين عليما قد كان الكتاب لتحكموا بين النّاس بالحّق في سبل الباب وا ّن اهلل 

اهلل وسنّتنا ولن تجدوا من  وا نّا نحن قد أخذناه لعهد اهلل ليحكم بينكم على كتاب *

وا ّن الّذين  *حكما من دون حكم اهلل الّذي قد كان في أّم الكتاب مقضيّا عنده 
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يكفرون باهلل وبكلمته على غير الحّق فقد كانوا في بحبوحة النّار في واد من الّسّجين 

ة على ماهلل قد شهد الحكم على الحّق بالحّق وا نّا كنّا شهداء يوم القيٰ  *محشورا 

 على الحّق بالحّق شهيدا  شهادة الّرحٰمن لحكمه وكفى
ّ
 *باهلل وبنا ا لى اهلل العلي

هلل ولدا فسبحانه له ما في الّسٰموات وما في األرض وكّل  نذر الّذين اتّخذواأاهلل قد 

 تاه بالكلمة األكبر في ذلك الباب على الحّق بالحّق عبدا كبرت كلمة تخرجآقد 

قد جعلنا ما وا نّا نحن * ذبا غرورا ن يقولوا على اهلل من غير الحّق كأفواههم أمن 

ّن أأم حسبت  *يّهم بالباب أحسن عمال أللمؤمنين لنبلوهم  زينة على األرض

لقد  اهللت *قد كانوا من آياتنا في ذلك اإلسم األكبر عجبا  أصحاب الكهف والّرقيم

جعل اآليات آيات بعد هذا قد وا ّن اهلل * نطق الحّق بالحّق على الحّق حديثا 

الّذي  ناياتآلا اّل  بعثكمما و خلقكم لتعلموا أّن اهلل ما *ى في أّم الكتاب مقلبا الفت

 من قبلكمالّذين مم كنا األأهلقد ا نّا نحن و *عظيما  الباب ذلك قد كان في

الحّق  على األكبر ذكراهللعراضكم عن إكم بنّ نهلكفسوف  األكبر الكلمةعلى بالحّق 

  بالحّق 
ّ
 تهم منعلم بعدّ أ ربّياهلل قل اء عن النّقبالنّاس  كسئلوا ذا و *قريبا  العلي

 بعبادهقد كان ا ّن اهلل و كتابهفي  يعلّمكم اهللال عّما  ن تسئلواأما لكم  البابحول 

قد ا نّا و فليكفراء ش منو فليؤمناء ش من عندنا فمنالحّق  قلو *خبيرا  المؤمنين

 ت هللالّصالحاعملوا و ناذكروا بآمنقد الّذين  ا نّ و *محيطا  عتدنا للّظالمين ناراأ

 األممعلى  بتقديمهم العالمين أحسنعلى المؤمنين  جرأيعطيهم اهلل فسوف الحّق 

وا ّن  للمؤمنينالجنّة  خلققد ا ّن اهلل و * يّامقض حكم الكتابعلى  الباب من حكم

ابا ساور من ذهب ويلبسون ثيألهم فيها من  *وعد اهلل قد كان في أّم الكتاب مفعوال 

واب وحسن المآب ثّ ئك نعم الآرستبرق متّكئين فيها على األا  حمرا من سندس و



   ٣مجموعه صد جلدى، شماره  هنسخ بر اساس – حضرت نقطه اولىآثار من  – قيوم االسماء

١٠٩ 

في  يعلّمكم اهللو خلقكمقد الّذي الّرحٰمن  المؤمنون اتّقوا ربّكمأيّها  يا * مرتفقا

 باهلل  الواقع لتكونواالحّق  علىقين الّصّديو النّبيّين الكتاب سننهذا 
ّ
 ذلك في العلي

 الباب 
ّ
 الحّق  على بالحّق الحّق  اهلل ربّكمعلى  فتوّكلوا * عليما القوي

ّ
 * يّاقو القوي

بالحّق  ةمّ ألكّل حكمنا قد فإنّا  ناأمر فاتّبعواالّرحٰمن  تّدعون طاعة اهلل ربّكمكنتم  نا  

كّل  خالقا ّن اهلل و * حكما رفيعاالحّق  على حكمنا تجدوا من دونلن و الحّق  على

قد كان هو اهلل و هوا اّل ا لٓه  الالّذي  دوا من دون اهللتعبال و هوا اّل ا لٓه  ال شيء

 على لونمتعما كنتم و اهلل ربّكمبإذن  خلقناكمقد ا نّا نحن و *محيطا  بالعالمين

 مباركااهلل عند  ا منذكرجعلنا عبدنا نحن قد  ا نّاو * قليال شيئالو كان و بالحّق  الحّق 

 ّق بالح الحّق  على يوم البعثفي  لتنصرنّه فيكم
ّ
نصركم اهلل ين ا   * يّاقو العلي

قد كان هو اهلل و األكبرالحّق  على مالكالحّق  من دون اهللما كان  يومفي  نصركمي

قد ا نّا  بينهماما و األرضو الّسٰموات خلقفي  اعتبرواو اتّقوا اهلل *شهيدا بالعالمين 

كم خلق أشهدما هلل ا ّن او * مرّدابالحّق  الحّق  على لقدرتناما كان واء نشما  خلقنا

 الحّق  على متّخذ المضلّين عضداكنّا  ماو كمأنفسخلق ال و األرضو واتالّسمٰ 

في لكم  ناأنزلقد مّما  ئم العلماخذوا قو األرض أهليا  * للعالمين جميعابالحّق 

  لتكونّن باهللو ليسهل عليكم العملوالكتاب لتهتدوا الّسبيل هذا 
ّ
 *عليما  العلي

 اهلل  أمرلتكونّن بو
ّ
 الباب لدى الخيرات من فاستبقوا نالّرحمٰ عباد يا  *حكيما  العلي

 كلمة اهلل هذا 
ّ
مّما  اهللسبيل  في نفقواأو * حليمافي أّم الكتاب  قد كانالّذي  العلي

الّرضوان  أرضعلى  كمأعمال اهلل منعند بالحّق  تجدونفسوف كم نفسأل تحبّونه

 اهلل  آياتبكان  منكم مّمن جنّات للمؤمنينخلق القد ا ّن اهلل و * جميالملكا 
ّ
 العلي

 هماأحد الّسجن فتيانيوسف  مع دخلا ذ  *مشهودا  النّار من الباب حولسبيل  في



   ٣مجموعه صد جلدى، شماره  هنسخ بر اساس – حضرت نقطه اولىآثار من  – قيوم االسماء

١١٠ 

الكلمة على  النّار كانا حولد ق ثلّ المث نور اهلل شكلفي  اآلخرو كل المربّعالشّ لى ع

 
ّ
 أس من الّذهبكفي  ورعصر خمر الّظهأرأيت قد ا نّي  ّولاأل فقال * مكتوبا القوي

 اهلل بإذن  الخالص
ّ
قال و *قديرا كّل شيء على  قد كانا نّه  هوا اّل ا لٓه  الالّذي  العلي

كانت قد  قدرا من الخبز نّ أالمنام في  رأيتقد  نّيا   ركالشّ صورة من ى عل اآلخر

قد نّك ا  و راك من العالمين بالتّعبيرأقد  نّيا  يله أوبت نبأنيمنها  تأكل الّطيرو يفوق رأس

للخلق رؤياى قد قّدر ا ّن اهلل و *مشهودا الحّق  على اهلل محسناعند بالحّق  كنت

منهم و البابفي  ربّهم صادقين اهللبإذن  ين يقرؤن كتابهمفمنهم من العلّيّ  مختلفة

في أّم  الحكمقد كان و ةثّ مجت األرض يقرؤن كتابهم كاذبين فوق الّسّجين من

 ذلكو أبدا يتخلّفا عنهال  األكبر كتابفي  ما تعبيرلكّل منهو * يّامقضالكتاب 

في  اعبدوهو الّرحٰمن ربّكم وا اهللذكراو * يّامقضفي أّم الكتاب  قد كان الحكم

قد كان في أّم الكتاب  اهللعند  الحسناتفإّن  اللّيل بمثلهامن و ساعات من النّهار

 *مكتوبا  من حول البابكان  من

 

  سورة الفاطمة( ٣8)

 * الّرحيمالّرحٰمن  اهلل مبس

قال ال يأتيكما طعام ترزقانه ا اّل نبّأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مّما علّمني ﴿

اسم ربّك  *طه  ﴾خرة هم كافرونملّة قوم ال يؤمنون باهلل وهم باأل ربّي ا نّي تركت

  يا نور *الّذي ال ا لٓه ا اّل هو العليم وهو اهلل كان على كّل شيء قديرا 
ّ
ال  اهلل البهي

اهلل ربّك قد كان بهم على الحّق بالحّق  طع المشركين وذرهم في طغيانهم ا نّ ت

 *المؤمنين خبيرا  هبعباد ا ليك من ربّك وا ّن اهلل قد كان يما أوح بعواتّ  *عليما 
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 *كفى بربّك شاهدا ووكيال و * وتوّكل على اهلل ربّك فإنّه قد كان بالحّق قويّا وقديرا

ئكم األمر من عند اهلل الحّق على األرض البعيد آعباد الّرحٰمن من يوم قد ج اتّقوا

 قريبا 
ّ
اهلل فهو اهلل ناصركم على الحّق وا نّكم على  ن تنصرواا   *على الحّق القوي

قطع نن تكفروا ا  و *على الحّق بالحّق موقوفا  نّ نالصراط األكبر من حول النّار لتكو

وا نّا * عليكم بالنّار األكبر دآئما أبدا  وسوف يحكم اهلللكم في جهنّم ثيابا من نار 

الّذي ال ا لٓه ا اّل  على حكم اهلللكافرين في النّار مقلى من حديد قد أعددنا لحن ن

دوا فيها ويذيقهم يعأن يخرجوا منها أوكلّما أرادوا  *هو ا نّه قد كان بالعالمين محيطا 

وا ّن اهلل يفعل ما يشاء بفضله ويحكم  * اهلل بعدله عذابا على الحّق بالحّق حريقا

 قد أراد لكموا ّن اهلل  *جل أمر الباب مقضيّا الكتاب أل لمن يشاء بالنّار على حكم

الباطلة من الّدنيا ما لكم ال تشعرون بأنفسكم وا ّن  ةوٰ الّدار اآلخرة وأنتم تريدون الحي

 *قديرا كان على كّل شيء قد الّدار اآلخرة عند اهلل لهي الحيوان بالحّق وا ّن اهلل 

 قويّا ما لغالم بعد اأعرض عن ذكر عبدنا هذا  ومن
ّ
 *جاء األمر من عند اهلل العلي

 عظيما 
ّ
فكأنّما قد خّر من الّسماء * وهذا الكتاب بالحّق لقد كان على الحّق القوي

 حيقاس به الّريح في مكان الّذي قد سّماه اهلل في أّم الكتاب يفتخطفه الّطير أو تهو

الّدار ا اّل  كمنفسأل تختاروالن الحّق  اهللعند  نعلم منبما تعلمون  كنتم نا  قل  *

ليل لجذن اا  على  فيها قد كان لباسكمو ساور من ذهب لؤلؤأفيها من تحلّون  ةاآلخر

ّن علم أو األرضو الّسٰموات ما في يعلمأّن اهلل  تعلمواألم  األرض أهليا  * حريرا

الّذين  ا نّ  * حول الباب مستورابالحّق  الحّق  على هذا تابكمكقد كان في  األلواح

ليس لهم و * مبيناالحّق  على سلطانا األرضعلى  ستطيعوايلن  يعبدون من دون اهلل

يدعون من دوننا الّذين  ا نّ و * نار الجحيم شديداا اّل  نحكم للّظالمينما و من علم
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قدروا ما و المطلوبو لّطالبف اضعقد ف * قليالبالحّق  الحّق  على ال يقدرون قّوة

في  اليوم ذلك في األرضو مةالقيٰ  يوم ناأيديبمطويّات  واتالّسمٰ و قدرهحّق  اهلل

محيطا  بالعالمينقد كان الّرحٰمن  ربّكما ّن اهلل و* جميعا بالحّق  الحّق  على قبضتنا

كيف لكم ما  تّم عليكم حّجتهأقد ا ّن اهلل  األعرابمن حولها من و المدينة أهليا  *

تخافون أال  * كثيراالّشيطان  ظنّ على  جهركمو سّركمفي الحّق  بارئكم تعصون اهلل

 بالحّق  الحّق  على ناأيديفي بين  قيم الميزانأقد  اهلل من يوم
ّ
 * يّاقسطا وف العلي

قد  اهلل *محيطا  ناراا اّل مة القيٰ  في اهلل لهمما قّدر و وجوه المجرمين دّ فيومئذ تسو

سبل في الحّق  على القرآن ال تتدبّرونما لكم  يحييكمثّم  يميتكمثّم  حياكمأ

 فسبّحوا اهلل * يالأوالباب تسبيل على  القرآن تتدبّرونال  ما لكم *تنزيال  الباب

 باهللقد كان فإنّه  من الباب األكبر كلمةعلى  جهركمو سّركمفي هو ا اّل ا لٓه  الالّذي 

 اأولوو كمأنفسلى بكم من أو األكبر نور اهللا ّن  المؤمنونأيّها  يا * يّاغنعن العالمين 

 كونوا باهلل و كتاب اهلل من قبلفي  لى ببعضأوبعضهم  األرحام
ّ
الحّق  على العلي

 
ّ
 الحّق  على النّاسو ئکةملٰ الو النّبيّين ميثاقك عن أخذناقد ا نّا نحن و * يّارض القوي

بالحّق  الحّق  على ميثاقا األكبر يومهي فالنّاس  اهلل عنيأخذ  فسوف * جميعابالحّق 

 
ّ
الخلد  جنّةفي من اهلل  نعطيهمو نسئل الّصادقين عن صدقهمفسوف  * غليظا القوي

لقد فوربّكم الّرحٰمن  وا نعمة ربّكمذكرالمغرب او المشرق أهليا  * كريما أجرا

 * ايّ مقضفي أّم الكتاب  مراأل قد كانو األكبرالحّق  فيالحّق  علىالحّق  جآئكم

ون يظنّ هنالك و الحناجر وبقلبلغت الو بصاراألزاغت ا ذا  األكبر فارتقبوا يوم اهلل

قد الّذكر بو الّرحٰمن كمابتالهنالك  *كذبا غرورا الحّق  غيرعلى المشركون باهلل 

بشرا و ناأنفسنفسا من الّذكر  جعلنانحن قد  ا نّاو * الفرات شديدا أرضعلى  زلزلتم



   ٣مجموعه صد جلدى، شماره  هنسخ بر اساس – حضرت نقطه اولىآثار من  – قيوم االسماء

١١٣ 

 الحّق  على ليكماهلل عبإذن  مثلنا
ّ
يأتينّكما طعام ال  لهمايوسف  قالو *شهيدا  القوي

قد و اّل ا   * يطامحبالعالمين قد كان هو اهلل و هوا اّل ا لٓه  الالّذي  اهللعند  ترزقانه من

المستسّر الّسّر  فيالّسّر  على الكتاب حديثافي تأويل  من سّر الباب يلهأوتكما بتأنبّ 

 م اهلل ن يأتيكما حكأ قبل * عجيبا
ّ
 الباب  لدى نممّ  العلي

ّ
النّار  عن نقطة العلي

 نّيإفبالحّق  الحّق  علىاء هرالزّ من لسان فاطمة  ربّيي علّمنقد مّما  ذلك *بديعا 

قد في أّم الكتاب اء هرالزّ بوالية فاطمة هم و هآياتبو يؤمنون باهللال  مقو ملّة تركتقد 

  * اكّفارالنّار  حولكانوا 

 

  كرالشّ سورة ( ٣٩)

 * الّرحيمالّرحٰمن  بسم اهلل 

ئي ا براهيم وا سحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك باهلل من شيء آبءاواتّبعت ملّة ﴿

 تلك * امرٓ الٓ  ﴾لكّن أكثر النّاس ال يشكرونعلى النّاس ومن فضل اهلل علينا و ذلك

 جعلناقد ا نّا نحن و *عليما بكّل شيء  قد كانالّذي  الكتاب من لدن حكيم آيات

 سبل البابفي  اهللا لى  يتوبو لنفسه عمال صالحا أحسنلمن  الكتاب رحمةهذا 

 ئكأولو هدى من ربّهمعلى  ئكأول *محمودا  حسنااء ستواال خّط على  توبة

ا ّن و * يّامقضفي أّم الكتاب  اهللبما قّدر بالحّق  الحّق  على الّرضوان مقعدهم

ما كانوا  ئكأول اهللسبيل  عننّاس ال يث ليضلّ دبعض الح يمن يشترالمشركين 

 تتلىا ذا و *عظيما الحّق  على عذابا ةاآلخرفي  اهلل لهمأعّد و هآياتبو ليؤمنوا باهلل

  يسمعونها فسبحان اهللال  نّهمأنا ولّوا مستكبرين كآياتيعرفونك ال الّذين على 
ّ
 العلي

 * خفيفاالحّق  على شعراما خلق اهلل فيهم م فكأنّماهو ا اّل ا لٓه  الالّذي  العظيم
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مسئوال  الباب لدى األعظمبالحّق  األكبر الّصراطعلى  قد كان عهد اهلل أنّ اعلموا 

قد و بالحّق الّصراط على  جهركمو سّركمفي  تعملونكنتم عّما  يسئلكم اهللفسوف  *

 كميٰ عن اهلل مول يعصمكمالّذي  من ذا قل * يّامقضفي أّم الكتاب  الحكمكان 

 على الو وليّاالحّق  من دون اهلل همنفسألمة القيٰ  يومفي  ك ال يجدونوربّ فالحّق 

لمن  سوة حسنةأ ذكراهللفي  كمنفسأل كتابه فيالّرحٰمن  حكملقد و * نصيراالحّق 

الّرحٰمن  يكشففسوف  *شهيدا شيء  كلّ على  كان اهللو اآلخراليوم و يرجوا اهللكان 

 الحّق  على األكبر الكلمةعلى  ميثاقه بعينهو هللذكراا لى  تنظرونأنتم  هنالك ئكماغط

 اا يماناهلل لنفسه اء شلمن  األكبر للمؤمنين كلمةأردنا قد ا نّا نحن و * شديدابالحّق 

 بكرةاء ستوالا خّط في  سبّحوهو وا اهللذكرفا المدينة أهليا  * تسليماو الحّق  على

كان و النّورا لى  الّظلماتئكته ليخرجكم من ملٰ و عليكم ييصلّ الّذي  هو * صيالأو

اهلل أعّد  قدو سالمالّذكر  شأن فيمن اهلل مة القيٰ  يوم تكمتحيّ  * رحيماالمؤمنين باهلل 

بإذن  لتجدونبشيء  متى تريدوا * رفيقابالحّق  الحّق  على الّرضوان حولفي  لهم

 ا قّرةي *مكتوبا في أّم الكتاب  قد كان البابعلى  مقامالجنّة  فيلكم و الحّق  اهلل

المشركين ا لى  تلتفتال و *عظيما  ّن لهم من اهلل فضالأبالمؤمنين  بّشر عبادناالعين 

يا  *شهيدا و عليما دهبباهلل بع كفىواهلل على  توّكلو أذاهم دعو األرض أهل من

ال  من قبلكم من قبل يومالّذين و خلقكمقد الّذي  فاشكروا ربّكمالّرحٰمن  عباد

 من دون حكم اهلل كم سنفأل شيئاتستطيعون 
ّ
قد هو اهلل وهو ا اّل ا لٓه  الالّذي  العلي

 الغنهو فإّن اهلل  من كفرو فسهيشكر لنفإنّما  من شكر *قديرا كّل شيء على  كان
ّ
ي

 كلمةعلى  كانتا رتقا ففتقنا األرضو الّسٰمواتا لى  تنظرواألم  * العالمين جميعا عن

المؤمنون أيّها  يا *مآبا  يّاحبالحّق  الحّق  على شيءكّل اء الم جعلنا منقد و األكبر
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 لدى يتّبعوننا منللّذين  ن يستغفرواأاء الّسمو العرش أمر قدفإّن اهلل  نورنا فاتّبعوا

جعل قد و ا اّل  شيءمن ما و *شهيدا كّل شيء على  كان اهللو األكبرالباب بالكلمة 

اهلل اء يش كما قد اد اهلل ربّنامن عباء من نشعلى  نّزلنبالحّق  ا نّاو ئنهااهلل لدينا خز

 نعمة اهلل منا ّن و *عظيما  الكتابأّم  فيقد كان  اهلل ربّك فيكاء عطا ّن و فيهم

 منكمالّذكر أطاع  منو *عظيما في أّم الكتاب  قد كان العالمينعلى  الباب لدى

 يطامحلعالمين باقد كان ا نّه و هوا اّل ا لٓه  الالّذي  م المطيعون هللأنتتكم فأمرقد فيما 

الحّق  غيرعلى  بيناوّ لأل كنتمف فيكمقد كان الّذي  األكبر ذكراهللتعصوا  ا نو *

 على سّجداهو ا اّل ا لٓه  الالّذي  هلل سحاركمأفي  المؤمنون قومواأيّها  يا *كفورا 

قول أ بالحّق الخيرات ف كمأنفسكسبت قد عّما  الّدنياكم تغّرنّ ال و *قياما الحّق 

 نار الجحيمقد كنتم في و كمأعمال فلن ينفعكمهذا  رضوا عن عهدنان تعا  عليكم 

 نّ لترو علم اليقينتعلمون  لو * محتومابالحّق  الحّق  على الكلمة العظيمعلى 

الخالص الّدين  هللا ّن و * يقينا اليقينحّق على  بعين اليقين مكأعمالفي  الجحيم

هلل القديم الّدين  نصرتكمبعد  ا اّل  شيء من كمأعماليقبل اهلل بعد فال من ومن قبل 

 على لهالنّاس  يقولالّذي  لغالماهذا  كلمتناو اهلل بّشرناكم بعبدقد ا نّا نحن و * يّاقو

 الغنهو اهلل ت *عليّا بالحّق  الحّق 
ّ
 ن تنصروا اهلل ينصركما  عن نصرتكم و عنكم ي

 هآياتبو كفروا باهللتال و هللافاشكروا *  منصوراالحّق  علىبالحّق  كمأنفسعلى  كنتمو

بهذا المؤمنين قلوب  ن يمتحنأأراد  قدا ّن اهلل و * يّاغنعن العالمين  قد كانا نّه 

كان ا نّه و ربّكمعن اهلل ا اّل  وافتخافال  كم صادقينا يمانكنتم في  نا  و الكتاب

لن والمحشر  في أرضالنّار  حولمة القيٰ  لنبعثكم يومفوربّكم  *شهيدا  بالعالمين

 ليوم من دون اهلل ا تجدوا
ّ
 الوبالحّق  الحّق  على العلي

ّ
قد ا نّا نحن و * نصيرا في
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 هوا اّل ا لٓه  الالّذي  راكعا هلل سّجدايأتونه من قبل الباب و شفعنا للّذين يطيعون اهللأ

ا ّن  قل تهمتتّبع ملّ  نأا اّل  يرضى عنك المشركونلن و * رحيماالمؤمنين بقد كان ا نّه 

 ا براهيم يئابآ ملّةاتّبعت و به يؤمنونال  مقو ملّةتركت قد ا نّي ودي االههو  بقيّة اهلل

 لفضل اهلل ع من ذلك شيءشرك باهلل من أ نأ يلما كان  يعقوبو قا سحٰ و
ّ
ما قّدر و ي

يشكرون ال النّاس  أكثر لكنّ و * يرامطق بالحّق الحّق  على من فضلناالنّاس على  اهلل

  ذكراهللب
ّ
من و عليّا قا سحٰ من و امحّمد براهيما   منأراد  قد ا ّن اهللو * قليال العلي

 لدى ءيكالفا اّل  لديهمبشيء  ناأما و همبإذنا اّل  قولأ نأ يلما كان الحسين  يعقوب

قال  ك حينفوربّ  همنفسأل يجابتا  العباد لسّر بين  من يانتخبنقد ا ّن اهلل و مسالشّ 

من على  مننأك ملكنا فعطيناأقد  ذلكلو لنا اإلجابةب سبقتقد  أنتفاء ش اهلل ما

كنّا و * حفيظابالحّق  عليكا نّا و نابإذنا اّل  تريدال فإنّك اء شتن عمّ  عرضأواء تش

   *شهيدا الكتاب أّم  في اهللبما قد قّدر بالحّق  عليك

 

  اإلنسان سورة( ٤٠)

 * الّرحيمالّرحٰمن  بسم اهلل

 ذكراهلل * هطٓ  ﴾ارلقهّ أرباب متفرقون خير أم اهلل الواحد اءيا صاحبي الّسجن ﴿

قد كان ا نّه بالحّق  الحّق  على األكبر الباب ذلك فيهو ا اّل ا لٓه  ال الّذيربّكم 

 قد كانّن اهلل أالنّاس  قرطاس ليعلموافي  نّزل كتاباالّذي  هو *محيطا  بالعالمين

قد و موتكمبعد نحييكم  ألمترابا ما كنتم و نخلقكمألم  *قديرا كّل شيء على 

على اء الّسماء ممن قد نّزلنا ا نّا نحن  * مواتاأ األرض فوقبالحّق  الحّق  على كنتم

ال  الكتاب حكماهذا  فيلكم  قّدرناقد ا نّا نحن و * البحر طهورا ذلك رشح من
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 بفضل اهلل بما قد كنتم  من قبلكمألحد  نحكم
ّ
 الوالّذكر ب اإلجابةعلى  العلي

ّ
من  في

في  ناأمر اهلل من يعة اتّقواالشّ معشر يا  * امكتوبفي أّم الكتاب  حول الباب سابقا

قد ا نّا نحن و *عظيما النّار  من نقطةفي أّم الكتاب  قد كانفإنّه  األكبر ذكراهلل

 مراأل قد كانو دانيكم هأمريدرك ال و مليكايحيط بعلمه عال  نمرقة الوسطى هجعلنا

 فيتبلغوا لن أنتم و * ايّ مقضفي أّم الكتاب بالحّق  الحّق  على هشأن في اهللعند  من

هذا ا لى  ئريناالكتاب بالسّ في الحّق  حكملقد و علم الكتاب من بعض الحرف

الّذين  ةمّ أجعلناكم كمثل قد ا نّا نحن و *مستقيما  صراطابالحّق  الحّق  على الباب

لن  * تحويالبالحّق  الحّق  على الحّق  ة اهللنّ تجدوا لسلن و خلوا من قبلكمقد 

 * مشهودا الكتاب حول النّارفي  جعلناهقد فإنّا  هذا األكبربالحّق  اّل ا  الحّق  تدركوا

ليكون الحّق  الكلمة على مصّدقا للبابين اهللد عن منا ليك  يوحىمّما  ذلك ا نّ و

 اهلل  ذنا  الباب من  ذلك في األعظمالنّاس باسم اهلل 
ّ
فسبّح بحمد  *شهيدا  العلي

ا نّا و * غّفاراالمؤمنين بو الحّق  على تّواباكان  قدفإنّه  المؤمنين اهلل استغفرو ربّك

 جعلناهقد ا نّا نحن و * عبدنا ليكون للعالمين نذيراعلى  الكتابقد نّزلنا هذا نحن 

 علىالحّق  دولةفي  الّروميأخذ  نأاء ش قدا ّن اهلل و *مبينا  سلطاناالحّق  هللبالحّق 

في  مراأل ما كانو كاّل  شيءفي  يسبقونا نأالنّاس  حسبأ * شديدابالحّق  الحّق 

 ذلك في األكبرالحّق  علىالنّاس  ن يهلكأأراد  قدا ّن اهلل و * يّامقض حكم الكتاب

 أهل منقد كانوا  الباب ذلك فيو اهللا لى  أنابواو تابواالّذين  ا اّل  * الباب جميعا

 بالحّق  الّذين يأتكم نبأألم النّاس  أيّها يا *مكتوبا  الّرجوع
ّ
ا نّا نحن و * قويّا العلي

ما و خلقكمما  ّن اهللأموا بلتعل *سويّا بشرا هذا بالحّق  الحّق  على ا ليكم ناأرسلقد 

 بارئكما لى  بواينأالّرحٰمن  عباديا  * كبيرافي أّم الكتاب  قد كان لسلطانا اّل  بعثكم
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 جعلنا عبدناقد ا نّا نحن و * نساناا  التّوحيد  هياكلعلى جعلكم و خلقكمقد الّذي 

 لعبدناأنصار   كونوا خيرعباد اهلليا  * مضيئا شمساالحّق  علىبالحّق  العالمينعلى 

 يا *حكيما في أّم الكتاب  جعلناهنحن قد فإنّا  *محمودا بالحّق  الحّق  على هذا

 *قمرا منيرا  بالحّق الحّق  على جعله فيكمقد الّذي  اهلل اكتسبوا من نورالنّاس  أيّها

ا نّا نحن و * قديرااهلل فيه من حكم الباب تما قّدر و لحساباو لتعلموا عدد الّسنين

على  النّار نقطةفي  الباب سّرا شأن في اهلل أمر الكتاب منفي هذا  أردناقد 

نهار من لسان و ليلفي  اهلل عليكمأنزل مّما  اكتبواالنّاس  أيّها يا * يّاالعالمين مخف

  الغالمهذا  الباب
ّ
 على ناطقاالنّار  نقطةعلى  النّار قطةمن نقد كان الّذي  العربي

ألم  * سّراو الحّق  غيرعلى  تكفرون باهلل ربّكم جهرةكيف ما لكم  *محمودا الحّق 

 على ال تقدرون أنتمو ّمهاتكمأبطون في  نحفظكمألم  * مهينااء م من نخلقكم

 ثمّ  يميتكمثّم  يرزقكمثّم  ّمهاتكمأنخرجكم من بطون ألم  * شيئابالحّق  الحّق 

 لكم اهللأعّد  الّتي قدالنّار  اتّقوا من* اء نشا  باب ال ذلك فيالحّق  علىيحييكم 

 اليوم من دون اهلل  ذلك في تجدوالن و
ّ
رون دبّ تت أفال األرض أهليا  *ظهيرا  العلي

 * فا كثيرااختالنزل لوجدوا فيه الّذكر  غيرعند  منلو كان و ريب فيه ال هذا الكتاب

 الحكمفي  لزّ ينبما  علمألالحّق  اهللو مراألفي  آيةكان آية منّزلنا  شئناا ذا ا نّا نحن و

الّروح و قلبكعلى  هأنزلقد  اهلل * شيئامن علم الكتاب بالحّق  تعلمون الأنتم و

بواب أء الّسجن أهليا  *قديرا كّل شيء على  قد كانا نّه و اهلل حافظبإذن  القدس

دون تعبدون من ما و أنتمو ليس كمثلهالّذي  ّهارباب اهلل الواحد الق أم متفّرقون خير

من الحّق  على مكتوبا ناأيديبالحكم  ذلك قد كانو كتاب اهللفي  منّ اهلل نجوم لجه

  *مسطورا النّار  حول
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  سورة الكتاب( ٤١)

 * الّرحيمالّرحٰمن  سم اهللب

 بها من سلطان ؤكم ما أنزل اهللآبءاما تعبدون من دونه ا اّل أسماء سّميتموها أنتم و﴿

ا ن الحكم ا اّل هلل أمر أاّل تعبدوا ا اّل ا يّاه ذلك الّدين القيّم ولكّن أكثر النّاس ال 

 شهر رمضانهذا  من شهر الحرام ندائيفاسمعوا  األنوارمأل يا  * ٓص عٓ كهيٓ  ﴾يعلمون

  أوحى قدا ّن اهلل  ناأا اّل ا لٓه  ال نا اهللأا نّي  رآنالقفيه أنزل الّذي 
ّ
 ما ليلة القدرفي ا لي

بالحّق  هفتيشعلى  ينطقأو  الكتابهذا  من حرفاقلبه على  يخطرمن نفس 

 جبتأوقد و ا اّل  هرين العظيمين من قبلهالشّ في و األكبر هرالشّ الخالص في هذا 

 كلّ على  قد كانهو اهلل و األعظمالّسّر  هو كلمتهو الحّق  هو ّن اهللأليعلم  لهالّرضوان 

بإذن  الكتاب ارتّلوا هذو * صيالأو بكرةالقرآن  هذا تيّسر منا م فاقرؤا *قديرا شيء 

 ذكرهذا ا ّن و * ترتيالاء الّسمجّو  في يغنّ مالّطير ال ذلك لحن منعلى  اهلل القديم

 اهلل ربّه ا لى  اتّخذاء ش لمن
ّ
 سبل الّسوعلى  العلي

ّ
حكم قد من نفس  ماو * يالسب ي

 الكفر أهل اهلل منعند  قد كانو ا اّل  الكتابذا هو الفرقان كتابهفي  ل اهللزنأما  بغير

 الحّق  على جهنّم نارافي  حكمهاء جز الكافرعلى  حكمناقد  نحنا نّا و *مكتوبا 

كفر قد ف غير حرفهماعلى  حرفاالكتاب هذا والفرقان  ل منمن بدّ و * شديدابالحّق 

حكم الكتاب على  رالنّا مأوٰيهقد كان و شيءيقبل اهلل من عمله من لن و باهلل ربّه

 ننظرما و النّار الكتاب فيأكلونهذا  يكتمون بعضا من حرفالّذين  ا نّ و * محتوما

 األعظمبالعدل التّابوت  قعرفي  اهلل لهمأعّد  قدمة القيٰ  يومفي و كلّمهمنال و ا ليهم

 بالّطهرا اّل  األعظمالكتاب هذا  تمّسوا اّل أكتب عليكم قد ا ّن اهلل و * عذابا شديدا

في  اهللأنزل  ما من يحكم بغيرو * الكافرين جميعاعلى  حّرمهقد فإّن اهلل  كبراأل
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 هم اهللبأبما قد  كمأنفسوا فاطمئنّ  * النّار محشورافي قطب  اهللعند  قد كانف كتابه

 يا * بعضا من الحرف مقطوعاا اّل  من علم الكتابتعلمون  ال نّكمإكتابه ففي لكم 

في أّم الكتاب  الحكم ذلكقد كان و توانصأم كتاب اهلل فسمعتا ذا  المؤمنونأيّها 

 المؤمنونأيّها  يا * تبديالبالحّق  الحّق  على تجدوا لسنّتنالن و * يّامقض اهللعند  من

بفضل  عباد اهلل لتكوننّ يا  الّطهارة فاتّقوا اهللبعد ا اّل  القرطاسفي  تمّسوا الكتابال 

هي  يللّت يهديلكتاب اهذا ا ّن و *مكتوبا النّار  نقطة من حولفي أّم الكتاب  اهلل

 خساراا اّل  األكبرالحّق  علىبالحّق  يزيد الّظالمينال و األكبربالحّق  الحّق  علىقوم أ

بالحّق  اهلل فيهأنزل  قدمّما  حرفااتّقوا اهلل عن تحريف الكتاب الّرحٰمن  عباديا  *

قد ا ّن اهلل و * كبيراالكتاب نارا  أمّ  في لفاعله أحكم قدفإّن اهلل  غير الحرفعلى 

 منا ّن و * حّد الكتاب معلوماعلى  وقفااألحرف  مواضعهذا في  كتابكمفي  جعل

مّما  المقام سبلعلى  دغاماإلو اهلل فيه الّسكونقد قّدر  الكتابفي هذا  المواضع

 آيات واالمؤمنون فرتّلأيّها  يا * يّامقض ذن البابا  من في أّم الكتاب  اهلل أحكم قد

بالحّق  الحّق  على الحجاز أهل مناء الفصحسبيل على  الكتاب ذلك في اهلل

 من لسان الباببالحّق  الحّق  على اهلل فيكمأنزل  كما اقرؤاو*  ين ترتيالزالح

 على هآياتبو باهللكنتم  نا  هذا  األكبر يل من عند عبدناأوحكم التّ  ذواخو *محمودا 

 قّدمواو الكتابهذا  ّسر منيما تفاقرؤا  * أمينامن لسان الباب بالحّق  الحّق 

 علىالحّق  من شيءعلى  عملوا لوو جر العاملينأيضيع ال فإّن اهلل  جرهأكم نفسأل

استغفروا و حّب البابعلى  الكتابهذا  ئة مناالقرفي  قرضوا اهللأو * قليالالحّق 

ا ّن و علمابه  تحيطونال  ما اهلل حّقكم فيوفسوف طراف النهار أو اللّيلاء نآفي  اهلل

 ن استطعتم فاتّبعوا نور اهللا  اإلنس و الجنّ  معشريا  *قديرا  شيء كلّ على  كانقد اهلل 
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قد و الحّق  باهلل ربّكم كمأنفسكفرت قد فا اّل و به آمنوا بمثل ما آمن المؤمنونو األكبر

 م تفعلوان لإف * بعيدافي أّم الكتاب  قد كان الّذيشقاق في الحّق  عن غيركنتم 

 ذلك قدرته من آياتيرفع اهلل و يفعلون كبرآئكمو توقن نفوسكمبعد ما تفعلوا لن و

هذا  يكفكمألم  المؤمنونأيّها  يا *عظيما الّسٰموات و األرض أهلعلى  الباب

 تاهلل كتابهعلى تؤمنون بمحّمد بالغيب  م فكيفكاهلل عليعند  الكتاب حّجة من

لن  بمثل بعض من حرفه أتوان يأعلى اء لّسماو األرض أهل اجتمعلو الحّق 

يا  *قديرا كّل شيء على  قد كان اهلل أفغيرنمّدهم بسبعة من مثلهم كنّا  لوو تستطيعوا

 نا فاقرؤا منأا اّل ا لٓه  الالّذي  نا اهللأا نّي  من نقطة الباب ندائياسمعوا  األنوارمأل 

اللّوح على  ن يكتبأم بحكمت القلقد  نّيإف استطعتمما  األكبرالكتاب  ذلك

ء اآلالمن فيها  األعظمالفردوس في  األكبرملك الحّق  على حرفاتاليه لالحفيظ 

 ثمرتهاو الخلد لّذة لتجدكلت نفس منها أا ذا الحّق  اهللبإذن  ثمرتأقد  شجارأ

 هو ا ّن اهلل و الين كتابهتّ لل األكبر فضل اهلل ذلكو
ّ
شهيدا كّل شيء على كان اهلل و العلي

 ناأا اّل ا لٓه  الالّذي  نا اهللأا نّي  نفسكفي  من النّاطق ندائي فاستمع األكبر كلمةيا  *

هر الحرام الشّ كتاب اهلل عشر العاشور من في الحّق  يشهرو الحرام نا البيتأا نّي  قل

فيه و يتلو األكبربالحّق  يحقّ قد كان في الّذي  كتابهو عّظم شهر اهللقد من نفس  فما

 الأله  لعلم من خلقها اأولوو ئكتهملٰ و الّرحٰمن صلّىقد و ا اّل  األعظموفه حر من حرفا

 بالحّق  اهلل المخلصين منكمأعّد  قد ّولاألالّسطر  فيفضل اهلل المستشهر  ذلك ا نّ 

عن نقطة  دائيناسمعوا و المح أهليا  * موجودافي أّم الكتاب  الحكمقد كان و

  الفتى هذا منو الّصح
ّ
 موسىعلى  اهللبإذن اء الّسينالّطور  في نطقتد قالّذي  العربي

عظيما  الكتابأّم  في مراأل قد كانو عليه نازلةبالحّق  اهللعند  منة يٰ التّور كانتقد ف
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قد ثّم  نفسها لى  صرهحفي اء الّسممن اإلنجيل  تنّزلقد  عيسىا لى  ناأيديبشار أو *

 الّصحيفة المختومة ّر المكّشف عنسّ يوم الموعود للا لى اء للبقاء الّسما لى  اهلل رفعهأ

 لدى منالّذكر  سرّ في الحّق  من المسجد الحرام من لسان حّجة اهللاء دّكة الفضفي 

  محّمد
ّ
 النّبي

ّ
عند  اليوم ذلك فيالّسّر  قد كانو يالقلم الّطرعلى  يّاررطبا ط العربي

ّسطور من تلك الكّل  اهلل ذنإب قرأتقد ا نّي  قلالعين  يا قّرة *مكتوبا  الباب

ما و ما عملت يا نّ و هأيديب محّمد يكتبها جدّ قد الّذي  اليومفي  الّصحيفة المختومة

 سّر سطرة منا اّل  هيما و النّار نقطةفي  ئماالق الخّط على  فيها رقمبما ا اّل  حكمت

 مأليا  * كبيراعليّا  كانهو اهلل و هوا اّل ا لٓه  الالحّق  هو ا ّن اهللو األكبر الكلمة ذلك

اء الّسينالّطور  في حّرمتقد هو ا اّل ا لٓه  ال اهللالنّار  نقطة اهلل مناء فاستمعوا ند األنوار

 مقامفي  تكتبال  نأالقلم ا لى  جبتأوقد واء الباب الثّنفي هذا اء الّسود مداد

على  ا اّل  الباب لدى اهلل من قلم المداد من جرىأكّل ما قد و الكتاب ذلك عبوديّةال

من الّذهب الخالصة اء رفبالمداد الّص اء البيض لمقّطعة المهّذبة المذّهبةا األلواح

 الغنهو ا ّن اهلل واء الحمر
ّ
قل العين  قّرة يا *قديرا كّل شيء على  قد كانهو اهلل و ي

اء الحمرو أاء ن يكتبوا بالمداد البيضأيستطيعون بالمداد الّذهب ال الّذين  للمؤمنين

أحّب  قدا ّن اهلل واء الّصفربعد اء بالمداد الخضرف كبراأل الجدّ بعد  ن لم يجدواا  و

قد ا نّا نحن و *خبيرا  تعملونقد كان بما  كميٰ مولا ّن اهلل و هذكرلأحّب  ماالمؤمنين 

طراف أو اللّيلاء آن فيالنّاس  لك الّصحيفة المكنونة ليتلواتالكتاب مع ا ليك  ناأنزل

 البابهذا  سبيل في بل عبوديّتهم هللليعلموا من مقاماته العالية سو النّهار دعواته

جنّة  البابهذا  فاحفظوا من األكبر كرذّ للمن اهلل  ذلكب حّجةقد كان و األكبر

 كميٰ مول عند اهلل كمأعمالترون فسوف الحّق  على اعملوا األكبربالحّق  الفردوس



   ٣مجموعه صد جلدى، شماره  هنسخ بر اساس – حضرت نقطه اولىآثار من  – قيوم االسماء

١٢٣ 

لها و كمأنفسفي  وهذكراو توا هلل ربّكمنصأفالقرآن  رءقا ذا و * مخزونا محفوظاالحّق 

ا نّا و *مكتوبا  الباب أهل منالحّق  كتابفي  مؤّجال دون الجهر من القول لتكونوا

فما الّسّر  المسّطر فوق المستسرّ الّسّر  حولالقرآن  سّرا منهذا  الكتابقد نّزلنا نحن 

ه بقدرته أنزلقد ا ّن اهلل و باهلل كفرقد و ا اّل القرآن  فمنه حرّ  حرفاّن أظّن قد  من نفس

اّل أ ا ليكم عهدأألم  عباد اهلليا  *بديعا  البديعالحّق  على ه البديعذكرعلى يم القد

 الحكمّن أو كتابه من سلطانفي  بهاأنزل  الّتي ما كمأنفساء سمأببارئكم  تدعوا اهلل

 ذلك الباب مخلصا هللهذا  منسبيل  في ا يّاها اّل تعبدوا  اّل أعليكم لحتم من اهلل 

 دين اهلل 
ّ
 حرفاا اّل  يعلمون من علم الكتابال  النّاس أكثر لكنو ربّك عند القوي

 المؤتفكة من ئكماأهوب كمأنفسبين و النّاس بين تفّرقواال  الّسجن أهليا و* قليال

لكم قد كان الّشيطان  ا نّ و اهللعند  لحّق  األكبر ذكراهللا ّن الّرحٰمن  فوربّكمالّشيطان 

  *مبينا  عدّوا

 

  سورة العهد( ٤٢)

 * الّرحيمالّرحٰمن  اهللبسم 

الّطير  خر فيصلب فتأكليا صاحبي الّسجن أّما أحدكما فيسقي ربّه خمرا وأّما األ﴿

من عنده  الكتابأنزل  قد اهلل * امرٓ الٓ  ﴾نايمن رأسه قضي األمر الّذي فيه تستفت

قد ا نّا نحن  *قديرا كّل شيء على  قد كانا ّن اهلل و الّذكربالّذكر حّق النّاس  ليعلم

لقد و * مذكوراالنّار  الباب حول ذلك في ناآياتالكتاب عليكم لتكونوا ب اهذنّزلنا 

هذه في  األكبر الباب حكم العالمين منفبلّغوا  األكبر ربّك من عهد اهللا ليك  ييوح

 جهركمو سّركمفي  تكفرون باهللكيف ما لكم  * جميعا الحّق  علىبالحّق  الكلمة
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نا آياتيؤمنون بال الّذين  بينو جعلنا بينكقد ا نّا نحن  * كثيراالّشيطان  ظنّ على 

بداعا ا  واء نشا  من كتاب اهلل  فيكم قرءنألم  قل * مستورابالحّق  الحّق  على حجابا

الكتاب من  ذلك في اهلل علّمهمبعد ما قد نا آياتبالنّاس  يكّذبكيف  انظر *

قد ف الكتابهذا  ير حكمبغ يحكمونالّذين  ا نّ و * كثيرابالحّق  الحّق  على حججنا

يأكلون من ثمرة الّسموم و *عظيما ا ثما الحّق  من غير حكم الكتابعلى احتملوا 

في أّم الكتاب  الحكمقد كان و صل الجحيمأخرجت من التي قد  من شجرة

 الكتابأّم  فياهلل أراد  قدعّما  الحّق  علىاء جز لكم كانت هذها ّن  * يّامقض

بسّر من سّر  اهلل أحكامعلى بالحّق  األكبر لنا كلمتناجعقد ا نّا نحن و * يّامقض

نا أحكامخذوا و هأمر فسلّموا *عليما بالحّق  الحّق  على الّرحٰمن تعليمعلى الكتاب 

 جزئفي كّل  الباب لدى من
ّ
 كلّ و ي

ّ
 *محمودا  سبل الثّوابعلى بالحّق  الحّق  على ي

بما قد  الختما لى  من البدء الكلّ  أحكامفي  لعلمنااء جعلنا قلبه وعقد ا نّا نحن و

ا اّل ا لٓه  الالّذي  اهلل مأتعلمون أنتم ءالفرقان  أهليا  * يّامقضفي أّم الكتاب  اهللقّدر 

 نامرجعله ألقد ا ّن اهلل و *عظيما الحّق  على اكنر جعله للعالمينو خلقهقد الّذي  هو

 جنّة الفردوس ملكا في قدرنا لعبدناقد ا نّا نحن و *قويّا بالحّق  الحّق  على ناصرا

 األرض أهليا  *عظيما  من سّر البابفي أّم الكتاب  اهللبما قد قّدر  العرشعلى 

 خذ العهد منو * شديدابالحّق  الحّق  على الباب ذلك في ناأمر من بلغوا النّصارىأ

في  اهلل أمر قد كانو بالحّق  الحّق  على الّرحٰمن وعدناقد الّذي  الكتاب ليوم اهلل أهل

مكم علّ قد مّما  غربهاو األرض من شرق ناأمرعباد اهلل فبلّغوا يا  * مفعوالّم الكتاب أ

 سبل على بالحّق  الحّق  على كتابهو عبدنا أمر في اهلل
ّ
ما  فبلّغوا *قويّا  القوي

 الحّق على  ربّكم بنفوسكمكان اهلل و هاتيٰ آبما  يكلّف نفساال فإّن اهلل  استطعتم
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 على كتابهو يعلّمكم اهلل من آثارهبما ا اّل  اهلل أمر تعرفون منال  أنتمو *خبيرا بالحّق 

 علىالحّق  أخذنافي  اتّقوا اهللالّرحٰمن  عباديا  * سبل الوصف تعريفا فيالحّق 

باهلل  تظنّواال و *عليّا  عبدناا اّل  هذا يومكمفي  ريد منكمنال فإنّا  * شديداالحّق 

 أيّها اهللا لى  فتوبوا *شهيدا جعل فيكم عبدنا قد  أّن اهلل اعلمواو * بالكذب غرورا

 *مستقيما  نالّرحمٰ ب ن يؤمنأ أرادلمن  ياتا اآلبيّنّ قد ا نّا نحن و * جميعاالنّاس 

 له شريكال  وحدههو ا اّل ا لٓه  الالّذي هو اهلل  * فقولوا اهلل ربّنا رّب العالمين جميعا

قد نّزلنا ا نّا نحن و *قديرا كّل شيء على  نقد كاهو اهلل و شيءليس كمثله و وزيراال و

 *العالمين بالباب العظيم مذكورا بين  لتكونبالحّق  الحّق  على الكتابهذا  عليك

هذا  في هأيديبكتب اهلل حكمه قد و ا اّل  يابساال و رطبااء األشيخلق من ما ا ّن اهلل و

كتمنا عنكم من كتاب قد ن ا نّا نحو * مستوراالنّار  نقطةفي  اهللقد قّدر مّما  الكتاب

 كان اهللو دّ يجترحون بالرّ ال و ؤمنون باهلليالنّاس  لعلّ  هذكرفي  اهلل شآءقد مّما  هذا اهلل

قد قّدر مّما  صدر عبدنافي  بيّنةكانت قد  ياتاآل ذلك ا نّ و *شهيدا كّل شيء على 

في هذا أراد  قدو ا اّل  كبيرةال و صغيرةأراد  ما اهللا ّن و * محتومافي أّم الكتاب  اهلل

الكتاب هذا أنزل  قدا ّن اهلل و *عليما بكّل شيء  قد كانا ّن اهلل و حكمها الكتاب

نبأ  منا ليك  ينوحا نّا نحن و *شهيدا النّار  نا من حولآياتبكانوا النّاس  لعلّ  فيكم

في أّم الكتاب  اهللقد قّدر مّما الحّق  علىبالحّق  ينأتحكم النّشعلى  ينّولاأل

قديرا بالحّق  الحّق  على كّل شيءعلى  جعلنا لديهقد  ّن اهللأبالنّاس  ليعلم *توما مح

في  ربّه خمرا ينا فيسقذكربالمؤمنين  منكان  نا   كماأحدّما أالّسجن ف يصاحبيا  *

 فمن اآلخرّما أو *مسئوال و اهلل الحّق صادقابإذن  الكافوراء م ئق مناكأس الّدق
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 مراأل قضيقد  هارأس منالنّار  فتأكل طيرالنّار  في لبنا فيصذكريكفرون بالّذين 

    *شهيدا لعالمين اعلى  كان اهللو ما فيه تختلفانأنتالّذي 

 

  سورة الوحيد( ٤٣)

   الّرحيمالّرحٰمن  بسم اهلل

للّذي ظّن أنّه ناج منهما اذكرني عند ربّك فأنساه الّشيطان ذكر ربّه فلبث في قال و﴿

وح اللّ في المؤمنين على  األكبر ةالكلمفي من اهلل  ذكر * عمٓ لٓ ا ﴾الّسجن بضع سنين

 ناأنزلقد ا نّا نحن و * عند اهلل الحميد فوق العرش محفوظاقد كان الّذي  الحفيظ

 ييشتر لئاّل  *مسطورا  الّسطر مألقد كان في  هذاكتابا  األسرارمن النّاس على 

الحدود  أحرفمن قد كان  ثمنلى ع الّذكر شأن في اهلل آياتالباطل على  المؤمنون

 الحّق  على الكتاب ذلك فيربّك عند  من حكاماألكّل  ابيّنّ قد ا نّا نحن و * قليال

 بالحّق 
ّ
 القصص أحسنعليك  نقّص قد ا نّا نحن و * مستورااء الم حول القوي

 بالحّق  الحّق  على ه يؤمنونآياتبو باهللالنّاس  ليكون األكبر بالتّفسير
ّ
 * قليال القوي

 باب اهلل  لدى قد كانواو أفئدتهم اهلل ولهت ذكرا ذا الّذين  نّما المؤمنونا  
ّ
على  العلي

  الخّط 
ّ
كلمتنا بعضا من القول على  تقولواال و اتّقوا اهللالنّاس  أيّها يا * موقوفا القوي

ت زّ أالكتاب عندكم وحده اشمفي  اهلل ذكرا ذا ما لكم  الحّق فسبحان اهللمن غير 

 األرض أهل اجتمعتلو  كفوربّ  * كّفاراالّشيطان  عن ظنّ  ةاآلخربنتم كو قلوبكم

 لو كانوا كما كانواو يستطيعوالن  الكتابهذا  بمثل أتوان يأعلى  غربهاو من شرقها

في  تقولوا اّل أالعالمين على بالحّق  الكتابهذا أنزل  قد اهلل *ظهيرا  مراألعلى 

قد كان الحّق  ربّكما ّن اهلل وبالحّق  لحّق ا على نا كلمة غير حرف من العبوديّةذكر
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من لو كان و من عبدنا شيء ذكرتنالوا بلن  تقدرونبما  ن تكتبواا   *محيطا  بالعالمين

كنّا  ا نّاوخلقه لنفسه قد  اهلل * مقطوعااء حول الب غير الّسطح منعلى  بعض نقطة

  العالمين بكلمةعلى  نجعله
ّ
ليّكم و اهلل بابند ع منالحّق  لهو ا نّهو *شهيدا  العلي

قد ا ّن اهلل و *مكتوبا اء الم من حولالمؤمنين  كتابفي  لتكونوا بالباب بعوهفاتّ 

في أّم  قد كان همأيديا ّن و بابها بحكم الّسارقيناء ورعلى  للواردين بالمدينة حكم

ا أمر ريدنا ذا فإنّا  أهوآئكمتتّبعوا ال واتّقوا اهلل  *من حكم الباب مقطوعا الكتاب 

بيده الّذي  فسبحان اهلل *موجودا اء الم حولفي أّم الكتاب  فيكونكن له  نقول

 اهلل من اتّقواو *مستقيما  األكبر صراط اهللعلى  ا نّكو األرضو الّسٰموات ملكوت

اء جفإذا  *عظيما في أّم الكتاب  قد كان هأيّام ا نّ الحّق  تاهلل الّذكر شأن في اهلل أيّام

في أّم  قد كان ناأمرألّن  قبل يكتسبون منبما هم  ن يكتسبأألحد  اهللقّدر  ما ناأمر

عظيما في أّم الكتاب  جعل اهللقد مّما  زلزاالالنّاس  زلزلواهنالك  *شديدا الكتاب 

ا اّل  اهلل الحياتما قّدر و كبيرةال و ت حمل حملها من صغيرةاذكّل  فيومئذ يضع *

 بسكارىما هم و سكارىالنّاس  ترىأنت  هنالكو *عزيزا و قديماقد كان فإنّه  يتهآل

 اتّبعواالنّاس  أيّها يا * عظيمابالحّق  الحّق  على نفسكفي  ناآياتجعل قد  لكّن اهللو

  الفتى هذا األكبر من نورها ليكم  اهللأنزل  ما
ّ
قد كانوا  األعرابا ّن و * منيرا العربي

يعملون و اهللا لى  يتوبونذين الّ  ا نّ و * نفاقاالحّق  غيرعلى و شركاأشّد  ناآياتب

فيها  لهم * كريماالمقام في  مدخالمة لقيٰ ا فيالّرحٰمن  يدخلنّهمفسوف الّصالحات 

 ا نّ و حمرالقمر كالّدّر األ ةلحورا كفلقو اهلل لهم غلمانا قد قّدرو همأنفس هيتشتما 

 هللاعند  جآئهم منلقد و *مكتوبا  الكتابأّم  قد كان في الفوز العظيمهو  ذلك

ما لكم النّاس  أيّها يا *ا يّ عشو بكرةبالحّق  الحّق  على كلهماهيأت هيعلى  رزقهم
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 بالحّق  الحّق  على نا من لسان البابآياتنزول عند  تخشونال 
ّ
 تاهلل * عظيما العلي

في  اهلل ةشييته خاشعا متصّدعا من خأجبل لركّل على  الكتابلو نّزلنا هذا الحّق 

نضربها األمثال  تلكو *عظيما في أّم الكتاب  هأمر اهلل منر قد قدمّما  الباب ذلك

الّذين  نهدكم سننألم  *ا يّ رضالحّق  علىو مسلماقد كانوا  هآياتبو للنّاس لعلّهم باهلل

قد الّذي  غير حرف اهلل حرف منعلى  نا من حرفحكامتجدون ألال و من قبلكم

 ناآياتلّما كفروا بالنّاس  ا نّ و * داموجوبالحّق  الحّق على اء األشيفي كّل  آيتهكان 

 قسوةأشّد و أ جارةقلوبهم كالح جعلناقد ا نّا نحن  * غروراا يّ سخرالحّق  من غير

 الباب  ذلك في جعلناهم من رحمتناو
ّ
كيف لكم  ماالنّاس  أيّها يا * بعيدا العلي

 يومفي  تخافون عن اهلل أالفما لكم الحّق  تاهلل تشعرون أفالذن اهلل ا  ن بغير وتحكم

 فيبالحّق  الحّق  على أخذنااهلل من  اتّقوا عباد *عظيما في أّم الكتاب  قد كان

 كان في مّمن يخذوا عباد ئکةماللل ترون يوما نقولفسوف  *عظيما  الباب ذلك

 الباب على الحّق  من غير الّدنيا
ّ
كان  سلسلةفي  هموئكة اهلل غلّ ماليا  * عنيدا العلي

في أّم  اهلل لهمقد قدر عّما  التّابوت قعر ا لى سلكوهماثّم  ذرعها سبعون ذراعا

له في  ذكرفما  عند ربّكي نذكرامنهما  ه ناجنّ أ ظنّ  يللّذقال و * يّامقضالكتاب 

مّما  المعلوم أشهر في الّسجنله  اهللقد قّدر و اهلل ذكرالّشيطان  هانسأفالحّق  كتاب اهلل

تهم ايغفر لهم خطيئو يهديهم ربّهمفسوف  *ا مسطورفي أّم الكتاب  اهلل أحكم قد

   *مكتوبا في أّم الكتاب  قد كانواالحّق  اهللعند  يفالّض  أهل هم مننّ ا  و
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 اء سورة الّرؤي( ٤٤)

   الّرحيمالّرحٰمن  بسم اهلل

سبع عجاف وسبع سنبالت  وقال الملك ا نّي أرى سبع بقرات سمان يأكلهنّ ﴿

 * مراطٓ  ﴾يا تعبرونءللرّ  ياي ا ن كنتمءمأل أفتوني في رخضر وأخر يابسات يا أيّها ال

 في نالّرحمٰ  ذكربالنّاس  عبده ليكونعلى بالحّق  ياتنّزل اآلقد الّذي  الحمد هلل

 أحسنعليك  نقّص قد ا نّا نحن و *شهيدا الّذكر  حّب على و الكتاب مؤمنا ذلك

صادقا في أّم الكتاب  كانقد الّذي بالحّق  الحّق  على البشريا رؤياك من رؤ فييا الّرؤ

 فوق العرش راك اهللأقد مّما  بشيء يتحّمل المؤمنونما و *مكتوبا النّار  من حول

 بعدرأيت قد ا نّي  قل *شهيدا كّل شيء على كان هو اهلل و دفؤاال مشعرعلى بالحّق 

 القبلةا لى  مقبال نءاالقر رمضان الّذي أنزل فيه شهرشهر الحرام في  الفجر صلٰوة

 اهلل ا لى  هيئة المتعّقب ناظراعلى  سالّ متج
ّ
 *شهيدا كّل شيء على  كان اهللو العلي

اء غبرواء ثشعكان قد و )ع(الحسين  المقّدسة حرم األرض من نفساء جلقد و

  متوّجها
ّ
المنام شجرة رفيعة في  رأيتي ا نّ  قد قالو *مر مآبا األب مراألعلى  ا لي

 قد كان األرضعلى  ريفالشّ ه رأسلمصرع  ةيذمحا)ع( الحسين  حرمفي  خارجة

نا أي ا نّ  جميلة مكلّمة رأيت عليها حوريّة معلّقةلقد و * مرفوعاالحّق  علىبالحّق 

اهلل  عين انأو المغربو المشرقفي  ين مناآلخرو ينّولاألمحبوبة العالمين من 

 ترافعةالكلمات م مثال هذهأو ةاهلل الواعي ذنأنا أو اهلل الباسطة ينا يدأو النّاظرة

ما و حمرال و بال وقف ئل متناطقةامالشّ و اليمينا لى  غير ملتفتةاء الّسما لى  صوتها

من و جرةالشّ  يعجبتنأف * من بعض الحرف سكوتابالحّق  الحّق  على عنها رأيت

لقد و *عظيما  هآياتبالحّق  الحّق  على اهلل يرانأقد  كمامن مقالة متعلّقها و عليها
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 جرةالشّ  ذكرفابتدأت ب األكبر بن جعفر حّجة اهلل موسى ممااإل ىلد فت بالحضوررش

 * رفيعاالحّق  على متكبّرايا متعال ه متعّظماأيديبا ليك  مامشار اإلأفمقالة متعلّقها و

المنيع تّمم كالمه و يدفؤاثمرة و يعينقّرة و يخجرة ألالشّ خلق هذه قد ا ّن اهلل 

 تّمت الّسنبالت خضراقد هنالك ّن ا  و بمثلهابالحّق  الحّق  على ربع كلمات رفيعةأب

 نا   األكبر ذكراهلليا رؤفي  يفتونأيا أيّها المأل  * سبعافي أّم الكتاب  مراأل قد كانو

 عبّرلقد و *مشهودا  عبيرالتّ  أحسنعلى  كتاب اهلل الحفيظ فييا الّرؤعلى  كنتم

فضل اهلل  ذلك حدأ ن يّطلع عليهأ يينبغ الو الّسرّ ب مراأل مركزعلى  كتابهفي الّرحٰمن 

هو واء يش الّسطر يؤتيه منعلى  الّسرّ ب محتجبالّسّر  علىمقنّع  الّسرّ المستسّر ب

يا رؤفي  يل الكتابأونشير بتلقد و *عظيما  عليّا كانهو اهلل و الفضلو الحكيم ذ

قد ا ّن اهلل و نابإذنعنقه عهد خالص هلل على  كان منا اّل  اهلل آياتب ذكريال و الباب

عليما بكّل شيء  قد كانا نّه و هوا اّل ا لٓه  الالحّق  ا نّهو *شهيدا كّل شيء لى ع كان

بالحّق  قد كانفإنّه  الباب لدى لباساألو تحجبنّكم الّصورال  األرض أهليا  *

 صراط اهلل 
ّ
العذاب هذا  جعلقد ا ّن اهلل و * مذكوراالنّار  حول الكتاب أمّ في  العلي

 خلقما ا ّن اهلل و * كّفارا عنيداالحّق  عبده غير ياتآببما كنتم الحّق  على ؤكماجز

قد الّذي  األكبر كبد العرش ليومهفي  جعله اهللقد  لكنو من رجالكمأحد  باأمحّمدا 

 أرضعلى  سّر عبده جعلقد ا ّن اهلل و * مكنونا مخزونابالحّق  الحّق  على مضى اهللأ

أّم  فيقضى اهلل أقد  لما مقامها لى  ت العقول بالّصعودردقما  *عظيما د فؤاال

اء هوا لى  انهام بالّطيرواهلل لألاء ش ماو * محتوماالنّار  من حكم نقطةالكتاب 

 أقد مّما بالحّق  الحّق  علىه أرض
ٰ
في أّم الكتاب  الحكمكان و قضىما  اهلل مضى

 على نفسه قبوله كلمةعلى الحّق  اهللعند  الحكم فيه من ذلك نّ أاعلموا  * يّامقض
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 األرضملك  جعلقد أّن اهلل  عباد اهللاعلموا و * قبل العالمين جميعا األكبرّق الح

 األرض نرثنحن  ا نّاو *محتوما في أّم الكتاب  الحكمقد كان و بقدرتهلنا اء الّسمو

ا نّا و * يّامقض بالحّق الحّق  على في أّم الكتاب اهللبما قد قّدر  اهللبإذن  من عليهاو

الّسّر  فيالمستسّر  الّسرّ بالّسّر  على اهلل فيكاء ش قدمّما  ملكناعطيناك من أقد نحن 

المستسّر الّسّر  فيالّسّر  كلمةعلى  بعد منو قبل تك منأمركما  سّرا فاستقم عالمقنّ 

فإّن اهلل  ارحم عليهمو علمك شيعتنا بقسطاس العدل منقلوب  زنو * مستقيماقويّا 

كافر بعبدنا نارا من شجرة  ّولأل قّدرناقد ن ا نّا نحو *ا يّ غنعن العالمين قد كان 

 الحّق  على حّقهمفي  الحكمقد كان و نيالّسجّ  في أرض خلقها اهللالّتي قد  ومقّ الزّ 

 أيّام بعدا اّل  هأرضكم للعلم بأرضالخروج من  كتب اهلل عليكمما و * يّامقضبالحّق 

 يظهره اهللفسوف  * الحكم مفروضا محتوماقد كان هنالك  ه اهلل من عندهأظهرقد 

كم عن اهلل ينادي إذاف * الثّقيل وحيدابالحّق  الحّق  على بغتةالحّق  على في أرض

 *ا يّ مقضالحّق  على حّقهفي  الوعدقد كان و مضى حكمهأقد ّن اهلل أ فاعلموا

 فياتّقوا اهلل  *قريبا  البابعند  منبالحّق  الحّق  على اطلبوا فرجناو اهللا لى  يبوانأف

  فيكم عن اهللالّذكر  م يناديو
ّ
 الحّق  على العلي

ّ
ناسا ا  ا اّل  يجيبوهفال  * فريدا القوي

ا نّا نحن و * مخزوناالحّق  اهللعند في أّم الكتاب  الّذين هم قد كانواالمؤمنين  من

قد ا نّا نحن و * محفوظافي أّم الكتاب  اهللقد قّدر  بما ابقينالخيرات للسّ  قّدرناقد 

 قّدرناقد ا نّا نحن و * الباب مستورا ذلك في حّد الكلّ على  حّدا يءش لكلّ جعلنا 

 مفيكا نقّدمقد عّما  تستطيعونال  * مكتوبا جالأاهلل بإذن الحّق  على كّل شيءعلى 

 منفي أّم الكتاب  الحكمقد كان و جلهأفيكم  انرخّ أقد عّما  يستقدرونال و حكمه

قد الّذين  ئکةملٰ رواح من الاألحين قبض  كميتوّفيٰ ا ّن اهلل و *الّذكر مكتوبا  لدى
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 مسّدد عبدنا بروح منّانحن ا نّا و *فّعاال بالحّق  الحّق  على الّذكر لدى منه أمرب كانوا

    *مخلوقا بالحّق  الحّق  على غيرهما كان في الّذي 

 

 هو  سورة( ٤٥)

   الّرحيمالّرحٰمن  بسم اهلل

 الحمد هلل * ٓص يعٓ كهٓ  ﴾م بعالمينقالوا أضغاث أحالم وما نحن بتأويل األحال﴿

 األرضو الّسٰموات ئکةمالاهلل قد قّدر و عبدهعلى بالحّق  نّزل الكتابقد الّذي 

هلل  كونواو بالحّق  قلبهفي  جعلنا البيت الحرامقد فإنّا  حول البابفوا حملة ليطو

 
ّ
 الحّق  على العلي

ّ
بإذن  لعالينا ئکةمالجعلنا القد ا نّا نحن و * حميدا بالحّق  القوي

 شيءلون من متعما و *شهيدا بالحّق  الحّق  على بعبادهقد كان هو اهلل و اهلل جنوده

ئبين ابلّغوا الغالنّاس  أيّها يا *محيطا  بالعالمينقد كان ا ّن اهلل و شئنا فيكمما ا اّل 

في  قد كانالّذي  عبدهفي  اهللأراد  قد عّما اراالعظيم جهبالحّق  الحّق  على كلمتنا

 بلّغوا الّروم بو * حميداّم الكتاب أ
ّ
الحّق  غيرعلى  األرض دنىأ فيون ذن تغلبا   أي

 األكبر الحّق على  عنكمالمؤمنين اء سنطلب دم اهللاء ش ا ننحن  ا نّاو * غرورا

 خذناشئنا أللو ا نّا نحن و * فرارابالحّق  الحّق  على كمنفسأل تقدروالن هنالك 

هذا  جعلناقد ا نّا نحن و * مرّدابالحّق  الحّق  على انلقّوت اهلل أحكم ماو عنكم ملكنا

 اهلل أمر ن لم تتّبعواإفيكم ف األكبر بحرف فاتبعوا نور اهلل حرفاالقرآن  الكتاب سرّ 

ذّرة من  كمأعمالمن مة القيٰ  يومفي  كمنفسأل تجدوالن  فتاهلل الحّق  فيكم األكبر

في  فرض اهلل للمؤمنينمّما  عليكمفرضنا قد ا نّا نحن و * قلياللو كان و يءالشّ بعض 

 تاهلل * فااختال ذلكو في هذا شيءمن الّرحٰمن  ةلسنّ تجدوا لن و قبل كتابه من



   ٣مجموعه صد جلدى، شماره  هنسخ بر اساس – حضرت نقطه اولىآثار من  – قيوم االسماء

١٣٣ 

اتّقوا  *شهيدا كّل شيء على كان اهلل و القرآن فيه غير حرف حرفاتجدوا لن الحّق 

 أتى دقفل*  حكم الباب محتوماعلى  في أّم الكتابلكم  اهللقد قّدر عّما  اهلل عباد

قد كان في كّل مّما  الباب ذلك في انآياتنريكم من فسوف تستعجلوه فال  اهلل أمر

 اهللاء ش كما قد غربهاو األرض القول منّا لنملئّن مشرقحّق  لقدو * مستورا األلواح

قد  رأيناهابعد ما  *محمودا الحّق  على من حكم الكتاب قسطا بالحّق الحّق  على

خلق فيكم نفسا من قد أّن اهلل  عباد اهللاعلموا  * نكاراا  و الباب لدى ملئت كفرا

قد و بالحّق  الحّق  على الحكيمعند  منه أمربولتؤمنوا باهلل  بشرا مثلكمو كمأنفس

 على ذلك فيكم نورنااء جلقد و * يّامقض الباب شأن في اهللعند  الحكمكان 

جعلناه قد ا نّا نحن و *محمودا بالحّق  الحّق  على هآياتبو باهلل لتؤمنوا األكبر الكتاب

ضعيفا الّدين على  فيكمقد كان لمن  ة لعبادناذكرت *حكيما في أّم الكتاب  لدينا

 الكتاب من حكمه حكماهذا  في فرض عليكمقد فإّن اهلل  ناأمر اهلل بلّغوا عباديا  *

 غآئبينالا لى الحّق  اهلل أمر غواالحاضرون بلّ أيّها  يا * محمودابالحّق  الحّق  على

 تفضيال عبدنا من مأل القدس عليكمقد نّزلنا  نحنا نّا و * كلمة الجميل جميعاعلى 

من و األحاديث تأويل ليعلّمكم من *محيطا بكّل شيء  كان اهللو المؤمنينعلى 

الّذكر  قد نّزلنا نحنا نّا و * متروكاالحّق  فيكم عن غيرقد كان مّما  سرار الكتابأ

 باهلل له كنّا  قدا نّا و عليكم
ّ
 هأصحاب منالمؤمنين  جعلقد ا ّن اهلل و * حفيظا العلي

 بالحّق اء سبل الّسوعلى 
ّ
 الحّق  علىجعل عبدنا فيكم قد ا ّن اهلل و * قليال القوي

بينهما ما و األرضو الّسٰموات خلقعند  اهدالشّ هو و *شهيدا العالمين على بالحّق 

عند مشهودا  في أّم الكتاب لناهجعقد ا نّا نحن  * العظيم جميعابالحّق  الحّق  على

بكّل شيء  قد كانهو اهلل و جهركمو سّركمفي  تكسبونما و كمأعمالو كمأنفسخلق 
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 بالحّق  الحّق  علىعباد اهلل اعلموا  *عليما 
ّ
قد ّن اهلل أ * بالعين اليقين يقينا القوي

 مقطوعانّار الالنّقطة  فيعن العالمين  في أّم الكتاب قد كانلعبدنا مقاما النّار  جعل

نّه هو ا اّل ا  نحن هو وهو نحن  *حول النّار ممنوعا في أّم الكتاب  مراأل قد كانو *

وا نّا نحن قد جعلنا  *الّذي قد كان في أّم الكتاب على العالمين شهيدا  هو عبدنا

 جميعا 
ّ
اتّقوا اهلل يا عباد الّرحٰمن فيما قد  *اهلل حججه على العالمين بالحّق القوي

نّما ا   * في قلب عبدنا من علم الباب على الحّق بالحّق األكبر مخزونا اهلل جعل

الّذين يبايعونك في حكمنا من اهلل على الحّق بالحّق فكأنّما يبايعون اهلل الحّق 

ا نّا نحن قد جعلنا أيدي عبدنا فوق أيديكم لما قد  *وكان اهلل على كّل شيء شهيدا 

ر معطوف وكان يلفا غأنا على الحّق بالحّق احتمل من اسم اهلل األعظم في سرّ 

الكافرون على أنفسهم على الحّق  وقد شهد *الحكم من اهلل في أّم الكتاب مقضيّا 

معبّرا  في بطونكموأنتم بتأويل النّار  تكونوما * حالما أضغاثا والمشركون أبالحّق 

 * في أّم الكتاب حول الباب مكتوبا 

 

  المرآت ( سورة٤٦)

  الّرحٰمن الّرحيم بسم اهلل

هو اهلل  * طه ﴾فأرسلون وقال الّذي نجا منهما واّدكر بعد أّمة أنا أنبّئكم بتأويله﴿

 ا نّي 
ّ
 خلصواأو نا اهلل الحّق ال ا لٓه ا اّل هو فاعبدوهأالّذي ال ا لٓه ا اّل هو قد أوحى ا لي

 *مكتوبا  كتاب اهلل في األكبرالحّق  على رجوعناا ليه ا نّا و هللفإنّا  األكبر كرذّ للالّدين 

 * منيراالحّق  على كتاباو نوراا ليكم  اهللأنزل  قدفيما  المشرق فاتّبعوا عبدنا أهليا 

ظلل في الّرحٰمن  يوم يأتيكم قبل خرجوا من دياركم لنصر اهلل منأالمغرب  أهليا 
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قد و الحّق  على ناآياتيؤمنون بللّذين  يستغفرونهو حوله يكبّرون اهلل ئکةملٰ الو من الغمام

 على تجدوا اليوم لقدرتنالن و * يّامقضفي أّم الكتاب  الحكمكان و مراأل قضي

 الو تحّركاالحّق  على تقدروالن هنالك *  ادّ مر يءالشّ بعض من في بالحّق  الحّق 

 * قديماالكتاب أّم  فيله  اهللقّدر  منالملك  ورثقد ف * سكوناالحّق  غيرعلى 

قد ا ّن اهلل و  *عزيزا  كتابه الحميدو دناببعالمؤمنين  أّول ا منكونوو اتّقوا عباد اهلل

سّميناه قد ا نّا نحن و *خبيرا  الباب ذلك في هآياتبو لتكونوا باهللهذا  حفظه ليومكم

 من قطرةالمؤمنين  خلققد ا ّن اهلل و * فراتايا صافاء م اهللبإذن  الكتابأّم  في

اتقوا الّرحٰمن  عباديا  *عليما بكّل شيء  كان اهللو األعظمالبحر  ذلك حة منالمرشّ 

ن ألبشر ما كان  * كذبا غروراالحّق  الباب عن غيرفي هذا  ظنونكم باهللفي  اهلل

 سبحان اهللو اهلل من دون يعبادا ليقول للنّاس كونوا ثّم  الحكمةو يؤتيه اهلل الكتاب

كونوا هلل وحده النّاس على نقول  نا نّا نح * كبيراعلّوا  هآياتفي  يتوّهم الّظالمونعّما 

هلل الميثاق  أخذناقد ا نّا و * يئاشبالحّق  الحّق  على تشركوا بعبادتهال و خالصا عبدا

 ئكأول يسئل اهلل الّصادقين عن صدقهمفسوف لتنصرنّه و ذكراهللب لتؤمننّ  النّبيّين عن

 أفغير *شهيدا العالمين  علىو عليهمكنّا  قدا نّا و هذكركتمانهم في  اهلل وفوا بعهدقد 

قولوا  كرهاو طوعا األرضفي  منو الّسٰموات في سلم منأله و نتبغوالخالص  ذكراهلل

 الباب على و كونوا هلل مسلماو ناآياتمن أحد  بين تفّرقواال و بكلماتهو آمنّا باهلل
ّ
 العلي

ن في قد كاو شيء يقبل اهلل من عمله منلن الّذكر  هذا فمن اتّبع غير * حميدا

 كتاب اهلل 
ّ
 ها يمانبعد كفر قد  اهلل نفسا يهديفكيف  *مكتوبا  من الكافرين العلي

الّذين  القوم يهديال ا ّن اهلل و بالحّق  معه الكتاباء جوّق الباب لح نّ أشهد قد و

بالحّق  عليهما ّن و النّار ئهماجز ئكأول *كفورا الحميد  ذكراهللبقد كان  منكم مّمن
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فسوف كفرهم بعد تابوا من الّذين  ا اّل  * جميعاالمؤمنين و ئکةملٰ اللعنة و لعنة اهلل

شركوا أالّذين  ا نّ  *عزيزا حكيما  كان اهللهو واء يش ينتقم عّمنواء يش لمن يغفر اهلل

 قدا ّن اهلل و اهللسبيل  في نفقواأو لاء ياقوتة الحمر األرض يقبل اهلل عنهم مأللن  باهلل

كتب ما  *ا يّ غنعن العالمين  كانهو اهلل و الحّق  الخالصن الّدي المؤمنين منأراد 

نا أمر ينصرو سلم وجهه هللأمن ا اّل  الكتاب ذلكب العلمبعد سّرا النّاس على  اهلل

  ذكراهللفي الحّق  يرتقب دولةو
ّ
 بالحّق  الحّق  على العلي

ّ
 كتبقد  اهلل *قريبا  القوي

يا  * حكم الكتاب مرتفقاعلى  المآب حسنو ضعف الثّوابالمؤمنين ء هؤالعلى 

قد و ا براهيم ملّةالّدين  هذاا ّن  نور اهلل فيكماتّبعوا و بارئكم فصّدقوا اهلل األرض أهل

هذا ا ّن  * مبعودا نالّرحمٰ تكونوا عن اهلل ربّكم ال و * حنيفافي أّم الكتاب  كان هذا

ن عمقّدسا  دفؤاال أرضعلى  اسوضع للنّ قد  بيت أّولاهلل ربّكم عند  الباب

من و ا براهيم بيّنات مقام ياتاهلل من حولها هذه اآلقد قّدر و * العالمين جميعا

 استطاع عليه حّج البيت منالنّاس على  هللو * آمنافي أّم الكتاب  قد كان دخله

سمعوا بعد ما قد الّذكر ب كفرواالّذين  ا نّ و * سبيالمن نقطة النّار اء ستواال خّط على 

الحجر قعر جهنّم لكفرهم باهلل  بابفي  يحرقنّهم اهلل بالنّارفسوف  هن لسانكالم اهلل م

 
ّ
 خلقكمقد الّذي  تكفرون باهلل ربّكمكيف و *شهيدا كّل شيء على  كان اهللو العلي

 الكتاب من بعض الحرف ذلكفي و فيه تقرؤن كتاب اهلل من قبل فهل تجدونأنتم و

من  حرفاالباب  ذلكفي  واتأخذن أاجتمعتم و ل اهللت * فااختالبالحّق  الحّق  على

على  قد كان اهللهو و ه من عندهأنزلقد ا ّن اهلل و تقدرنّ ال  دون حرف الكتاب المنّزل

في  قد كانو نفسهفي  مراأل قضىقد ف األكبر ذكراهللمن اعتصم بو *قديرا كّل شيء 

ال و قوا اهلل قبل الموتاتّ الّرحٰمن  عباديا  *مكتوبا  الّصراط الحميدعلى  أّم الكتاب
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  ذكراهللمسلما با اّل  نّ تتمو
ّ
 معهودا األلواحفي كّل  اهللعند  الحكم منقد كان و العلي

  الفتى هذا ناذكراعتصموا بحبل اهلل المنيع  األرض أهليا  *
ّ
قد كان الّذي  العربي

 قداء وخّط السّ على  خواناا  دين اهلل الواحد في  صبحواأف *الثّلج مستورا  نقطةفي 

 تتعّكسون فيهمأنتم  الّدين في خوانكمإل آتاءن تكون قلوبكم مرأاهلل فيكم أحّب 

ا نّا و *شهيدا تعملون بما كان اهلل و صراط اهلل العزيز باهللهذا  يتعّكسون فيكمهم و

 ح شيءكّل اء الم جعلنا منقد نحن 
ّ
النّار  من حولفي أّم الكتاب  اهلل بما قد قّدر ي

بعد وا ذكرا األرض أهليا المؤمنين  نجا منقد الّذي  قالو * يّامقضاء الم عن نقطة

قد فإنّه الحّق  اهللا لى  فارغبواالّذكر هذا  من لدناء نبّئكم بتأويل الّرؤيأ اأنية هذه اآل

   *محيطا بكّل شيء  كان

 

  سورة الحّجة( ٤٧)

   الّرحيمالّرحٰمن  بسم اهلل

سبع بقرات سمان يأكلهّن سبع عجاف وسبع يوسف أيّها الّصّديق أفتنا في ﴿

 اهلل * رآصٓ عٓ مٓ الٓ  ﴾يابسات لعلّي أرجع ا لى النّاس لعلّهم يعلمون خضر وأخر سنبالت

 ا   أوحى قد
ّ
 ن تقولوا فيه بعضأمن  ياتّقوا عباد األعظماهلل ذكرالّذكر هذا  نّ أ لي

  هوو هوا اّل ا لٓه  الالّذي  القول من دون اهلل
ّ
 لدىفي أّم الكتاب  كانقد الّذي  العلي

جعله هو قد و شيءكّل  خذ اهلل عهده عنأقد  الغالم عبد اهلل هذاا ّن و *حكيما  اهلل

 الكتابفي  يجتمعونالّذين تكونوا كال و *شهيدا بكّل شيء الحّق  علىبالحّق  اهلل

في ّق بالح قد كانالحّق  علىالحّق  تاهلل الّذكر لدى الكتابفإّن  الّذكرب قواتفرّ ال و

الّذين  ّماأفيه الوجوه ف دّ تسووالوجوه فيه  ّض مئذ تبيوفيالحّق  اهلل * مثاالأّم الكتاب 
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 مقّرهم عذاب من فياسوّدت وجوههم فالّذين  ّماأو ت وجوههمابيّض الّذكر آمنوا ب

 قد كان ا ّن اهلل و
ّ
ا ّن و بظلمالنّاس على يزيد ال  لعمركو * جميعاعن العالمين  لغني

قد كان  ا نّهو الّرحٰمن تكفروا باهلل ربّكمال و بالحّق  األرضو ّسٰمواتال ملك هلل

المؤمنون و مآلئكتهو الّرحٰمن أه يتبرّ آياتبو يكفرون باهللالّذين  فإنّ  *محيطا  بالعالمين

 الحّق  على اهلل لهم عذاباأعّد  قد ةاآلخرفي و مسكنةو ةلّ ذالّدنيا  في لهمو عنهم

قّل من أاهلل في  يشّكونال النّاس  لعلّ  اهلل نتلوها عليك آياتتلك  *عظيما بالحّق 

  ذكراهلل فييقولون و ذّر الخردل
ّ
 األرض أهليا  *محمودا التّوحيد  كلمة العلي

ال الّذي  الّصمد ألحدا الفرد الواحدهو ا اّل ا لٓه  ال الّذياهلل  أم ن خيررباب متفّرقوءأ

 لغناهو و شيءليس كمثله و له شريك
ّ
 قد كانهو اهلل و األرضو الّسٰموات في عّمني

بينهما بقدرته فهل عندكم ما و األرضو الّسٰموات بدع * قديماالحّق  علىبالحّق 

 كانهو اهلل و هو ا اّل ا لٓه  الالحّق  المعبودهو  من ممسك للخلق من دونه فسبحانه

ن عب أقر الجنّةا لى  سبقواقد  فمنهم يماناإلفي اء سوالنّاس  ليس *عزيزا حكيما 

على  سجدوا هللقد  منهمو العرش يمينعلى  قامواقد  منهمو مسالشّ عاع بالشّ 

 قد كانا نّه و اهللا اّل  أحد المقامفي  يعلمهمال  البابلدٰى  منهم الّسآئلونو األرض

المؤمنون أيّها  يا *عليما بكّل شيء  كانهو اهلل و الحّق  ا نّهو *قديرا  شيء كلّ على 

 استبقواو يدعون الخلق من دون اهللالّذين  عن انهواو ناذكر براألكبالمعروف  اءمروا

ن ا   األرض أهليا  * شكوراالحّق  على محمودا هلل ربّكم سّجداالكتاب  ا لى ذلك

فما لكم  ن تستقدرونا  اهلل  أرضاخرجوا من وفموتوا بغيظكم  يذكرلم ترضوا ب

لعلّكم ترثون الفردوس من الّرحٰمن  واعبدو يطانالشّ تغتّروا بال  الخروج من ملكنا

 البالد أهلا لى  مسيركمفي  اتّقوا اهلل النّاس أيّها يا *أبدا  فضل الباب خالدا
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نذيقنّكم بالنّار و ا اّل  تفعلوا من شرّ ما  * العالمين رقيباقد كان مع أّن اهلل  اعلمواو

 * ظامحفو أّم الكتابفي  اهللعند  تجدوه بالحّق فا اّل  من خير تفعلواما و ؤهاجز

 باللّيل أموالكمنفقوا للمساكين من أو كمأعمالبالّصالحات من كم نفسأل نفقواأو

اء يش لمن يزيدقد فإّن اهلل  وا من الفقرفتخاال و استطعتمما  عالنيةو النّهار سّراو

 األرض أهليا  * مرّدابالحّق  الحّق  على شيءفي  ة اهلل ربّكرادإلما كان و بقدرته

  أوحى قدا ّن اهلل  الباب حول من ندائياسمعوا 
ّ
 سبيل في شهدقد من نفس  ماا لي

أيّها  يا *قديرا كّل شيء على  كان اهللو اهللعلى  جرهأ وقعقد و ا اّل  الّذكرهذا 

 الالّذي الحّق  يفوربّ ظرون فرجنا نتتو دعواكم صادقينفي  باهللكنتم  نا  المؤمنون 

 منو ياتّبعنقد و ا اّل  يمن عندكر الذّ هذا  اتّبعقد من نفس  ماو الحّق  هو ا اّل ا لٓه 

  ن ينظرأأراد  منو يحبّنأقد ف اهللفي الّذكر أحّب 
ّ
ن أأراد  منووجهه ا لى  ينظرلفا لي

مفاتيح الّرحمة و ئع الحكمةاالّصادق بد فليسمع من لسان اهلل ييسمع الحديث منّ 

  يتكم بنفسأمرقد و ا اّل  شيءفي  يتريدوننما كنتم و
ّ
 في ّذاتنّه نور الأل العلي

اء األنبيو ئکةمالشهدت البه كما  لتشهدوا يله اهلل معنزّ لقد و األرضو الّسٰموات

في  يجعله اهلل نفسقد  شيءليس كمثله و هو ا اّل ا لٓه  الالّذي الحّق  فوربّكم لديه

هو ال و الّرحٰمن صى ربّكمحأ مّما قلّ أاهلل بإذن  فارقهأما و الخلقو مراأل عوالم

الكتاب في قطب  يالمنادهو لا نّي و *أبدا  ئمااسرمدا دبالحّق  ّق الح على ييفارقن

 الباب هذا  اليوم من دون يلسبيل  الو بالباب
ّ
أّم في  جعله اهللقد الّذي  العلي

على  هأشهدقد فإّن اهلل  األرضو الّسٰموات من غيبالّذكر  اسئلواو * كبيرا الكتاب

 لم يحكم بينكمو سئلتموها ذا و ابهكتو الّسّجين ر فطرته عنطهّ قد و شيءخلق كّل 

 كانهو اهلل و خلقهقد الّذي  اهلل أم علمأم نتءأالحّق  بعدالحّق  ذكرفي  واتشكّ فال 
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ا أنا نّي النّار  من حولالّرحٰمن  ربّكماء ند الفرات اسمعوا أهليا  *عليما بكّل شيء 

 لدالّذكر  هذاا ّن الحّق  ينا فبعّزتأا اّل ا لٓه  الالّذي  اهلل
ّ
 ءشيوجود لال  ساجد حين ي

 الكرسو هرت العرشلم يك كن فظلمن  فه فقلتعرّ أ نأحببت أفلّما منكم 
ّ
 ي

  أقرب يعبديا  بينهماما و األرضو الّسٰمواتو
ّ
 معكقد كان  اهلل فإنّ  تحزنال و ا لي

 الكتابفي هذا  جلهأكتب اهلل قد و ا اّل من نفس  ماو *شهيدا بالحّق  الحّق  على

 نريده ةاآلخرو اهللأراد  فمن * مؤّجال محتومابالحّق  الحّق  على الّذكر أيديعلى 

الّذكر  من دونء لهؤالال وء اهلل لهؤالما قّدر و الّذكرنؤته بالّدنيا  أراد منوالّذكر ا لى 

موات أأنتم و كفروا باهللقد الّذين  ماتواقل  *مرفوعا  بالحّق الحّق  على عمودا

الّدنيا  ةوٰ الحي هذها ّن  األكبر فبحّق اهللالنّار  عن كمنفسأبعدوا أو الجنّةا لى  فاستبقوا

 ئما خالداااهلل دعند  الحيوان هيل ةاآلخرالّدار ا ّن و اهلل لها من قرارما قّدر و ةثّ مجت

 األرضا لى  فارغبواالّذكر هذا  فيكم ياليوم حّجتا ّن  األرض أهليا  *أبدا 

  ارغبواو النّاس من دونخالصا  اهللأنصار  كونواو فيها اصبرواو المقّدسة
ّ
ال فإنّا  ا لي

 جره علأوقع قد ف مسيرهفي  تمن ماو * عمال أحسنجر من أ نضيع
ّ
 فيا نّه و ي

اسمنا  رفعأقد ا ّن اهلل  األرض أهليا  *الّذكر مكتوبا  قسطاسقد كان في  كتاب اهلل

ا اّل  الكافرين على الو رحمة مكتوبةا اّل  المؤمنينعلى  جعله اهللما و األعظمسم باال

 اهلل ا لى  يرجعونكّل  نقمة عظيمة فاتّقوا ربّكم من يوم
ّ
بكّل شيء  كانهو اهلل و العلي

بالحّق  كنت عليهمّما  المؤمنينمع  تملّ تكو تملّ تعكنت لو العين  يا قّرة *محيطا 

مس الشّ مطلع عند  الّظلم عدمتكما قد  المؤمنون من حولك النفّضوا األكبر

ا لى  كمثل بالغ النّملةا اّل  ا ليكيبلغوا لن النّاس  فإنّ  بعفوكمنين المؤعلى  فارحم

قد كان ا ّن اهلل وربّك و ربّيهو ا اّل ا لٓه  الالّذي  اهللعلى  توّكلو فاستغفر لهمالتّوحيد 
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ّن ا  فوربّكم  األرض أهليا  *شهيدا كّل شيء على  كانهو اهلل و المؤمنينجوادا ب

 الّسٰموات ما في يعلمهو و األكبربالحّق  اهللند ع فيكم منقد كان  طالب يبأابن 

 يومفي و اهللعند  منالحّق  هوو صدوركمفي  توّهمون كنتمما و األرضما في و

من المؤمنين  لقخقد ا ّن اهلل و *شهيدا بالحّق  الحّق  على عليكمقد كان مة القيٰ 

على  تكمئدأفثبتوا أفنا ذكرسبحات النّور من  المتراكم عن يءمن الفاء قبالنّ 

 هلل الخالص  الّصراط
ّ
 األكبر ذكراهللفي  تقولواال و * قديمابالحّق  كانهو اهلل و العلي

بإذن  ا اّل  ينطق بحرفما و األكبرالحّق  على عندناو اهللعند  قد كانفإنّه الحّق  ا اّل 

 رضاأل أهليا  *مستقيما النّار  نقطةفي  القيّمالّصراط على  قد كانا نّه و أمرناو اهلل

 بينهما عنده كالخاتمما واء الّسمو األرضا ّن  األكبر كلمتهعلى  هادة اهلللش فاسمعوا

 قربه ألأيديفي الحّق  اهلل أمر ا نّ واء يش منعلى  رهيدوّ كيف  منكمأحد  صبعا  في 

ا ّن و بشيء أحدعلى  يظلمال ا ّن اهلل و الحّق  اهللاء ش بما قداء ش كماالملك  دّورقد 

 على تقوى يذكرفي  المؤمنون اتّقوا اهللأيّها  يا *شهيدا كّل شيء ى عل قد كان اهلل

 بالحّق  الحّق 
ّ
  ذكراهللا ّن و * عظيما العلي

ّ
 علىبالحّق  قد كان اهلل العظيم لدى العلي

على  األكبراإلسم  هذا األعظمالّذّر  مشهدفي  لّما عرضناا نّا نحن و * كبيراالحّق 

 بالحّق اهلل للعالمين  العزم فجعلهمعلى  ون بعضهمسبقوا النّبيّ قد فبالحّق  الخلق

خذهم اهلل أعين البعوضة في قّل من اللّمحة منأوقفوا قد  منهمو *ماما ا  الحّق  على

اء صيأو اإلجابةسبقوا بقد ثّم  لك قّرواأيّوب حتّى أو يونسو شعيبو مآدكسقام باأل

 سبقت لهم العناية منقد الّذين  سبقواثّم  األرض ئّمةأجعلهم اهلل قد  ذلكفل النّبيّين

 قدو ا اّل  شيءمن ما و الكتاب بتأخيرهم حكمبما قد  روا من النّاسخّ تأو الّذكر

 يد عنكمنرال فإنّا  فاخشوا عن اهلل األرض أهليا  *مبينا  الباب ذلك فيأحصيناه 
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 بعواتتّ ن أمكم يعلّ الحّق  ا نّهو ّركمحال و كمأنفسنفع تعلمون  الأنتم و نجاتكما اّل 

هو ف تعرضوا عن اهلل نا  و *حبيبا الحّق  على الباب ذلك في كمأنفسبلكنتم  اهلل أمر

 الغن
ّ
ر عبّ  قالّصّديأيّها  يوسف *يا شقو عدواناأشّد  كمأنفسبلكنتم و بالحّق  عنكم ي

يا  *عليما بكّل شيء  قد كانهو اهلل و سبع كلمات من لدن حكيم خبيرفي  رؤياك

 لعلّكم األكبر لكلمةا ذلكب سبع سنبالت خضرفي الحّق  اهلل يركمل األرض أهل

بكّل شيء  قد كانا نّه الحّق  هللاء رجالّذكر سبيل  فيتعملون و الحّق  اهللا لى  تفّرقون

اهلل يعرف بإذن  المطّهرة ية المباركة بتلك البيّنةفّسرنا هذه اآلقد ا نّا نحن و *محيطا 

  * محمودابالباب  نا من قبل البابيريدونهم الّذين  من شيعتنا الّسابقون

 

 اء سورة النّد( ٤8)

   الّرحيمالّرحٰمن  بسم اهلل

 ﴾قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله ا اّل قليال مّما تأكلون﴿

  أوحى قد اهلل * هلٓ الٓ 
ّ
تقولوا  نأمن  ياتّقوا عباد األعظماهلل ذكرالّذكر  هذاا ّن ا لي

 علىو عليّا قد كانهو اهلل و هوا اّل ا لٓه  الالّذي  من دون حكم اهللفيه بعض القول 

 شيءكّل  عنالحّق  على خذ اهلل عهدهأقد  الغالم عبد اهللهذا ا ّن و * كبيراالحّق 

هذا  من حول ندائي اسمعوا األنوار ألميا  *شهيدا كّل شيء على  كانهو اهلل و

  أوحى قدا ّن اهلل و الخلقعلى  اهللعند  نا الحّجة منأا نّي  الباب
ّ
 منكماء من جا لي

 الحكمقد كان و الخالصالّدين على  اهللعند  هوف األكبرالّذكر  ايوم الفصل بهذفي 

 شيءيستطيع لنفسه من  فلن عهدهبغير  نالّرحمٰ اء من جو *مكتوبا في أّم الكتاب 

 األرض أهليا  *قديرا  شيء كلّ على  كانهو اهلل و ليمأعذاب الحّق  اهللعند  لهو
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اتّبع  فمنأ كمأنفسعلى  الّطاغوت فكيف تحكمون بحكمبالحّق  الّذكر ئكماا جمأ

 اهلل  آياتب تشعرونكيف ال ما لكم من اهلل  بغضب اءكمن ب األكبر ذكراهلل
ّ
 العلي

 الوبالحّق 
ّ
 الحّق  على في

ّ
اهلل سّر دين محّمد عند الّدين  هذاا ّن  * قليال القوي

بالحّق  الحّق  على هآياتبكنتم  نا  الحّق  د اهللعن األكبرالّرضوان و ةالجنّ ا لى  سرعواأف

ليتلوا هم أنفس من بعث فيهم باباا ذ  المؤمنينعلى  اهلل منّ  لقدو * شكوراو صابرا

يعلمون من ال  من قبلكانوا  نا  و الحكمةو مهم الكتابيعلّ و يزّكيهمو هآياتعليهم 

ال وبارئكم  وا اهللذكرئتكم المصيبة اآجا ذا و * معطوفااء اليلفا من أا اّل  علم الكتاب

هون من يتفقّ ال  لمشركيناء لهؤالفما  اهللعند  منكّل  قولواو كمأنفسا لى  تركنوا

ة الباب كافّ هذا  في ادخلوا األرض أهليا  * حديثابالحّق  الحّق  على ئعناآبد

 األكبر تّبعوا رضوان اهللاو ن يمّسوه من قبلكمألبشر ما قّدر  اهللفإّن  بفضل اهلل ربّكم

 *محيطا بكّل شيء  كان هو اهللو *عظيما  فضل ذاالنّاس على  قد كانا ّن اهلل و

 ا اّل بشيء  كمرّ ضليما و ئنااليأون يحزن أالكافر أراد  قدالّشيطان  ى منوجنّما النّ ا  

لّذين ا ال يحزنكم المؤمنونأيّها  يا * ل المؤمنون جميعااهلل فليتوكّ على و اهللبإذن 

 لئكأو * غروراالحّق  غيرعلى  عون من دون اهلل الباطل كذبايدّ و الّذكر يعرضون عن

اهلل أعّد  قدو ةاآلخرفي  يجعل لهم حّظاال  نأأراد  قدا ّن اهلل و بشيء يضّروا اهلل نل

بشيء  ن يسبقوهأالّذكر كفروا بللّذين قد  تظنّواال و *أليما  عذابا الجحيمفي  لهم

 النّار  ليزدادواالنّار  مددناهم بالنّار فوقأقد فإنّا 
ٰ
 ةاآلخرفي  اهلل لهمما قّدر و النّار على

ا ّن اهلل  قالوان الّذي نسمع قولا نّا و األرضو واتالّسمٰ  هلل ميراثو * عذابا مهيناا اّل 

 الغنهو  اهللّن أببالحّق  م ستشهدونمتّ ا ذا  قلالّذكر  من دوناء غنيأنحن و فقير
ّ
ما و ي

 نفساألكّل على  كتبقد ا ّن اهلل و * كبيراا يّ غنقد كان هو اهلل و ببابهاء ونه فقرمن د
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الّذكر  اتّبعو النّار عنأعرض  فمن *مسطورا في أّم الكتاب  اهلل أحكم قدمّما  موتا

 باهلل الغن زفاقد ف
ّ
 خلقو ياتاآل بدعفي  نّ ا   *قديرا كّل شيء على  كان اهللهو و ي

في أّم  قد كانالّذي  بوابألكل  ياتالنّجوم آلو القمرو لّيلالو النّهارو نفساأل

باهلل كنّا  قدا نّا و نانفسأل األرضو الّسٰموات ملك جعلقد ا ّن اهلل و * منيباالكتاب 

 جنوبهمعلى و هارالنّ و لّيللافي  ون اهللذكريالّذين  ا نّ  *ا يّ غنالعالمين كّل  عن

ا نّك  مراألعلى  تناأفئداللّهّم  تبّ فثك أمر ظرنانتاو كآياتسمعنا قد  نّناا  ربّنا يا  يقولونو

اهلل عليهم  كتبقد و الجنّةا لى  سبقواقد  أولٓئك *قديرا كّل شيء على  كنتقد 

 ا ّن اهلل و عفالّض ف جر ضعاأل
ّ
 *قديرا كّل شيء على  قد كانهو اهلل و المؤمنينولي

هو ا اّل ا لٓه  الالحّق  ا نّهو عن اهلل ا اّل  ينطقما فإنّه اء الم النّار مناتّبعوا  األرض أهليا 

 قد كانو كتاب اهلل البدءفي الحّق  لهو هذا نّ إففاعتصموا بحبل اهلل جميعكم 

فإّن  فابتغوا الفضل من لدنّااإلنس و الجنّ  معشريا  * مستوراالنّار  نقطةفي بالحّق 

ا نّك و * دامشهو الباب المجيد ذلك في األرضو الّسٰموات ملكلنا  جعلقد اهلل 

 كتاب اهلل في  كنتقد 
ّ
من حول  ندائيالمؤمنون اسمعوا أيّها  يا * حميدا العلي

 سبيلنا فيالمشركين  اقتلواو األكبر اسم اهللالّذكر  هذاعند  ارجوا الفضل منو الباب

ئه اليوضمن ألقد  اهلل * شكوراباهلل الحميد كنتم  نا  النّاس  هلل من دونخالصا 

ا لى  ن تنظرواا  الكتاب  في موجودا مراأل قد كانو لحّق الحّق  اهللوعد ا ّن و الخلد

  هوو األكبر نورنا
ّ
اتّقوا  األرض أهليا  *محمودا  كتاب اهلل البدءقد كان في  العلي

 الّذكر يسئل اهلل من لسانفسوف صعيد وحده في  نحشر الخلقفإنّا الحّق  اهلل من يوم

على  يحكم بينكم بالقسطو الحّق  على حّق بال الحاكمهو و لونمتعقد كنتم عّما 

  صراط اهلل
ّ
 الحّق  على العلي

ّ
المؤمنين اء سمأبالحّق  جعلقد  اهلل *محمودا  القوي
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ا ّن و * اوءمقر الّسّجين كتابفي  الفّجاراء سمأبالعدل  نقّدرا نّا نحن و كأيديفي 

اهلل بارئنا  فه من دونيعرال  الغالم مقاماهذا  األكبر ذكراهلللو يلبالحّق  قد قّدراهلل 

 شعة المصباحأعند  بالعكوسيا اشهدت المركما ا اّل  هأمر منتعلمون  الأنتم و شيء

في أّم  الحكملقد كان و كمنفسألمن اهلل  مقطوعحّق  ذلكواء الحمر جاجةالزّ في 

هو و هلل لحّق ا ّن الّذكر و *محيطا كّل شيء على  قد كانا ّن اهلل و * يّامقضالكتاب 

اهلل  اتّقوا األرض أهليا  *عليما  شيء قد كان بكلّ  اهللاء ش فإذابالحّق  العالم

 نفس منكم زوجا من نفسه خلق لكلّ لقد و واحدةاء م خلقكم منقد الّذي  ربّكم

 رقيباكّل شيء على قد كان ا ّن اهلل و بالحّق اء ش كما قد البابفي  يصّوركما ّن اهلل و

 تعادواو األرضعلى  واتتذوّ قد  الكتابهذا  منا حّظ الخلق  يلّما نعطا نّا نحن و *

 يحّرفونالّذين  ا نّ و *عليما  باهلل كفىو وليّاباهلل  كفىو ئهاعدأعلم بأاهلل و الّذكر مع

 عصواقد ثّم  كرالذّ  لسان اهلل البديع عن آياتن سمعنا يقولوو الكلم عن مواضعه

 ناآياتيؤمنون بفال  مؤمنون بكفرهمالو يلعنهمقد  اهللالّدين  في طعنا ألسنتهمبالّذكر 

 أهليا  *شهيدا شيء  كلّ لكان هو اهلل و * قليالالمؤمنين  منا اّل  بالحّق الحّق  على

 اهلل علأنزل  بما قد الكتاب آمنوا
ّ
 ئتكم الموت بغتةاج نأ لما معكم قبلمصّدقا  ي

 ذلك فر من دونيغو هذاالّذكر ن يشرك بأيغفر  اّل أالحّق  علىبالحّق  نطققد فإّن اهلل 

ال أنتم  الّذكر أهليا  *مبينا ا ثما  الّذكرعلى افترى قد ف باهلل شركأمن واء يش لمن

الكتاب قد كان في هذا  اهلل أمر ا نّ و بعلمهاء يش من يبل اهلل يزكّ  كمأنفستزّكون 

 اهلل الكذبى عل يفترونثّم  كرالذّ  توا نصيبا منأوالّذين ا لى  تنظرال  * مفعوال

ا ثما بالحّق  الحّق  ىعل همأنفسلهم ب كفىو من دون اهللالّطاغوت و الجبت ونيعبدو

من بعض النّاس  تستطيعوا لنو ةبذرّ  يتأتونفإذا  الملك نصيب منلكم  أم * مبينا
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 تلك الكلمةفي  ية المباركةفّسر هذه اآلقد ا ّن اهلل و * قيرانالقطمير  عن يءالشّ 

الّذكر  يريدونللّذين و بواب الجحيمأسبعة من على  الّطاغوت يريدونالّذين  األكبر

 ذلك بعدالجنّة  في اهللاء ش ا ن يأتيالمؤمنين ء لهؤالو عيمبواب النّ أسبعة من في 

    *قديرا كّل شيء على  قد كانا ّن اهلل و اهللا اّل  فيه ذكريال  عام

 

  حكامسورة األ( ٤٩)

   الّرحيمالّرحٰمن  بسم اهلل 

 ﴾لك سبع شداد يأكلن ما قّدمتم لهّن ا اّل قليال مّما تحصنونّم يأتي من بعد ذث﴿

في  وجدتم آثار الموتا ذا  خوانكما  من اء الّشهد منون ادعواالمؤأيّها  يا * طه

 ارغبواو كمأمول في وا بالقسطحكماو شهادة اهلل وحدهبلخلقه و وا هللشهداو كمأنفس

 أيّها يا * كريما غّفاراالحّق  لكم تجدون اهللفسوف بالحّق  الّرحٰمن اهلل ربّكما لى 

 فيهأنزل الّذي  رمضان شهرهذا  شهرهفي  م الّصيامككتب عليقد ا ّن اهلل  آمنواالّذين 

 أسطرعلى  لتكونون معدودات أيّام في وا اهلل ربّكمذكراو كملوا العّدةأو القرآن

عند اهلل  نفسهلأو  سفرعلى  شهر اهللكان في  منو *مكتوبا في أّم الكتاب  المؤمنين

على  فدية يطيقون الّصومال الّذين على واء ش قدمّما  اهلل أيّام عادة منإعذر ف

عليهم  كتب اهللقد  شيئا همنفسلم يقدروا ألالّذين و حكم الكتابالمسكين عن 

على  نريدال ا نّا و * حول الباب كثيرافي بالحّق  الحّق  على اآلصالو ه بالغدوّ ذكر

 على قد كانا ّن اهلل و قّوتهار قدعلى  ا اّل  نكلّف لنفسما و اعة معروفةتطاسا اّل النّاس 

 وجوارحكم عن اللّغ ن تصوموا هلل فليصومنّ ا   األرض أهليا  * حميداو ايّ غنالحّق 

 *لمحة خفيفا الحّق  تغفلوا عن اهلل خلقه لئاّل بين و اهللبين  الّصوم سدّ فإّن  هواللّ و
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اء النّس تقربوا اّل أبلدة في  هر منكمالشّ  يشهدلمن  رهشهفي  كتب عليكمقد ا ّن اهلل و

اء الّسمفق أفي اء عن الّسوداء البيض خّط  من تبييناء الم في تغيبواال و تأكلواال و

حلّل قد مّما  كلواو ئكمانس فاقربوا )فحينئذ( حمرتها فحو مسالشّ ن اغتابت أا لى 

 كتاب اهلل من قبلفي  السنّتن تجدوالن و كتابه من قبلفي  حكم ذلك لكم اهلل

ما  صوموا هلل تطّوعاو * تبديال يءالشّ من بعض بالحّق  الحّق  على هذاكتابنا و

بالحّق  الحّق  على سبل البابفي  منكم عمال أحسنجر من أيع ضنال فإنّا  استطعتم

  تقربوا شرب الّدخاناّل أالبديعة  الكلمةفي  اتّقوا اهلل هذه األرض أهليا  * صحيحا

قد فإّن اهلل الّشيطان  ىأوتكون م أن من كمأنفسنّزهوا و كمنفسأل اخترعتمقد مّما 

 عن اهلليا راضالخالص  الحكم لكذ في اهللا لى  ئه فارغبوااأولي طّهركم بطهارة

 تقربوا بدعال و المساجدفي  اعتكافهم حيناء النّس تباشرنّ ال و * سريعاالحّق 

فال  تلك حدود اهلل األكبر كتابهفي  اهللد عن مذمومةفإنّها  مساجدكم فيالّشيطان 

 جّ الحو مّ تأو * شكوراصبّارا بالحّق  الحّق  على ناذكرفي  اهلل آياتتقربوها وكونوا ب

في أّم  اهللعند  تجدوهقد فا اّل  تفعلون من خيرما و معلومات أشهرفي  العمرةو

 المشعر الحرام عندو العرفات في أرضالّرحٰمن  ربّكم واذكراو *مكتوبا الكتاب 

 ا نّ و * شكوراو الباب مؤمناذلك  في اهللعند  لتكوننّ  معلومات أيّام في رواكبّ و

 قد كانا ّن اهلل و نكتب عليهم حسنة جميلةقد فإنّا  ناذكرل لّما يدعوننا بحسنةالنّاس 

 دينكم لتعلموافي  رايعالشّ و الحدودلكم  دناحدّ قد ا نّا نحن و *قديرا  شيء كلّ على 

 الغن كم هويٰ مول أّن اهلل
ّ
على  قد كان البابذلك  في فضل اهللا ّن و الّرحمةو ذ ي

 ّولاألبالخمر  كتابه الحميدفي أراد  قد اهللا ّن و * كبيراالحّق  علىبالحّق  النّاس

ارتفع قد فإّن اهلل  بشرب الحرامتداووا مرضاكم ال و عنهما فاجتنبوا يبالميسر الثّانو
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البارد اء مرضاكم بالم داوواو * قليالاء فالشّ ذّرة من حّق بال الحّق  على عن الحرام

 حكّل شيء اء الم جعل منقد فإّن اهلل  ركّ المس
ّ
اهلل  آياتتفقهون من ال ا نّكم و ي

 
ّ
عجبكم ألو و تنكحوا المشركات حتّى يؤمنّ ال المؤمنين  معشريا  * قليال العلي

 األكبر رضوان اهللا لى  فارغبواعظم منهّن أالجنّة  فيلكم أعّد  قدفإّن اهلل  حسنهنّ 

بعد ا اّل  النّفاسال في و المحيضفي اء النّس تباشرواال و * كبيراعليّا  كانهو اهلل و

لبعضهّن و زيدألبعضهّن و أيّام ةثثالاء النّسالحيض من بعض قد قّدر ا ّن اهلل و طهرهنّ 

انقطعت الّدم ا ذا و لم تنقطع الّدم منهنّ ا ذا  العشرةفي  بمثلهنّ اء للنّفسو أيّام عشرة

أو اء النّس بتمقرا ذا و *كتاب اهلل مفروضا قد كان في و قبل العشرة فعليهّن الّطهر

ر الّطه فيئكم اسلنوا أمرو بارئكم فاغتسلوا هلل كمأنفسالمعلوم من اء الم تجدوا

اهلل المحتوم من ربّكم  حكمذلك  فإنّ  هنّ أنفسانقطاع الّدم من بعد و بمثلكم

  ذكراهللحكم  ىلا  فاستبقوا 
ّ
 الحّق  على العلي

ّ
ال و * كبيراعليّا  كانهو اهلل و القوي

 بحكم الكتاب نّ يعلمن الموابق فانصحوه نّ ن كا  و منيعة أخطفإنّها  تعزموا الّطالق

ا لى  فرض عليهّن قبل التّقّربقد ا ّن اهلل و *شهيدا بكّل شيء  قد كانهو اهلل و

ال بعد و رحامهنّ أفي  يكتمن ما خلق اهلل نأهّن عليما و وءقرثة ربّص ثالالتّ الّرجال ب

اهلل عند  كانت سيّئةقد ذلك  كلّ و الّسقطعلى اء رحامهّن دوأفي بشيء  علمنما 

اء نّسللحكم قد ا ّن اهلل و *خبيرا  ئهنّ اسرفي  لونميعبما كان اهلل و الحّق  ربّك

قد مّما  ليهنّ حّل عذلك  بعدثّم  عشراو أشهر أربعةفوت الّرجال بعد ربّص التّ ب

مؤمنات  ن يكنّ ا  هّن أنفسما في  يعلما ّن اهلل و هّن من حكم الكتابأنفساختارت 

ن أقبل اء النّس طلّقتم نا  و *شهيدا كّل شيء على  قد كانا ّن اهلل و صالحات

 ويعفأو  ن يعفونأا اّل  ضتم عليهنّ فرقد مّما  تمّسوهّن فلهّن عليكم نصف الفريضة
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 اهللعند  تيتم عليهّن حّقهّن بالمعروف لتكوننّ آ نا  و هنّ بإذن بيده عقدة النّكاحالّذي 

شهادة في  تمعاستطما على  المؤمنينقرضوا أو *مكتوبا  األبرارصحف في الحّق 

في أّم الكتاب  قد كان وعد اهللا ّن و ضعافا كثيرةأ لكم ضمنقد فإّن اهلل  مشهودة

 على اهلل عهداعند  لّذين لهمل الّزكٰوةا تووآو الّصلٰوة قيمواأالمؤمنون أيّها  يا * مفعوال

 كتب الحّفاظقد و ا اّل  تفعلون بخيرال ا نّكم و *مسئوال  سبل البابفي بالحّق  الحّق 

 الحساب في أرضالّرحٰمن  لدىمة القيٰ  يومفي  كمأعمالتجدون فسوف عليكم 

 ا لى  مةة مسلّ ديّ  يالمخط اتلالقعلى  كتبقد  ا ّن اهلل *عظيما 
ّ
تحرير و ولتالمقولي

حكم الكتاب صيام شهرين متتابعين في  ن لم يقدر فعليهإنفسه فلتزكية  رقبة مؤمنة

 أهليا  *عظيما  أجرااهلل عند  لهفإّن  المؤمن حّقهأخيه  عنمن يعفوا و من اهلل توبة

اهلل عند  منله فإّن الحّق  من غير عّمدالتّ على المؤمنين  اتّقوا اهلل عن قتل األرض

بهيمة  منلكم  حلّلقد  هلل الحّق افوا بالعقود أو األرض أهليا  * عظيما حكما

رمين حمأنتم  ال ماو الحرمفي  تقربوا الّصيدال و عليكمالّذكر  يتلواما ا اّل  األنعام

 قد ا ّن اهلل و * بحكم الكتاب من حكم الباب مفروضا
ّ
هر الشّ و دئالالقو جعل الهدى

كّل شيء على  كانأّن اهلل النّاس  ليعلم ذاه األكبر كرذّ لل آياتئر اعالشّ و الحرام

عليهم  تمنعأقد و ت للنّاس دين القسطأحكمقد  اليوم األرض أهليا  *محيطا 

 ا نّاو * اا سالمبالحّق  الحّق  على األعظمالّذكر  ذلكبلكم  نصبتو األكبر ذكراهللب

من اهلل  الالح خذ الّصيد فكلواأفي  رونتدبّ ما و للنا اليوم عليكم طيّبات الّرزقحأقد 

 طعام حلّ أقد ا ّن اهلل و *خبيرا  بما تعملونكان هو اهلل و وا اسم اهلل عليهذكراو عليكم

 ليعلم الكتاب عليهم أهل طعام حللناأقد ا نّا و الكتابهذا  أهلعلى  القرآن أهل

 الغنهو لأّن اهلل النّاس 
ّ
 براألكالّذكر  بهذا من كفرو * كبيراعلّوا  يقول الّظالمونعّما  ي
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 أهليا  * قليال شيئاالّذّر  من بعضمة القيٰ  يوم هأعمالفي  يجدلن و حبط عملهقد ف

الّذكر على  الّطاهراء الم خذوا منأو كمأنفسطّهروا  الّصلٰوةا لى  ردتمأا ذا  األرض

ا بلغوأو *يا المرافق مستوا لى  كمأيديو وجوهكم متدّورا اغسلواو األكبر هلل األعظم

 الكعبين من الّرجل بحكم الكتاب ممسوحاا لى و الرأس مقدّ معلى اء الم من فاضل

الّطهارة في اء الم بدال منالتّراب  جعلقد  اهلل ا نّ و *مفروضا بالحّق  الحّق  علىو

 وا عهد اهللذكراو استطاعوابما ا اّل  نكلّف النّاسال فإنّا الحّق  اهللا لى  فارغبوا ةالّص لل

قد كان الحّق  كميٰ مول ربّكم اهللا ّن و بالكالمدون الجهر  سّرا كمأنفسفي  ميثاقناو

الّدم وة كل الميتأكتابه العزيز في  حّرم عليكمقد ا ّن اهلل و *عليما  الّصدور اتذب

 حكم الكتاب اتّبعواو األكبر ذكراهلللغير  هلأما و الّسباعو لحم الخنزيروالمسفوح 

على  قصاصالفي  بكتقد ا ّن اهلل و *شهيدا كّل شيء على  قد كان اهللفإّن 

ذن األو نفباأل نفاألو بالعين العينو النّفس بالنّفس نّ أبحكم الكتاب بالمؤمنين 

بشيء  أخيهعلى  من تصّدقو الحّق  على الجروح قصاصفي و نّ سّ بال الّسنّ و ذنباأل

بالحّق  الحّق على اء جز ةاآلخرله في  اهللأعّد  قدو جرهأضمن قد فإّن اهلل 

    *محمودا

 

  حكامرة األوس( ٥٠)

   الّرحيمالّرحٰمن  بسم اهلل 

أيّها  يا * صمٓ ال ﴾ّم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث النّاس وفيه يعصرونث﴿

ال و كتابهفي لكم  اهلل لّ حأقد مّما  طيّبات الّرزق كمأنفسعلى  مواالمؤمنون ال تحرّ 

 ربّكعند  ب اهللكتاهم في  أولئكو * يحّب المسرفين ال اهللفإّن  سرافتعتدوا باإل
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 ختهولد فألله  ليسو هلك ءامركان  نا  و *مردودا بالحّق  الحّق  على قد كانوا

اء نسو رجاالكانوا  نا  و تركقد  مّماثنتين فلهما الثّلثان ا  ن كانتا ا  و تركمّما  النّصف

 مفروضا الكتاب أمّ في  الحكمقد كان و نثيين بحكم الكتاببمثل حّظ األ كرذّ فلل

ا ّن اهلل و لفعلهمااء جز هماأيدي نمالّسارقة بالقطع و الّسارقعلى  كتبد قا ّن اهلل و *

فإّن اهلل  كمأعمالفي  اهلل اتّقوا األرض أهليا  * قطميراالنّاس على  يظلمال 

كّل شيء على  كانهو اهلل و كّل شيء عنمة القيٰ  يومفي  خذكم عند الميزانايؤ

على  الو الّصدقعلى  ال شيءفي  هللآل ااء سمأبال وتحلفوا باهلل ال و *شهيدا 

العدل على  مكتوبة كتاب اهللفي  ارةالكذب فعليه كفّ على  الكذب فمن حلف باهلل

ا لٓه  الالّذي  هلل أيّام ثع فصيام ثالطعام عشرة مساكين فمن لم يستطا  أو  تحرير رقبة

 الّطاغوتو حّرم فعل الجبتقد ا ّن اهلل و *حكيما  غّفاراقد كان هو اهلل و هوا اّل 

 اهللعلى فاتّكلوا الّشيطان  نّها رجس من عملكل بالخمر ألاألو بالميسرهو اللّ و

ما و صيد البحر حلّ أقد ا ّن اهلل و *محيطا بكّل شيء  قد كانا ّن اهلل و الحّق  كميٰ مول

 حرام لعلّكم تكونون باهلل اإلو الحرمفي  زّكيتم من البّر فاتّقوا اهلل عن الّصيد
ّ
 العلي

ة دّ الشّ عند ا اّل  خذ التّربة عن الحرم المقّدسةأمن  اتّقوا اهلل األرض أهليا  * داحمي

 لهاقد قّدر و جسادناأجعل حكم التّربة حكم قد  إّن اهللفاستطعتم مّما  قلّ أفخذوا 

قتل ما  ؤهافجز الحرم صيدافي  من اصطاد * كبيراالحّق  على اسماالحّق  كتابهفي 

في أّم  اهلل أحكمقد مّما  صياماأو  حكم الكتاب للمساكينب طعاماإلأو  من النّعم

 هر يوما للقيام ليشهدالشو جعل الكعبة بيت الحرامقد ا ّن اهلل و *مكتوبا الكتاب 

كّل شيء على  قد كانهو اهلل و هوا اّل ا لٓه  ال اهللنّه ألنفسه بالحّق  بشهادةالنّاس 

  أوحى قدا ّن اهلل  األرض أهليا  *محيطا 
ّ
 شيئاتشركوا باهلل  أاّل الحّق ب ا لي
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 حّرمالّتي قد  تقتلوا النّفسال و مال اليتيمال و بوا الفواحشتقرال و حساناا   دينلبالواو

 *محمودا  الغيب نوحيكم لتكونوا باهلل الحميداء نبأمن ذلك  ا نّ و بالحّق  ا اّل  اهلل

الخّط على  القيّم الّدينذلك  في قسطااء خّط الّسوعلى  الميزانو فوا الكيلوأو

قد و اهلل ربّكم من يوم الحصاد بحكم الّزكٰوة تواوأالمؤمنون أيّها  يا *مستقيما  القيّم

من ثمانية  اهلل كتابفي  األنعاممن ا ّن و * مفروضافي أّم الكتاب  الحكمكان 

 اسم اهلل ربّكم ذكرعلى  ب منهارزقكم اهلل بالّطيّ قد مّما  فكلوالكم  حلّ  زواجاأل

بكّل  قد كانفإّن اهلل  مثلهاو حومالشّ من بعض الّشيطان  تقربوا خطواتال و نالّرحمٰ 

 اهللبإذن  الّزكٰوة واأرسلو األكبرالّذكر  مع الّصلٰوة قيمواأ األرض أهليا  *عليما شيء 

 قونالّصّدي هم أولئك *مكتوبا  الكتاب أهل منفي أّم الكتاب  نّوابه لتكوننّ ا لى 

  من حكم اهللالّرضوان  دهممقعكان و كتاب اهللفي 
ّ
 صلٰوة ما كانو * كبيرا العلي

نذيقهم من نار فسوف دون الحّق  يريدون الباطل مناء ريا اّل  الحرمفي المشركين 

 اهلل بإذن  الّسعير
ّ
ز الخبيث من ن يميّ أالباب في هذا أراد  قدا ّن اهلل و * كبيرا العلي

 يوم فيالنّار  يدخلهمثّم  بعضفوق  الّظلمات بعضهافي  يجعل الخبيثو الّطيّب

لكم  اهلل يغفرالحّق  ن تطيعواا  للمشركين قل  * محتومابالحّق  الحّق  مة علىالقيٰ 

حكيما عليما  كانهو اهلل و الحّق  اهللعند  ن تكفروا فانتظروا العذاب منا  و كمايخطا

الحّق  ىعل حّق  بى فيهالقر يلذو للّرسولو هللفإّن  شيءغنمتم من ما  نّ أاعلموا و *

 كتاب اهلل قد كان في الّذي 
ّ
الحّق  ا لىالحّق  منالخالص  بلغواأو * مكتوبا العلي

النّار  من حول ندائياسمعوا يا أهل العرش  *شهيدا نعم النّصير و كميٰ مول الّذكر نعم

 هلل من دونخالصا  األكبر كرذّ لل الّصلٰوة قمأو ينا فاعبدنأا اّل ا لٓه  الالّذي  نا اهللأا نّي 

 أصحاب قد كانوا هم أولٓئكفيدعون من دونه الّذين  ا نّ و ّق ربّكم اهلل لحفإّن النّاس 
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قد كان  القيّمبالخّط الخالص  الّصراطعلى لهذا  األكبرا ّن الّذكر و بالعدلالنّار 

في الّذكر  مع الّصلٰوة كتب عليكمقد ا ّن اهلل  المؤمنونأيّها  يا *مستقيما النّار  حول

النّاس  منا ّن و *مكتوبا  المصلّين أسطرعلى  في أّم الكتاب كونوالتة يوم الجمع

على  ن لم تعطوا سيسخطونا  و رضواقد بشيء  عطواأ نإفالّصدقات في  لمزكمن ي

اهلل عند  ةاآلخرهم قد كانوا في و الّدنيا ا اّل يريدون ما  ئكولأ األكبر لعهد اهللهم أنفس

  ذونؤي الّصدقات فكأنّما فيالّذكر  نيؤذوالّذين  ا نّ  * محسوباالنّار  أهل من
ّ
النّبي

 على عذابا ةاآلخرالّدار في المشركين ء لهؤالبالحّق  أعدّ  قدا ّن اهلل  الّصدقاتفي 

العهد  أهل المساكين منواء كتب اهلل الّصدقات للفقرقد و *أليما بالحّق  الحّق 

 الغارمينو وبهمقل فةمؤلّ الو ينملمن العافي أّم الكتاب  جعلهم اهللللّذين قد و كرذّ لل

في أّم الكتاب  قد كانالّذي  اهلل حكم من الكتاب لحّق سبيل  فيو ابن الّسبيلو

 فكأنّماربّه في الّذكر  حاّدواقد الّذين  نّ أ تعلموا ألمالمؤمنون أيّها  يا * مفروضا

في  ماهلل لهما قّدر و م جهنّممأوٰيهء هؤالو *الكذب غرورا على  رسولهو حاّدوا اهلل

من بشيء  شهر الحرامفي  بالمفطر أحكم قد اهلل * بحكم الكتاب نصيرا ةاآلخر

 الكتابأّم  في رحالّط ال و * نقضا األحاديثبين  اهللما قّدر و ثةثال الحرام كّفارات

اهلل عند اء قطرة من البكا ّن  المؤمنونأيّها  يا *محمودا  البابذلك  قد كان في

ال و بالحّق  اهللسبيل  في تنفقوالو  ذهبا األرض مألحّب من أالّرحٰمن  ربّكم

الحّق  على ئهاجعل حّد العبد بكقد  اهللفإّن  * كثيرابالحّق  الحّق  على تضحكوا

 حتّىأموالهم  الكتاب منحّق  خذ * يّامقضفي أّم الكتاب  الحكمقد كان و األكبر

تك بركة عل صالجقد فإّن اهلل  المؤمنين تحّب منلمن  لّ وصهم أنفس رتطهّ قد 

نقبل التّوبة من عباد ا نّا نحن و *عليما بكّل شيء  قد كانا ّن اهلل و همنفسأل ةمكتوب
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 فمن وو * كريماتّوابا كان  مولٰيكما ّن اهلل و ناأيديب نقبض الّصدقاتو اهلل
ّ
من  بعهده ى

 دعهقد كان و من قبلالّذكر  أيديبالفرقان و اإلنجيلو ةاالتّور فيكتب اسمه قد فاهلل 

المؤمنين على  الو اكتب عليك استغفارما ا ّن اهلل و * مستورافي أّم الكتاب  اهلل

قد كانوا في  الجحيم أصحاب نّهّن منقرابتهم أل يلأو منلو كان و ركالشّ  هلأل

   *مكتوبا  اللّوح الحفيظ

 

  سورة المجد( ٥١)

   الّرحيمالّرحٰمن  بسم اهلل

قال ارجع ا لى ربّك فسأله ما بال النّسوة  الّرسولوقال الملك ائتوني به فلّما جاءه ﴿

 نّزلقد هو ا اّل ا لٓه  الالّذي  اهلل * طه ﴾الاّلتي قّطعن أيديهّن ا ّن ربّي بكيدهّن عليم

كفروا الّذين  نّ ا  و * حول الباب مذكوراالنّاس  عبده ليكونعلى بالحّق  الفرقان

 ئكتهملٰ ولعنهم اهلل الّذين  ئكولأ * يّاضمقفي أّم الكتاب  اهللبما قد قّدر النّار  ممأوٰيه

تاه آما على  الّذكر يحسدون أم * نصيراالّرحٰمن  يوم الفصل من دونفي  يجدوالن و

ا نّا نحن و بالحّق  الحّق  على ا براهيمالغالم من ولد هذا  جعلقد  اهلل هاهلل من فضل

 بهذا يكفرونذين الّ  ا نّ و *عظيما  سلطاناالملك و الحكمةوالكتاب على  جعلناهقد 

حكيما عليما كان اهلل و اهلل العزيزبإذن  م نارا من قعر جهنّمنصليهفسوف  األكبرالّذكر 

قد هو ا اّل ا لٓه  الالّذي  نا اهللأا نّي  حول الباب اهلل مناء ند اسمعواأهل العرش  يا *

فون حول ليطوو لينصرنّه يوم القتالو بهالنّاس  ليؤمننّ  يعبدعلى  الكتابهذا  نّزلت

 منما و ينفسعرف قد و ا اّل  فهعرقد  من عبدما  قولأبالحّق  نّيإالبيت هلل ربّهم ف

ما  ه جنّاتا للمؤمنينأيديبغرست أقد ا نّي و ربّهالّرحٰمن  جهلقد و ا اّل  جهلهشيء قد 
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ء خلصنا هؤالأقد ا نّا نحن و *شهيدا شيء  كلّ على  كنتقد ا نّي و ييعلم سواال 

قد ا ّن اهلل و وا من حولهّض لم ينفو بالحّق  الّذكر حتّى اتّبعوا كبراألبالحّق  المؤمنين

الحّق  ئهماجبعد ما ينكثون بيعة اهلل من الّذين  ا نّ و *قديرا كّل شيء على  كان

في  لهم اهللأعّد  قدو لعنهم بكفرهمقد  ئكتهملٰ و اهللو النّار أصحاب أولئكفبالّصدق 

 في هذا رئكماب عوا اهلليطأ األرض أهليا  * راكبيعذابا بالحّق  الحّق  على ةاآلخر

 الحّق  على قد كانفإنّه  األكبرالّذكر 
ّ
ن ا  و األكبربالحّق  في أّم الكتاب األمر ولي

يل أوبت كمأنفسبكم من  علمأقد كان فإنّه  األكبرالّذكر ا لى  وهدّ فرشيء  فيتنازعتم 

هذا  المؤمنون ادخلواها أيّ  يا *شهيدا بكّل شيء  الحّق على  قد كانا نّه و الكتاب

 المؤمنينعلى  مناآجعله قد  إّن اهللف* جميعا بالحّق  الحّق  على كمكلّ  ولاألالبيت 

أقرب  كمنفسأل ّن الموتإفاتّقوا اهلل  المؤمنونأيّها  يا * كبيراالكافرين على  نقمةو

اء يش كمالك الم في يتصّرفونبإذنه  ئکةملٰ الو ينما تكونواأكم ااهلل يتوفّ و شيءكّل  من

في  ذرهمو المشركين عن عرضأفالعين  يا قّرة *شهيدا كّل شيء على  كانا ّن اهلل و

عون يدالّذين  مثل *محيطا بكّل شيء  قد كانفإنّه الحّق  اهللعلى  كلاتّ ويانهم غط

النّار  مقعدهمء من دون اهلل فهؤالأربابا  الخلق بالباب كمن جعلالّذكر  من دون

اتّقوا اهلل  األرض أهليا  * مفروضافي أّم الكتاب  لحكماكان  قدو بحكم الكتاب

ا اّل  يعيدّ هو ال والّرحٰمن  دون حكم منالّذكر  حكما من كمأنفسفي  فهل تجدون

 أالبيت ف أهللنا  الّطاعةو الفرد ألحدا العبوديّة هلل
ّ
 فباهلله أمرفي  كمفنّ يوق شيء ي

يدرككم الّذكر  فضل لوالو * كبيراعليّا  انكهو اهلل و اهللعند  من ّق لحا نّه الحّق 

 الحسنةله  كتبقد  فاهللالّذكر بالّذكر  لدى من يشفع * قليالا اّل  يطانالشّ التّبعتم 

 كان اهلل و من الّرحمة الفعل كفالاء جز
ّ
 األرض أهليا  * مقيتاكّل شيء على  العلي
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قد كان الحّق  بّكم اهللرفإّن  هامن أحسنفحيّوا بالّذكر  أهل بتحيّة من يتمحيّ ا ذا 

 ال يقولبالحّق و مراألعلى  ئماالقهو والحّق  هو ا اّل ا لٓه  الالّذي  اهلل * كريما جوادا

 القديم حديثامن اهلل  أصدقمن و ريب فيهال الّذكر  جمعنا الخلق ليومقد  ناأا اّل ا لٓه 

 بديعاو اهللعند  من حديثابالحّق  الحّق  على برالزّ و ياتباآلالّذكر  من أصدقمن و

ا نّه  اهللاء يشن أا اّل  ؤناتشما و *قديرا كّل شيء على  قد كانهو اهلل و رادةاإلعند 

جهره سّرا في  اهللاء ش بما قدالّذكر  علّمناقد ا نّا نحن و *محيطا  العالمينعلى  كان

ا اّل ا لٓه  ال نا اهللأا نّي  من مركز الكاف ندائي العدن اسمعوا أهليا  * سّره جهرافي و

بإذن  فيها طبتم ّب الرّ  لدى منالّذكر  أمر متملّ سكما  المقعد ذلككم لرتبخاقد  ناأ

ذلك  فيا ّن العين  يا قّرة *محيطا  كّل شيءعلى قد كان الّرحٰمن  ربّكمفإّن  الّذكر

ا لى  زولس حول العرش بالنّ الفردو هلألبالحّق  وعد اهللقد  الجمعة يوم األكبر اليوم

 على قد كانوا ذنالباب باب اإل لدى نّهمإذن عليهم ففأ  ربّكاهللبإذن  األرض

الّرحٰمن  اهلل ربّكمعند  منالحّق  يومذلك  دخلوها بسالمأ * اوقوتمبالحّق  الحّق 

عرش في  حجرات القدسا لى  ارجعواثّم  محوا عن الغير فطوفوا بالبيت بالحّق 

 اهلل عند  منقد كان يوم الميقات فإّن  مجدكم
ّ
ا لى  شتاقألتاهلل  ا نّيو *قريبا  العلي

بكّل  كانهو اهلل و الحّق  لهو ربّكم اهللا ّن و ّب رّ ة الرزيافي  يتريدوننمّما  أشدّ  اهلل

 في شريكله  لم يكنو ولداال و خذ صاحبةلم يتّ الّذي  الحمد هلل *عليما شيء 

ا اّل ا لٓه  ال الحّق و ه *قديرا كّل شيء على  قد كانهو اهلل و العزيزهو ا اّل ا لٓه  الالملك 

 منفي كّل  البيت المعمورهو و نفسها لى  الّذكر هذا بالحّق  الحّق  نسبقد هو 

عرضنا  لّماا نّا نحن و *مكتوبا النّار  حول في أّم الكتاب الحكمقد كان و األلواح

زيّنه الّرّب قد لذا واء عالم العم سبق اإلجابةقد جمعهم أعلى  هذا األكبر كلمة اهلل
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لذا و الفردوس أهل مراألعلى  سبقثّم  *قديما عليّا  كانهو اهلل و سواهعّما  وبالمح

سبق ثّم  * يّامقض أّم الكتابقد كان في  اهلل أمر ا نّ و طلسزيّنهم اهلل بالعرش األقد 

في أّم  وعد اهللا ّن والجنان قطب على  نهم اهللزيّ قد  ذلكلو جنّة العدن أهل اإلجابة

هر الشّ من ثّم  ريالحاأرض  األرض منثّم  * مفعوالالنّار  ولمن حقد كان الكتاب 

ثّم  *مكتوبا اء الم من حولقد كان الّذي  كتاب اهللفي  هر المحّرم شهر الحرامالشّ 

 الّظهور أرضعلى  من الجبال جبل البردو الفرات من عين الكافوراء ماء الم من

 األرض أهليا  *را مستوالنّار  حولقد كان  حكم الكتاب بحكم البابعلى 

هو و هوا اّل ا لٓه  ال اهللجرة المشتعلة بالنّار القديمة الشّ من حول تلك  ندائي سمعواا

تتّبعوا ال و الباب كاّفةهذا  في ادخلواالّرحٰمن  عباديا  *حكيما عليّا  كاناهلل 

 فالأ *مبينا  اعدوّ قد كان لكم ا نّه واء الفحشو ركالشّ كم بأمريفإنّه الّشيطان  خطوات

ن ظلل مفي  اهلل تخافون من يوم يأتيهمال و الكتاب آياتآية من في  تتفّكرون

النّاس  رجوعقد كان الّرحٰمن ا لى  ا نّ و مراأل يقضقد و حوله ئکةمالالو الغمام

هو و هوا اّل ا لٓه  ال الحّق فإنّه  بارئكم آية من الّسجدة فاسجدوا هلل ءقرا ذ و * جميعا

اهلل ا لى  يجيبونفما  يئتوناالملك  قالا ذ  * معبودالحّق ا علىبالحّق  قد كاناهلل 

بال النّسوة ما الّذكر  اسئلواو مساكن قدسكما لى  نقول ارجعواا نّا  بتلك الكلمة

شهيدا المخلصين  عملعلى  قد كان ربّيا ّن اهلل  سبيلهفي  هنّ أنفسقّطعن قد  يالاّلت

هو اهلل و له شريكال  معبود وحدهالهو و شيءليس كمثله هو ا اّل ا لٓه  الالحّق  هوو *

   * قديماعليّا  قد كان
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  سورة الفضل( ٥٢)

   الّرحيمالّرحٰمن  بسم اهلل

قال ما خطبكّن ا ذ راودتّن يوسف عن نفسه قلن حاش هلل ما علمنا عليه من سوء ﴿

 ﴾اآلن حصحص الحّق أنا راودته عن نفسه وا نّه لمن الّصادقين العزيز تقالت امرأ

ا نّه و خرآ هالٓ ا   اهللمع  تتّخذوا اّل أا ليكم  عهدأألم  عباد اهلليا   رّب العالمينالحمد هلل

ذلك  في ياتاآلقد نّزلنا ا نّا نحن و * عليمابكّل شيء  قد كانهو اهلل و الّرحٰمن هو

هو  * رحيمافي أّم الكتاب بالحّق  هجعلناقد ا نّا و كمفي ذكراهللالكتاب لتؤمنون ب

 قدنّا أالنّاس  ليعلم بينهماما و األرضما في و الّسٰموات ما فيعلى  اهللبإذن  المالك

 يوم فيالّصراط على  كنتقد ا نّك  كفوربّ  *قديرا كّل شيء على  اهللبإذن كنّا 

في  منو الّسٰموات فيلمن  راط اهلل الحميدصهذا ا ّن  *مستقيما  ربّكعند الّدين 

ال  الكتابأنت  كفوربّ  *شهيدا الحّق  علىبالحّق  عليهكنّا  قدا نّا و نابإذن األرض

 غيبتهفي  ذكراهلليؤمنون بالّذين  ا نّ  *محمودا  عند ربّك كنتقد ا نّك و ريب فيه

 أجرابالحّق  الحّق  على طيهم من لدنّانعفسوف بالحّق  هآياتبالنّاس  بين يحكمونو

كتاب في  بالحّق  قد كانوا الّسابقونهم  ئكأولو ذكراهللب هدىعلى  ئكأول *عظيما 

يؤمنون ال  كفوربّ رك انذا  عليهم اء ئرهم سواسر في كفروا باهللالّذين  ا نّ  *مشهودا  اهلل

 نختم بخاتما نّا نحن و *مسطورا الحّق  كتاب اهللفي أّم الكتاب  كان منا اّل  ناذكرب

 كتاب اهلل كانوا في  سماعهم لّماأو همأبصارو أفئدتهمالّرحٰمن 
ّ
الحّق  من غير العلي

 يخادعون اهلل ليؤمنون بال  كفوربّ ه آياتبو من يقول آمنّا باهللالنّاس  منو *ارا كفّ 

 منو *أليما  عذابامة القيٰ  في اهلل لهمأعّد  قدو همأنفسا اّل  يخدعونما و هذكرو

 الحّق  على ةاآلخرفي و يخزالّدنيا  ةوٰ الحيله في  اهلل قّدرفهذا  يذكرعن أعرض 
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تجدوا اليوم من لن و سماعهمأو همأبصارو تهمأفئدبت أحاط قد * كبيرا نارابالحّق 

  ذكراهللدون 
ّ
في المؤمنين يستهزؤن بالّذين  ا نّ و *ظهيرا  الحّق على  الو شفيعا العلي

بالحّق  الحّق  ناذكرمن  شيءاهلل لما قّدر ومن قبل  بهم ءاستهزقد  اهلل ذكراهللهم با يمان

كّل على  قد كانا ّن اهلل و همبصارأو هملنذهب بسمعاء نشلو ا نّا نحن و * مسبوقا

ن لم يجعل مو اهلل بعضها فوق بعضقد قّدر  لماتكمثل الّظ  مثلهم *قديرا شيء 

المغرب و المشرق أهليا  * نصيبافي أّم الكتاب الحّق  ذكراهللبفما له  من نورله  اهلل

 في م لتكوننّ من خلفكالّذين و خلقكمقد الّذي  هوا اّل ا لٓه  الالّذي  اعبدوا ربّكم

  ذكراهللبالحّق  على البابذلك 
ّ
 تجعلوا هللال  األرض أهليا  *شهيدا و مؤمنا العلي

في  ؤهاجزذلك  *أربابا  من دون اهلل فكاا  اتّخذ قد قلبه شبها ففي  ندادا فمن وقعأ

 عبدناعلى  اهللأنزل  قدمّما  ريبفي  كنتمن ا  و *أبدا  ئمااكتاب اهلل جهنّم خالدا د

من  األكبر ذكراهللتم من دون مزعقد الّذين  ادعواو من مثله أحرفب أتوافهذا 

  ذكراهللفتطمئنّون بهم من دون أئكم المع
ّ
في أّم الكتاب  كانقد الّذي  هوو العلي

من علم ال و اهلل يعطيهمال و من دون اهللبشيء  يستطيعوالن ء ك هؤالفوربّ  *شهيدا 

ا نّا و اهتدىقد ف ذكراهللبلى من آمن منهم ب * قليال شيئابالحّق  الحّق  على الكتاب

 أهليا  *عليما بالحّق  الحّق  على البابذلك  فيالّرحٰمن  لدى نجعلهقد نحن 

ا لٓه  الالّذي  ربّكم اهلل منوا باهللآالكتاب فهذا  بمثل أتواتن أن لم تقدروا ا   األرض

 دون اهلل حرفه من  بمثل بعض من أتوان تأتستطيعوا لن فوربّكم هو ا اّل 
ّ
كان و العلي

في  اهلل للكافرين منكمأعّد  قد من نار اتّقوا عباد اهلل *قديرا كّل شيء على  اهلل

حكيما الحّق  على عادالقد كان ا ّن اهلل و لهبعدالتّابوت  قعرعلى  الحديدة األرض

قد اّل ا   * مغاثابالحّق  الحّق  على يوملتجدوا اال  ئها من ريح الّسمومااهلل هوقّدر و *
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  ذكراهللببما كنتم اء جز عندنا بالنّار منالنّار  غاثتكمأ
ّ
 الباطل المجتّث على  العلي

أحد  يخافون منال و ينصرونهو ذكراهلليؤمنون بالّذين  المؤمنين يبشر عبادأو *كّفارا 

ّن أبالحّق  يعرضوا عنلن  هميها بضدّ ن علمو األرض اجتمعتا ذا  األكبر بنصر اهلل

  ذكراهللا اّل  لم يسمعوا ذكرسمعوا با كلّم نهارتحتها األمن  يرتج لهم جنّات
ّ
 العلي

الغلمان كأس من ذهب رطب  أيديعلى و مطّهرة من الحور العين أزواجفيها  لهمو

على  همو * من شجرة الجلد جميعاثمار ئها وجدوا من طعم األاشربوا من م فلّما

قد الّذي  يقولون الحمد هللو * بعضا بعضهمالّذكر لون بيقبّ و متّكئوناء ر الحمررالسّ 

  هذكربكنّا  قدو صدق وعده
ّ
ن أ ييستحيال ا ّن اهلل و *شهيدا و مؤمنااء الّدني في العلي

قا صدّ اهلل معند  منالحّق  نّهأنا فيعلمون ذكراستقاموا بالّذين  امأف شيءيضرب مثال ل

 فيعلمون ذكراهللعرضوا عن أ الّذين ّماأواء الّشهدو قونالّصّديو يّونالنّببه اء جقد  لما

 علمهمبعد فيشركون باهلل  القيّمالّدين  اهلل عليهم من أحكم قدمّما الحّق  نّهأ

 * شديداالحّق  علىبالحّق  مراألعلى  قد كانا نّه و هذا بعبدهاهلل أراد  ذايقولون ماو

 اهلل بإذن  ييهتدو كثيرابه  لّ ضقد فل
ّ
يا  *قديرا ء كّل شيعلى  كان اهللو كثيرا العلي

اهلل عنكم  خذأقد  اتقطعوا عمّ ال و ميثاقهبعد تنقضوا عهد اهلل من ال  األرض أهل

في أّم الكتاب  قد كان اهلل أمرفإّن  هذكربغير  األرضفي  يصاله وال تفسدواإالعهد ب

  ذكراهللا ّن  فوربّكم *ا يّ مقض
ّ
باهلل  كفى قدو كميٰ مول اهلل الحكيمعند  لحّق من العلي

قد  لوالو جمعهمأميثاقه عن الخلق  خذ اهللألقد و *شهيدا  بالحّق الحّق  على هذكرب

 لدى ا نّهو بعهدها اّل  شيئاالّرحٰمن  يخلقما و شيءتكونون بال  خذ اهلل عنكم ميثاقهأ

ثّم  حياكمأمواتا فأكنتم و باهللتكفرون  فكيف *سويّا العرش على  قد كانالّرحٰمن 

قد  الّذيهو و * رجوعاقد كان الحّق  كميٰ مول اهللا لى  لكم ثمّ  يحييكمثّم  يميتكم
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كّل شيء على  كنّا قدا نّا و األرضو الّسٰموات خلق نا قبلبإذناء الم على عرشهكان 

 نسمهو اهلل ءبرما على  لناالعالمين كفضعلى  لكّض فقد ا ّن اهلل  ذكراهلليا  *محيطا 

ا اّل  عدالال و اذكرنقبل عنكم ال   من يوماتّقوا عباد اهلل * جميعابالحّق  الحّق  على

 لّما كشف اهللو * نصيرابالحّق  الحّق على  اليومذلك  فيبالحّق  ما كان لكمو ناذكر

 بحرف حرفابالحّق  يةحكت اآلكما الّذكر  في نّكم لتقولنّ إئركم فاعن بصاء الغط

الحّق  اهللتالحّق  عنالّذكر الكذب بعلى  قد كنتما نّكم و الحّق  حصحصقد  ناآل

قد كان الحّق  هوو الحّق  عن اهللا اّل  ينطقما و الحّق  هللا اّل  ما كانالّذكر ا ّن و * بعيدا

    *خبيرا كّل شيء على  باهلل

 

  سورة الّصبر( ٥٣)

    الّرحيمالّرحٰمن  بسم اهلل

 ذكر * همٓ كٓ  ﴾نّي لم أخنه بالغيب وأّن اهلل ال يهدي كيد الخائنينأذلك ليعلم ﴿

 أوحى فاستمع لما *عزيزا حكيما  كانهو اهلل و القديمهو ا اّل ا لٓه  ال الّذيجه ربّك و

على  قد كانهو اهلل و الحّق  ما عن اهللكلّ مالّطور  في كنتقد ا نّك من ربّك  ا ليك

الّرحٰمن  بسجدة ئكةالملٰ نا أمرقد و ا آدم بشجرتنافتنّ قد ا نّا نحن و *شهيدا كّل شيء 

 امتنعقد و * ظلوما كتاب العلّيّينفي  اهللعند  كانشجرتنا ف قرب آدمقد ف ناذكرل

 * ملعونا الّسّجين في كنتقد فإنّك  خرجأله  نقولفإنّا  الّذكر عن سجدةالّشيطان 

 األرضو الّسٰموات ئکةملٰ  لدى ذلكبكان نا فذكرعلّمنا آدم مقام قد ا نّا نحن و

ن إف سلالرّ ا لى  يحأوو لعبدنا األرض أهلكّل  عهدنا عن أخذناقد ا نّا و * مسجودا

هذا  عبد اهلل الحميدا اّل  بهايقرال  نأرة بها مقدّ نّ إفجرة الشّ تقربوا هذه  اّل أموهم لّ تع
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 كالزّ الغالم 
ّ
شجرتنا بقسم النّاس  بواقرقد و اهلل فينايوفون بعهد ال فوربّكم  *عليّا  ي

على  فاصبر كراهللذيا  نالّرحمٰ خارجين عن جنّة  ذلكبقد كانوا و الّشيطان كذب

 نا لهم اهبطواقلف دناببعالنّاس  بوافلّما كذّ  * جميالبالحّق  الحّق  على ربّك صبرا

 الحكما ّن و الحميد كتابهفي  اهللاء ش ماا لى  متاعو مستقرّ فيها  لكمو األرضا لى 

لقد  األرض أهليا  *مكتوبا النّار  من حولقد كان الّذكر  أيديعلى  الكتابأّم  في

فمن تبع الحّق  علىبالحّق  نطققد فإّن اهلل  اهلل فطوفوا بالبيتعند  نّصر منالاء ج

 خوفا طويالبالحّق  الكتابله في  نقّدرال و نفسه فيخوفا له  نجعلهذا فال  يهدا

من  األرض أهلعلى و عليك نعمتأد قالّتي  ينعمت ذكرشمس اهلل المطيع ايا  *

 يذكرب ذكرعهدك فاالّسٰموات و األرض أهلعلى  خذأقد فإّن اهلل  مغربهاو مشرقها

 تكونوا باهلل األرض أهليا  *محيطا كّل شيء على  قد كانا ّن اهلل و كذكرف بأو

ال و ذكراهللكافر ب أّولتكونوا ال القرآن  أهليا  * شكوراو صابراالحّق  على هآياتبو

 اهلل  آياتتشتروا 
ّ
 تكتمواال  اهللعباد يا  * قليالبثمن بخس الحّق  غيرعلى  العلي

الّذكر  يدعوكمألم  اهللعند  منالحّق  نّهأب كمأنفس ننّ قوتبعد ما الحّق  بعدالحّق 

 أهلعلى  ا اّل  جعلك لكبيرةقد ا ّن اهلل و الجهادو الّزكٰوةو الّصلٰوةدعوكم بنكما 

 همئاهوأاتّبعوا قد ف نّهم مالقوكأيظنّون الّذين  ا نّ  * فريداالحّق  علىبالحّق  األفئدة

هو و يصفونعّما  سبحان اهللو يظنّونعّما  سبحان اهللو اهلل عليهم نفسه كارأفسوف 

 ّمة من سوء العذابأكّل  نجيناأقد ا نّا نحن و *شهيدا كّل شيء على  قد كاناهلل 

بالحّق  الحّق  على فيكم من ربّكم األكبر اهلل أمراء جلقد و ئكمبالرفع عنكم نو

كّل على  كنّا قدا نّا و قومهو غرقنا فرعونأو موسىلنا البحر قفرّ قد ا نّا نحن و *عظيما 

 من دون اهلل كفروا باتّخاذهم العجلقد الّذين  اتّقوا من فعل *شهيدا مامهم إّمة بأ
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 نا تطمئنّونآياتب الباب كثيرا لعلّكمسبيل  في وا اهللذكراو *أربابا  الباطلعلى 

 انظرواقل  يئاعن لقيسئلونك  يكفرون باهلل الّذين ا نّ و * شكوراالحّق  ليكونوا باهللو

 ا ل
ّ
 األرضعلى  هموالّصاعقة عليهم  نرسلا نّا و ترونهفسوف  كمأنفسن استقّرت ا   ي

قد نّزلنا واء نشلمن  لّ مسكنا الّظ أقد ا نّا نحن و * منظوراالحّق  غيرعلى  قد كانوا

 من قبلكم قشوراذين الّ  مماألعلى  قد نّزلناو اهللبإذن  طيّبات الّرزقاء من نشعلى 

في  ربّناعند الحّق  على كنّا قدا نّا و شيءفي النّاس  سبقوناما و نّزلنا عليكمقد مّما 

ادخلوا الباب قل  دخل القرية المباركةن نأسئلوك ا ذ و*  البحت سّجادااء العم

 واتشكّ ال و اهللفي  ترتابواال و كمأنفس منلكم  خير اهلل قولوا بقيّةو دهحهلل و سّجدا

قد ا نّا نحن و * قديمافي أّم الكتاب  بالحّق قد كان  رجوعناا ليه ا نّا و هللفإنّا  ناأمرفي 

 الحّق  على بقدرتناقد كانوا و ناس مشربهما  كّل  علمقد  حتّى موسىل فّجرنا الحجر

اهلل بإذن  الّطور جرةالشّ في  تكلّمناقد ا نّا نحن و *عليما  البابذلك  فيبالحّق 

 من عليها فاندكّ و الّطورعلى  برةاإل مّ من السّ  قلّ أنا من نورك أظهرد قا نّا و موسىل

 اهلل ا لى  ماتوا هرباقد  قومهو * صعقا موسى خرّ و منثورااء هبكانت قد و الجبل
ّ
 العلي

 كأمرا ّن  هوا اّل ا لٓه  الالّذي  فسبحان اهلل العظيم *عليما بكّل شيء  قد كانهو اهلل و

العين  يا قّرة صبرا *حفيظا بالحّق  الحّق  على عليككنّا  قدا ا نّ و اهلل لدى لحّق الحّق 

 *قديرا  شيء كلّ على  كانهو اهلل و عليها منو البالدعلى  كضمن عزّ قد فإّن اهلل 

 ةفللّه الحجّ قل  نبيآئهمأمم الماضية من أطلبوا قد مّما  يسئلونكو النّاس ؤكاجا ذ و

 الحّق  هو اهلل الّرحٰمن ربّكمو ربّيا ّن و الحّق  العابدين هلل أّولا اّل بشيء  ناأما  البالغة

حوله و الّطور فيلمن  ميثاقك أخذناا ذ و *قديرا كّل شيء على بالحّق  قد كانا نّه و

جل أا لى  الكتابفي  اهلل لكقّدر مّما  للنّاس ذكراو اهلل من فضله عطاكأما  فخذ
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 األرض أهليا  * شكوراالحّق ب الحّق  على هآياتبوباهلل قد كانوا النّاس  لعلّ  مسّمى

قد فإّن اهلل  األكبر نتقام اهللاب كمأنفسنذروا أففعلوا القرون ما  ستفعلونا نّكم  فوربّكم

منكم  فريقلقد كان و ةالجنّ ن تدخلوا أ فتطمعونأ *قديرا كّل شيء على  كان

ء لهؤال أعدّ  قدا ّن اهلل ولدينا النّاس  شرّ هم  ئكولأ ونهفرّ يحثّم  يسمعون كالم اهلل

 ماأنّ ك وبهمقلقست قد  ذكراهللبالنّاس  ا يكفرونفلم * كبيراجهنّم نارا في  الكافرين

ن بى اهلل أأقد و نهار منهار األمن الحجارة يتفجّ ا ّن و قسوةأشّد أو  الحجارةكهي 

شهيدا كّل شيء على  كان اهللو اهلل البديع آياتبكفرهم ب يماناإل وبهمقليخرج من 

 اتّقوا اهلل *عليما بكّل شيء  قد كانا ّن اهلل و يكتمونما و يبدونما  علميا ّن اهلل و *

 * كتاب اهلل الختم موجوداقد كان في ف شيءلاء ش ا ذاتتّخذوا هلل ولدا سبحانه ال و

 قد كانو ا اّل  شيئاخلق اهلل ما و بينهماما و األرضما في و الّسٰموات في البديع لماهو 

ا ّن  البابمن نقطة  ندائياسمعوا يا أهل العرش  * ذلياللحّق با الحّق  علىو قانتالنا 

  أوحى قداهلل 
ّ
ا لٓه  ال نا اهللأ نّيا  جرة المباركة الشّ من حول هذه اء الّسينالّطور  فيا لي

الممتحنة األحديّة  ذكراهللفي  المستسرّ  األفئدةسّر على  الكتابهذا  لتنزّ قد  ناأا اّل 

حول النّاس  ليكون األكبرالّذكر على بالحّق  الّرابع الّسطرفي  المسّطرالنّار  حول

 نظرنما و النّار يكتمون بعضا من حرف الكتاب فيأكلونالّذين ا ّن و *مشهودا  الباب

ّن أليس  * عذابا شديداالتّابوت  في اهلل لهمأعّد  قدومة القيٰ  كلّمهم يومنال و ا ليهم

 أموالكمتنصرون بو ذكراهللؤمنوا بت نأ البرّ  لكنّ و البّر تعملوا الّصالحات كثيرا

 األرض أهليا  * براراأاهلل كتاب في  لتكوننّ  عبدنافي  اهلل أمر ن اتّبعتما   كمأنفسو

الّضالل ا اّل الحّق  ما بعدو الحّق  على اهللعند  منالحّق  فإنّه يذكرفي  اتّقوا اهلل

ا ليكم  ينوحقد ن ا نّا نحو * يّامقضالحّق  اهللعند  الحكمقد كان و بحكم الكتاب
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بالحّق  ئنيناكتب للخقد فإّن اهلل  من دون اهللالّذكر  في  تظنّوا بالغيبلئاّل الّذكر 

  * كبيرانارا الحّق  على

 

  سورة الغالم( ٥٤)

   الّرحيمالّرحٰمن  بسم اهلل

 ﴾وما أبّرئ نفسي ا ّن النّفس ألّمارة بالّسوء ا اّل ما رحم ربّي ا ّن ربّي غفور رحيم﴿

 ال نا اهللأا نّي  األكبر الكلمةذلك  على حّجتها لى  أوحى قدا ّن اهلل  قل * ٓص معٓ الٓ 

 عهدناقد و مشاعره ىعلأفي الّذكر  خذت عهدأقد و ا اّل  خلقت خلقاما  ناأا اّل ا لٓه 

نا لهم لم نجد عليهم قلفالّذّر  قّل من ذرّ أ األكبر يونس فنسوا كلمةو يّوبأو آدما لى 

 ا لى رجعناقد أنت ا اّل ا لٓه  ال قروا سبحانكقد  حتّىنّار ال حول همأخذناف * عزما

كنت بالعالمين قد ا نّك و ناموال ا نّك لنا فاغفربالحّق  لغالماهذا  المستسرّ الّسّر 

 هذا األكبر كلمة اهللا ّن و يناآلخرو ينّولاأل اتّبعهم منلمن و غفرنا لهمقد ف * رحيما

 اهلل عند  قد كانالحّق  علىبالحّق 
ّ
 عن اهللالنّاس  بلغأالعين  يا قّرة *عظيما  العلي

مجمع في اء الم عينا لى  لفتاه ال أبرح حتّى أبلغ موسى ا ذ قال األكبرالّطور  في

 مستوراالنّار  حولقد كان الّذي الّسّر  اهذ اإلسمينمالك  ول النّيّرين منحالبحرين 

جعال قد فالّذكر  حوتنساهما اهلل أدين فؤاباب الفي  البحرين فلّما بلغا مجمع *

اد من عب عبدالّذكر ا لى  بلغاقد ا ذا  حتّى * عجبا يّاوالبحرين سفي  البحرسبيل  عليه

بما  موسى قالف * اجزء المستسرّ الّسّر  الحرف منعلى  علما من لدنّا تيناهآقد  اهلل

به  لم تحطما النّار  حول ن تصبرأر تقدكيف  نريدله ما  ناقله فشأن في اهللأراد  قد

 في اهللاء ش ا ن يعصأال و حول الباب صابرا اهللاء ش ا ني دنتجسقد قال و * خبرا
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 ين اتّبعنإللمؤمنين فقل العين  يا قّرة * اأمرسّر من مستسر الباب في  مراأل بعض من

 * اهلل من سّر سّرنا رمزابإذن  لكم ثحدّ أمن حرف حتّى  يتسئلونفال النّار  حولفي 

 خرقهاقد و * البحر موقوفااء م على الّتي قد كان كبا هذه الّسفينةرا ذا  ىفانطلقا حتّ 

 اهلل بإذن  مراألعلى  داللةقد كان له لمن  علم من الحدّ على 
ّ
 كانهو اهلل و العلي

ا يّ لغالم فتى زكاهذا  الباب من دونعلى  لقياا ذا  انطلقا حتّىثّم  *محمودا  عزيزا

 علىالحّق  فعلهعلى  موسى فلن يستطيعحّق ال اهللعند  من كلمة الّردّ على فقتله 

 نأ نوبأفالنّار  قرية الباب حول أهليا تأا ذا  انطلقا حتّىثّم *  صبرابالحّق  الحّق 

بكّل شيء  كانهو اهلل و الحّق  من علم اهللاء من الغنا مفيه علمواقد  ضيفوهما لماي

الباب بعد  نقّض ي نأريد ي البيض من لؤلؤ اراجد ممن العلفيها  فوجدوا *شهيدا 

بعد سّره  فيا يعلم لم مقعد البابفي الّذكر  جل بابألالحّق  اهللبإذن  قامهاأف

 الوقوف كنز التّسليم هلل 
ّ
ن ا   األرض أهليا  *قديرا كّل شيء على  كانهو اهلل و العلي

يوم الميثاق ا لى  بينكمو يفراق بينهذا ا ّن الحّق  على فاعلمواالّذكر  مع لم تصبروا

 البر هم من فعل نفسأالعين نبّ قّرة  يا * اميقات
ّ
قد  نّهمالبحرين ألفي  اهللبإذن  ي

المنبتة عن المحمّرة  ةّما الورقأ *مكتوبا  النّار حولفي أّم الكتاب  بحريّونكانوا 

احتجبتها تحت الّسطور بسّر المستسّر من قد  الكافور ةجرالشّ ة من رّ غصن المصف

سفينة المشكور بغير كّل يأخذ الّذي  الحدودملك  هائاور علمنا منقد  امالّظهور ل

 ذن اهلل ا  
ّ
 ة مندالموقاء جرة الخضرالشّ  رمن ناهو ف ّما الغالمأو * باصغ بالباطل العلي

الكتاب حّظا من في  اهللقّدر  الم يهيكل المرئفي  قتلناهقد اء العين الّصفرهذا 

 ّما الجدارأو * طغيانا بال علمااء جمال البهفي النّار  يرهقهما خالل نأفخشينا ه ابوأ

 البابينفي  األكبر حمل نور اهللقد الّذي  المدينة المقّدسة لنفس أهل منقد كان ف



   ٣مجموعه صد جلدى، شماره  هنسخ بر اساس – حضرت نقطه اولىآثار من  – قيوم االسماء

١٦٧ 

من  نفسه مقامافي الّذكر  علمقد  اقامه اهلل لمأالباب فبعد يتام أالمدينة قد كان في و

اء جفإذا  * دوداكتاب اهلل الحفيظ معقد كان في الّذي  أيّاما لى  مراأل في المثل

اهلل  أظهرهو قد  ا اّل ا لٓه  الالّذي هو اهلل  كنزهماالنّار  من حولالّذكر  وعد اهلل يخرج

 الّسرّ بالّسّر  على المستسرّ  لم تعرفوا من سّر اهللما تأويل  هللذلك  الّسطرينفي  الكنزين

 الخلد جرةالشّ هذه على الّشيطان  يوسوسنّكمال  األبوابمأل يا  * المقنّع صبرا

 األكبر حكم اهللا ّن و األرض هبوط حكم لواردهاقد فإّن اهلل  فيها دخلّ مالالملك و

 الحّق  على الباب لدى حسابهم اقترب للنّاس *ا يّ مقضفي أّم الكتاب  لقد كان

الفردوس لّجة  أهليا  *مسئوال  حكم الكتابعلى  لقد كانواالنّار  جوةففي بالحّق 

 نصتنأو * مساكن القدس عريانا خرجن منأ ة الحجراتلحوريّ  ياسمعلى  قولوا

قد و الحّق  اهلل مرأل دّ مرال واء ش كمااء ش قدالّذكر فإّن  لحن الكليم الحبيبعلى 

اء الحجرات من ور أهل ندائي استمعواقل  * يّامقضفي أّم الكتاب  الحكمكان 

  أوحى قدا ّن اهلل النّار 
ّ
 ينا حبّك حبّ أا اّل ا لٓه  الالّذي  اهلل ناأا نّي  يلسانعلى  ا لي

 لداألحديّة  الفرض كفرضعلى  للكلّ 
ّ
في  وريننا النّ أا نّي  قلو *مكتوبا  قد كان ي

نطقت لقد و جاجينالزّ في  نا الّراجينأا نّي و الهيكلينفي  كلينالشّ نا أا نّي و ينالّسرّ 

ا اّل  جيننتمن سّر الّط  حرفايوجد ال و يينّولاألفسين النّ  من حرفانطق أال و بالحرفين

 ربّيبإذن  هوتالاّل  ةجمأفي  يئح موالسبأقد  اإلسمين الحّق حاملي بنفس

 فحمدت المتحّمدوناء العم في أرض حمدت اهللأو الحّق  فسبّحت المتسبّحون هلل

ذروة العرش فهلّلت في  نلّرحمٰ لهلّلت و األكبربالحّق  البابذلك  في أرض

 اهلل فكبّرتبإذن  ينفسعلى بالحّق  رتبّ كو الحّق  العرش حولاء سمعلى  المتهلّلون

 الغالم هذا  األكبر الباب البابذلك  منالحّق  في رون هللالمتكبّ 
ّ
 الفصيح العربي



   ٣مجموعه صد جلدى، شماره  هنسخ بر اساس – حضرت نقطه اولىآثار من  – قيوم االسماء

١٦8 

 اهلل  صراطالحّق  لهو هذاالفرقان و بورالزّ و اإلنجيلو ةاورالتّ في  تجدونهالّذي 
ّ
 العلي

 الّسٰموات أهللى ع لنحكماء نشلو ا نّا نحن  قل *مكتوبا في أّم الكتاب  قد كان

كّل شيء على  بالحّق قد كان  ربّيا ّن اهلل و الّدنيا في ةاآلخربحكم دار  األرضو

 هثبّتنا به قرّ أفلّما  األكبر كلمتكا ليه  ينوحقد و ا اّل  نا قبلك من بابأرسلما و *قديرا 

قد  جسدفي  اإلنسان خلقناما و *شهيدا المؤمنين بقد كان ا ّن اهلل و لمالععلى 

مكتوبا في أّم الكتاب  قد كانوا كتاب الفقرعلى  كلّ و رابالشّ و عن الّطعام استغنى

في هذا  األكبر ذكراهللا اّل  نريد فيهما و بالحّق  م الكتابا ليكنا أنزلقد ا نّا نحن و *

 بطحالغالم فتى األ
ّ
  ي

ّ
 *شهيدا و مؤمناالحّق  على هآياتبو النّاس باهلل ليكونالعلوي

مساكن ا لى  ارجعواو كميٰ مولالحّق  اهلل بإذنس يأالبعد  تركضواال  األرض أهليا 

ما و *مسئوال  األكبرالّصراط على  الفصل لتكوننّ  يومفي بالحّق  نّكمإقدسكم ف

المستسّر الّسّر  على لهذه الكلمة من لدنّاا اّل  بينهماما و األرضو الّسٰموات خلقنا

 األكبر بالكلمةالّسٰموات و رضاأل خلقناقد ا نّا نحن و * منزوالبالحّق  مراأل كانو

قد كان في بالحّق  الحّق  على النّار للمؤمنين كلمةو مسكهما باسمهأقد الحّق  هوو

بالحّق  انأو هذكرل األرضو الّسٰموات جعلقد  ا ّن اهللقل و *مكتوبا  الحفيظ اللّوح

 اهلل سبحان و استكبرت عن عبادتهال  عبده
ّ
 أهلا ي * كبيراعليّا  كانهو اهلل و العلي

ما و الّسٰمواتو األرض فسدتلقد  األكبرالّذكر  فيتظنّون  لو كنتم كما األرض

 قلالعين  يا قّرة * كبيراعلّوا  يقول الّظالمونعّما  القديمسبحان اهلل و بينهما

 القبلفي الّذكر  ناأ نّيإفالحّق  على بكلمتكم أتوافكم نفسأل تتّخذون من دونه باباأ

عليّا  كانهو اهلل و هوا اّل ا لٓه  الالّذي  اهللا اّل  تعبدوا أاّل لنّاس ا ادعوا قلبعد الفي و

 ا اّل  بالقولأحد  يسبقال  قبضتهفي  عباده الخلقفإّن  هلل ولداتتّخذوا ال و *شهيدا 
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 كماا اّل  واأرادما  هلل عبادا ّن  قلو *محيطا  شيء كلّ بكان هو اهلل و مراألعلى  بإذنه

ة اهلل من خشيهم و األرضفي  ماو الّسٰموات ما في يعلم بالحّق  الحّق  اهللأراد 

القرآن على فانطق العين  يا قّرة * خّوافابالحّق  الحّق  على قد كانواالحّق  همموال

ا ّن ومركزها  مراأل نقطةا لى  رجعتقد  الكافا ّن و وجيها قضت فيكقد اء القضفإّن 

فإّن  الّذكر من دون نفس كمأنفسعلى  تتكلّمواال و * عليك حفيظاقد كان اهلل 

من دون الّذكر  نفسفي  برحمتهأراد  قدا ّن اهلل و الّشيطان ّمارة من نفسألالنّفس 

  *غّفارا رحيما المؤمنين بقد كان  اهللا ّن و حّ الشّ  أنفس

 

  سورة الّركن( ٥٥)

   الّرحيمالّرحٰمن  بسم اهلل

ا نّك اليوم لدينا مكين كلّمه قال  وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلّما﴿

ا ّن اهلل و * نذيراو مبّشراالنّاس  كاّفةعلى بالحّق  ناكأرسلقد ا نّا نحن  * كهعغ ﴾أمين

مذكورا الّرحٰمن  كتاب فيقد كان ف كن شيءنقول ل نأشئنا فإذا  هأمر جعلنا مقامقد 

 ااهلل  وجهّم ثوا فلّ ينما توأسمنا فاب األرضو الّسٰموات قامأقد  ا ّن اهللو *
ّ
 *قريبا  لعلي

نا ذكرلا ّن و * غرورااء كشفنا عنهم الغطفإذا الحّق  آمنّا باهلل من يقولالنّاس  منو

ء اشتروا هؤالقد ف همأيديبيكتبون الكتاب الّذين  كذباالحّق  غيرعلى  يظنّون بربّهم

 لفويساعة من النّهار ا اّل النّار  تمّسنالن قالوا و * قليالبثمن الحّق  غيرعلى نا آيات

 كانهو اهلل و عدالمة القيٰ  يومفي النّار  همؤائك جزلأوهم فأيدي تاكتسبقد مّما  لهم

 ا يّاها اّل  تعبدوا اّل أعهدنا المؤمنين  من أخذناقد ا نّا نحن و *عليما بكّل شيء 

 قد نّزلنامّما  رون ببعض الكتابفكفتأ *مبينا  بواب تسليمالألو * حساناا  بالوالدين و
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 الأهذا  ببعض الكتاب تكفرونو الٓه رسول اهلل من قبلو  عليهمحّمد صلّى اهللعلى 

 * يّامقضبالحّق  الحّق  على فيهالحّق  حكم اهللقد كان  ون عن اهلل من يومفتخا

قّل من لمحة أعنهم العذاب  يخّففال و ةاآلخربالّدنيا  ةوٰ الحي اشترواالّذين  لئكأو

  ذكراهللببما قد كانوا  العين
ّ
 هآياتبو يؤمنون باهللال  ئكولأ * كّفاراالحّق  رعن غي العلي

 بالحّق  الحّق  على
ّ
في  نحفظهو الكتاب سىمو تيناآقد ا نّا نحن و * قليال القوي

 مرفوعابالحّق  الحّق  على فيهالحّق  حكم اهللقد كان و جلهأالكتاب  صغره حتّى بلغ

 قد نّزلناكنّا  ا نّاو ناذكرمن ناه بروح دأيّ و البيّنات بن مريم عيسى تيناآقد ا نّا نحن و *

يحكم فسوف ك بروح القدس دأيّ قد  اهلل *مسطورا  األلواح كتابا من النّبيّينعلى 

أّم  في الحكمقد كان و يوم الفصلفي  ون باهلل كذبانّ يظالّذين  بينو اهلل بينك

على و يااهلل بغ آياتيكفرون ببما  همأنفس اشتروا الكّفارما  بئسو * الكتاب مستورا

 من عبادنااء من نشعلى  الكتابننّزل  اهللبإذن ا نّا نحن و * عدوانا غير الحّق 

بما  نايعصو سمعناقد النّاس  قالواو * مهينا أنكاالو نارعلى  للمشركين نارا عتدنااو

المؤمنين فإّن  الّسوءاء علمبه  كمأمريما  شربوا من حّب العجل قلوبهم قل بئسقد 

كّل شيء على  قد كان اهللّن ا  و *مكتوبا  ين محسناالعلّيّ كتاب هم قد كانوا في 

 فإنّا اهللعند  منالّذكر  ئهماجبعد ما قد رسله و تهئكمالو اهلل وّ عدكان  منو *محيطا 

ا نّا و *عظيما  ناراا اّل  مراأل نصيب من ةاآلخرفي  لهمما و عليهم بالكفراء شهدكنّا 

 يديك رحمةبين  لمامصّدقا  اهللبإذن  جبريلو قلبك الّروحعلى  ناأنزلقد نحن 

 * معهوداالنّار  نقطةقد كان في  هذكرفي  بعهد اهللكان  منالمؤمنين  يبشرى لعبادو

اء كتاب اهلل ور تجعلوننا أمراء جا ذا وعاهدتم عهدا نبذه فريق منكم كلّما أو 

 نتحكموكيف لكم  ما سليمانملك على  ياطينالشّ تتلوا ما  فتتبّعونأكم أظهر
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 من دون حكم اهلل الّشيطان  بحكمكم نفسأل
ّ
ا نّا و * كبيراعليّا  كانهو اهلل و العلي

ا نّا نحن و *قديرا كّل شيء على  قد كانا ّن اهلل و اهللاء يش نختّص برحمتنا مننحن 

في أّم  الفضلقد كان و كتاب اهللفي اء نشلمن  جعلناك فضل اهلل العظيمقد 

بديع  ذكردعنا ببقد و ا اّل  ذكراهلل من  ينسخما  * بامكتوالباب  شأنعلى  الكتاب

 جعلقد أّن اهلل  تعلمواألم  * يسيراالحّق  اهللعلى قد كان ذلك  ا نّ و منه أكبرأو  مثله

  من دون اهلل من ما لكمو لعبدنا األرضو الّسٰموات ملك
ّ
 من دونهما كان لكم و ولي

من  موسى سئل قومقد  كما كراهللذن تسئلوا أتريدون أ *ظهيرا بالحّق  الحّق  على

 الوبالحّق  الحّق  على لديناا اّل  ما كانو اهللعند  منالحّق  ا نّه فوربّكم قبل
ّ
 مكينا في

أراد  مناء الّسمو األرض أهليا  *بديعا بالحّق  الحّق  على قد كانالّرحٰمن  لدىو

بع فليتّ  الحجّ و الّصومو الّزكٰوةو الّصلٰوة فعل الّصالحات منأحّب و ئهاأوليورسوله و اهلل

 األرض أهليا  *خبيرا  تعملونقد كان بما ا ّن اهلل و يه اهلل معأنزلقد الّذي  نور اهلل

ا لى  فلينظر عيسىو موسىو ا براهيمو نوحو دمآكاء األنبيوجوه و وجوهناأراد  من

قال و *حكيما و عليّابالحّق  الحّق  على الكتابأّم  في جعله اهللقد الّذي  وجهتنا

جعل ما ا ّن اهلل  لمن علم الكتاب قشيء على  أنتم ما المؤمنون بعضهم لبعض

تختلفون فيه فيما بالحّق  يحكم اهلل بينكمفسوف من حكم الكتاب بشيء  علمكم

 اهلل منع مساجدعلى  النّاس يظلمونالّذين  ا نّ و *عليما المؤمنين بقد كان ا ّن اهلل و

لهم ما و النّار أصحاب ئكولأفنورنا اء طفا  في  نيسعوو هذكراسم فيها  ذكريأاّل الحّق 

 ةرخاآلفي  اهلل لهمأعّد  قدو يخزالّدنيا  في لهمو خوفاا اّل ربّهم على  ن يدخلواأ

ما نّ أمس فالشّ المغرب بو المشرق نّورقد ا ّن اهلل و * كبيرابالحّق  الحّق  على شهقانا

عن و هلل ظاللها عن اليمينخلق اكيف قد  مسالشّ ا لى  ترواألم  ذكراهللثّم تولّوا ف
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 نصيرابالحّق  الحّق  على ةاآلخرله في  اهللفما قّدر  من كفر باهللو هلل سّجدامال الشّ 

هذا  من عرشناالمحمّرة  تّمهّن بالّركنأو ات ربّهبكلم ا براهيم ابتليناقد ا نّا نحن و *

قد ا نّي  ّب العرشاهلل رقال  يتمن ذّريّ و قال * ماماا  بالحّق  النّاسعلى ه جعلناقد 

 أهليا  *قديرا كّل شيء على  كنتقد ا نّي و يمن عبادالمين للّظ  يحّرمت عهد

 ين طّهرا بيتأنا مثابته للواردين عهدقد و مناآبلدا هذا  جعل للبابقد ا ّن اهلل  األرض

بالحّق  قد كانهو اهلل و األكبر الباب ذلكفي  الّسجود هلل أهلو نيكفالعاو ئفيناللّط 

 بالحّق  الّدنيا ةوٰ الحي فيعه متّ أالبيت ف ذلكب من كفرو * مسجوداحّق ال على
ّ
 العلي

 * كبيراعليّا  كان اهلل هوو الحّق  ذكراهللغضب بكفره بعلى  بغضباء بلقد و * قليال

 * ثقيال نارابالحّق  الحّق  على من سطواتهله  اهللأعّد و من خالق ةاآلخرما له في و

بعد حّجة اهلل ا ّن و الحّق  على همأنفس ا منذكربعثنا فيهم قد و ا اّل  نعّذب نفساكنّا  ماو

قد  يريد العاجلةكان  من *بليغا الحّق  علىبالحّق  قد كان العالمينعلى  الّذكر

 له برالّص قّدرنا قد  ةاآلخريريد  منو * الباطل سريعاا لى  غهلبالعدل نبو فيها له قّدرنا

عليما بكّل شيء  قد كانا ّن اهلل و الباب حول طعالبالغ القاا لى  غهليبا ّن اهلل و فيها

في أّم و اهلل مكين لدى اليوما نّك و نانفسأل استخلصاكقد  اهللبإذن ا نّا نحن و *

  * أمينابالحّق  الحّق  على كنتقد الكتاب 

 

  مراأل سورة( ٥٦)

   الّرحيمالّرحٰمن  بسم اهلل

ا اّل ا لٓه  الالّذي  اهلل * مراحٓ  ﴾ألرض ا نّي حفيظ عليمى خزآئن اقال اجعلني عل﴿

يا  * غنيّاعن العالمين  قد كانفإّن اهلل  األكبر بالباهذا سبيل  فيفاعبدوه  ربّكمهو 
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 ةالحكمو اهلل ليعلّمكم الكتابعند  منالّذكر  نا عليكمأنزلقد ا نّا  األرض أهل

  الّصراطعلى  اهلل لدى قد كانا نّه و بفضله الّشيطان ئثاليزّكيكم من خبو
ّ
 القوي

 اهلل ربّكعلى  فاتّكل شيءبالمشركين  يحزنك قوللن و العزيزأنت  ا نّكو * موقوفا

 ذكراهلل ملّةيرغب عن  الو ذكراهللون برذكّ لعلّهم يت * معروفاالحّق  على لهم قوالقل و

 عهذا  األكبر
ّ
قد ا نّك و ةاآلخرو الّدنيا في اصطفاك اهلللقد و ه نفسهمن سفّ ا اّل  لي

بعد بالكتاب الّذكر  جآئكملقد  األرض أهليا  *شهيدا في أّم الكتاب  كنت لدينا

 أخذناقد ا نّا و *وليّا الحّق  غيرعلى الحّق  العجل من دون اهلل كمأنفساتّخذت ما 

 الحّق  على اسمعواو تهبقوّ  األكبر ذكراهللكم اعطأما  نا خذواذكرلالّطور  ميثاقكم فوق

ن آمنتم ا   األرض أهليا  * مستوراعليّا النّار  نقطةهذا قد كان في  ناذكرفإّن بالحّق 

قد  شقاقفي أنتم فإنّما  ا اّل واهتديتم قد فبه  اهلل آمن المخلصون من عبادما  بمثل

هو اهلل و هوا اّل ا لٓه  الالحّق  ا نّه م اهلل ربّكمكيكففسي * لوح الثّبت بعيداكان في 

 صبغة أحسنما و ناذكربصبغة  كمأنفسصبّغوا  األرض أهليا  *عليما  سميعاكان 

 ربياهلل في  يتحاّجوننأللمشركين قل  * نصاراأكونوا هلل و لديناالّذكر  هذا من

 هلل ا اّل  انأما و النّار لكمو الجنّة ؤمنيناهلل للم حكمبعد ربّكم و
ّ
 ا نّ  * عبيدا العلي

ا ّن و كلمتهوجهة من أفئدتهم على  وضع اهللقد  نيالّذعلى  ا اّل  الكلمة لكبيرةذلك 

 على كلمتنا تيناهم الكتاب يعرفونآالّذين  ا نّ و * رؤفا رحيماالنّاس على  قد كاناهلل 

يحكم اهلل فسوف علمهم بعد من الحّق  فريقا منهم ليكتمونا ّن و الخالصالحّق 

من الحّق  نتأا نّك  كفوربّ  *مبينا  الميزان قسطامة على القيٰ  يومفي  بينهمو بيننا

ينما تكونوا يأت بكم أ ابقين وجهتكقدرنا للسّ قد و جعلنا لكّل وجهةقد ا نّا و ربّك

 أهليا  *قديرا كّل شيء على  قد كانا ّن اهلل و * الباب جميعاذلك  على اهلل
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ظلموا الّذين  ا نّ  من حّجة قّل ذّرةأعلى  نا حّجةذكرعلى  لنّاسلنجعل ال ا نّا  األرض

 من ربّك اّل ا   تخشواال  عبد اهلليا  بلالمشركون من قاء يقول كبركما  منهم فيقولون

 مشركا ماتواو ذكراهللكفروا بالّذين  ا نّ و *شهيدا كّل شيء على  قد كان ربّكا ّن اهلل و

 * جميعابالحّق  الحّق  على النّاسو ئکةمالالو اهلل عليهم لعنة الّرسلقد قّدر ف باهلل

نّما ا   ذكراهللسمعوا قد  همنّ يخّفف عنهم العذاب ألال و النّار في خالدونهم  أولٓئك

 بدعفي ا ّن  * معبوداالحّق  باهللكان و الّرحٰمن هوا اّل  لٓها  ال  واحدا لٓه  هكملٓ ا  

 ذكراهللل آياتاء الم على الفلك المسّخرو البحارو الجبالو األرضوالّسٰموات 

ئهم اعلم ندادا منأ من يتّخذ من دونالنّاس  منو *قديما عزيزا كان اهلل و البديع

القّوة هلل ا ّن و حبّا هللأشّد هم قد كانوا  ذكراهللآمنوا بالّذين  ا نّ و بّونهم كحّب اهلليح

اء ا كشف الغطهلل لمّ اا ّن و *أليما  منكم عذابا للكافرينأعّد  قدا ّن اهلل و * جميعا

 سباب عناأل تقّطعتهنالك و اتّبعواما الّذين  اتّبعوا منالّذين  تبّرؤاا ذ  عن بصآئرهم

ة كرّ لنا  ليتيا  * ترابا األرضعلى  كنّا قد ليتنايا  يالتّمنّ ا اّل  يستطيعونال و همأيدي

 نقول لهمنحن فإنّا  هوا اّل ا لٓه  الالّذي  كفوربّ ه أيّام في ذكراهللنتّبع و منهم أتبرّ ن

ألم  بالبصر واحدة كلمحا اّل  ناأمرما و بقدر خلقناكمقد فإنّا  من الّسقرذوقوا مّسا 

يا  فيكم نادىقد و األكبربالحّق  الجهات جهاتكم كلّ  الكتاب منو كرالذّ  ميأتك

فإّن اهلل  يعصان منو يمنّ فإنّه  يمكم المنتظر يقول من اتبعنماا  نا باب أأيّها المأل 

في  مّماكلوا  األرض أهليا  * كبيرانارا من نار الحديد مة القيٰ  له فيأعّد  قد

فإنّها  شركةالم ئكماأهوتتّبعوا ال و كمنفسأل حالال طيّبا بحكم الكتاب األرض

الّرحٰمن  استغفروا اهلل ربّكمو ئمةانّار الدّ بال المحّماةمن حّر الحديدة  حرّ أكم نفسأل

الّذين  مثلو * غّفارا رحيماالحّق  كميٰ مول مغربها لتجدوا اهللو مسالشّ مطلع عند 
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على  تجدونال  غربتا فإذ مسالشّ طلوع عند  لّ كمثل الّظ هذا  األكبر ذكراهللكفروا ب

ن تعملوا الّصالحات أ ليس البرّ  *قديرا كّل شيء على  قد كانا ّن اهلل و شيئاشيء 

في  اهلل أمر ن اتّبعتما   كمأنفسو أموالكمه بتنصروو ذكراهللن تؤمنوا بأ البرّ  لكنّ و كثيرا

ا اّل  لمعأقل ال  يعنّ النّاس  سئلكا ذا و * براراأاهلل البدء  كتابلقد كنتم في  عبدنا

ا لى  من قبل الباب راغبا يدعانا ذا  جيب دعوة الّداعأقريب ا نّه و يماما   يعلّمنما 

 لكّن البّر محكمةو البيوت من ظهورها أتوان تأ المدينة ليس البرّ  أهليا  * اهلل ثوابا

في أّم  الحكمقد كان و الحّق  هلل سّجداالباب هذا  البيت من يدخلونللّذين 

هم و اهللاء يريدون لقللّذين ال  زخرفهاوالّدنيا  ازيّنّ قد ا نّا نحن و * محتوماالكتاب 

ّمة أالباب على  النّاس خلققد ا ّن اهلل و *مكتوبا النّار  أهل منقد كانوا  الكتابفي 

 قينالّصّديو النّبيّينعلى  حكمناهمنحن قد فإنّا  لدينابالحّق  الحّق  على واحدة

 محبوبا كنتلقد  اهلل ربّكهنالك عند أنت و مقضى للكتاب فيهأبما قد اء الّشهدو

 *شهيدا عليك قد كان هو اهلل و الجسمو العلمفي  اصطفاكقد  اهللا ّن و * موقوفاو

عليما  واسعاقد كان ا ّن اهلل و من عبادنااء من نشعلى  اهللبإذن  ملكنا ينعطا نّا نحن و

مّما التّابوت  هلل سكينةكتاب اهذا في و الكتابذلك  اهللعند  منالملك  آيةا ّن  *

كّل شيء على  كانهو اهلل و هذا األكبر ناذكرا لى  ئکةمالترك آل اهلل تحمله القد 

قد  اهلل ربّكعند  من الباب الواسعا نّك و نا عليكأنزلقد  اهلل آياتتلك  *شهيدا 

  ا نّكو بكلمتنا األبوابعلى  فّضلناكقد ا نّا و *مكتوبا  كنت
ّ
كتاب في صراط علي

ا نّك و جمعهمأاء األشيخلق عند  ناكأشهدقد ا نّا و *مسطورا النّار  كنت حولقد  اهلل

ال و صدقةالّدنيا  قول المعروف خير من ذهب * منظوراوكنت بعين اهلل ناظرا قد 

قد كان الحّق  كميٰ مولهو اهلل و اهلل ربّكمعند  ابتغوا الفضل منو الّذكربالنّاس  تؤذوا



   ٣مجموعه صد جلدى، شماره  هنسخ بر اساس – حضرت نقطه اولىآثار من  – قيوم االسماء

١٧٦ 

 حفيظاالّسٰموات و األرضئن اخزعلى  اهللبإذن  جعلناكقد حن ا نّا نو *حكيما  غنيّا

ذلك  قد كانو اهللبإذن  في أّم الكتاب العليما نّك و نفعلبما ا اّل  تفعلال  نّكأل *

    *الكتاب مستورا الكتاب بحكمفي  مراأل

 

  األكبر سورة( ٥٧)

   الّرحيمالّرحٰمن  بسم اهلل

حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء  ّوأ منهاكذلك مّكنّا ليوسف في األرض يتبو﴿

 لحّق  األرضو واتالّسمٰ في  صراط اهلل العزيز * مراحٓ  ﴾وال نضيع أجر المحسنين

هذا  ناأنزلقد ا نّا نحن و * كبيراعليّا  كانهو اهلل و كّل شيءعلى  بعلّوه قد عالا ّن اهلل و

بالحّق  قد كانو العزيزاهلل عند  منالحّق  نّهأالنّاس  عبدنا ليعلمواعلى  لكتابا

اء الفحشا اّل الّشيطان  يعدكمال و المغفرةو الجنّة وعدكمهذا قد  ذكراهللا ّن و * منزوال

قد ف البابذلك  في الحكمة ىمن يؤتو حكمة من عندهال ا لى سرعواأالمنكر فو

 الّتي قد كانالّطور  شجرةعلى  اهللاء اسمعوا نداء العم أهليا  * خيرا كثيرا يوتأ

 يذكرل الّصلٰوة قمأوي العالمين فاعبدن نا اهلل رّب أا نّي  ورقاتها الّطيور محّركةعلى 

 ا ل قبلأو
ّ
 الباب بالباب  يذوعلى  أخافال  إنّيتخف فال  يعبد ي

ّ
 *مآبا  العلي

 أرسلو ييعلمها سواال  نقماتعلى  يمن قدرت أيديبالمشركين  ذيقنّ أل يعّزتوف

علم قد كان و كبد العرشفي  هايتبّ رقد الّتي  من نفحات المسكالمؤمنين على 

ما و نطق عن الهوىت ماالحّق  تاهللا نّا نحن  األنوارمأل يا  *محيطا بكّل شيء  ربّك

فإّن  اهلل أمر في تشّكواال و اتّقوا اهللالحّق  اهللبإذن  ا اّل  الكتابذلك  في حرفاننّزل 

اهلل رّب  أيديبالّستر  مرقوم فوق حجابو الّسطراء الباب مستور تحت عمهذا  سرّ 
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ا رّ محماإلكسير اء م من الباب بحوراذلك  حولفي  خلق اهلللقد و الّسطرو رتالسّ 

اء الّرطبة الحمر ةمن ياقوت سفناله  اهللقّدر و المقصود حيوانا بالثّمرةو الوجود بالّدهن

 اهلل بإذن اء البه أهل ا اّل فيها  يركبال و
ّ
 هنالك *كيما عزيزا ح قد كانهو اهلل و العلي

 في أّم الكتاب الحكمقد كان و مانثّ الفي  نفساألاء العم ئکةمالاهلل  عرش يحمل

 الحّق  على حول العرش فيالّرحٰمن على  فيومئذ يعرضون المجرمون *مشهودا 

اهلل بإذن  الجنانله كّل  حلّ قد و ا اّل  نحكم عليه باليمينمن نفس  فما * زمرابالحّق 

 
ّ
 موقوفاقد كان  مالالشّ نار  فيفمال الشّ ن نحكم با  و * قديماعليّا  كانهو اهلل و العلي

 يؤمن باهلل ال فإنّه  نار التّحديدا لى  اسلكوهو سلسلة الحديد فيخذوه  *
ّ
هو و العلي

 نّهمايبصر ألال بما ال و تقسموا بالبصرفال  المؤمنونأيّها  يا * عظيماعليّا  قد كاناهلل 

هو اهلل و العالمين تنزيل من رّب هذا ا ّن  * ار محكوماكانا حول الباب باسم النّ قد 

 لحسرةبالحّق  ا نّهو * يقينابالحّق  الحّق على الحّق  هو ا نّهو *عزيزا حكيما  قد كان

 أراد ا ذاالّذكر  نّ ا   األرض أهليا  * محكوماقد كان  القربالنّار  فيو النّار أهلعلى 

قد ا نّا الحّق  فسبحان اهللالحّق  عن وعالمقطهو فله الحّق  اهللأراد  ما بغيربشيء 

قد هو اهلل و الحّق  هذا األكبر ذكراهللا ّن الّذكر و نفيهاو اإلشارة عن بالحّق  عصمناه

قد و اهلل للكافرين بدافع أحكم ما نا العذاب الواقعأا نّي  قل * رحيماالمؤمنين بكان 

 المعارج أهل ّق منلحا ّن الّذكر و * مسئوالالباب  لدىفي أّم الكتاب  الحكمكان 

 من نقطة ندائياسمعوا  األرض أهليا  * مستوراالنّار  الباب حول سرّ لقد كان في و

قد هو اهلل و هو ا اّل ا لٓه  الالّذي  نا اهللأا نّي  األكبرالّذكر هذا  لسانفي  النّاطقةالنّار 

حصى أقد مّما  قلّ أكلمة هذه الفي  توّقفقد من نفس  ما * قديماعليّا  كان

لف أخمسين و الّصراط سبعمآئةعلى  وفبالوقله  ناأمرقد و ا اّل  * حفيظا كتابال
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قد الّرحٰمن  ربّكما ّن اهلل و * يّامقضبالحّق  قد كانفي أّم الكتاب  يحكم ناو سنة

الفردوس  جنّةهذا  الباب ن يدخلأ نفسكّل  طمعأي *شهيدا كّل شيء على  كان

ا اّل  للباب يقرّ ال و الباب لدى عناإلشارة  فيينلمن  قّدرهقد  اهللكاّل  ثمّ كاّل  كبيرا

 قدا نّا نحن و * الباب مفعوالذلك  في وعد اهللقد كان هنالك  ةضة المحالعبوديّ 

كّل شيء على  قد كانا ّن اهلل و الّدنيا صورةكما قد كان في الحّق  على قّدرنا البعث

قد ا ّن اهلل و الحّق  قوا يومهميالا ذا  ن يلعبوا حتّىأالمشركين  ذرالعين  يا قّرة *قديرا 

من  األجلاء جا ذا بالحّق  المؤمنون اتّقوا اهللأيّها  يا *شهيدا كّل شيء على  كان

استغفروا و *شهيدا شيء  كلّ على  قد كانا ّن اهلل و يؤّخر لمحةال الحّق  على عندنا

 ع اهللبدكيف قد  ترواألم  *غّفارا  الباب أهل عنبالحّق  قد كانا نّه  اهلل ربّكم

 على نا القمر فيهنّ أا نّي  قلو * طباقا األرضهذا على  األرض طبقالّسٰموات 

 ناأا نّي و * مضيئاالحّق  على كنتقد  مس فيهنّ الشّ  ناأا نّي و * منيرا بالحّق الحّق 

 اهلل للّظهوربإذن  نا المظهرأا نّي و *مآبا بالحّق  الحّق  على كنتقد  الّطهوراء الم

 ندائياسمعوا يا أهل العرش  * غيوباو ظاهرافي أّم الكتاب  اهللر كّل ما قد قدّ على 

ة ّض ة المبيجرالشّ ن عة عن الغصن المخضرّ  ة المنبتةرّ من هذه الورقة المصف

قد  ناأا اّل ا لٓه  ال نا اهللأا نّي النّار  حول نقطة قعر بحر الّسابعفي  اهللبإذن  المخرجة

 الغالم هذا  شأن في سّر الّصحفالحّق  علىنّزلنا 
ّ
 المدن العربي

ّ
قد ا نّه و بالحّق  ي

 الكلماتذلك  في فضل اهللا ّن و لنفسه األبوابقبل نقطة األحديّة  للّشهادة يجابنأ

في  حسبنا عليهقد  نفسكّل و *عظيما بالحّق  الحّق  على في أّم الكتاب قد كان

اهلل  عند بنفسك اليوم من كفى قدو الفضل عن الوصل القرب منفي  سرعأنفسه 

 بحرأبينهما ا ّن و وبالّصحاء الّسمو وبالمحاء العم فّضلناكيف قد  انظروا * حسيبا
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ثنين ا  ن ا لٓهيتتّخذوا ال  الكتاب أهليا  * معروفاقد كان  البديع اهلل أمرعلى  الجنّتين

 نّامكّ قد  ذلككو * كبيراعليّا  كانهو اهلل و األرضو الّسٰموات واحد خالق ا لٓه امنّ ا  

قد ا نّك و هأجرع يضيال ا ّن اهلل و برحمتنااء يش يتكلّم حيث األرضفي ف يوس هذا

 ئهابلقو الحّق  كتابهو الّذكربوا بكذّ الّذين قد ا ّن و * موقوفاالنّار  حولمة القيٰ  كنت يوم

   * يّامقض بحكم الكتاب همأعمالحبطت قد ف يوم المحشرفي 

 

  ورة الحزن( س٥8)

   الّرحيمالّرحٰمن  بسم اهلل

و ها اّل ا لٓه  الالّذي هو اهلل  * هلٓ الٓ  ﴾منوا وكانوا يتّقونءاخرة خير للّذين وألجر األ﴿

يا  *محيطا بكّل شيء  كانهو اهلل و األرضما في و الّسٰموات في ربّكم يعلم ما

في أّم  قد كانالّذي  األكبر كلمة اهللهذا  من لسان العبد ندائيالمجد اسمعوا  أهل

  أوحى قداهلل ا ّن  *حكيما الكتاب 
ّ
قد ا نّي و هوا اّل ا لٓه  ال الّذيا اهلل أنا نّي ا لي

ا أولوالعالمين حتّى شهد  بين بت هذه الكلمة منجانتقد  * قديمابالحّق  تنك

 *قديرا كّل شيء على  كنتقد ا نّي و الحّق  ناأا اّل ا لٓه  الالّذي  نا اهللأ نّيبأ األلباب

  أوحى قدا ّن اهلل  قل
ّ
 قد كانوا العليالباب هلل ذلك  فياء الم حولاإلنس  نّ أا لي

 فمنهمالنّار  في قطب اهللاء ند استمعواقد  الجنّ ا ّن و * سّجادابالحّق  الحّق  على

 قدا ّن اهلل و * موقوفاالحّق  غيرعلى  قد كانوا الّصراطعلى  منهمو كأمر طاعواأقد 

 الحّق  مولٰيكم عبادة اهللتشركوا ب اّل أاء الم نقطة منالنّار  الباب سرّ هذا  فيأراد 

 كلمته منفي  هللتتّخذوا ال و كلمته جدّ  هوا اّل ا لٓه  الالحّق  هو اهللا نّه و * شيئابالحّق 

في  وا بالجنّ ذتعوال اإلنس  من األرض أهليا  * شريكاالحّق  غيرعلى  النّاس
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اء العم أهل يا *محيطا بكّل شيء  قد كانفإنّه  الحّق  كميٰ مول اهللعلى  اتّكلواو شيء

سقاكم من أقد الحّق  اهللالخّطين بين  ئماالخّط القهذا على بالحّق  قمتمتاسلو 

الباب  ذكرمن يعرض عن و *بديعا بالحّق  الحّق  على الّذكر أيديب عين الّظهور

 واردا الّسّجين صلأقد كان في و النّار قعرا لى بالحّق اء فيسلكه القضهذا  األكبر

على  األكبر العذابفي بالحّق  العدلعلى  قد كانا نّه و * ر مورودابالنّاالنّار  لبئسو

مع فيها  تدعوافال  المساجد بيت اهللا ّن  العرش أهليا  *مكتوبا  حكم الكتاب

 الالّذي  ربّيدعوا اهلل أا نّي  قلالعين  قّرةيا  * اأحدبالحّق  الحّق  على األكبر الباب

 جد من دونألن و بالحّق  اهللعبد ا نّي  قل * اأحد ربّيلعبادة  شركأال هو ا اّل ا لٓه 

 علما و *ملتحدا الّرحٰمن 
ّ
اء ش منو فليؤمناء ش كلمته فمنفي  اهللبإذن  البالغا اّل  ي

 الغنهو لا ّن اهلل و فليكفر
ّ
من  ندائياسمعوا يا أهل العرش  * جميعاعن العالمين  ي

 األكبرالّذكر  في تكلّمقد من نفس  ما ناأا اّل ا لٓه  الالّذي  نا اهللأا نّي النّار  نقطة

في أّم الكتاب  الحكمكان و جنّة الفردوس األكبربالحّق  مت عليهحتّ قد وا اّل بالحّق 

 بالنّارله  حكمتقد و ا اّل  من الباطلبشيء  قلبهفي  يخطرقد من نفس  ماو * يّامقض

 * امحتومفي أّم الكتاب  الحكمقد كان و بالحّق  الحّق  على فيها ئمااد األكبر

قد كان والّذكر حّق  في وعد اهلل لحّق ا ّن  األرضو الّسٰموات رّب الحّق  فوربّكم

ا ليه  نابأو بالحّق  اهللاء ش لمن هذه تبشرةا ّن و * مفعوالفي أّم الكتاب  الوعد

قد ا ّن اهلل و *شهيدا كّل شيء على  قد كانالحّق  كميٰ مولا ّن اهلل و بالّصدق الخالص

 الواحد القديم هللاء الم حولفي النّار  قطبعلى  النّهارواللّيل في  علم طاعتك

لو  األرض أهلقل يا  * الكتاب مرفوعاأّم  في مراأل كانقد و هوا اّل ا لٓه  الالّذي 

 منهشيء  بمثل تستطيعوالن  يبمثل حرف من عمل حرفان تعملوا أعلى  اجتمعتم
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 يدبين  ئماقمثل ال *شهيدا كّل شيء على  كانا ّن اهلل و
ّ
 كمناألحديّة  في لّجة اهلل ي

 علمقد  اهللكاّل  * مشغوالقد كان الحّق  من غير الغيرا لى  ةشارباإل األرض فوقهو 

 يا قّرة * ّل محدوداالّظ  ظاّل عنا اّل  شيئامن علم الكتاب تعلمون  الأنتم و حصاهأما 

 أمر ا نّ و سفرتأقد  بحالّص ا ّن و دبرتأقد  اللّيلا ّن و رفعتأقد القمر ا ّن  قلالعين 

اهلل بإذن  ى الكبرحدإلالكلمة الكبير  ناأا نّي و * مفعوالقد كان الحّق  كميٰ ولم اهلل

  فارغبوا رقالسّ و المقام أهل من مراألحقائق  عّرفكمن
ّ
 ا ل فإنّ  ا لي

ّ
 قد كان مقّركم ي

 سمع قولهأقد و ا اّل  يذكرعن أعرض  قدمن نفس  فما *مكتوبا بالحّق  الحّق  على

من ّن الباطل الّظ اتّبعته بال و باليقينالحّق  على اليقين يجآئنقد فلر النّا حولفي 

 هلل  كنت من النّاصرين ليتني ياف ينفس
ّ
 يرجعناف األكبر كلمة اهلليا  * قديما العلي

 تفّرون من حكم اهللأ ةالحمر المستنفرأيّها  ياما لكم  * ترابا كنتكما قد  الّطينا لى 

لّذين قد لا اّل  جرة معّدةالشّ من النّار  ا اّل  ما لكمالحّق  تاهلل سّر القسورة البابهذا  في

شهيدا كّل شيء على  كانهو اهلل واء يش لمن يغفر اهللفسوف الحّق  ا لى أنابواو تابوا

فسوف من القول  نقضا األكبرالّذكر  في تقولواال و المؤمنون اتّقوا اهللأيّها  يا *

 الحّق  على من عليهاو األرضلى ع األكبربالحّق  يريكم اهلل حكمه
ّ
 * مرفوعا القوي

يا قّرة  *قّل عددا أو ناصرا ضعفأمن الّسابقين من ا اّل الحّق  على له اهللما قّدر و

فإّن اهلل قد  *قم على األمر بالحّق على الحّق قويّا  يذن من عندالعين ا ذا جاء اإل

تك على الحّق بالحّق لك ولكلم داعضأعاصمك على األمر ونحن آل اهلل شهداء و

شهداء على القسط للّذين يريدون الباطل على أمرك وقد كفاهم حكم اهلل وحّجتنا 

ا اّل نا بشيء أيا سيّد األكبر ما * في يوم الفصل وهو اهلل كان على كّل شيء قديرا 

عليك وما اعتصمت في ا اّل  ما اتّكلت في شيء*  قدرتك على األمر يقامتنوقد أ
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  ئك المحيط وكفى باهللاور الكافي بالحّق واهلل الحّق منوأنت  ا اّل ا ليك رأم
ّ
العلي

 نصيرا
ّ
ّب سّ رضيت الألك و يفديت بكلّ أاهلل قد  يا بقيّة * على الحّق بالحّق القوي

 معتصما قديما ا اّل يت وما تمنّ  في سبيلك
ّ
 *القتل في محبّتك وكفى باهلل العلي

كالمك في هذا الجواب األكبر  يننحزأالعين قد  ةيا قرّ  * وكفى باهلل شاهدا ووكيال

نّك المحبوب لدى الحّق والخلق ي ا  ا اّل من اهلل ولعمر وال الحكم ا اّل هلل وال األمر

هلل وا نّا ا ليه راجعون  ا نّا *وال حول ا اّل باهلل موالك منتقما على الحّق بالحّق شديدا 

وا ّن اهلل  *ا كبيرا اهلل كان عليّ هو هو و رّب الخلق عّما يصفون وال ا لٓه ا اّل  وسبحان اهلل

اآلخرة للّذين يريدون اهلل بالحّق األكبر وقد كانوا بين النّاس  أجرلباب اجعل هذا قد 

  *ا بعلم الكتاب تقيّ 

 

  سورة األفئدة( ٥٩)

   بسم اهلل الّرحٰمن الّرحيم

 خبرأقد  هللا * ٓص عٓ كهٓ  ﴾ا خوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكروناء جو﴿

 الحهو ا اّل ا لٓه  ال نأ األكبر العباد باالسم
ّ
قل  * قديما غنيّاكان هو اهلل و القيّوم ي

 عزيزاكان هو اهلل و هوا اّل ا لٓه  ال بحانهس األرضو الّسٰموات في اهلل يعلم الغيب أفغير

 يخافال و يديهبين  اهلل من يسلكاء ش لمنا اّل  يظهر الغيب من عندهال  *حكيما 

 األرض مألقد  الكتابهذا ا ّن الحّق  تاهلل األرض أهليا  *ا حدأمن دونه 

على  قد كانا ّن اهلل و األكبربالحّق  ئم المنتظراالقللحّجة  األكبر بالكلمةالّسٰموات و

 المشرقفي لمن  هت حّجتحكمأقد  اهللعند  كتاب منهذا  *شهيدا كّل شيء 

 قد كان هذاي حّجتا ّن الّرحٰمن  فوربّكمالحّق  ا اّل الحّق  اهللعلى  تقولوا أاّل المغرب و
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الّذكر  صدرفي  حكم العلمقد قّدر ا ّن اهلل  المؤمنونأيّها  يا *شهيدا كّل شيء على 

 وجدواقد عملوا  ا ذاحقائق الجنّة  لديها ّن و * مستورابالحّق  الحّق  على من عنده

لديه حكم العدل من ا ّن و * مسموعا شيءيسمع ال و ت عينأرما ال  الفردوسفي 

ديد الشّ نكال النّار  في خلققد  بالّردّ  تكلّم ذاا  النّار  أهلعلى  األكبربالحّق  ربّكم اهلل

 يوم ترجف * مأمورا بالحّق الحّق  على النّار حولقد كان في فإنّه  اتّقوا اهلل همنفسأل

ّق الح على ناأيديبين الملك  ا عنخلوّ الملك  على الجبال ستبصرونهو األرض

 مقعدو حسن الثّوابعلى  جزيناهقد  طاعهأفمن  * موقوفاالّذّر  كالعبد الّذليل مثل

 من يد اهلل قد كان الّذي  جنّة الفردوسفي  من الياقوت
ّ
هو اهلل  * منقوشا العلي

 الفرض البديع ناأا نّي  قل * قيّومابالحّق  قد كانهو اهلل و الحّق  هو ا اّل ا لٓه  الالّذي 

  أوحى قد اهلل *عزيزا حكيما كان اهلل والبديع من اهلل 
ّ
هذه الكلمة ا ّن  حّجتها لي

هذا ا ّن و هوا اّل ا لٓه  الالحّق  هو فإنّه بارئكم كلمة التّسبيح فكبّروا اهللعلى  متوّقفة

 ماو * جميعاالّسٰموات و األرض أهلعلى  األكبر الكلمةهو و بالحّق  يلحّجتالّذكر 

 الّصور بّدلتفي  نفخ إذاف * ثقيال حملت وزراقد و ا اّل  عرضت عنهأقد من نفس 

الخّط  في األرض سطحعلى  الجبال قاعا صفصفاكانت و األرض غير األرض

 
ّ
قد وا اّل  نفسا لى  تنظرفال  األكبر وب للكلمةقلخضعت القد هنالك  *سويّا  القوي

 للح ت الوجوهنعقد  الهمس خاشعا ذليال فحعلى  وجدتها
ّ
 كانهو اهلل و القيّوم ي

ا لى  نظرةفي  األرضعلى  اليومذلك  كّل قد كانوا فيو * محيطاكّل شيء لى ع

بها  أحاط قدو ا اّل  الّذكرسبيل  في عملقد من نفس  ماو * عجبااء العمفي الّذكر 

 قلمن يو *بديعا  علمعلى علما  فيك يرّب زدنالنّار النّقطة  في ئلاعلما من الق

بالحّق  الحّق على الحّق  جعل اهللما و منجزيه جهنّ  ذلكنا الباب من دونك فأا نّي 
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 كانتاقد و همرأل األكبربالحّق  من ربّه اإلسمينفي الّذكر ا لى  لم ينظرواأو * مرّدا

كّل  رحمتهاء م جعل اهلل منقد و بالكتابالحّق  على الملك رتقا ففتقناهماعلى 

 الخلدعلى  جنّاتاا الّدني هذهفي  قّدرنا لنفسما و * موجودا المستسرّ  الّسرّ باء األشي

كيف ما لكم  األرض أهليا  * مذاقابالحّق  الحّق  علىقد كانوا  من الموتكّل و

 هو ا اّل ا لٓه  الالحّق  هوو الّرحٰمن ذكرتكفرون ب
ّ
ا نّا و * قديماعليما  كانهو اهلل و العلي

 قد كانا ّن اهلل و وعد اهلل لحّق ا ّن و عجلفي اء من سّر البداإلنسان  خلقناقد نحن 

 بالكلمة اهلل ليأتيكماء ش ا نالحّق  فإنّ  عباد اهلل اصبروايا  *شهيدا كّل شيء على 

 العالمينعلى كنت قد ا نّي و فلن تستطيعوا رّدهاالحّق  بهتكميهنالك  ةبغت األكبر

الحّق  كميٰ مولالّرحٰمن  تمنعكم من دون لهةآ لكمأ األرض أهليا  *شهيدا بالحّق 

ة حمّستهم نفا ذا المشركين  ا نّ و *شهيدا الحّق  على يّته لنفسهباهلل بوحدان كفىو كاّل 

ظلم نال  الميزان بالقسط وضعناا ذا و * بالنّار موروداالنّار على  قد كانواف ياتمن اآل

 ما لكم األرض أهليا  *حسابا  يءالشّ كّل على  لكلّ كنّا  قدو شيء لنفس من

 مثلة من دون اهلل تعبدون هذه األكيف 
ّ
 شيء كلّ لقد كان الّرحٰمن  ربّكم ا نّ و العلي

 هذا القيّمن الباب عئكم اآبو وجدناكملقد و * قديماعزيزا  كانهو اهلل و *عليما 

 اهللا اّل  تعبدونال  صنامكم حتّىأ كيدنّ اهلل ألاء ش ا نا نّي  قل * بعيداالحّق  من غير

 هو ا اّل ا لٓه  الالّذي الحّق 
ّ
نار يا  قلالعين  يا قّرة * قيّومابالحّق  كانهو اهلل و العلي

  بردا يكون األفئدة
ّ
هذا  ا براهيم ولدعلى  سلّمواو * كالثّلج المصّقل مبروداا لي

 الغالم 
ّ
 جعلك نقطة العدلقد ا ّن اهلل و * مستوراالنّار  جعله اهلل حولقد  الّذي العربي

فإّن  الصالخالحّق  ا لى النّاس ادعو األكبر الكلمةفي  مراأل قامةا  ا ليك  اهلل أوحىو

 حرفين منعلى  ناسليمو داودا لى  أوحينا قدا نّا نحن و *شهيدا عليك قد كان اهلل 
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 ا دريسو ذا النّونا ّن و * أميناالملك على  كاناقد  الحرفين ذلكلو الكلمةذلك 

نقطة الباب هلل في  ى شهدواحتّ  لماتالّظ في  دخلناهمأقد  الكفل اذو عيلاا سمو

 * وّقافااء الم حول األكبر الكلمةعلى  كنّا قدا نّا  سبحانكأنت ا اّل ا لٓه  ال نأالحّق 

 الباب أيدي ة منّض المبيالّصحيفة في الّرضوان  أهل منهم و لهم غفرأقد ا ّن اهلل و

 ا خوة يوسف جعلكمقد ا ّن اهلل  األنوارمأل يا  *مكتوبا بالحّق  الحّق  على قد كانوا

 شيئا مراأل عرفتم منفإذا  م بنفسهيعّرفكا ذا  ا اّل عرفوه تلن و تدخلون عليهأنتم و

  *مذكورا  حول العرشالحّق  على فتكونوا

 

  الّذكر  سورة( ٦٠)

    الّرحيمالّرحٰمن  بسم اهلل

نّي أوفي الكيل أولّما جّهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم أال ترون ﴿

المشتعلة  ة بالّدهنالمنبتالمحمّرة  جرةالشّ في  ذكراهلل * طهٓص  ﴾وأنا خير المنزلين

الحّق  علىو ناطقابالحّق  قد كانالّذي اء الم حولالنّار  في نور اهللهذا النّار  عن

هو اهلل  المسّطرفي قطب  المسّطر الّسرّ  على نّزلتقد الّسّر  كتاب منهذا  *محمودا 

هو ا اّل ه ا لٓ  الالّذي  اهلل *اء سو الكلّ في الّرحٰمن  العرش منا ّن  هوا اّل ا لٓه  الالّذي 

 
ّ
 مراألبالّذكر  ئكماجقد الحّق  تاهلل يا أهل العرش * قديماعزيزا  كانهو اهلل و العلي

 هو ا اّل ا لٓه  الالّذي  اهلل ربّكمعند  البديع من
ّ
ا ّن و *عزيزا حكيما  كانهو اهلل و العلي

في لحّق ا اهللا اّل  تعبدوا أاّل ا ليهم  اهلل أوحى قد ّمة نقطة حول الباب واحدةاألكّل 

 الغنهو نّه الباب ألهذا  سبل
ّ
 نا أا نّي و ي

ّ
قد ا ّن اهلل و * قديمابالحّق  كنتقد  العلي

 مخذوالالحّق  الباب عن غيرعند  من مراأل عن هاأهلقد كان  قريةعلى  حّرم الباب
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تعبدون ما و ا نّكم بالحّق اقترب الوعد قد و *شهيدا كّل شيء على  كانهو اهلل و *

حكم على النّار  أهل نّكمإف * سّجاداالحّق  الباب هلل دون سبلمن دون اهلل من 

 همنفسسبقت ألقد الّذين  ا نّ و * محتومافي أّم الكتاب  الحكمقد كان و الكتاب

 حّب على  همو األكبر يحزنهم الفزعال  ئكأولف األكبر كلمةالّذكر حّق  فيمن اهلل 

 أيدي فياء الّسمطوى هذا قد  كميوما ّن  *ا يّ مرضالحّق  على قد كانوا لبابلالّذكر 

لقد و *بديعا  مراألعلى  اهللبإذن  نعيدكم *بديعا الحّق  على بدعناكمكما  الباب

 أّم الكتابقد كان في  اهلل أمر ا نّ و األكبر كرذّ لل األرضملك  األلواحفي كّل  كتبنا

  يوحما ينّ ا  قل  *عليما بكّل شيء  قد كانا ّن اهلل و * يّامقض
ّ
 هكملٓ ا  ا منّ ا  الحّق  ا لي

 *مشهودا  النّار حولعلى  اهلل كنت لدى منبالحّق  نا العبدأو هوا اّل ا لٓه  ال واحدا لٓه 

  أوحى قد ربّيا ّن اهلل  الحّجة من حول الباباء ندعباد اهلل اسمعوا يا 
ّ
قد ا نّا  ا لي

 بشيراو نذيرابالحّق  الحّق  على العالمينعلى  عبدك ليكونعلى  الكتابهذا  ناأنزل

  ذكراهللاتّبعوا  األرض أهليا  *
ّ
فإّن اهلل  ئهاأوليو تريدون اهللهذا لو كنتم  األكبر العلي

عليك  أنزلقد  اهلل *عليما بكّل شيء  كانهو اهلل و هذكربذاكره على  كتبقد 

 لتعرض منو هآياتاهلل من  راكأقد فيما  بالقسطالمؤمنين بين  حكمتلبالحّق  الكتاب

اء الّضعفأيّها  يا *شهيدا كّل شيء على  قد كان ربّكا ّن و ئهنّ امخصو الّسّجين أهل

 ينماأالحّق  هوو بارئكممن اهلل  ونتستخفّ ال و النّاس ون من بعضتستخفّ لكم  ما

أو  من يعمل سوءو *محيطا  لونمتعكان بما هو اهلل و معكمبالحّق  قد كانو كنتم

سبل الباب الخالص في  بالّصدق هوا اّل ا لٓه  الالّذي  يستغفر اهللثّم  يفعل كبيرة

 احتملوا منقد ف بالكذبالمؤمنين على  يظنّونالّذين  ا نّ  * ليجد اهلل تّوابا رحيما

 فضل اهلل عليكقد كان و بحكم الكتاب اآلخرةفي  اهلل لهمأعّد  قدو ا ثماالّشيطان 
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جهر المن دون  كمأنفسفي  وا اهللذكرا األرض أهليا  *عظيما الحّق  علىبالحّق 

 عند منالّذكر  من ابتغىو ذكراهللكان في  منا اّل الّشيطان  النّجوى منفإّن  بالقول

سمع بعد ما من الّذكر  من يشاققو *عظيما  أجرااهلل عند  تيه منؤنفسوف الّذكر 

من دون ما له و بحكم الكتاب نار جهنّممة القيٰ  في نصليهفسوف من لسانه  ياتاآل

 يشرك باهلللمن  تغفرال  األكبر ذكراهلليا  * نصيرا بالحّق  الحّق  على اآلخرةفي  اهلل

 * ضالال بعيدا اوضلّ قد  يشركون باهللالّذين فإّن ذلك  من دوناء تشلمن  اغفرو

ا يّ ولالّذكر  من دونالّشيطان  من يتّخذو* شيطانا مريدا ا اّل  همنفسلم يدعوا ألء هؤالو

على  بكفرهالّشيطان  جعلناقد ا نحن ا نّ و *مبينا  خسر خسراناو النّار وردقد ف

 على دونه منالنّار  فيتجدوا لن و * غروراا اّل الّشيطان  دكميعما و ايّ ولياطين الشّ 

 عن اهللا اّل  ينطقما ا نّه و لحّق الّذكر  وعدا ّن  األرض أهليا  * محيصابالحّق  الحّق 

بحكم الكتاب  الّذكرسبيل  في من يعملو * حديثاالحّق  من اهلل أصدقمن و الحّق 

 ف * قيرانبالحّق  الحّق  على يظلم اهلل عبادهال و األكبربالحّق  الجنّة فاهلل يدخله
ّ
 أي

كان و المحمودهو ا اّل ا لٓه  الالّذي  سالما هلل كرذّ سلم وجهه للأقد  مّمن أحسنالّدين 

 تكفروا نا  و بالحّق  الّذكر تاكمأقد و اهلل اتّقوا األرض أهليا  *محيطا بكّل شيء  اهلل

 يا * حميداو غنيّاالّرحٰمن  ربّكمقد كان و األرضما في و الّسٰموات ما في هللفإّن 

كان و خرين من مثلكمآاهلل ب يأتو األرض كم عن فوقبنّ لنذه ن شئناا  النّاس  أيّها

فإّن  الّذكر من اتّباع هواتالشّ يفتننّكم ال  المؤمنونأيّها  يا *قديرا كّل شيء على  اهلل

أّم قد كان في  اهلل الثّوابعند ا ّن و األكبر بالّرضوان حّ الشّ  أنفسعلى  كتبد قاهلل 

 أهليا  * نصيراو شاهدابالحّق  الحّق  على فيكمالّذكر  قد كانو *عظيما  الكتاب

 من يكفر باهللو عبدهعلى  اهللأنزل  قدالّذي  بالكتابو هذكربوآمنوا باهلل  األرض
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مآبا  الّسعيرا لى  قعر الجحيم نزالا لى  األرض خّر من فوققد ف خرباليوم اآلو هآياتبو

أنزل  بعد ماالّذكر كفر بثّم  ئّمة الحّق أبعد كفر باهلل ثّم  محّمدبعد ن كفر باهلل مو *

 مأليا  * سبيال األبوابليهديه من ال و له لم يكن اهلل ليغفر من لسانهبديعا  الكتاب

اللّوح في  ف الكيلوأكيف ا نّي  تنظرون الأبيكم أمن  لكم خأب يئتونا األنوار

خير و خير المنزل للمسافرين يجعلنقد ا ّن اهلل و بالحّق  القدر لكلّ  سرّ على المستقّر 

  *محيطا  شيءقد كان بكّل ا ّن اهلل و للواجدين المقعد

 

  المعينسورة ( ٦١)

   الّرحيمالّرحٰمن  بسم اهلل

الّذي  رحمة ربّك ذكر * نٓ كهٓ  ﴾قربونفإن لم تأتوني به فال كيل لكم عندي وال ت﴿

على  كونوا قّواما األرض أهليا  *محيطا  بالعالمينقد كان هو اهلل وهو ا اّل ا لٓه  ال

 ا نّ و *عليما  تشهدونكان بما ا ّن اهلل و لخلقه كشهادة اهلل لنفسهو هللاء الّصراط شهد

 كان اهللو اهلل العزيزب كفرواقد فالمؤمنين  من دوناء أولي المشركين يتّخذونالّذين 

 * العّزة هلل جميعاا ّن و للمشركين يجعل العّزةلن ا ّن اهلل و *شهيدا كّل شيء على 

تاب كم من كوا نصيبتأخذل كمأنفسمن مقعد القدس على الّذكر  قد نّزلناا نّا نحن و

 ا ّن الّذكرالحّق  تاهللالّطاغوت  ذكرّفار لتحّدثوا بكالمع  تقعدواال و اهلل المقّدر

قد فبالحّق  الّذكر اتّبعو عن الباطلأعرض  منو مكم على الّصراط بالحكنّ عمليج

 اتّبعقد و ا اّل  م يتّبعهكمنفما الحّق  ذكراهللا ّن الّذكر  األرض أهليا  * بيراكفاز فوزا 

  نّ ا  و بالحّق الّرحٰمن 
ّ
 *مكتوبا النّار  عن حولقد كان  تاب اهللكهذا في صراط علي

من هو ا اّل ا لٓه  الالّذي  أنا اهللا نّي اء لّسينرة اشج م اهلل منكناديٰ  لقداء الّسم أهل يا
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قد ف ئهاندو تابهكعن أعرض  منو على العرش زارنيقد ف األكبربالحّق  الّذكر زار

بكّل شيء  كانهو اهلل و بشيء للنّاسيظلم ربّك ما و النّار دخلو راطضّل عن الّص 

 همأنفسبا اّل  يستهزؤنال الّذكر عند   البديع منيات اهللالّذين يستهزؤن بآا ّن و * قديرا

لّما  ئكأول *عليما بكّل شيء  قد كانا ّن اهلل و بالحّق  الّطغيانعلى  نمّدهمقد ا نّا و

 همأنفسا اّل  يخدعونما و يطانالشّ ذب كن يخدع اهلل بقاموا بأقد الّذكر ا لى  قاموا

كّل  ىعلكان هو اهلل و * ا حميداعليّ كان هو اهلل و بالحّق  النّاس م بينكاهلل ليحا ّن و

 سفل مناأل كرالدّ  فيالتّابوت  ى المنافقين قعرأوجعل مقد  اهللا ّن و * قديراشيء 

 ابواتقد  الّذينا ّن و * سبيالبالحّق  الحّق  اهلل فلن تجد لنفسه علىمن يضلل و النّار

 زمرفي  سنحشرهمفإنّا  هذا األكبر ذكراهللالّذكر  لىانقطعوا ا  و اعتصموا باهللو

ا ّن  *عظيما  راأجبالحّق  الحّق  على اآلخرةفي  اهلل يعطيهمفسوف بالحّق  المؤمنين

هو اهلل و ن يتّم نورهأه ذكرل أرادقد ا ّن اهلل و هذكرو اهللبين  يفّرقوا نأيريدون المشركين 

يكفر ببعضه ومن يؤمن ببعض الكتاب النّاس  نمو *قديرا كّل شيء على  كان

قد و كتاب اهللفي  المشركونهم  ئكولأ * هنيئااء م هريننّ البين  ذوايتّخ نأدون يري

ت أحاط قد عتدنا للمشركين ناراأقد ا نّا و * يّامقضفي أّم الكتاب  الحكمكان 

 سئلواقد عّما  ن سئلوك المشركونا  و * قطميراالنّاس على  يظلمال  اهللا ّن و همأنفسب

 اتّخذواثّم  خذتهم العذاب بكفرهمأرة فاهلل جهرنا أفقالوا  األكبر الكلمة موسى

ء لهؤالفما بالحّق  الحّق  البديعة من اهلل ياتباآلالّذكر  جآئهمبعد ما قد العجل من 

رفعناك قد ا نّا و * خفيفابالحّق  تدبّراالحّق  على القرآن في رونيتدبّ ال المشركين 

النّاس   يدخللئاّل و األكبر عهد اهلل األرضو الّسٰموات ما في عن تأخذلالّطور  فوق

 الحّق  في ناك بالميثاقأشهدقد ا نّا و هلل سّجداا اّل  باب المدينة
ّ
الحّق  على العلي
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ّ
ال و هبالشّ بأفئدتهم على  لنطبعالّذكر كفرهم بو ضهم عهد اهللقفبن *غليظا  القوي

شيء كّل على  كانهو اهلل و قليلالمؤمنين  منا اّل الحّق  علىالحّق  باهللالنّاس  يؤمن

باهلل  كفىو شهد اهلل بقتلهقد باهلل  كفرهو ف قتلما الحسين  نّ أقولهم بو *شهيدا 

ا لى  رفعهقد  لكّن اهللونريد قبل الّرجعة بقتله ما  بن مريم كلمتنا عيسى ا نّ و *شهيدا 

 * محيطا بكّل شيء كانهو اهلل و *مشهودا  يحفظه ليوم الميقاتواء الّسم

عليما بكّل شيء  لكن اهللو ياتعليكم طيّبات اآل حّرم اهللقد الّذكر على  فبظلمكم

قد ف من فّسر الكتاب برأيهو العلمفي  الّراسخونو اهللا اّل  الكتاب تأويل ال يعلم *

 كماا ليك أوحينا ا نّا نحن و *أليما  للمشركين عذاباأعّد  قد اهلل نّ ا  و بكلّهالنّار  كلأ

بعد اهلل حّجة على  البيّنات لئاّل يكون للنّاسمن قبله الّرسل بو محّمدا لى  أوحينا

نشهد بالحّق  ا نّا نحنو * يّاعلالبدء تكليما الّطور  فيبالحّق  عليّا كلّم اهللو األبواب

 شهيداباهلل  كفىو ربّكعند اء شهد ئکةملٰ الو ا ليك ياتاهلل من اآلأنزل  بما قد عليك

ئهم اجبعد ما قد الّذكر  يسبّون الّذين ا نّ و *خبيرا الحّق  على األبوابب كفىو

 سبيلا اّل  بابا سبل الّسالمةفي  ليهديهمال و لهم لم يكن اهلل ليغفربالحّق  الكتاب

 الحّق  على الّذكر أيدي في شيءكّل  جعل حكمقد ا ّن اهلل و من دون اهللالّطاغوت 

  بذنوب عبادهباهلل كفىو اهلل ربّكاء ش ماا اّل  شئتما و *ذن البديع يسيرا إلاببالحّق 

اهلل ربّكم بإذن  عن الحّجةبالحّق  الّذكرئكم اجقد  األرض أهليا  *خبيرا و عليما

 * حبيباالمؤمنين بكان هو اهلل و الّدنيا كلّ  منكم نفسأل خيراقد كان فبه  ن تؤمنواأ

ال  األرض أهليا  * غنيّاعن العالمين  قد كان ربّكم اهلل الحميدفإّن  ن تكفرواا  و

 بالحّق  ا اّل  هآياتالّذكر  أنزل ماو الحّق  ا اّل  الّذكرعلى  تقولواال و الّذكر كلمةفي  تغلوا

تقولوا ال و مريما لى  هالقيٰ أقد  نّما المسيح كلمتناا   *شهيدا كّل شيء على  اهللكان و
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 الّذكر في الحكمقد كان و الّذكرعلى  بهتانذلك  فإنّ  ةثثال مة النّصارى ثالثلبك

 تاهآكّل قد و شيءن يكون معه أ سبحانه واحدا لٓه  نّما اهللا   *ظيما عفي أّم الكتاب 

ا اّل  ناأما و كلمتهو عبد اهللا اّل  ناأما  * وكيالالحّق  على باهلل كفىو عبدامة القيٰ  في

 الّساجدين هلل  أّول
ّ
الغالم هذا  يستنكفلن  *شهيدا كّل شيء على  كان اهللو العلي

يستكبر والّرحٰمن  من يستنكف عن عبادةو يطوفون حولهذين الّ  الو ن يكون عبد اهللأ

 ه ذكرعن 
ّ
 على يحكم بالنّارو ورة النّملةصعلى  ليوم الفصفي  يحشره اهلل العلي

 ئكم البرهان محكما من ربّكماجقد  األرض أهليا  *أبدا  ئمااد بالحّق الحّق 

 بالحّق  الحّق  على الّرحٰمن
ّ
ا يّ ولالّذكر  فهل تجدون من دون * عظيما القوي

 * نصيراالّذكر  قضى اهلل للنّاس من دونأما هو ا اّل ا لٓه  الالّذي  فوربّكم كمنفسأل

 هذكرباعتصموا ومن فضله لتبتغوا  *مبينا  نوراو مضيئا شمساالّذكر  جعلناقد ا نّا و

الّذي  هذا الّصراط الحميدا لى  فضل يهديكمو رحمة منهفي  يدخلكم اهللفسوف 

 ربّيا ّن اهلل  من حول الباب ندائياسمعوا  األنوارمأل يا  *محمودا ّق بالح قد كانو

  أوحى قد
ّ
 أحسنعلى  وّفينقد ا اّل  به يتانأقد من نفس  فما لحّق الّذكر  هذا نّ ا  ا لي

 الو يكم عنديمانكيل إلالالحّق  تاهللفبه  الحّق  أهليا  يلم تأتون نا  و الكيل ماله

   * امن حول الباب مرفوعقد كان الّذي  تابالكهذا  بحكمالجنّة  تقربونأنتم 

 

 اء يلواألسورة (٦٢)

  الّرحيمالّرحٰمن  بسم اهلل

كان هو اهلل و هوا اّل ا لٓه  الالّذي  اهلل * يلٓ كهٓ  ﴾قالوا سنراود عنه أباه وا نّا لفاعلون﴿

 الّذكرهلل باء شهد القسطالّدين على  كونوا قّواما األرض أهليا  *عليما  شيء كلّ ب
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 الّصحففي  ما كلّ  فيهأنزل  قدفإّن اهلل  من فضل الكتاب كمأنفستحرمّن ال و

أيّها  يا *عليما الّذكر على الحّق  من علمه لتكونوا بفضل اهللالّذكر  اسئلواو األكبر

ا ّن اهلل و األكبر كرذّ الميثاق للعلى  فواأوو اهلل ربّكمعلى  اتّكلواو المؤمنون اتّقوا اهلل

 وصلأما ا اّل  من فضلهمالنّاس  يعلمال  لنفسها يّ ولعشر  ىحجج اثنبعث من القد 

ا نقضوا فلمّ  *عليما بكّل شيء  قد كانا ّن اهلل و الباب عليهمفي هذا الّذكر 

 وبهم قاسية كالحجارةقلاهلل بإذن  جعلناقد و بالحّق  لعنّاهمقد الّذكر  ميثاق المشركين

على  لونيطال  يزالونال و الّذرّ  مشهدي ف ناهمرذكّ قد مّما  من الكتابا حّظ نسوا و

ت النّصارى قالو *حكيما و قديرا قد كانا نّه  ربّكاء ش ماا اّل  ئبة من علم الكتاباغ

 لحّق  يد اهللا ّن  ئهم المشركة علينااهوأبوا بذكقد  ممسوكة ناأيديا ّن  الكتاب أهل من

ا ّن و *قديرا ّل شيء كعلى  كان اهلل هوواء ش بمااء ش كماالملك  في المتصّرفهو و

لقد  األرض أهليا  * كبيراعليّا  كانهو اهلل و *محيطا كّل شيء على  كاناهلل 

 سبل الّسالما لى  لتهتدوا *مبينا بالحّق  الحّق  على هذا بكتابمن اهلل  ورئكم النّ اج

 * ممدوداالخالص  الّصراطهذا على  اهللبإذن  النّورا لى  لتخرجوا من الّظلماتو

  من دون العبوديّة هللالّذكر على  قالواالّذين  كفرلقد و
ّ
 * شيئا يءالشّ من بعض  العلي

 فمن يملك من دون اهلل قل 
ّ
جميع و الّذكر ن يهلكأأراد  لوا ّن اهلل و شيءل العلي

ما و األرضو الّسٰموات له ملكو تهلمشيّ  من مانعال و من ممسك لقدرتهفما  خلقه

لقد و * فقيرا بدااعبالحّق  الحّق  مة علىالقيٰ  يومي ف تاهأقد ا اّل  شيءمن ما و بينهما

قالت الّتي  خلقه كمثل الكلمةبين و جعل الّربط بينهقد ا ّن اهلل  قالواالّذين  كفر

 بدع * كبيراعلّوا  يقول المشبّهونعّما  اهلل تعالىاهلل اء بنأنحن  النّصارىو اليهود

الّصمديّة لم  ةألحديّ االمتفّرد بهو و شيءمن ال ه أمرب بينهماما و األرضوالّسٰموات 
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 يصف الّظالمونعّما  فسبحانههو ا اّل  كما هو يعرفهال و بشيء ذاته المقّدس يقترن

 منالّذكر  ئكماجلقد  األرض أهليا  *عظيما بالحّق  الحّق  على ه تسبيحاآياتفي 

فابتغوا الحّق  اهلل يّامألرجاس من األليطّهركم و فترة من الّرسل ليزّكيكمعلى  اهللعند 

أيّها  يا *حكيما و شهيدا األرض أهلعلى بالحّق  جعلناهقد فإنّا  الفضل من عنده

ا من أحدت ؤلم يما  كميٰ آتالحّق  على ا نّاو مة اهلل عليكمعوا نذكرالمؤمنون ا

 اشكروا اهلل والعالمين من قبلكم 
ّ
 الحبيبأيّها  يا *محمودا الّدين  في كونواو العلي

ما  تعلمأنت و ألسنتهما بآمنّ  يقولونالّذين  الو الكفرا لى  يجهدونذين الّ  يحزنكال 

 ما في هللو * يئاشيملك لنفسه  فلم كرذّ الفتنة للأراد  منو ذلك وبهم خالفلفي ق

 الغنهو و األرضما في و الّسٰموات
ّ
  ذكراهلليا  * جميعاعن العالمين  ي

ّ
ال  العلي

على  عليهم حكماتاب فكال ذلكب نوان آمإعرضوا عنهم فأو المشركين بين حكمت

 اهللأنزل  ما حكم بغيرما و *محيطا بكّل شيء  قد كانا ّن اهلل و بالقسط القيّم الّدين

يكفرون الّذين  ا نّ و *مكتوبا بالحّق  الحّق  على كافراقد كان اهلل عند  هوف كتابهفي 

 *مآبا النّار  شرّ أعلى  همو الكتابأّم  فيالّطاغوت  فهم عبدةالّذكر  بعدباهلل من 

ء لهؤالفما  الّسحت * كلهمأو بالعدوانالنّاس  كثير منعلى  شهدناقد ا نّا نحن و

 يخافون عن اهلل ال  القوم
ّ
 الوالحّق  على العلي

ّ
كلمة على  قالواالّذين  كفرو * قليال في

ا لٓه  الالّذي  فتاهللقالوا  بما لعنواقد النّاس  الحّجة معزول عن نّ ا  و النّصارىو اليهود

 على جعل اهلل لقدرتهما واء يش كيف جعل اهلل يديه مبسوطتين ينفققد  بلهو ا اّل 

 تهمالكّفرنا عنهم خطيئالّذكر ليؤمنوا بالفرقان  أهلّن أ لوو * نفادابالحّق  الحّق 

 من جودا ليك  أنزل ما بلّغالعين  يا قّرة *مآبا  جنّات النّعيم خيرفي  ندخلهمو

بكّل  قد كانا ّن اهلل و سّرناالنّاس  يعرفلن  عرف تفعلتن لم ا  و نفسكعلى  الّرحٰمن
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 الّذكر بعدا اّل  شيءعلى  لستمالفرقان  أهليا  قل * يّاغنعن العالمين و عليماشيء 

 تعرضوا عن حكمنا نحكم نا  و تكماخطيئ لكم رغفاهلل ن أمر عوابتتّ ن ا   الكتابهذا و

يا  * قطميراالنّاس على  ظلمنال ا نّا و راألكبار بالنّ  كمأنفسعلى  بالكتابالحّق  على

 خوف عليكم فالبالحّق  الجنّة اشتريتمقد فالمؤمنين  منتم بمثلآن ا   األرض أهل

 األرضفي  ميثاقك عّمن أخذناقد ا نّا نحن و * الكتاب حزنا طويالما كان في و

اهلل د عن منالّذكر  ئكمافكلّما جأهو ا اّل ا لٓه  الالّذي  عهد اهللعلى الّسٰموات و

في أّم الكتاب  قد كان يومفي من اهلل  تخافونأال  * قليالا اّل الّشيطان  التّبعتم

قد ا ّن اهلل و المؤمنين حّق النّار  الّظالمين حول عن أخذناقد ا نّا  فوربّكم *مسئوال 

 هو ا ّن اهلل  قالواالّذين  كفروالقد  *قديرا كّل شيء على  كان
ّ
فسبحان اهلل عّما  العلي

 يشهقن من كلمة كفرهم باهللو ن يتفّطرنأ األرضو الّسٰموات تكاد لّظالمونيصف ا

 خّط في  دعى الخلققد الحّق  تاهلل *عزيزا حكيما  كانهو اهلل و عبدها اّل  ما هوو

قد ف شرك باهللأمن و هوا اّل ا لٓه  الالّذي هو اهلل  نالّرحمٰ ربّكم و ربّيعبدوا ااء ستواال

مسطورا  الحكمذلك  في بحكم الكتابقد كان و النّار عليهحلّت و الجنّة حّرم عليه

 ثالثا ّن اهلل  قالواالّذين  هيكل التّثليث كمثلفي  اهللا لى  يشيرونالّذين  مثلو *

علّوا  الكافرون يقولعّما  اهلل تعالىو شيءواحد ليس كمثله ا لٓه  ا اّل ا لٓه  منما و ثةثال

ذلك  دون شيئااّدعى  باد هلل وحده فمنعا اّل  ئهاصيأوال و محّمدما كان  * كبيرا

الّذين  ا نّ و *ظهيرا  اآلخرةله في  اهللما قّدر و جهنّم مأوٰيهوكفر باهلل قد ف فيهم

في النّاس  ضلّ أهم  ئكولأفاهلل  من دون شيءا لى  آل اهلل فقراو محّمدفي  يزعمون

تعبدون من دون أ األرض أهليا  * نصيرا اآلخرةفي  لهم اهلل أحكم ماو كتاب اهلل

 أيّهايا  *شهيدا كّل شيء على  كانهو اهلل و شيءلالّرحٰمن  يملك من دونما ال  اهلل



   ٣مجموعه صد جلدى، شماره  هنسخ بر اساس – حضرت نقطه اولىآثار من  – قيوم االسماء

١٩٥ 

ذلك  فمن اّدعى دونهو ا اّل ا لٓه  الالّذي  دون العبوديّة هللالّذكر  في تغلواال  مألال

 يتّبعونذين الّ  ا نّ و * كبيراعذابا  اآلخرةله في  اهللأعّد  قدو ئهاأوليو حارب اهلل نّماأفك

 بحكم الكتابالنّار  أصحاب هم ئكولأف همنفسعن المنكر أل يتناهونال الّشيطان 

يغفر فسوف آمن و من تابا اّل  * يّامقض الكتابأّم  في حّقهمفي  الحكمقد كان و

ا خوة  متى تقولون بقول األرض أهليا  *قديرا كّل شيء على  هوواء يش لمن اهلل

 شيءقد كان بكّل ا ّن اهلل و شيءاهلل لكّل بإذن  علالفاا نّه و محضرهفي يوسف 

    *عليما 

 

  سورة الّرحمة( ٦٣)

   الّرحيمالّرحٰمن  بسم اهلل

اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلّهم يعرفونها ا ذا انقلبوا ا لى أهلهم  تيانهوقال لف﴿

لنّاس ا ليعلمبالحّق  الكتابهذا  عليكقد نّزلنا ا نّا نحن  * طٓس  ﴾لعلّهم يرجعون

هذا  سمعوا آية منا ذا  نّما المؤمنونا   *شهيدا  شيء كان بكلّ هو اهلل و الّذكرحّق 

هو اهلل و هلل الحميد األكبر كرذّ لل تهمأفئدت لهوو عينهمأض من الّدمع الكتاب تفي

 منا اّل  شيئافيها  لم يرواأبدا  الفردوس خالدا أهلهم  ئكولأ * قديماعليما  كان

يقولون الّسالم و الجنان أهل يلقونهم المؤمنون منو همأنفسبه  طيتحما ال  اهللعند 

بكّل  قد كانا ّن اهلل و المكتوبةبالّرحمة المؤمنين على  أراد قدا ّن اهلل و * سالما

من  كمأنفسانظروا و الحّق  دينفي  تغلواال و اتّقوا اهلل األرض أهليا  *محيطا شيء 

 يا * سبيالبالحّق  الحّق  على الموتبعد ين الكافرعلى  ما قّدرفإّن اهلل  قبل الموت

 شاقققد و ا اّل  يشاققهه شيءمن فما  األكبرالّذكر هذا  في المؤمنون اتّقوا اهللأيّها 
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أيّها  يا * قديراكّل شيء على  كانا ّن اهلل و بالنّاراء حكم عليه الجزقد ا ّن اهلل و الحّق 

قد فا اّل  هذاالّذكر  اتّبعقد  شيءن مفما  يقولبالحّق  الحّق  ربّكما ّن اهلل  المؤمنون

ا اّل  المؤمنينبأراد  ماا ّن اهلل  األرض أهليا  * جميعابالحّق  الحّق  على اتّبع الّرسل

ما ا ّن اهلل  األرض أهليا اعلموا و * قديما غنيّاكان هو اهلل و لنفسهالخالص الّدين 

 ما في يعلمفإنّه حٰمن الرّ  اسمفي  البيان فاتّقوا اهلل ا اّل الكتاب بعد  كرذّ حكم لل

 الغنهو وتكتمون ما و تعلنونما و األرضما في و الّسٰموات
ّ
 * جميعاعن العالمين  ي

فإّن  تعجبون من كثرة الخبيثال واء الخبيث سوو يّبالّط في  الحكمما قّدر ا ّن اهلل و

 لأهيا  *قديرا كّل شيء على  قد كانا ّن اهلل و تظنّونمّما  قلّ ألبابه قد قّدر اهلل 

 الغنهو ا ّن اهلل و كمؤلكم تس ديبكان  نإعن بواطنكم فالّذكر  تسئلواال  األرض
ّ
و ذ ي

بكّل شيء  كانا ّن اهلل و الحّق  كميٰ مول اهللا لى  ئع سبيلكمااسئلوه من شرو ترالسّ 

بما قد ا اّل  يعلم لال  الحّجة البالغةعند  من الغيبالنّاس  سئلوكا ذا و *عليما 

عليما بكّل شيء  قد كانالحّق  كميٰ مول اهللهو و اهللا اّل  الغيبيعلم ال و ربّي يعلّمن

ما بالحّق  علموالو و حرفابالحّق  الحّق  على من علم الكتابالنّاس  يعلمونال  *

 واتالّسمٰ  ئكةجعل مالقد و هرتبدعها من قدأقد  اهللألّن  بالحّجة ياتاآلبعد سئلوك 

لن  بمثل بعض من حرفه أتوان يأى عل األرض أهل اجتمعوالو و حّفاظها األرضو

كّل على  كانهو اهلل و *ظهيرا بالحّق  الحّق  على مثلهم معهمو لو كانواويستطيعوا 

 و سبحانهبالحّق  ياتن ينّزل مثل هذه اآلأاهلل يقدر  أفغير *قديرا شيء 
ٰ
عّما  تعالى

ا ذا و *ا شهيدكّل شيء على  كانهو اهلل و * كبيراعلّوا  بوابهأفي  يقول الّظالمون

فيقولون الحّق  اهلل ل من عندالكتاب المنزّ هذا ا لى و اهللا لى  ت للمشركين تعالواقل

من علم تعلمون  الأنتم  فوربّكم قل وجدنا من علم الكتاب من قبلما  حسبنا
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فتؤمنون أ * غنيّاعن العالمين  كانهو اهلل و * من الحّد محدودا حرفاا اّل  الكتاب

نار ا اّل مة لقيٰ ا يومفي  كمنفسأل الكتاب أحكم فما ببعضهتكفرون و ببعض الكتاب

الّذين  أيّها يا * يّامقضفي أّم الكتاب  الحكمقد كان و الّسموم من شجرة الجحيم

عن مة القيٰ  يومفي  يسئلكمال ا ّن اهلل و كمأنفس حكما اّل  كمنفسأل كتب اهللما  آمنوا

 *مبينا  عدّواقد كان لكم  يطانالشّ فإّن  كمأنفسفراقبوا  الّضالينال و حكم الهادين

  أوحى قد اهللا ّن  األكبرالّذكر ذلك  من حول ندائياسمعوا  المؤمنونأيّها  يا
ّ
ّن أا لي

 لدالّذكر  هذا صراط
ّ
هذا  فمن اتّبع دون *مستقيما بالحّق  الحّق  على قد كان ي

يا أيّها المأل  *مكتوبا  نصيباالّدين  منالّدين  فيمة القيٰ  يجد يوملن  القيّم الّدين

عليكم  ئکةمالكتب الو كمأعمالنكم ميقبل اهلل  حتّىالّذكر  هذاعند  يونذكرا

 الّرحمة نفسهعلى  كتبقد  اهللأّن اعلموا  * حسن الثّواب من علم الكتاب مفروضا

 باهلل مشركةفإنّها الّدنيا  عرضوا عنأو * يوم الجمع ميقات العالمين جميعافي 

معشر الملوك يا  اهلل اتّقوا *عليما و حكيمافي أّم الكتاب  قد كانفإنّه  الّذكر اتّبعواو

 اهلل عن لسانعند  من ياتاآلو بالكتابالحّق  ئكماجبعد ما قد الّذكر ببعد عن ال

قد قّدر لكم فإّن اهلل  اهللعند  ابتغوا الفضل منو* بديعا بالحّق  الحّق  على الّذكر

اهلل عند  منا اّل  فيها تجدوالن وجمعها ألجنان كم جنّة عرضها كعرض اا يمانبعد 

ما  المؤمنونأيّها  يا * كبيرافي أّم الكتاب  قد كانالّذي  مراألعلى ء الاآلواء نعم

ا لٓه  الالحّق  هوو سبحانه شيءاهلل خالق  ريمن غكان  تتدبّرون الكتاب فهلال لكم 

 هو و الحّق  هو ا اّل 
ّ
من  ندائياسمعوا  األرض أهليا  * حميداعزيزا كان اهلل و العلي

 لدى الّصلٰوة قيمواأو ينا فاعبدونأا اّل ا لٓه  ال اهلل ناأا نّي  جرة المباركةالشّ حول هذه 

 النّبيّين نجمعا نّا نحن و *مكتوبا  كتاب الموّحدين في لتكوننّ  األكبرالّذكر  هذا
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 تاهلل ونبعثتم فيقول ذاانقول عليهم بموصعيد المحشر في  األبوابو قينالّصّديو

 هو ا ّن اهلل  شيءفي لنا  علمال الحّق 
ّ
اهلل قال  * كبيرا عليماقد كان هو اهلل و العلي

 اهلل ا اّل ا لٓه  ال قولواتن أكنفس واحدة با اّل  البعثكمو خلقكمما  سبحانه
ّ
هو و العلي

 ينفع الّصادقون عن صدقهمفسوف  * حميداو عزيزابالحّق  الحّق  على قد كاناهلل 

روح يا  * قطميراالعالمين على  اهلل بظالمما و ئهماسمأعلى  م بالمجرميننحكا نّا و

 تك بروح القدس لتكلّمدأيّ و ة القدسححبوبفي  متككلّ ا ذ  عليك ينعمت ذكرأاهلل 

قد ا ّن اهلل و *بديعا د فؤاال سرّ في  اهلل أحكم بما قد عن لسان اهلل البديعالنّاس  في

 فإنّ  األكبر باسمك األرض أهلعلى  مننأو صغركفي  الحكمةو علّمك الكتاب

ء نبرّ و الّطير خلقناقد  نحنا نّا و * قليال شيئايعلمون من علم الكتاب ال النّاس 

الحّق  لهو ّن اهللأالنّاس  ليعلم بن مريم عيسى لسان روح اهللعلى  برصاألو كمهألا

سئلك ا ذا و * عبدامة القيٰ  يومفي  تاهأقد ا اّل  شيءمن ما و القّوةو الخالق البادىء ذ

فإّن من ربّك  برشحات القدس فارشح عليهمالحّق  من ربّك ون عن الكلمةاريّ الحو

من  ندائياسمعوا يا أيّها المأل  *قديرا كّل شيء على  كانهو اهلل و شيئا يردّ ال اهلل 

في  الحكمقد كان و يالنّفس نفسهذا  عليكم يّجتحفإّن  األكبرالّذكر  هذا لسان

الحّق  كميٰ مول فيكم بحكم اهلل أحكم قد اتّقوا من يومو *مكتوبا   البدءكتاب اهلل

 الّذكر  هذا من دون األرضو الّسٰموات ملكوتفي  تجدوالن هنالك  وحده
ّ
 العلي

 هوا اّل ا لٓه  الالحّق  ا نّهالتّراب  نقطةعلى  الّرّب اء ند اسمعوااء العم أهليا  *ظهيرا 

في الّذكر اجعلوا آية  ئکةملٰ للاهلل بإذن  نقولنّا نحن ا  و * قديماعزيزا  كانهو اهلل و

 ةألحديّ االمدينة  أهلا لى  انقلبواا ذا  من الّسابقين لعلّهم يعرفونها نفساأل رحال
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المؤمنين بقد كان ا ّن اهلل و األعظمالّسبيل ذلك  علىالحّق  اهللا لى  لعلّهم يرجعونو

    * فاعطو

 

  الٓهو يهصلّى اهلل عل سورة المحّمد( ٦٤)

   الّرحيمالّرحٰمن  بسم اهلل

فلّما رجعوا ا لى أبيهم قالوا يا أبانا منع منّا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وا نّا له ﴿

 العالمينعلى  رفع عن قلب عبده الحزن ليكونأقد الّذي  هلل الحمد ﴾لحافظون

 اهللا اّل  تعبدوا اّل أ بيّينالنّ على  اهلل أوحى بماا ليك أوحينا  قدا نّا نحن و * سراجا منيرا

 كميغّرنّ ال و اهللالمؤمنون اتّقوا أيّها  يا * قديماعزيزا  كانهو اهلل و هوا اّل ا لٓه  الالّذي 

 عند اهلل ربّك  اآلخرةو ةفانيالّدنيا  فإنّ الّشيطان 
ّ
عظيما في أّم الكتاب  قد كان العلي

 ل الكتاب عليكمينزّ بعد ما الّذكر كفروا بن تا  اهلل ت اهلل ربّكم المؤمنون اتّقواأيّها  يا *

 سواكمأحد  يعّذببما ال  العذاب أشدّ على  اهللبإذن  لنعّذبنّكمالحّق  تاهللبالحّق 

 قينالّصّديو النّبيّينيسئل اهلل عن مة القيٰ اء جا ذا و *قديرا بكّل شيء  كانا ّن اهلل و

ا لٓه  ال سبحانك فيقولون بشيء للنّاس من دون اهللكم نفسأل م تقولوننتأءبواب أو

 كفىو شهادتك لنفسكا لى  ا اّل النّاس  دعوانما  شريك لكال  وحدك أنتا اّل 

 يدعواما  اتّقوا اهلل عن الكذب األرض أهليا  *شهيدا العالمين بين و بنفسك بيننا

د عبا اّل  ما هوو وحده اهللا اّل  تعبدوا اّل ألنفسه بالّرحٰمن  دعىما قد ا اّل  ناذكرالنّاس 

 لع باهلل كفىوكلمته و اهلل
ّ
في  نشهدا نّا  األكبر ذكراهلليا  *شهيدا بالحّق  الحّق  على ي

في  العادل أنتهم فأيدي قّدمتبما قد  همتأخذا ن  ا لٓهييا  الّصراطعلى  ئكادع

في  ندخل الّصادقينفسوف  * كريماو يّاغنكنت قد فإنّك  ن تعفوا عنهما  و الحكم
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 *محيطا بكّل شيء  اهللا ّن واء يش لمن األكبر فضل اهللذلك و الّذكربالجنّة  أرض

 ةن خشيالعالمين مقد كان كّل و هيكل قدرتهفي  خلق العبادقد الّذي  الحمد هلل

 بالحّق ئهم الكتاب اجبعد ما قد  كفروا باهلل منالّذين  ا نّ  * مشفقا ذليالالّذكر 

ما  *شهيدا كّل شيء على  قد كانا ّن اهلل و بالنّارالمشركين ء يحكم اهلل لهؤالفسوف 

 أكثرا ّن اهلل و ختهاأعلى  ةيّ األكبرربّها بقد قّدر و ا اّل  الكتابفي هذا  من آيةننّزل 

اهلل  أحكم قد ناذكربالمؤمنين  فلّما كذبوا * نا معرضا بعيداآياتعن قد كانوا النّاس 

 لموأ * افاب موقوالبفي هذا  الّصراطعلى قد كانوا الّذين  الّظالميناء أنبب عليهم

ء هؤال شّر مكانا منأأنتم و كهم اهلل بذنوبهمأهلقد الّذين  المشركين في تتفّكروا

 كان اهللا ّن و األكبر كرذّ نشأنا خلقا آخر للأو كناكم بذنوبكمأهلفسوف قد  نفساأل

جعل لكّل قد فإّن اهلل  كمأعمالفي  اتّقوا اهلل األرض أهليا  *قديرا كّل شيء على 

اتّقوا اهلل باهلل و يعيد بمثلهاال  يءالشّ  يقضفإذا  *ا يّ مقضفي أّم الكتاب  حّدا

المشركون ببعض الّرسل من  استهزءلقد و * الباب الكبير حميدافي هذا  لتكونوا

محيطا  شيء كلّ بقد كان ا ّن اهلل و األكبر المجرمين بالنّارعلى  نحكمفسوف قبلك 

يكفرون الّذين  ا نّ و فيه ريبال  يوم الجمعنفسك الّرحمة لعلى  كتبقد  اهلل *

في  نسكن المسكما و * محصوراالنّار  حولهم قد كانوا  أولٓئكف األكبرالّذكر ب

 اهلل بإذن  ا اّل  شيءيتحّرك المتحّرك من ما و شيء
ّ
عليما بكّل شيء  كانهو اهلل و العلي

ن من الخلق ربّا من تتّخذوهو  ا اّل ا لٓه  الالّذي  ألحدا اهلل أفغير األرض أهليا  *

الّذين  ا نّ و هو ا اّل  ا لٓه منما و بقدرته األرضو الّسٰموات بدعأقد الّذي  هوو دونه

ن المؤمنوأيّها  يا * كبيرا غنيّاقد كان ا ّن اهلل و بالنّارالنّار  تهمأحاط قد يدعون من دونه

س عند لف سنة وكان النّاأمن يوم قد كان مقداره خمسين  ا نّي أخاف من ربّي
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 األكبر رحمة اهللا ّن و اليومذلك  صرفنا عنك شرّ قد فإنّا  تخفال  * موقوفا الّرحٰمن

 بالحّق  الكتاب قد كانأّم  فيبعونك يتّ للّذين 
ّ
قد  شيءمن ما و *مكتوبا  العلي

 اهلل ا اّل  من مدبّرما و لهاء ضقفال  ك بضرّ ن يمسّ ا  و حسبههو فا اّل  استمسك باهلل
ّ
 العلي

ن تشهدوا ا   األرض أهليا  *حكيما  عزيزاكان هو اهلل و كّل شيءعلى  القاهرهو و

 ن تشهدوا عليه بشهادة النّفوسا  وبتم كذقد  نّكمإكشهادة اهلل عليه فهذا  األكبر كرذّ لل

على  يكفانقل  * التّسليم تسليماا اّل  اهلل للنّاسما قّدر و بتمكذ فح ئكماأهومن 

قد  ئهلأوليوا ّن اهلل و ها واحدالٓ ا  ن تعبدوا أ ا اّل  دعوكمأما ا نّي الحّق  الكتاب شهادة

 * كذبا غروراالّذكر  في اهللعلى  ظلم مّمن افترىأمن و * بريئاالمشركين  عنكانوا 

ا نّا و صعيد المحشرفي  اهلل يحشركمفسوف  *محيطا  للكاذبين ناراأعّد  قد اهللا ّن و

ا اّل  يقدروالن و فلن يجيبواالّذكر  زعمتم من دونالّذين اء ركالشّ ادعوا  لكم نقول

 وقفواقد الّذين ا لى  ترألم العين  يا قّرة *تحت التّراب ترابا في كنّا  ليتنايا  القول

 رّدوهملو  الكتاب قتلهم اهلل بكفرهمو الّذكرب بنكذّ ال و دّ رليتنا نيا  فقالواالنّار على 

 الّصراطعند  ّب الرّ لى ع الكلّ ك لنوقفّن فوربّ  * شيطاناو كفراا اّل  اكتسبواما ا ليك 

قد كان الّصراط على  لعهد اهللا ّن و الّذكر بالعهد منا اّل  يالمشعلى  أحد يقدرفال 

يا  ئرهم فيقولونامن بصاء كشفنا الغط فإذا *مسئوال بالحّق  الحّق  على موقفا

 قّل ذّرة من الخردلأالنّاس على  يظلمال ا ّن اهلل و األكبرالّذكر  في ما فّرطنا حسرتنا

 قد كان اآلخرةا ّن و الّدنيا متاعا اّل الّدنيا  ةوٰ الحي ماو *شهيدا المؤمنين اهلل ب كفىو

ا ّن  الحسينعلى  حزنك فيشهد قد  اهللو *عظيما  بحكم الكتابفي أّم الكتاب 

أّم  فيالمؤمنين ء لهؤال اهلل أحكم ماو هم بغير الحسابأجرالمحزونين  يفّ يوقد اهلل 

الحّق  اهللفي المشركين  يحزنك كذبال و * محسوبابالحّق  الحّق  الكتاب حسابا



   ٣مجموعه صد جلدى، شماره  هنسخ بر اساس – حضرت نقطه اولىآثار من  – قيوم االسماء

٢٠٢ 

لقد و * النّيران تنكيال ىهمنتو العذابأشّد على  النّار فيينتقم اهلل عنهم فسوف 

كتب اهلل و مبّدل لكلمات اهلل ربّكال وسمعوا ما على  بوا رسال من قبلك فصبرواكذّ 

 ربّيرضيت باهلل *  جميعالحّق با الحّق  على بداعاإل أهل عليك مصيبة الكّل من

  باهللا اّل  قّوةال و حولال و اعتصمت بحبلهو
ّ
هو و * حكيماعليّا  كانهو اهلل و العلي

قد كان هو اهلل و اهللعند  منالحّق  لهو هذاا ّن الّذكر و *محيطا بكّل شيء  كاناهلل 

 يبعث الموتى ا ّن اهللو الّذكرعلى  لجمعهماء ش لوا ّن اهلل و *شهيدا كّل شيء على 

ا لمّ أنتم  المؤمنونأيّها  يا * مقتدراكّل شيء على  قد كانا ّن اهلل واء األحي يميتو

منّا الكيل الّذكر  بانا منعأيا  فتقولون النّبيّين خاتممحّمد عند  المدينةا لى  ترجعون

 * حفيظاالّذكر على  قّوتهو بحول اهللكنّا  قدا نّا و األكبر للتّكبيرالذكر  معنا آية أرسلف

 اهلل  آياتليكون ببالحّق  ا ليك يالغيب نوحاء أنب منذلك 
ّ
بالحّق  الحّق  على العلي

بحكم المشركين  لكنّ و بالحّق  األرضو الّسٰموات في سلم منأله و * صبورا

  *مكتوبا النّار  كر حولالشّ على  قد كانوا الكتاب

 

  سورة الغيب( ٦٥)

   الّرحيمالّرحٰمن  بسم اهلل

منكم عليه ا اّل كما أمنتكم على أخيه من قبل فاهلل خير حافظا وهو ءاقال هل ﴿

ا لٓه  الالّذي  نا اهللأا نّي من ربّك  ا ليك فاتّبع لما يوحى * قٓ مٓ الٓ  ﴾أرحم الّراحمين

يعلمون ال النّاس  لكنّ و نفسك الّرحمةعلى  كتبتقد و يتك لنفسيبتاجقد هو ا اّل 

 ا اّل  اآلفاقفي  شيءمن ال و الكتابفي  حرف منما و * قليال شيئاعلم الكتاب  من

كّل  علىقد كان ا ّن اهلل و بشيء الكتابفي  يفّرطما و مثالكمأعلى  خلقه اهللقد و
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اهلل اء يش مس منالشّ من نور اء عميالمشركين  جعلقد ا ّن اهلل و *محيطا  شيء

حول كان  قد القيّمالّصراط على  هوف يماناهلل باإلاء يش منو المضلّ هو ف بكفره

 كشفلو  ربّكمفوفيها  ريبال  يةتالّساعة آلا ّن  األرض أهليا  *مستقيما  الباب

 لن تجدوا من دون اهلل يومئذو ئكم من دون اهللاعينكم فتنسوه شركأمن اء الغط

 
ّ
 اهلل نّ إفالّشيطان  تتّبعواال و كمأنفسعلى  ارحمواالمؤمنين على  قل *ظهيرا  العلي

بكّل شيء  قد كانهو اهلل واء يش لمنذلك  دونما  يغفرو لّذكران يشرك بأيغفر ال 

 شيءكّل  بوابأفتحنا عليهم قد ا نّا  الّذكر حكمالمشركين  نسوا فلّما *عليما 

عليهم  نحكمو النّارعلى  هم بغتةأخذنافسوف قد هم اهلل من عدله يٰ آتبما  ليفرحون

 اهللا اّل  يعلم الغيبال  قل * مامحتوفي أّم الكتاب  اهلل أحكم بما قد بالنّار عدال

من و لنفسهي يهتدفإنّما  فمن اهتدىالحّق  ا اّل  نقولال و باهللا اّل  يعلمما واء ش منو

 لغنفإّن اهلل  كفر
ّ
تخافون من يوم تحشرون ال أ األرض أهليا  * جميعاعن العالمين  ي

 الّذكر  اهلل ربّكم فلن تجدوا اليوم من دون ا لى
ّ
 ا البعضنّ فتقد ا ا نّ و * نصيرا العلي

 * قليالالمؤمنين  اهلل البديع من آياتيؤمنون بال و الّذكرالنّاس ب ذكربعض ليعلى 

هو و هوا اّل  يعلمهال  كتابفي  يءالشّ ئن اخزو كتاب فيالغيب  اهلل مفاتيحعند ا ّن و

 على الكتابأّم  مناء األشيينزل الّذي هو و األرضفي  منو الّسٰموات في يعلم من

ما على  لبمثله ننزّ عندنا ا اّل  شيءمن ما و * مستوراالنّار  من حولبالحّق  الحّق 

الحّق  فوربّكم األرض أهليا  * الكتاب محتومافي  اهلل أحكم بما قد بقدرتنااء شن

 الحّق  الحكم هلل يقّص ا ّن و يمن نفس ةنبيّ  علىلالّذكر  هذاا ّن  هوا اّل ا لٓه  ال الّذي

 بينو يبين مراأل قضىقد ا ّن اهلل و *عليما بكّل شيء  انكا ّن اهلل والباطل  يبطلو

 * غنيّاعن العالمين  قد كانفإّن اهلل  اعمل هللو شيءتلتفت بفال  الكتاببعد النّاس 
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على  كان اهللهو و نفس العدلا اّل  كان ماا ّن الّذكر و من كفر فلنفسهو من آمن فلنفسه

 نفسهعلى  كتب اهللبما قد  بشرهمأ اتيؤك المؤمنون باآلاجا ذا و *شهيدا المؤمنين 

 الّذكررجعوهم بأو الكتاب الجهالة بالّسوء بغير حكمفي  يفعلونعّما  اقبل عذرهمو

بالحّق  حصى الكتابأبما قد  الحسيبهو و الحكمله  الأالحّق  همموال اهللا لى 

 الو
ّ
 الحّق  على في

ّ
 الفلكفي و البطون ظلماتفي  من يحفظكمقل  * سريعا القوي

ال ما لكم  األكبرالّذكر  من دونكم نفسأل اهلل تدعون أفغيراء الم على رخّ سملا

 يؤمنون باهلل 
ّ
 الحّق  على العلي

ّ
ال أالقاهر فوق عباده هو ا ّن اهلل و * قليال القوي

قد ثّم اء م األرض يخرج منواء ماء الّسمن ينّزل عليكم من أمن يوم من اهلل  تخافون

 الحّق  على دون اهلل الحكيم تجدوا منلن هنالك أنتم و براألك كلمةالّذكر  نجيناأ

يدخل اهلل فسوف علم مستقّر في  الغيباء أنب بدعناه منقد  الكلّ و * نصيرابالحّق 

في أّم  قد كان ادومن النّار  حسبانفي  مسالشّ على  مقعدهمفي  المجرمين

 عرضأفالكتاب  في يتحّدثونالمشركين  رأيت ا ذاالعين  يا قّرة * سعيراالكتاب 

 حولالنّار  فيالحّق  على ذرهمو كرذّ البعد تقعد ال و األكبرالّذكر ؤك باعنهم حتّى ج

له فما  شّد حبّاأأو  همأنفس ذكر بمثلالّذكر  يجعلونالّذين  عرضوا عنأو *ا يّ جثالنّار 

 م من دون اهللكلأمن دون اهلل  لكمأبالحّق  الحّق  في يتدبّرونال  األنعامء لهؤال

  لحّق ا
ّ
 كسبوا من لبسبما  قمصواأقد الّذين  ئكأول *عزيزا حكيما  كانهو اهلل و ولي

 اهلل لهمقّدر و قومالزّ شجرة  طعاما منو اهلل لهم شرابا من عين الّسموم أعدّ قد و النّار

 أهليا  * يّامقضفي أّم الكتاب  الحكمقد كان و األكبر من الّرحمة احّظ  اآلخرةفي 

ا اّل  يضّركمال و ينفعكمما ال الحّق  اهلل ربّكم تدعون من دونال و اتّقوا اهلل األرض

عزيزا حكيما  كان اهللهو و لحّق الحّق  ربّكم اهللا ّن و األرضفي  ن يجعلكم بحرانأ



   ٣مجموعه صد جلدى، شماره  هنسخ بر اساس – حضرت نقطه اولىآثار من  – قيوم االسماء

٢٠٥ 

 لتسلموا هلل رّب العالمينا اّل  كممرأيما و الّذكر لدى هدى من اهللعند  الهدىا ّن  *

بالحّق  األرضو الّسٰموات ما في خلققد الّذي  هوو * قديماعزيزا  كانهو اهلل و

 *الّذكر مكتوبا  شأنعلى  في أّم الكتاب قد كان كنّ  األكبر ّن كلمةأ النّاسليعلم 

هو و هادةالشّ و العالم بالغيبهو  الّصورفي  ينفخه أمربو بالحّق الملك  لهو الحّق  قوله

ما و بالحّق  األرضو ّسٰمواتال ريناك ملكوتأقد  نحنا نّا و *عزيزا حكيما  كاناهلل 

 منو *شهيدا عليك قد كان ا ّن اهلل وخر من الخلق بدع اآلعند  زالت رؤيتك

زالت فما  فالن مثله فيل فيقولون فأا باب اهلل فلمّ كان  فالناا ّن  يقول منالمشركين 

الحّق  من شيء قلّ أيعلمون من علم الكتاب ال ء هؤالو الّشيطان ا لى همتلك دعويٰ 

بدع أالّذي  هلل هيوّجهت وجقد ا نّي  شهد لنفسكقد  اهلل * قليالّق الح على

 ربّيوسع  * كبيراعليّا  كانهو اهلل و هوا اّل ا لٓه  الالّذي  البديع األكبربداع باسمه اإل

على  األرض ةدابّ  اهللبإذن  نريكمفسوف بالحّق  عبد اهللا اّل  ناأما و شيءكّل 

من شرككم باهلل  ال تخافونأ األرض أهليا  *رفيعا بالحّق  الحّق  على ياعال األرض

ظهيرا بالحّق  الحّق  علىالحّق  يومفي  فهل تجدون من دون اهلل كرذّ ظلمكم للبعد 

في أّم الكتاب  الحكمقد كان و بحكم الكتابالنّار  مهيٰ مأوء ربّك هؤالو كاّل  *

نرفع ا نّا و اهللعند  البديعة من ياتنشهد حّجتك لكّل نفس باآلا نّا و *ا يّ مقض

 األرض أهليا  *عليما بكّل شيء  كانفإّن اهلل  من عبادنااء نشلمن  الّدرجات

ا ّن و بالحّق  الحيوان هيل اآلخرةالدار فإّن  كمأنفسمكانة القدس من على  اعملوا

كتاب  صفت ربما قد جزى لكلّ أقد  اهلل *عظيما  أجراللمؤمنين منكم أعّد  قداهلل 

 محتومابالحّق  الحّق  على اهلل الحّق عند  الحكم منقد كان و نفسه بحكم الكتاب

 فيقد كان الّذي  بسّر الّسطر بداعبحر اإلأبطن الكلمة من على بالحّق  الحّق  قال *
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 خويه من قبل فاهللأعلى  آمنكمما  بمثل األكبرالّذكر آمنكم بهل  *بديعا الّسّر  نقطة

هو اهلل ا ّن و *مستقيما النّار  حولقد كان  القيّمالّصراط على  هوو خير حافظاالحّق 

  * غنيّاعن العالمين  هوو محيطابكّل شيء  قد كانالحّق  هوو العالم بعباده

 

  األحديّة سورة( ٦٦)

   الّرحيمالّرحٰمن  بسم اهلل

قالوا يا أبانا ما نبغي هذه  لّما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم رّدت ا ليهمو﴿

 ﴾يسير بعير ذلك كيل مير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيلبضاعتنا رّدت ا لينا ون

 الحهو ا اّل ا لٓه  الالّذي  اهلل * مصراال
ّ
العالمين  يعرفهو و شيءيعرفه ال  القيّوم ي

 من لسان ندائيالحجب اسمعوا  أهليا  *شهيدا كّل شيء على  كانهو اهلل و بعلمه

 الغالم هذا الّذكر 
ّ
الّذكر  نفسعلى  كتبتقد هو ا اّل ا لٓه  الالّذي  نا اهللأا نّي  العربي

 ىفّ فمن و عهدا منهله  رقدّ أقد و ا اّل  شيءمن ما و األكبر الحّق على  الخلد بالجنّة

ا اّل مة القيٰ  يومله  نحكمما و عرض عن ربّهأقد فأعرض  منو اهتدىقد ف دههبع

 بعضى عل بعضهماء األنبيفّضلنا قد ا نّا نحن و *أبدا  ئمااالدا دخالخلد  بالنّار

 ا نّ و *خبيرا  شيء كان بكلّ هو اهلل و اهلل من لدن حكيمبإذن  تيناك حكم الكتابآو

 حولقد كانوا في  اهللعند  الكتابكّل في  يحيىو ايّ زكرو يونسو يعقوبو قا سحٰ 

هم أنفسفي  علمناقد  لمابالحّق  النّبّوةو م الحكمهتيناآالّذين  ئكأول *مكتوبا النّار 

 قد كانا ّن اهلل و جميعا ياتكفر باآل فكأنّمااهلل عند  ية منآفر بمن يكو الّذكرعهد 

 حبط عملأقد فإّن اهلل  الّذكرب تشركواال  األرض أهليا  *عليما بكّل شيء 

هلل يوم يسئلكم اقل ال  * يّامقض الكتابأّم  فياهلل  أمر قد كانو بالعدلالمشركين 
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لحّجة لعبد ا اّل  ما هوو *لعالمين جميعا ل ذكرا اّل  ما هوو يذكرا اّل  جرالفصل من األ

 * قليال شيئا بالحّق الحّق  على القدرحّق  هوقدرما و الخالص لدين اهللالنّاس  يدعوا

يّتها أيا لكم  ماهدى للنّاس و نورا موسى بهاء جقد  الّذيب نّزل الكتابقد  اهلل أفغير

 كتابهذا  *تنزيال  البابحّق على  الكتابذلك  في تتدبّرون أفالاء جرة الّسودالشّ 

الّذكر  شأن في حّجة اهلل نّ أالنّاس  ليعلمواالحّق  على مصّدقبالحّق  ه مباركنّزلنا

من و *عظيما في أّم الكتاب  مراأل قد كانو النّبيّين خاتم لمحّمد كمثل حّجته

قل  ن يحّرفهأاهلل يقدر  أفغيرالكتاب ذلك  على اهلل كذباعلى  افترىمّما  ظلم لنفسهأ

 باهلل كنتم  نا  هاتوا برهانكم 
ّ
على  الجنّ و اإلنس اجتمعتو لفوربّكم  *شهيدا  العلي

 أفغير عة آالف مثلهمبنمّدهم بسكنّا  لوو يستطيعونال  بمثل من بعض حرفه أتوان يأ

 ن يكلّم من لسانه فسبحان اهلل أاهلل يقدر 
ّ
 غير اهللما كان و يقول المشركونعّما  العلي

ننظركم ا نّا و مّرة أّولخلقناكم كما قد  نحشركم فرادىفسوف  *قديرا ء كّل شيعلى 

 على كمنفسأل ترونما هنالك  زعمتمالّذين  اهللاء تاركون شركأنتم و حول النّار

 فإنّه عرضوا من دونهأو هوا اّل ا لٓه  الالّذي  منوا باهللآف *ال ليق شيئابالحّق  الحّق 

 الق الّظلماتخو النّوىو فالق الحّب ا ّن اهلل و *قديما عزيزا  كانهو اهلل و الحّق 

 فيمأوٰيكم  ا نّ الّرحٰمن  فوربّكم ئهاكتدعون من شرالّذين  ذا خلقما يرونأالّدجى فو

قد ا نّا نحن و * حسبانافي أّم الكتاب  سّماها اهللقد  وادفي  مسالشّ و القمرمع النّار 

بكّل  كان اهلل ا نّ و اهللبإذن  البحرو طرق البرّ  ليعلموااء الّسمفق أفي  قّدرنا النّجوم

الحّق  لكم نقّدرو واحدة كنفس واحدةمن نفس  كمناأنشأقد ا نّا و *عليما شيء 

من أنزل  قدا ّن اهلل و *محيطا بكّل شيء  كانهو اهلل و منكم متعلّمو فمنكم عالم

عنّاب و المقّدسة نبات البواطن األرضذلك  متراكما ليخرجوا مناء ماء الّسم
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لعلّكم  ينعهو األكبر الثّمرهذا ا لى  انظروا شيءغير متشابه بو هابتمش انامّ رو واهرّظ ال

  ذكراهللتكونّن ب
ّ
هلل بغير علم فسبحان اء جعلوا بعض النّاس شركقد و *عليما  العلي

لم و األرضوالّسٰموات  في البديع لماهو  * كبيراعلّوا  يصف الّظالمونعّما  اهلل

كّل شيء على  كانهو اهلل و شيءمن ال  شيءكّل  خلققد و ةصاحبال و ولد له يكن

 و بصاراألتدركه ال  توّكلوا عليهو فاعبدوههو ا اّل ا لٓه  ال ربّكمهو الحّق  اهلل *قديرا 

 اهلل عند ئكم الكتاب مناجلقد و * كبيراعليّا  قد كانهو اهلل و بصاراأليدرك هو 

 *شهيدا  بكّل شيء قد كانّن اهلل ا  و فعليها يعممن و فلنفسه أبصرفمن بالحّق 

قديرا حكيما  كان اهلل هوو العزيزهو ا اّل ا لٓه  الالّذي من ربّك  ا ليكأوحينا  اتّبع لماو

الحّق  م فليسبّوا اهللاهلل بغير عل يدعونالّذين  تسبّواال و شيءشرك أما  اهللاء ش لوو *

  لتكونّن باهللبالحّق  علّمناكمقد ا نّا و بعلم
ّ
 هوو حكما ياهلل تبغ أفغير * حميدا العلي

 لكلماته مبّدلال و األكبر كلمتهبالحّق  النّاس ليعلم الكتاب بالّصدقأنزل  قدالحّق 

 نبجعلنا لكّل باب قد  ذلككو *عليما  سميعابالحّق  قد كانهو اهلل و
ّ
 عدّوا من ي

 قد كاناهلل  هوو زخرف القول كذبا هللهم أنفسا لى  ياطينالشّ ليوحون  الجنّ و اإلنس

 لكّل حدّ فإّن  باطنهو ثمعرضوا عن اإلأو اسم اهلل عليه ذكرمّما  فكلوا *محمودا  عليّا

 مس كمثل الّظلماتالشّ فمثل أ *مكتوبا النّار  حول فيقد كان الّذي  كتاب اهللفي 

 كانهو اهلل و الحّق  هوو اهلل يعلم حيث يلهم واليته تعالىو اهلل اسمه تبارك تعالى

ن أأراد  منو كرذّ لل ينّور قلبهالحّق  ا لى غهن يبلأفمن يرد اهلل  *عليما شيء  بكلّ 

  صراط اهللهذا و مدينة محصورةفي  هجعلناقد ا نّا  يضلّه
ّ
 واتالّسمٰ في  العلي

الّسالم  لهم دار ئكولأ *مستقيما اء الم حولفي أّم الكتاب  مراأل قد كانو األرضو

 يوماء جفإذا  *محيطا بكّل شيء  كانهو اهلل و انواك ينماأوليّهم الحّق  هو اهللو
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الّذكر  ئكماا جمأنقول لهم و صعيد المحشرفي اإلنس و الجنّ  نحشرمة القيٰ 

الخالص الحّق  على هآياتبو تؤمنون باهللال الخالص فما لكم الحّق  على بالكتاب

 
ّ
 الغن هو اهللا ّن و بالحّق  نكتب درجات العالمينا نّا نحن و * قليال القوي

ّ
و ذ ي

 قد كانهو اهلل و لحّق الحّق  هو اهللو خرآيأت بخلق و ليذهب بكماء ش لوو الّرحمة

يصل فما  الكذبعلى اء شركهلل جعلوا قد الّذين  كفروا *قديرا كّل شيء على 

 مردوداالنّار على و النّار في بالنّارقد كان الّذي الّشيطان  ا لى ا اّل  الحّق ا لى  همدعويٰ 

قد فإّن اهلل  األكبرالّذكر  في ئركم من بعض الّظنّ اسرفي  اب اتّقوا اهللالكت أهليا  *

 كانهو اهلل و *شهيدا بكّل شيء  قد كان اهللا ّن و ثماإلكّل  بعض الّظنّ في  كتب

المؤمنون اسمعوا أيّها  يا *محيطا  بالعالمينكان هو اهلل و *قديرا كّل شيء على 

 بالحّق النّار  حولقد كان في أّم الكتاب  يصراطهذا ا ّن  الّذكر من لسان ندائي

 حّرم سبيلهقد فإّن اهلل  دونه تتّبعوا الّسبل منال و بالحّق  فاتّبعوه *مستقيما  األكبر

الحقيقة  أهل لّما فتحواو *خبيرا بكّل شيء  قد كانا ّن اهلل و فيه داللة من غيرهلمن 

ا خوة قالوا  كما فيقولونكر الذّ  قة عنمنطاألحديّة  وجدوا بضاعتهقد  األفئدةمتاع 

 اهلل لدى كيل البعيرا ّن الّذكر و كيل يسيرذلك  نّ ا  ذلك  اهلل عن تعالىم بيهأليوسف 

  *مكتوبا في أّم الكتاب  قد كان

 

 اء اإلنشسورة ( ٦٧)

   الّرحيمالّرحٰمن  بسم اهلل

بكم فلّما  قال لن أرسله معكم حتّى تؤتون موثقا من اهلل لتأتنّني به ا اّل أن يحاط﴿

بالحّق  الكتاب نّزلالّذي  الحمد هلل ﴾قال اهلل على ما نقول وكيل توه موثقهمءا
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 الوبالحّق  الحّق  على األرضو الّسٰموات في لمنالّذكر  نا ليكون حّجةذكرعلى 
ّ
 في

 من قبلك بسرّ ألحد  نّزل اهللقد  الغيب مااء أنب منا ليك  نقّص ا نّا نحن و *بليغا 

 أنشأقد  اهلل *مشهودا  اهلل لدىفي أّم الكتاب  الكلمة ذلكب كنت قدا نّك و مراأل

على  قد كان ّن اهللأبالنّاس  ليعلم ثمارا مختلفةأ اشجارألقّدر و بقدرته شأن يذكّل 

كّذبت قد ف هذكربشركنا أما  اهللاء ش لو باهلل شركواأالّذين  قالواو *قديرا كّل شيء 

ا ّن ولحّق الّذكر  عند حّجة اهلل منا ّن و ذلكبفئدتهم أ استيقنتبعد ما هلل  ألسنتهم

 ياتن بعض اآلمقون يصدّ للّذين  كتبقد ا ّن اهلل و *شهيدا بكّل شيء  قد كاناهلل 

في  كنتقل ما  *خبيرا كّل شيء على  قد كانفإّن اهلل  انتظرواقل  سوء العذاب

 له شريكال بالحّق  األرضو الّسٰموات فطرقد الّذي  هللا اّل  عمالاألو فعالاأل

اء الم كنت حولقد في أّم الكتاب  المسلمين أّولنا أ نّيا  و ربّي ينشأنأ دق ذلكلو

 اهلل بإذن 
ّ
 النّفس  هذا أفغير األرض أهليا  * مستورا العلي

ّ
 ا لى بابا ينبتغ العلي

عن  هوو بالحّق اهلل مرجعكم ا لى  ا نّ و بإذنه ا اّل  نفساأل كسبتما و *مآبا الحّق 

ئف جعلناكم خالقد ا نّا نحن و * غنيّاالحّق  علىبالحّق  قد كان باهلل ربّهن العالمي

 يءالشّ بعض من بعض على  قّدرنا لبعضكم شرفاقد و الحّق  اهللبإذن  األرضعلى 

 ا ليك الكتابهذا  اهللبإذن  ناأنزلقد ا نّا نحن و *عليما  شيء كان بكلّ ا ّن اهلل و

 اتّبع *تقيّا حول الباب في أّم الكتاب  قد كان نبشرى لعباد اهلل ممّ و ةذكرتبالحّق 

على  في أّم الكتاب فإنّك ئهماهوأو األرض عنأعرض و نفسكفي  نلهمكبما 

 كنا الّظالمين من فوقأهلقد  شئناا ذا ا نّا و *مكتوبا بالحّق  كنتقد  البديع اسم اهلل

 اهلل بإذن  ينّولاألنهلك كما  األرض
ّ
 عليكم بعلم نقصيوم اتّقوا من  * كثيرا العلي

 يستطيعونما و تمنّون اليوم مقعدهو األكبر تعرفون اسم اهللأنتم  هنالكبالحّق  الّذكر
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الحّق  يومئذ الوزن * يّامقضفي أّم الكتاب  الحكمكان و مراأل يضققد و لزيارتها اّل 

أّم في  اهلل أمر قد كانو بشيء يستطيعلن  بالجنّةله  اهللقّدر  منو الّذكر أهلفي 

 مناء األشيعلى  ذنمشهد اإلفي  عرضهقد الّذكر  اهلل لّما خلق * يّامقضالكتاب 

بليس عن التّسليم اإل استكبرو الفرد ألحدا جمعهم هللأ ئکةمالفسجدوا ال شيءكّل 

 الألك  بليس ماا  يا  لك قلنألم  * كتابه متكبّرا ملعونافي  ذلكبقد كان ف ركّ ذّ الم

كنت من قد ا نّي و جرةالشّ  خلقك من نارقد الّذي  هوو الّصمد ألحدا تسجد هلل

يوم ا لى  نظاراألفي  الخروجبعد  يسئلنلقد و *شهيدا الّطين ا لى  الّطينعلى  الّطين

في أّم الكتاب  مراأل قد كانو المعلوم يوما لى اء الميقات فلنذيقنّه بتلك الّسؤال بق

ما و مراأل يقضقد و حوله ئکةملٰ الو الغمامعلى ( ص)محّمد  ييأتفسوف  *مكتوبا 

فإنّا الحّق  اهللعلى  اتّكلوا األرض أهليا  * مرّدافي أّم الكتاب الحّق  اهلل مرألكان 

 الّذكر دونالّذكر  فيتظنّوا ال و اتّقوا اهلل * سبيال يطانالشّ المتوّكلين بعلى  رنقدّ ال 

على تكم بالقسط رأما نّي  قل يرضى لعباده الكفرال واء بالفحش أمريال ا ّن اهلل و

 من حّرمقل  *خبيرا  تعملونقد كان بما هو اهلل و بدئكم تعودونالخالص كما الّدين 

 بات للمؤمنينخلق اهلل الّطيّ قد  من الّرزق طيّباته بلو للمؤمنينالخالص  اهللة نزي

على  عتدالاطلبوا اإلو كمنفسأل تسرفوا من النّعمال و اهللعند  فابتغوا الفضل من

 ثماإلو ركالشّ حّرم عليكم قد ا ّن اهلل و * محمودابالحّق  الحّق  علىاء لّسوخّط ا

الّطاغوت  فاجتنبواالحّق  بغيرالّذكر على  القولو بطنما و ظهر منهاما  الفواحشو

اهلل بإذن  قّدرناقد  شيء لكلّ و *مكتوبا  البابأنصار  باسمالحّق  كتابفي  لتكونوا

 هللالحّق  مئذويالحكم و شيئاكم نفسأل قدرونتستال  ءهااجفإذا  هندسة مكتوبة

فمن  األكبر بالبرهانالّذكر  ئكماجلقد  اهللت األرض أهليا  * الحكيم فردا ألحدا
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في أّم الكتاب  الحكمقد كان و من اهللالّرضوان  من اتّقى فعليهو النّار بى فعليهأ

 بالّصدق ابالكتذلك  بعدبالكذب الّذكر على  ظلم مّمن افترىأفمن  * يّامقض

 منبالحّق  الحّق  على اآلخرةقد كانوا في ولم ينالهم نصيبا من المفروض  ئكولأ

الحّق  نّه غير عبد اهللأبالّذكر يرّدون و يشركون باهللالّذين  ا نّ  *مكتوبا النّار  أصحاب

 الّصراط سمّ في  تلج النّفوس حتّىالجنّة  يدخلونال واء الّسمبواب أفتح عليهم نال 

نكلّف ال ا نّا نحن و *مكتوبا النّار  حولقد كان في أّم الكتاب  اط اهللصرهذا 

 قدو غّل التّجديدالمؤمنين  صدور رفع اليوم عنقد ا ّن اهلل و وسعهاعلى ا اّل  لنفس

 لوال يلنهتدكنّا  ماو هذا األكبر كرذّ هدانا للقد الّذي  الحمد هلل األكبر كلمةفي قالوا 

 حزنهمتال  *أبدا  الفردوس خالدا أصحاب هم ئكولأ اهللبإذن  الّذكر نان هديٰ أ

 الحّق  على الخالص قد كانوا الّصراطعلى  همو نكارباإل األرضال و الّسٰموات

 همو اهمبسيمالنّاس  يعرفون عراف رجاالاألعلى  حفظناقد ا نّا و *مستقيما بالحّق 

لّما ا نّا و *عليما يء بكّل ش كانا ّن اهلل و بسيماهمالنّاس  ئر الغمام ينظروناسرعلى 

قطرة مرّشحة اء الم فيضوا علينا منأالجنّة  أصحاب يا ه يقولونأصحابالنّار  دخلناأ

على  يحّرم نعيمقد ا ّن اهلل  التّكبيربالّذكر  ّذنأهنالك  * مرشوحا البحرذلك  عن

 الحّق  على ّقومالزّ ة وصفمن و مالك من حّر الحميميا  ذقهم يذكر المعرضين عن

يجدوا لن و بالحّق  الحّق  ذكرنسيناهم أقد ا نّا  الّذكر فلّما نسوا * شديدابالحّق 

قد و قرطاسفي  عليكم كتاباننّزل ألم  المؤمنونأيّها  يا * تبديالالحّق  لحكم اهلل

 فحكمأ * قليالاهلل البديع  آياتتؤمنون بال لكم  ماف شيءكّل  فّصلنا فيه علم

ء الويل لهؤالثّم  فالويلبالحّق  لحّق ا من من حكمحّق باألأالباطل عندكم 

 خلققد الحّق  ربّكمهو ا ّن اهلل  * يالأوتالقرآن  تتدبّرونال  ما لكمالمشركين 
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 مراأل له العرشعلى  مراأل استوىٰ ثّم  من الّستّة أيّام ستّةفي  األرضو واتالّسمٰ 

في  تفسدواال  األرض أهليا  *حكيما  وماقيّ كان هو اهلل و هو ا اّل ا لٓه  ال الخلقو

في أّم  اهلل رحمةفإّن  وخيفةتضّرعا  كمأنفسفي  ادعوا اهللو الّذكر بعد األرض

بعد ا اّل  ا ليكم الّذكر أرسلما ا ّن اهلل  األنوارمأل يا  *قريبا  للمؤمنينقد كان الكتاب 

 يمحوكمأو  ن يحاط بكم نورهأا اّل  ية من نفسهآب يتأتينّناّل أ كمنفسأل األكبر الموثق

ما على  اهللقال و األكبر الّرّب بموثقة بموثقة يؤتيكم يتيتمونأه فلّما ذكرعن كر الذّ 

الحّق  علىبالحّق  الحّق  ناأا نّي و *شهيدا بالحّق  الحّق  على نقول عليه بالقسط

 في النّورهو لالّذكر  هذاا ّن و * غنيّاعن العالمين  قد كانالّرحٰمن  ّن ربّكما  و * وكيال

قد  نقطة الّظهورفي  النّورا نّي  قل * حبيباالمؤمنين بقد كان اهلل هو و * الّظهورالّطور 

هو و * يّامقضبالحّق  قد كان يحقّ في  اهلل أمر ا نّ و اليوم المعهود ذلكل اهلل يخزننأ

  *شهيدا كّل شيء على  كاناهلل 

 

  سورة الّرعد( ٦8)

  الّرحيمالّرحٰمن  بسم اهلل

 ال تدخلوا من باوقال ﴿
ّ
متفّرقة وما أغني عنكم  ب واحد وادخلوا من أبوابيا بني

 * صمٓ لٓ ا ﴾لونالمتوكّ  من اهلل من شيء ا ن الحكم ا اّل هلل عليه توّكلت وعليه فليتوّكل

 نفسك نفس الولفي هو ا اّل ا لٓه  الالّذي  رحمة ربّك ذكر
ّ
في أّم  قد كانالّذي  ي

 قد كان ّن اهللأبالّذكر حّق  سلنّالبالحّق  الكتاب هذا نّزلقد  اهلل *ا يّ علالكتاب 

نا أا اّل ا لٓه  ال نا اهللأا نّي من ربّك  ا ليك أوحى فاستمع لما *عليما بكّل شيء 

في  سبّحوا هللو طوفوا بالبيت حاّفين حول العرشو يذكرل الّصلٰوة قمأو يفاعبدن
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 باسم البابفي أّم الكتاب  جعل العرشقد فإّن اهلل  الّذكر لدى قصىالمسجد األ

بعد الّذكر  زارقد من نفس  ما يقولبالحّق  الحّق  هو ا اّل ا لٓه  الالّذي  اهلل *مكتوبا 

 صراط اهلل هذا و العرشعلى  ّب زار الرّ  كمنا اّل موته 
ّ
في أّم الكتاب  قد كان العلي

 الّرحٰمن من نفس مراأل منقد كان فإنّه  ال تسبّوا الّرياح المؤمنونأيّها  يا * محتوما

 اهلل بإذن  اهلل لتخرج الّصفات عنهابإذن  بلدة طيّبةا لى  ا اّل  ننزلهما و بالحّق 
ّ
 العلي

قد  الخبيثة األرضفي الّذكر  من ياتوردت اآلا ذا و *محمودا بالحّق  كانهو اهلل و

 ئكمان جأعجبتم و أ*  ظالم نكداأ ا اّل  خرجت عنهاما و عكست النّفس لنفسها

 خّط في  الّسابقينسبيل  يعلّمكمو ليزّكيكم نفس منّا فيكمعلى  اهللعند  منالّذكر 

الّدين ا لى  ليدعوكمالّذكر  ناأرسلقد ا نّا نحن و *مستقيما  حول القسط القيّم

أنتم  تعلمون ما المن اهلل  علمأا نّي  غيرها لٓه  منما لكم  ربّكم اهلل اعبدواالخالص 

كّل شيء على  انكا ّن اهلل و يوم الفصل األكبر عليكم من يوم أخافو بعضا من حرفه

 علما و األكبر ذكراهللا نّي  األرض أهلقل يا  *شهيدا 
ّ
 ربّيبلّغكم رساالت أن أا اّل  ي

 فمن آمن فلنفسه بالحّق اء الّشهدو قينالّصّديو النّبيّين عّرفكم سننأو لكم نصحأو

 ةكتب النّجاقد اهلل  * غنيّاعن العالمين بالحّق  قد كانو لحّق الحّق  هو اهلل ربّي ا نّ و

 اهلل الحكيمبإذن النّار  بحرفي  المكّذبين رقنغفسوف يركبون الفلك معك للّذين 

 ا يّاها اّل  تعبدوا اّل أب األكبر كلمةالنّاس  ليبلّغكما اّل  النّبيّين أرسلما ا ّن اهلل و *قريبا 

نا ذكرو عبد اهللا اّل  أنت ماو *شهيدا بكّل شيء  قد كانا ّن اهلل و القيّمالّدين  ذلك

ما و جهنّم مأوٰيهقد كان و كفر باهللقد ف األكبر النّفسفي هذا ذلك  دون اّدعى فمن

 يتجادلوننأ األرض أهلقل يا  * نصيرابالحّق  الحّق  على القٰيمةيوم له في  اهللقّدر 

 عل أنزل قدا ّن اهلل و الّشيطاناء لقإؤكم بابآوأنتم  سّميتموهااء سمأعلى  اهللفي 
ّ
 ي
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ما و * بعيداالحّق  عن غير عنهكنتم  عّماالحّق  اهللاء سمأفكم عرّ ألبالحّق  الكتاب

تزكية العالمين في  لحكم اهلل مردّ ال و بدئهفي  عنهالّذكر  عهد أخذناقد  ا اّل  شيءمن 

 كتاب اهللفي  الحروفا ّن و *مسطورا  الباب أيديبقد كان الّذي  بحكم الكتاب

ال فما لكم  من دونهاكم نفسأللخالص ا فتريدونأمثلكم  آيةا اّل  كانتما بالحّق 

فال  األرضعلى  ناقة اهلل هذه األرض أهليا  * قليالاء األشيبدع  فيتتفّكرون 

قد ا نّا نحن و * بغتة شديدا خذكم عذاب اهللأالحّق فيتمّسوها بسوء الّظّن من دون 

 المسك من تحتاء والهواء الم على األرض جعلناقد و األرضعلى  قّدرنا الجبال

قد ا نّا نحن و *عليما بكّل شيء  كانهو اهلل و الحّق  هو أّن اهلل البرد لتعلمواالّحر 

 الكذبعلى  من دون اهللالّشيطان  دعوابما قد بالحّق  ّمةأكّل على  نا الّرجسأنزل

 اعبدوا اهلل األرض أهليا  * شيئا من بعض القطميرالنّاس على  يظلمال  اهللا ّن و

اهلل عند  جآئكم الكتاب منقد غيره فلا لٓه  منما لكم و كرذّ للحّجتكم فما بالحّق 

 منا ّن و * شيطانا كذبا مردوداا اّل  تدعون ماالحّق  تاهلل كمنفسأل الحّجة ىفتبقأ

 عليهمننّزل و الجنّةء من آال الفضلعلى  لنطعمهمالّذكر ا آمنوا بمل األرض أهل

بعضا من ا اّل  من علم الكتاب يعلمونال النّاس  لكنّ واء الّسمبركات الحّق  على

عند  مّزقكمقد فإّن اهلل  كمأنفسفي الّذكر  تكّذبواال  األرض أهليا  * قليالالحرف 

ئكم اهوعلى  األكبر اتّقوا من حكم اهللو الحّق  على الّذكرمنوا بآالّظّن بالنّار ف

عليك من  نقّص تلك القرى  * كبيراعلّوا  الّظالمون يقولعّما  سبحان اهللو المؤتفكة

من عهد الّذكر على  األكثروجدنا ما و *محيطا بكّل شيء  قد كانا ّن اهلل و هاأحكام

من  ذكراهللا نّي  األرض أهليا  * قص موقوفاالنّ على  وجدناكمقد ا اّل بالحّق  القيّم

 ما علو الحّجة عليكم
ّ
 جئتكم بالكتابقد  ذاا نأوها بالحّق  الحّق  على ا اّل  النّطق ي
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ئكم من ابشهد أتوابسورة من مثله فاء جقد  عندكم نفسكان فأنات بيّ  آياتعلى 

قد  تستطيعوا اهلللن فوربّكم  *محمودا  صادقابالحّق  الّدينعلى  كنتم نا  دون اهلل 

 *شهيدا كّل شيء على  كانا ّن اهلل و تقدرّن ببعض من حرفهال أنتم و ه من عندهأنزل

 منالملك يأخذ و لهتناآيذر  نأأراد  قد الفتى هذاا ّن  المشركون لملكهمقالوا و

 قتلهم اهلل بكفرهم *مشهودا  األرضعلى  الملك لقتله لتكونعلى  فاستعن ناأيدي

 ا نّاو * كره المشركون جميعالو و هذكرن يتّم أا اّل بى اهلل أو لم يقدروابشيء  ريدن لوال

بعض  نفساأل رّدتبما قد  ص الثّمراتنق نفساأل من بعض أخذنانحن قد 

  ذكراهللون برذكّ لعلّهم يت ياتاآل
ّ
 *محمودا بالحّق  الحّق  على الكتابفي هذا  العلي

 ف
ّ
 علم الكتابفي القرآن  يتدبّرونلو كانوا  من الّردّ المشركين على  أشدّ  الّرجز أي

اء جفإذا  المثالتو بالّسنين ئکةملٰ الّرّد يأخذهم العلى  عند الخطور أولٓئك * قليال

 بالقسط كرذّ لل تّم حكم اهللو *مشهودا الحّق  حكم اهللا لى  ضوعينظرون الخمة القيٰ 

 على سّكانا الكتاببإذن  مغاربهاو األرض مشارقفي  جعلهم اهللقد الّذين على 

ال  نّهنّ ا  و صنام من دون اهللرك لم تعبدون هذه األالشّ  أهليا  *مأمونا الحّق 

كنتم  نا   القيّمالّدين هذا  ادخلواو فاخرجوا عن الخبث البيّنبشيء  تستطيعون

 يلاتممنا اللّيأو موسىثين لنا الثّلٰ عداوقد ا نّا و * حقيقاالحّق  علىبالحّق  تريدون اهلل

لّما رفعنا المخلصين ا نّا و * ربعين صباعاألافي بالحّق  مراأل فتمّ  عشرعلى  عشرفي 

  رواقوم انظيا  لكنّ و يرىال  اهللا ّن  قل مراأل يسئلونا عنالّطور  حول
ّ
ن استقّرت إفا لي

 بالحّق  النّظرةبعد منكم  األفئدة
ّ
العبوديّة في  العبد بالّصدقى ترفسوف ا لي

من  ندائيبتلك الكلمة اسمعوا  الجبلعلى  الّذكر فلّما تجلّى * مستقيما المحضة

من ممسك دون اهلل فاندّكت الجبال  فهل فيكمهو ا اّل ا لٓه  الالّذي هو اهلل  النّار حول
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ك بكلمته اصطفيٰ قد ا ّن اهلل العين  يا قّرة * هلل القديم سّجادا األفئدةّرت خقد و

قد ا نّا و *شهيدا  غنيّاقد كان ا ّن اهلل و هاذكرفي  اهلل رشحةبإذن  العالمينعلى  أظهرف

  ذكراهللبالنّاس  طيار العرش ليكونأ مثل األلواحهذه في  كتبنا
ّ
 شكوراو صابرا العلي

 الغسبيل  ذوااتّخقد فالحّق  بعدالحّق  بغير ياتعن اآل رونيستكبالّذين  ا نّ و *
ّ
من  ي

 تدخلواال  األرض أهليا  *قديرا  كّل شيءعلى كان هو اهلل و راط الاّلمعدون الّص 

الباب وحده فمن هذا  من األبوابكّل على  ادخلواو واحد من باب األبوابعلى 

قد فإّن اهلل  الخالصبالحّق  وا عليههلل فاتّكلا اّل  الحكم ا نبشيء  من اهلل غناكم عنهأ

  *عليما بكّل شيء  كانهو اهلل و * حسيبا بالمتوّكلينكان 

 

  سورة الّرجع( ٦٩)

  الّرحيمالّرحٰمن  بسم اهلل

ولّما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من اهلل من شيء ا اّل حاجة ﴿

 ﴾ولكّن أكثر النّاس ال يعلمون ه لذو علم لما علّمناها نّ ا وفي نفس يعقوب قضاه

 الحهو ا اّل ا لٓه  الالّذي  اهلل * ٓص يعٓ كهٓ 
ّ
عزيزا حكيما  كانهو اهلل و شيءليس كمثله ي

قد فإنّك بشيء  المشركينعلى  تحزنال و الحّق  من ربّك ا ليك فاتّبع لما يوحى *

باب فعل البعد  منالنّاس  فعلوالقد و * قديمافي أّم الكتاب  كنت مطّهرا من الحزن

لمن و ياغفر ل رّب يا  * شكل الحيوان خّواراعلى  اإلنسان جسمفي  العجل جسدا

الغّفار أنت و بالحّق  العالمينا لٓه و هنالٓ ا  ا نّك  المؤمناتو المؤمنين من يبيتدخل 

ا لى  ّمةأنختار لكّل ا نّا نحن و * رحيما كريماالمؤمنين كنت بقد ا نّك و بالفضل

ا ّن اهلل و بشيء الّدين في الفتنة جعل اهللما و * قومالحّق با الحّق  على األكبر ميقات
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باب  فيالواردين على  األكبر رّب فاكتب باسمكيا  *عليما بكّل شيء  كان

عبادك ء هؤالو شيءكّل  وسعتقد  رحمتكا ّن  سواكما  يحصيهاال  المستتر حسنات

 اهلل الغنأنت و ببابكاء فقر
ّ
 أهليا  *محيطا  بالعالمين كنتقد ا نّك و بالحّق  ي

ا اّل لكم  حلّلما و األكبربالحّق  يه اهلل معأنزلالّذي النّور هذا  فاتّبعوا األرض

 كتبفي  المكتوبهو و اهلل بإذنئث االخبا اّل  حّرم عليكمما و اهللبإذن  باتالّطيّ 

 هوو * عليمابكّل شيء  كانهو اهلل و هوا اّل ا لٓه  الالملك  هلل األرضو الّسٰموات

قّطعنا من الحجرة قد ا نّا و *شهيدا كّل شيء على  كانهو اهلل و يميتو ييحيي الّذ

على  قد كانا ّن اهلل و همأوٰ ناس مأكّل  رفعقد  قومه حتّىو موسىل اثنتا عشرة عينا

كلوا من و ادخلوا هذه القرية المباركةالّسٰموات و األرض أهليا  *شهيدا كّل شيء 

نغفر بالحّق  فإنّاالحّق  هلل ادجّ سادخلوا الباب وة الحقيقو الحكمة شئتم منما  هآيات

ال و همأنفس فظلموا النّاس *حكم الكتاب محتوما على  البابذلك  على للواردين

كتاب  في ذلكبقد كانوا و همأنفسالّشيطان  اتّبعتقد و ا اّل  حرفاالكتاب  يقرؤن من

 اللّوحفي و األحديّة ميوفي أّم الكتاب  هذه القريةو * بعيداالحّق  عنالحّق  اهلل

 كونوا نا لهمقلنهوا عنه فعّما  النّاس فلّما عتوا *مكتوبا النّار  حولقد كان الحفيظ 

 اهلل عنكم ميثاقيأخذ  ألم األرض أهليا  *مآبا  اهلل بإذنالنّار  هيئةعلى  النّار في

ّق قد كان خير ا اّل الحّق فإّن دار اآلخرة بالح اهللعلى  تقولوا اّل أالكتاب بو الّذكر

قاموا النّصر أبعوا الّذكر بعد الّذكر وا ّن الّذين يمسكون بالكتاب واتّ  *المآب مقاما 

 *للّدين الخالص فإنّا ال نضيع أجر المحسنين منكم مّمن قد أحسن عمال صحيحا 

وا نّا قد أخذنا عن كّل شيء في مشهد األّول شهادة الحّق ألنفسهم بلسان الّذكر 

بواب اهلل في األرض أئكم وشيعتهم ائّمة أوليكم واألنبيّ  حّمدبربّكم ومألست 
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بدعناهم ا لى الّدنيا نسوا المشركين اسم الّذكر وقد كانوا  افلمّ  والّسماء قالوا بلى

أ اتل على المشركين نبو *بورا  جتّث مبذلك في أّم الكتاب قوما على الباطل ال

الكلب ا ن تحمل  مثلهم كمثلفوق األرض بالحّق فاألّولين كيف قد أخذناهم من 

هؤالء المشركين بعد الحّق وا ّن اهلل قد أحكم  فيا بعدا من عليه يلهث أو تتركه يلهث

على الحّق ومن أعرض  يمن اتّبع الّذكر فهو المهتد *عليهم من بعد النّار نكاال 

 * عن الحّق فهو في أّم الكتاب من أهل النّار فوق النّار وتحت النّار قد كان مكتوبا

نّهم ال يسمعون بالحّق هذه اآليات من عند اهلل أفما لهؤالء القوم من المؤمنين ك

مكتوبا  سبيالضّل أكاألنعام بالحّق بل هم على رسم الكتاب قد كانوا  فأولئك لهم

سماء الحسنى على العرش فادعوه بها وذروا الّذين أكر قد كتب للذّ وا ّن اهلل  *

ا ذا يسئلونك النّاس  *هلل المشركين بالنّار مآبا ا يسمآئه فسوف يجزأيلحدون في 

نّما علمها عند ربّي هو العالم بالغيب ال ا لٓه ا اّل هو الّذي قد خلقكم ا  الّساعة قل  عن

 نفعا وال ضّرا ا اّل ما شاء ربّي ا نّه هو الغن يملك لنفسأنا أمن نفس واحدة وما 
ّ
 ي

فتدعون أ *لى كّل شيء شهيدا وهو اهلل كان ع *بكّل شيء محيطا  يوكان اهلل موال

 من دون اهلل عبادا مثلكم وهو الول
ّ
قد وهو اهلل  *للمؤمنين وهو اهلل كان غّفارا حليما  ي

بالّشيطان فاستعيذوا باهلل فإنّه قد كان  وا ذا قربت النّفس *كان بالعالمين حبيبا 

نفال قل وا ذا يسألونك عن األ *كان عن العالمين غنيّا وهو اهلل  *سميعا عليما 

كنت قد أنت و *عليما  بكّل شيء كانهو اهلل و بالحّق  اهللاء ش لمنو األنفال هلل

قد كان  القيّمراط الّص  علىلهو و اهللأطاع  قدفالّذكر أطاع  من *شهيدا بالعالمين 

 ذكرا ذا  نّما المؤمنونا   *محيطا بكّل شيء  قد كان ربّكا ّن اهلل و *مستقيما  بالحّق 

الّصراط على  قد كانواو الحزنعلى  أفئدتهم ولهتقد  األكبر اط اهللصرفي الّذكر 
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 بالحّق  الّذكر اتّبعواقد فالحّق  تؤمنون باهلل كنتمن ا  آمنوا الّذين  أيّها يا * موقوفا

اء التقعلى  الفرقان اتّقوا من يومو ه اهلل معهأنزلقد الّذي  الكتابهذا  ادرسواو

على  كنتم نا   الفرقان أهليا  *عليما بكّل شيء  كانأّن اهلل  اعلمواو الجمعان

 في جعل الّرجوعقد فإّن اهلل بالحّق  ا ليه نفس الكتاب فارجعواالّذكر  هذاالكتاب ف

 * مفعوالفي أّم الكتاب  مراأل قد كانو مضىأما  قضى اهللأو *مشهودا  المعاد لديه

بالحّق  قد كانهو اهلل و نةالمؤمنون بالبيّ  يىيحو ليهلك الهالكون عن بيّنةبالحّق  ناآل

 لتنازعتم لعهم بالغيبتطلو و منامكفي  مراأل ريناك منأا نّا و *قديرا كّل شيء على 

 األرض أهليا  *عليما  بذات الّصدور بالحّق قد كان الحّق  ربّكا ّن اهلل و مراأل في

كم مرأيإنّه فالّشيطان  تتّبعوا خطواتال و بالحّق  ياهلل معأنزل  قدالّذي  آمنوا بالنّور

اء يش لمن ذلك دونما  يغفرو به ن يشركأيغفر ال ا ّن اهلل و الحّق  بارئكم رك باهللالشّ ب

  *عليما بكّل شيء  كانهو اهلل و

 

  سورة القسط( ٧٠)

   الّرحيمالّرحٰمن  بسم اهلل

تبتئس بما كانوا  فال وى ا ليه أخاه قال ا نّي أنا أخوكءالّما دخلوا على يوسف و﴿

قد  اهلل نّ ا  و الحّق  اهللعند  منالّذكر هذا و ريب فيهال  الكتاب ذلك * ملٓ آ ﴾يعملون

الّشيطان  كميغّرنّ ال و اتّقوا اهلل األرض أهليا  *بصيرا بالحّق  الحّق  على بعبادهكان 

 أهل منالحّق  بحكم تدعون من دونهما و أنتمو بالحّق  لحّق الّذكر فإّن  الحّق عن 

 خلقفي  تتفّكرواألم  األرض أهليا  *مكتوبا بالحّق  د كانقفي أّم الكتاب النّار 

الملك  دبّرقد ا ّن اهلل و لفسدتاالّذكر  لدى فيهما بابان منلو كان  األرضو الّسٰموات
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في  المؤمنون اتّقوا اهللأيّها  يا *عليما بكّل شيء  قد كانا ّن اهلل و هذاالحّق  ببابه

 بالحّق فالّذكر مع  تفعلونعّما  نسئلنّكملو رالنّا حشرناكم حولقد فإنّا الحّق  يوم

في  الثّواب أحسنعلى  الّصابرينلنوّفيّن و *عظيما النّار  أشدّ  منالمشركين  لنذيقنّ 

ا اّل الّذكر على  تغلواال  المؤمنونأيّها  يا * مرتفعا عفران بحكم الكتابالزّ  أرض

 يومفي  لكّل نفسإّن ف طغيانهمفي المشركين  ذرواو اهللعند  منالحّق اء باألسم

ال في  ينسخ من آيةما ا ّن اهلل و * موقوفابالحّق  قد كان الّصراطعلى مقاما مة القيٰ 

قد ا ّن اهلل و عظم منهاأعلى  أو بمثلهابالحّق  أنشأقد وا اّل الّسٰموات  ال فيو األرض

هلل  نّ ا   الأالخالص الّدين  في عليكمالّذكر يتلوا ما  اتّبعوا *قديرا كّل شيء على  كان

 الغنهو ا ّن اهلل و بالقسطالخالص  الحكم
ّ
 قد كانالحّق  هوو ببابهاء الفقرأنتم و ي

 بالحّق الكتب  مستسرّ الحّق  كميٰ مول اهللعند  لكتابهذا ا ّن  *عليما بكّل شيء 

 *قديرا كّل شيء على  كانا ّن اهلل و بالقسطالّذكر  فضلعلى  النّاس ليشهد

اء م على ا اّل  بينهما اهلل الفرقما قّدر كاّل  تؤمنوا بالكتابو الّذكر تتركوا نأفحسبتم أ

ا اّل الحّق  قربما و اهللبإذن  حترقالالّذكر ا لى  بشيء قرب الكتابلو هنالك  العرش

 يّامقضفي أّم الكتاب  الكتاب حكمقد كان و بالحّق الحّق  على اهلل فيهبما قد قّدر 

يصف عّما  اهلل تعالىلحّق موجود  الخلقو الحّق  بين الّربطا ّن اء قالت الحكمو *

قاتلهم  - ابن اهلل المسيحا ّن  النّصارى مثل قولهم كمثل كلمة * كبيراعلّوا  الّظالمون

ا اّل  مرواأما و همنفسألأربابا  ن دون اهلليتّخذوا مأالحّق  بعدبالحّق  فكيف كفروا - اهلل

 تعالىو سبحانههو ا اّل ا لٓه  ال ضتهقبفي و من دون اهلل خلقما و ها واحدالٓ ا  ليعبدوا 

المؤتفكة  ئكماأهوبالتّوحيد  نور ائوتطف نأتريدون أ * كبيراعلّوا  عّما يقول الّظالمون

لو و كلّهالّدين على  يظهرهاو كلمته ن يتمّ أا اّل  بى اهللأ ربّياهلل  تعالى يطانالشّ من 
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الّذكر  لدى الكتاب من الكتاب يستهزؤن أهل من كثيراا ّن و * كره المشركون كثيرا

قد ا ّن اهلل و *مسئوال بالحّق  كنتقد النّار  فوق الّصراطعلى  معكم نّيإانظروا فقل 

 بالعدلالّذكر  همنسيٰ أفالّذكر  بعدبما نسوا اهلل  عدّوا جعل المنافقين بعضهم لبعض

النّار  بئسو الحّق  على قعر التّابوت وارداقد كانوا في النّار  أهلهم  أولٓئكو همأنفس

 من اهلل حسبهم لعنة ئكأولو كتاب اهللفي  المشركونهم  المنافقينا ّن  * مورودا

 ا لىانظروا  األرض أهليا  * جميعاالّسٰموات و األرض أهل منالمؤمنين  منو

فهل تجدون  * كّفاراالحّق  غيرعلى  الّرسلو ياتاآلبعد ماتوا من قبلكم قد الّذين 

 شديدافي أّم الكتاب  قد كان اهلل لدى الّذكر خذأ نّ إف ا اهللالنّار اتّقوا اّل  الموتبعد 

ال  فما لكم عيسىو ىموسو ا براهيمو ين نوحّولاألبأ ن يأتكمألم  األرض أهليا  *

 اهلل  آياتتؤمنون ب
ّ
ء آالعلى  كانواالنّاس  لكنّ و بشيء يظلمال  اهللا ّن و * قليال العلي

 اهللعند في أّم الكتاب  قد كان عيسى دمآية من ذرّ ا ّن و * كّفاراالحّق  بعداهلل 

 يعرفال  منهم منو الكذبعلى  الّذكرمن يحلف بالنّاس  منو *مكتوبا الحّق 

مة القيٰ  فيالمؤمنين ء هؤالو المشركينء لهؤالقد قّدر ا ّن اهلل و يحلف بالّصدقو الّذكر

 كرذّ العهد لل أهل منالمؤمنات و المؤمنين وعد اهلل * موقوفابالحّق  الحّق  على مقاما

 كتاب اهللفي  األكبر الفوزهو ذلك  األكبر اهلل رضوانفي  مساكن طيّبةو جنّات عالية

 الكاذبين بالنّارعلى  نحكما نّا نحن و *مسطورا  حول البابقد كان الّذي الحّق 

 حكم اهلل  من األكبر الّصادقين بالّرضوانو
ّ
 ماو *قديرا بكّل شيء  كانهو اهلل و العلي

على  نحكم عليه بضعف العذابقد و ا اّل الكتاب بعد الحّق  تولّت عنقد من نفس 

 ّن اهلل يعلم سّركمأال تعلموا أالكتاب  أهليا  ما لكم * يّامقض حكم الكتاب

الكافرين ا ّن و * جميعاالنّار النّقطة  في علم الكتابالّذكر  علّمقد ا ّن اهلل و كمنجويٰ و
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 منبالحّق  الحّق  هوو هذكربسّخرهم قد أّن اهلل  يعلموا لمو بالكتابالّذكر  ونيسخرّ 

اهلل لهم أعّد  قدو يغفر اهلل لهملن  ن يستغفر اهلل سبعين مّرةا  ء هؤالا ّن  * يّاغنالعالمين 

شهيدا بكّل شيء  كانهو اهلل و هآياتبو كفروا باهللقد  نّهمأل اآلخرةفي  األكبر عذاب

عليما بكّل شيء  قد كانا ّن اهلل و عجاممن األ كفرا شدّ أ األعرابخلق قد ا ّن اهلل و *

 في أّم الكتاب قد كانواء هؤالو لكالمه األعرابمن المؤمنين  اختّص قد ا ّن اهلل و *

 من حول المدينة مردوا األعراببعض ا ّن و * مستورار والّسطر فوق ئر الّسطادوعلى 

 مكالحقد كان و تابكال بحكممّرتين  منعّذبهفسوف النّفاق اهلل يعلم سّرهم على 

خلطوا قد و نوبهماعترفوا بذقد  النّاس بعضا منا ّن و * مقضيّافي أّم الكتاب 

 منو * شهيداكّل شيء على  كانهو اهلل و يشاءلمن  يغفر اهللفسوف  يءسّ الّصالح بال

 بالقسطمة القيٰ  يومفي  لّ كم بين الكاهلل يح نّ ا  و الّذكر مرأل ونحرمبعضهم النّاس 

 ذكرمن خالصا  الفرد ألحدا يّها المؤمنون اعملوا هللأ يا * بعباده بصيراكان هلل هو او

 الحّق  علىو لينقفى مشهد الثّ  كمأعمالم اهلل كيريفسوف يءالشّ في  يءالشّ بعض 

 مشهدفي  يرىما و *خالصا الحّق  هلل كأعمالفي  نشهدنحن  نّاا  و *مشهودا بالحّق 

 هوا اّل ا لٓه  الالّذي  الّصمد القديم ألحدا اهللا اّل  كأعمالالمؤمنين  منأحد  األكبر

على  فهمعرّ قد الّذكر على  الحقيقة أهل لّما دخلواو * يماكعزيزا حكان  اهلل هوو

  اإلشارةتبتئسوا ب فالالحّق  بقوله مراأل بعض
ّ
 اإلشارة لمة مطّهرة عنكالفإّن  ا لي

بكّل شيء  قد كانا ّن اهلل و * شهيداكّل شيء  علىقد كان  ربّناهو اهلل و نفيهاو

  *عليما
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         سورة القلم( ٧١)

  الّرحيمالّرحٰمن  بسم اهلل

ا نّكم  فلّما جّهزهم بجهازهم جعل الّسقاية في رحل أخيه ثّم أّذن مؤّذن أيّتها العير﴿

 مكقيموا وجوهأواهلل فاعبدوه ا اّل ا لٓه  الالّذكر  شأن في ذكراهلل * مٓص الٓ  ﴾لسارقون

الّذكر هذا  األرض أهليا  * شيئاالّرحٰمن  وا بعبادةكتشر الو عبة بيت الحرامكال ا لى

على تب كقد  اهللألّن  هأمرتعرضوا عن  الو هشأن في تاب اهلل اتّقوا اهللكفي  شعيب

هو اهلل و شيءكّل  علم ربّنا وسعالّذكر اء ن يشأا اّل  يغفر لنفس ن الأنفسه بالّرحمة 

انتقم و لمهالظالحّق  على حكماو قومهو الّذكر ربّنا افتح بين * يماكح عليماكان 

الّصالحين  كنت بعبادكقد  يمكالح اهللأنت و يّةهلاالج ون فيه ظنّ نّ ذين يظعن الّ 

 العرش فيقول ياعند الّذكر  قاما ذا الحّق  يومفي  اتّقوا اهلل األرض أهل يا * خبيرا

يف كفاء الّسمبواب أم كشف عليكنألم  تابكم آيات الكبلّغأألم  األرض أهل

 ذكراهللبقد كنتم  المّ النّار  رّ ح من اهللم كتاب ذوقوا اليوم بحكالبعد  يّذبتمونك

 باهلل كرالشّ اتّخذوا مسجد القلوب بيت  الّذينو *كفورا العدل على غير العلم 

بوا ذّ كقد ف بالحسنىالحّق  ن يحلفّن باهللا  و الّدين هلعن ألالّط و كرذّ فساد للإلاو

مسجد  في تقم ال * محيطاكّل شيء على  كانهو اهلل و بشهادة اهلل على عباده

 كان اهللو الحّق  هوو بعلمه كطّهرقد فإّن اهلل  ةتالميّ  رضاألعلى  و بالحّق  ينكالمشر

على  شالعراء عمفي  ّسسأمسجد  أّولفي أّم الكتاب  ا نّكو * خبيرابكّل شيء 

 هلل العلالخالص  التّقوى
ّ
فيه  رجاال كاهلل لنفسقّدر و * عزيزا قديماكان اهلل  هوو ي

ء خالاهلل فيها ما قّدر و ات من حجر الياقوتجنّ  نفساألء لهؤال اهللقّدر و مستورون

ا اّل  لعنيطما  لف شمساأ ئها سبعونامن سمكّل  زكمرفي  اهلل بقدرته قامأواء من الهو
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أّم  فيقد كان  الحكما ّن و الكتاب مجعل اهلل لهّن غروبا بحكما و األكبر ذكراهللب

 الحّق  اهللبإذن  له شئناقد الّذكر اء ش فمن األكبر رضوان اهللذلك  * يّامقض الكتاب

حّق أاألحديّة  أحرفعلى  ّسس بنيانهأ أفمن *شهيدا كّل شيء على  كان اهللا ّن و

 واأحكم النّار فيالنّار  كلمةعلى  ّسس بنيانهأمن و أن يكون بابا للحّق أمن 

 فكم نفسأل
ّ
بكّل شيء  كانا ّن اهلل و مؤمنين باهلل كنتمن ا  من حّق باألأالحرفين  أي

علم من قد  هلل الواحد الفرد فلّماا اّل  للمشركين ا براهيماستغفار ما كان و *شهيدا 

 على بالحّق قد كان  اهوّ أل ا براهيما ّن و عنه أتبرّ قد  اهلل وّ عدقد كان  نّهأنفس منهم 

عليهم فلّما تّم  األكبر ن تبيّن حّجتهأبعد ا اّل  يضّل قوماما ا ّن اهلل و *ليما حالحّق 

القطمير يظلم بالعالمين من بعض ال ا ّن اهلل و كناهم بذنوبهمأهلقد  بالحّق  حّجة اهلل

 بداع بسّر الّسطربحر اإلأمن  ةبطن الكلمعلى  بالحّق  الحّق  لقد قالو * قطميرا

جرة الشّ من هذه  ندائياسمعوا  يا أهل العرش *بديعا ّر السّ  نقطةقد كان في الّذي 

الّذكر  نّ أب األكبر وحاللّ على  يت القلمأجرقد هو ا اّل ا لٓه  الالّذي  نا اهللأا نّي  المباركة

 فإّن  فاتّقوا من الّردّ الحّق  ناأا نّي  كما لحّق 
ّ
في أّم الكتاب  قد كان كلمة اهلل العلي

العرش على  خّرتقد و القلم باسمه انشّقت من الهيبةنا أمرقد  لّماا نّا نحن و *كبيرا 

 األرضو الّسٰموات ملك هللا ّن و *عليما بكّل شيء  كان اهللهو و ساجدا هلل القديم

  من دون اهلل منما لكم و يميتو ييحيالحّق  هو
ّ
 األرض أهليا  *نصيرا ال و ولي

هو اهلل و حكما في كتابه من قبله ل حكم اهللقد و ا اّل  تفعلون من شيءما الّسٰموات و

في  تمشونال و كباراال و اهلل صغاراسبيل  في تنفقونال و *عليما بكّل شيء  كان

بالكتاب قد كان و ا اّل  من شيءما و من قبلكم نفسألبالحّق  كتبقد و ا اّل  أرض

 لصالخا يندّ هلل للمؤمنين لينفروا كاّفة للا كتبما و * يّامقض من نقطة النّارو المح
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من علم الكتاب ليغنيهم الّذكر  فرقة نفس ليسئلكّل  فلوال خرج من األكبرالّذكر ا لى 

 ناهاأنزلقد  من آيةما و *عليما  شيء كلّ بكان ا ّن اهلل و اهلل من حكم الكتاب بفضله

نار ا اّل  المشركينعلى  نريدال و األكبر كرذّ للالمؤمنين  حّب  زادقد و ا اّل بالحّق 

صرف ة قيام الفتنا لى  بعضهمالمشركين  نظر مراألبالّذكر  قاما ذا و *الجحيم شديدا 

لقد  األنوارمأل يا  *يعلمون من حكم الكتاب قليال ال  نّهم قومأل عينهمأاهلل 

الحّق  تاهلل المشركينعلى  حكيماو المؤمنينعلى  كم عطوفاأنفسمن الّذكر  ئكماج

 الّصراطعلى  صراط اهللالحّق  ها نّ و فيكم مثلكان له  نا  مثله في  الّردّ  يينبغال 

 موقوفا الحّق  علىبالحّق  الخالص قد كان
ّ
الّذي  اهلل يحسب قلالعين  يا قّرة *العلي

 شيء كلّ بكان هو اهلل و الّسٰمواتو رّب العرشالحّق  هوو عليه توّكلتهو ا اّل ا لٓه  ال

 يبّشرهمو يهممنهم ليزكّ  رجلا لى  الكتابأوحينا  نأ عجبفي النّاس  كانأ *عليما 

 رّب هو ا ّن اهلل  *شهيدا بكّل شيء  كانهو اهلل و اهلل ربّهمعند  الّصدق منقدم على 

ال و األرضفي  من مدبّرما و هأمرب استوى العرشثّم  لٓه غيرها  من ما و مراألو الخلق

بكّل  كانهو اهلل و يعيدهثّم  الخلق يبدئالحّق هو و كلمتهبإذن  ا اّل الّسٰموات  في

المنبتة من اء الحمر الورقة هذامن الّرحٰمن اء ند اسمعوا األنوارمأل يا  *ما عليشيء 

 مسالشّ مركز  فياء ستواالب القسطعلى  فاعبدوههو ا اّل ا لٓه  الا نّه اء جرة الخضرالشّ 

 حكم المفروضعلى  عشرات قبل طلوعهاو غروبها لمحاتبعد واء نقطة الّسوعلى 

قد الّذي  هوو *مكتوبا  من حول البابلكتاب في أّم ا قد كان الحكما ّن وبالحّق 

 ذلكالبابين النّيّرين كفي  ليعلموا عدد الّسنين بالحّق القمر آيتين و مسالشّ جعل 

 ياتف اآلاختالفي ا ّن  * شكورا لتكونوا باهلل الحميدبالحّق  األمثال يضرب اهلل

 حكمد كان قو األكبرالباب ذلك  أهل منولي األلباب أل آياتبدايع العالمات و
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رضوا وئنا ايريدون لقال الّذين  ا نّ  *مستورا النّار النّقطة  في اهللعند  منالّذكر 

 األكبر عن كلمة اإلعراضب الّدنيافي  اطمأنّواو الكبرىالحيٰوة  عنالّدنيا  ةوٰ بالحي

آمنوا الّذين  ا نّ و *مكتوبا النّار  حول في أّم الكتاب قد كانواالنّار  أهلهم  ئكولأ

 النّعيم أصحاب منهم  ئكأولف األكبر كرذّ بالقسط لل سواهعّما  وبالمحعملوا و باهلل

اللّهّم  سبحانكفيها  مهدعويٰ  أّولا ّن و * محشورااء الب حولفي أّم الكتاب  قد كانوا

 همآخر دعويٰ و سالمالحّق  منفيها  تحيّتهمو له شريكال  وحدههو ا اّل ا لٓه  ال ربّنا

يا  *شهيدا كّل شيء على  كانهو اهلل و مد هلل رّب العالمينالح ّولاألكلمة بالحّق 

 الّدنيا رذل منة األوٰ اطمأنّوا بالحيو ئناايرجون لقال الّذين  عن فاعرضالعين  قّرة

 لّماو * ئمااقو ادعادعانا ققد ف ه بالباطلأيدي قّدمتبما قد  طغيانهمفي  ذرهمو

من  يعرفونال  القومء لهؤالفما  هملأوّ الّصمت كعلى  استقّرواقد  كشفنا الّسوء عنهم

 للوقوف انتقمنا عن القرون من قبلكمقد ا نّا نحن و * حديثاالحّق  على علم الكتاب

ا ذا و * قريبااهلل الحكيم بإذن  نهلك المجرمين منكمفسوف  األعظمالّصراط على 

ذه غير هعلى  له ئت بفرقان مثله مؤيّدا  لكتاب اهذا  من آياتالمشركين على  تتلى

  ييوحما  تّبعأا نّي  الأ ينفساء له من تلقبدّ أ نأ ياهلل لقل ما قّدر  ياتاآل
ّ
 يماما  ا لي

 * ميقاتاالحّق  علىبالحّق  قد كانالّذي  يوم الفصلفي  ربّيخشيت من قد ا نّي 

اهلل بإذن  المؤمنين رحلفي الّذكر  ن يجعلوا الّسقاية منأ ئکةمالالنا أمرقد ا نّا نحن و

 
ّ
ا نّكم  يّتها العيرأيا  ّذنأ المؤّذنأيّها  يا *عليما بكّل شيء  كاناهلل هو و العلي

الحّق على بالحّق  قد كان المشاعر منكم ىعلأفي الّذكر  الّسقاية منا ّن و لسارقون

كّل شيء على  كانهو اهلل و * حفيظاكّل شيء على  قد كانهو اهلل و * مكنونا

  *قديرا
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  سورة البعير( ٧٢)

  الّرحيمحٰمن الرّ  بسم اهلل

الّسطر على  سطر المستسرّ في  ذكراهلل *مع الٓ  ﴾قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون﴿

الكتاب عليك أنزل  قد اهلل *مستورا في أّم الكتاب  قد كان الّذي الّسرّ المحّجب ب

بكّل شيء  كانهو اهلل و القديمهو ا اّل ا لٓه  ال القسط لنفسهبشهادة اهلل النّاس  ليشهد

 هوو يماما  أراد  كماا اّل  ريدأما  عبد اهللا نّي و نتلوه عليكمما  اهللاء ش لوو *ما علي

على  ظلم مّمن افترىأمن و*  جميعا العالمينعلى  حّجةالحّق  اهللعند  منالحّق 

وم قّ الزّ بحر أقعر قد كانوا في و التّابوت أهلهم  ئكولأ *ه كذبا غرورا آياتبأو  اهلل

على  قل ذكراهلليا  * يّامقضفي أّم الكتاب  اهلل أمر قد كانو * مسكوناالحّق  بحكم

 نار الجحيم األكبر الّضرّ ا اّل  ينفعكمما ال  اهلل تعبدون من دونكيف  صناماألعبدة 

 ال تعالىو سبحانه األرضو الّسٰموات في شركله  مأيعلم بما ال  اهلل ئونفتنبأ *مآبا 

ا ّن و *حكيما عليما  كانهو اهلل و شيءالخالق لكّل هو و مراألو الخلقله هو ا اّل ا لٓه 

 الّرسمعلى  الو ثباتاا  ثبات اإلعلى ال و يانف فيالنّ على  الكتابفي  حكمما اهلل 

قد كان  ا ّن اهللو المثلهذا  بمثلها لىع الكتابفي  فيهما أحكم قدو ا اّل  شيئابشيء 

 بعد مراألب مراألعلى  اختلفواواحدة ف ّمةأا اّل النّاس  ما كانو *بصيرا و عليّا بعباده

اء البد حكمعلى اء لقضا يضقصدك ليقفي  سبقت عن اهللقد  كلمة لوالو الحّق 

 فانتظرواالحّق  هلل نّما الغيبا  قل  *الباب وحيدا على  ّمةأا اّل  النّاسما كان هنالك 

اء بالّضر لّما نذيقنّكما نّا نحن و * رقيباالمؤمنين  معقد كان الحّق  كميٰ مولفإّن اهلل 

 فما لكم ركالشّ كلمة على  تدعوههنالك بالقسط  مراأل رفعناا ذا واء سرالّذكر  تدعوا

 الحّق  علىالحّق  اهلل آياتتؤمنون بال 
ّ
 الفلكفي  سيّركمقد  اهللا ّن و * قليال القوي
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مستقيما  الخالصالّدين على بالحّق  لتكوننّ  األرض اب فوقالّدوعلى و البحرعلى 

ربّهم النّاس  دعواقد  الّسفن البحريّةعلى  العاصف الّريحنا أمرقد  لّمان نح نّماا  و* 

على  نجاهمأا الموج المحيط بالغرق فلمّ على  ظنّواقد  لّماالّدين  له مخلصين

يقرؤن من علم ال  نفساألء لهؤالالخالص فما الحّق  على يدعونناما  الفضل

 اهلل بسمفقل  ن تريد الفلكا  و * قليالالحّق  علىبالحّق  الحّق  من حرفاالكتاب 

 يا *قديرا كّل شيء على  قد كانالحّق  هوو بيده مراأل ا نّ  هوا اّل ا لٓه  الو الحمد هللو

 على قد كان القيّمالّدين  علىلبالحّق  اهللعند فإنّه  األكبرالّذكر  بعوااتّ  المؤمنونأيّها 

 يجدلن هنالك الحّق  اهلل ا لى رجع الكلّ قد  اتّقوا من يوم* مكتوبا بالحّق  الحّق 

 حولقد كان في  الكتابأّم  فيالحّق  هوو همنفسألا يّ ولالّذكر  من دونالمشركين 

 الّذكربعوا فاتّ  علينابالحّق  حسابكمو ا لينا بكمآيا  قد قّدر ا ّن اهلل و * مستورااء الب

قد قّدر  فإّن اهللبالحّق  اهللسبيل  في كمأنفساقتلوا  *قويّا جهرة الحّق  علىبالحّق 

الّدنيا  ةوٰ حي مثلا ّن  * يامقض بحكم الكتاب من البابو موتا نفساأل لكلّ 

 اتظلماا اّل  همأنفس يجد المشركونلن  مسالشّ  طلعتفإذا  لماتالّظ على  كظلمات

هذا و دار الّسالما لى  اهلل يدعوكم * شباحاأ المرآتفي  لّ الّظ كالنّار  الّظلماتفي 

 واأحسنقد الّذين  ا نّ  * الخط المستقيم مقيماعلى  تابفي أّم الك قد كانالّذكر 

وعد قد كان و األكبر رضوانفي  عليهم مقعد الّرفوف كتب اهللالحّق اء سمأفي الّذكر 

الّسيّئة اء جز يكسبون الّسيّئات يوّفيهم اهللالّذين  ا نّ  * يّامقضفي أّم الكتاب  اهلل

ا ّن و *محيطا  بالعالمينكان هو اهلل و بشيء النّاسعلى  يظلمال ا ّن اهلل وبمثلها 

ء هؤالعلى  اهللبإذن  ك فارحمأيديبين  وجوههم في ترهقهم الّذلّة الّظالمين

 حولالمؤمنين  يوم الفصل نحشرا ّن  *شهيدا عليك قد كان ا ّن اهلل و بعفوكاء الّضعف
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 اأحدين عن العالم فلن تجدواالّذكر مع  زعمتمالّذين اء نقول لهم نادوا شركو النّار

 حجرالّذكر  تدعون من دون ماو أنتم الكتاب أهليا  * هلل القديم فردا مراأل قد كانو

بينكم و بيننابالحّق  شهيداباهلل  كفىو * غنيّاعن العالمين  باهللا ّن الّذكر و للجحيم

ا ّن  *مكتوبا في أّم الكتاب  قد كاناء حّد الّسوعلى  النّار فيالّطاغوت  عبدةو منتأ

العادل خير هو و الحّق  هماهلل موليٰ ا لى  نفس كلّ رّدت قد هنالك لحّق مة القيٰ  يوم

 من الميّت ويخرج الّذي  هوو * قديماعزيزا  كانهو اهلل و الحاكمين
ّ
يخرج الحي

 ومن يدبّر
ّ
يا  *عليما بكّل شيء  قد كانالحّق  هو همن دوناألمر  الميّت من الحي

الحّق  ما كان بعدو اهللعند  لحّق منالّذكر ا ّن  يقولبالحّق  الحّق  اهلل األرض أهل

من  ندائياسمعوا اء العم أهليا  * محتوماالنّار  ا اّل  الّضاللما بعد و الّضاللا اّل 

هو اهلل و الخلقو مراأل لههو ا اّل ا لٓه  ال لحّق الحّق  كميٰ مول ربّكم اهللا ّن  البابحول 

كّل على  كانهو اهلل و *محيطا شيء  بكلّ  قد كانا ّن اهلل و *عليما بكّل شيء  كان

 الحجباتاء من ور ندائياسمعوا  الحجراتفي  الّساكنونأيّها  يا *شهيدا شيء 

 هو و لحّق ا ّن الّذكر  بالحّق ف هوا اّل ا لٓه  الالّذي  اهلل ناأا نّي 
ّ
في أّم  قد كان الّذي العلي

 حّجة اهللا ّن و اتالّسٰموو األرض أهلعلى  تكلمة اهلل لحقّ ا ّن و *حكيما الكتاب 

 ئهلل يبداء من شركهل  * محتوماالحّق  علىبالحّق  قد كان األكبر البابذلك  في

 الحّق  علىبالحّق  له شريكال هو ا اّل ا لٓه  الالّذي  اهلل ربّنا تعالى يعيدهثّم الخلق 

 هو و
ّ
 شرأين الع يا قّرة *عليما  حكيما كانهو اهلل و هوا اّل ا لٓه  الالّذي  القديم العلي

قد الّذي  ناأالحّق  الوالية هللهنالك  باهلل الحّق قل ثّم الحّق  صدركا لى بالحّق 

 من حول ندائياسمعوا يا أهل العرش  *مآبا  كنت خيرقد الّذي  ناأو كنت خير ثوابا

 *بديعا في أّم الكتاب  قد كانالّذي بالحّق  الحّق  البعير المعبّر عنذلك  منالّسّر 
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قد يف ذاالمالحّق  على محّل تجلّيها لى اء العم أهليا  رجعواا فيكمّذكر ال ّذنألّما و

 تكمأفئدمظاهر في الّذكر  صواعقد نقول نف ا نّا نحنو * عظيما الملك من صواع

 بمثله األكبر العدلعلى  ر فله حمل بعيرحّد صغّ  بال األكبرالحّق  على يتهآباء من جو

قد في أّم الكتاب  هووالتّحديد و التّشبيه عنالخالص الحّق  على زعيمبه ا نّا نحن و

 * مكتوبا النّار  ئم حولاالخّط القعلى  كان

 

   هفكسورة ال( ٧٣)

  الّرحيمالّرحٰمن  بسم اهلل

في  ذكراهلل * مالٓ  ﴾نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيمقالوا ﴿

 نا لعلأونا أا اّل ا لٓه  الالّذي  نا اهللأا نّي  اهللاء ند جرة المباركة فاستمعالشّ 
ّ
 كنتقد  ي

من قد كانوا  الّرقيمو الكهف أصحاب نّ أالنّاس  أفحسب * كبيرابالحّق  الحّق  على

 علىبالحّق  لكانتالمؤمنين على  البابذلك  في ناآياتا ّن  اهللت * دون الباب رقودا

النّار  حولن قد كافي أّم الكتاب و البابهذا  الكهفا ّن و * البديع عجيباالحّق 

 ينالّسرّ اهلل سنين حول بإذن  البابفي  نهمذاآعلى ضربنا قد ا نّا نحن و *مسطورا 

الكهف حّق  بعثناهم ليعلمواقد ا نّا  ثمّ  * عددا مستورافي أّم الكتاب  كاناقد الّذين 

ذ قاموا ا   الكهف سبعة بأصحا ئكاسمأحروف ا ّن و * مداأوله حفي  لبثواقد  لّما

ا ّن و هالٓ ا  ن دون اهلل مو ندعلن هو ا اّل ا لٓه  ال العرش ربّنا رّب قالوا  قدو النّار من حول

 لهةآالباب اتّخذوا من دونه  أصحابء هؤال *شهيدا كّل شيء على  قد كاناهلل 

الحّق  غيرعلى  قد كانواالنّار  حولهم فإذا  عليهم بسلطان الكتابالّذكر  يظهر اهللو

 كم حولذكرمساكن ا لى  الكهف ارجعوا أصحاب ا لى أوحينا قدا نّا و * موقوفا
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على  كم مرفقاأمرفي  مراأل منلكم  ىء اهلليهيّ فسوف يبّشركم برحمته فإّن اهلل الحّق 

طلعت تزاورت عن ا ذا  مسالشّ ا لى  تنظرواألم  الكهف أصحاب يا * مشهورا مراأل

عليّا  كانهو اهلل و هوا اّل ا لٓه  ال منطقة عن اهللالنّار  ن حولاليمي تكم ذاتأفئدكهف 

تقرضكم ألم د فؤاال مطلعا لى  الكالم يجذبكم بسّر قدرته فيربت غا ذا و * كبيرا

 على قد كانوا الباب لدى من المرشحةالنّقطة  فجوة منفي أنتم واء العم ذات

على  قد كان اهللا ّن و اهلل للّسابقين من حول الباب آياتمن ذلك  * موقوفاالحّق 

يقلّب العالمين بالحرفين كاّل  سهواالّذكر  فيالنّاس  أفحسب *شهيدا كّل شيء 

 البابين حولفي  الكلمتينا لى  مالالشّ ذات و من نفسه اإلسمينا لى  اليمين ذات

 جعل بفضلهقد ا ّن اهلل و * كبيراعلّوا  يقول الّظالمونعّما  فسبحان اهلله أمر من مراأل

 من العلمفي  قّدرنا ذراعيه مبسوطتينقد ا نّا و * حول الباب بابابالحّق  الحّق  على

قد ا نّا نحن و * فراراا اّل  ا من الحّق أمريدركون ما النّاس على  اّطلعلو الّذكر  لدى

 قلو *شهيدا  شيء كلّ على  قد كانا ّن اهلل و الكهفا لى  البعثبعد شهدنا مقالتهم 

ا لى  هللابإذن  غهابلّ و هذه الورقة العظمى األكبرالحّق  على منهم خذأحد على 

 على بها لم يشعرنّ الّذي  الّطاعة الحمد هللفي  زكى طعاما هللأأيّها  شهداثّم المدينة 

 لكمومّن اهلل أ لتعلموا عثرنا عليكمقد ا نّا نحن و * اأحدالخالص بالحّق  الحّق 

قديرا كّل شيء على  كانّن اهلل أو فيها ريبال و بالحّق  تتأقد  سّر الّساعةّن أو الحّق 

الحّق  على حرفامن علم الكتاب تعلمون  ما الالّذكر  في لم تقولون األنوارمأل يا  *

 الّرابع حكماعلى  له اهللما قّدر و الحكمفي ثة ثال فمنكم تقولون * مستسّرا األكبر

 * مرجومابالحّق  قد كان الحكمعلى  اهلل سادسهماء ش ا ذاو منكم يقولون خمسةو

 علموا بعّدتهمقد  بعلم الباب ئكولأالّسّر  ثامن منو اإلسمعلى منكم يقولون سبعة و
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ث التّسع ثالبعد الكهف في  حفظناهملقد و *عليما بكّل شيء  قد كانا ّن اهلل و

 * محتومافي أّم الكتاب  اهلل أمر قد كانو بالحّق  الّسابقينفي  حكم اهللذلك  ئةام

أقرب  الكتابفي  اهللما قّدر و بدئهفي  مشيتنا ذكربا اّل بشيء  تريدنّ ال  األنوارمأل يا 

الباب  أصحابو علم بالكهفأاهلل قل  * رشدابالحّق  الحّق  على البابهذا  من

 * شريكا مراأل ا منأحدلحكمه ال و *ا يّ ولبالحّق  الحّق  على تتّخذوا من دونهال و

 وحدهكان اهلل و يناألرضعلى  ئين فاختلطااكمثل المالتّوحيد  فياإلشارة اء م مثل

عليّا  كانهو اهلل و شيءليس كمثله  الىتعو سبحانه شيءمعه ما كان و هوا اّل ا لٓه  ال

الباقيات وجه و شاراتهاا  البنون وجعل المال سبحات الجالل قد ا ّن اهلل و * كبيرا

 اهلل حولعلى  المحشر في أرض حشرواقد و * حساناا  اهلل عند  الجالل منو ربّك ذ

 قد كان اهللا ّن و مّرة صّفا من الّصّف  أّولبدئناكم كما  ّف الّص على  الّساكنة صّفاالنّار 

ال  الكتاب هذالما  فيقول الكافرونهذا  وضع الكتابا ذا و *قديرا كّل شيء على 

 لدعملوا  ما وجدوالقد فوربّكم  بها أحاط قدو ا اّل  كبيرةال و يغادر من صغيرة
ّ
 ي

 ناكأشهدقد ا نّا نحن و * يراقطمالحّق  على بالحّق الّرحٰمن  يظلم ربّكمال و حاضرا

بالحّق  النّار حول كنتقد  الّذييوم في  بينهماما و األرضو الّسٰموات اهلل خلقبإذن 

بالحّق  الحّق  على يءالشّ  من بعض يءشّ جعل اهلل المضلّين للما و *محمودا  ناطقا

 ا ذالسانه من الحّق  ئهماجا ذا  هآياتبو ن يؤمنوا باهللأالنّاس  منعما و * عضدا خفيفا

 * معروفابالحّق  الحّق  على الجاهدين جدال أكثر ين منّولاأل تهنّ سعلى  ا اّل  تّبعوكال

 لدى من يآياتتتّخذوا أالنّار  منذرا عنو بالنّارالنّار ا لى  مبّشرابالحّق  ا اّل ناك أرسلما و

بين  ئلاالخّط الها لى  ن تدعهما  و * الباطل هزوا غروراعلى هذا  األكبرالّذكر 

عن هذه أعرض  منو *أبدا  ا ذا فلن يهتدواالحّق  عنالّشيطان  المين يحجبهمالع
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 في أرض حشرناهلقد و * الّظّل كالعيش ضنكاعلى  ا اّل  علماله  اهللما قّدر  الكلمة

 كلمة سبقت لوالو قل * عميانا األرض فوقالّدنيا  قد كان فيو الوجهعلى  المحشر

في  سبّح ربّكالعين  يا قّرة * لزاما مراألعلى بالحّق  كنتلقد  يأمرفي من اهلل 

 نصففي  نقطة الّسوادو والالزّ مركز على و حين الغروبو الحّق قبل الّطلوع نفسك

 أهل مرأو * عمل العاملين جميعا ييستوال الحّق  نفسكفي  ذكراهللّن إفاللّيل 

بما ا اّل  الكلمة يقدرّن بمعرفةال  نّهنّ إف احلم عليهنّ و األكبر الكلمةو الّصلٰوةالباب ب

 البابعلى  قل كلّ  * العالمين غفوراعلى  قد كان ربّكا ّن اهلل و هنّ أنفساستطاعت 

 كنتقد الحّق  اهللعند و مراألئل عن اساء الم في قطبالنّار  ناأا نّي و وارذكّ تقد 

  * مذكورابالحّق 

 

   سورة الخليل( ٧٤)

 * الّرحيمالّرحٰمن  بسم اهلل

الّذي  هلل الحمد ﴾علمتم ما جئنا لنفسد في األرض وما كنّا سارقينقالوا تاهلل لقد ﴿

 * مذكورافي أّم الكتاب  األكبر ذكراهللبالنّاس  ليكونالّذكر على  بالحّق الّذكر  نّزل

علم  يعلم منال  نمّ  أم يتّبع نأحّق أالّصراط ا لى  يهدي أفمن كرالذّ  علّمقد  اهللقل 

 الّظنّ ا ّن و الّظنّ ا اّل  يتّبعونال النّاس  كثرأا ّن و * قليالا اّل  الكتاب بعضا من الحرف

الكتاب هذا  ما كانو *بصيرا  ونلمتع قد كان بماا ّن اهلل و بشيءالحّق  عن ييغنال 

نقطة في  الخّط المستقيمعلى  هأنزلقد الحّق  لكّن اهللو اهللعند  ن يفترى من غيرأ

ل اهلل فّص قد و من حولكو كأيديبين  اهللر قد قدّ  لماالحّق  هوو *ا يّ سوالنّار بالنّار 

بالحّق  هم قد كانواالّذين  اهلل الّسابقين لعباد بشرىٰ و رحمةشيء  كلّ  أحكامفيه 
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 ادعوا من استطعتم من دونقل الحّق  على هافتريٰ  يقولون أم * قّواماالّذكر  حول

 أهل اجتمعتلو  كفوربّ  * محموداصادقا بالحّق  كنتم نا  ية من مثله آب أتواو الّذكر

 الكّل لنفسلو كان و يقدرنّ لن  بسورة من مثله أتواي نأعلى  الّسٰمواتو األرض

ي يجزفسوف لم يحيطوا بعلمه بما  اكّذبوقد  ذلكك *ظهيرا  النّفسعلى  النّفسو

من النّاس  منو من يؤمن باهللالنّاس  منو *قريبا  العذابأشّد على  اهلل المكّذبين

 أهل ن كّذبوكا  العين  يا قّرة *عليما  بالمفسدينقد كان ّن اهلل ا  والّذكر يكفر ب

 يءبرا نّي الّشيطان  ا لى عملكم يدعوكم لكمو هلل وحده يعمل يلفقل  المشعرين

ر نظا ليك  منهم من ينظرو * حكيماعزيزا  كانهو اهلل و اهلل القديمبإذن  من الّظالمين

 المغش
ّ
 بشيء النّاسعلى يظلم ال ا ّن اهلل و *محيطا بكّل شيء  قد كان ربّكا ّن و ي

في المشركين  رناحشا نّا نحن و * بعيداالّذكر  عن همأنفسبقد كانوا النّاس  لكنّ و

 اهلل ييجز ذلكعة من النّهار فكساا اّل الّدنيا  في لم يلبثوان أك المحشر يظنّون أرض

 منما و *شهيدا كّل شيء على  قد كانا ّن اهلل و الّذكر عن اإلعراضالّظالمين ب

 الكلّ بين  لنحكما نّا و بالحّق  ا لينا الّرجوعله  حكم اهللقد و ا اّل  مراألقام بقد  نفس

ا نّي  للمؤمنين قل*  القطمير قطميراقّل من بعض أالنّاس  نظلمال ا نّا و القسطعلى 

اء جفإذا  مكتوب جلأ لكّل نفس ربّياهلل اء ش ماا اّل  ضّراال و نفعا يملك لنفسأال 

المؤمنين  اهلل رجوعا لى و بشيءالحّق  ة اهللرادا  من  شيءيؤّخر لال و يقّدمال  ذناإل

ّ ا  هو قل  حّق أالمؤمنين  يستنبئونكفسوف  * مكتوباالحّق  علىبالحّق  قد كان
 ي

ّن النفس ألو و *مستقيما اء الم حولقد كان  القيّمالّصراط على و لحّق ا نّه  ربّيو

 يقضقد بشيء  لن تقبل منها  يرى العذابلئاّل  األرضبما في  افتدتقد  الّظالمة

ا ّن و بالحّق  شيءكّل  هللا ّن  أال * محتومافي أّم الكتاب  مراأل كانو بالحّق  مراأل
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ا ّن  *قديرا كّل شيء على  كانهو اهلل و يميتو ييحيالّذي  هوو لحّق من اهلل  الوعد

عبده ّرحٰمن ال ذنأقد  ينئذفح *قريبا  قد كان يوم فتح الباباء الّسميوم شّق 

ذلك  في اهللاء ش ا ناليوم  عن مقامات معرفتكم فبصركماء للكشف عن الغط

 األلفعلى  ئماالقا نّك العين  قّرة يا* حديدا بالحّق  الحّق  على صارقد  الكتاب

قد كان هو اهلل و ياراض عنكقد كان هو اهلل و تالقيهقد فإنّك  تخفال  حول ربّك

اليمين حتّى  صحابقطرا ألاء الم فارشح من األكبر ذكراهلليا  * للمؤمنين حبيبا

تكم أفئدمحّل ا لى  ارجعواقل و * يسيرا مراأل في مراأل حسابهم حسابا عن يقض

النّار  مال حولالشّ  صحابأل عكسااء الم منأنزل و * عن الباب مسرورايا راض

 ا لى ارجعواقل  *محمودا الحّق  علىبالحّق  حكم البابفي  همأنفس حتّى شهدت

فإنّا  * ثبوراالحّق  ىا لالحّق  علىالحّق  ادعواو بعدل البابو سبحات المح

 اهلل بإذن  مكلنذيقنّ 
ّ
قد كان  اهللا ّن و * سعيرافي أّم الكتاب  قد كان من نار العلي

ا ذا  القمرال و فقالشّ تقسمّن بال  األنوارمأل يا  *بصيرا بالحّق  الحّق  على بعباده

 سنّة اهللا ّن و خريناآلو ينّولاأل لمحة طبقا عن طبقفي  بارتكقد  الباب نّ ألانشّق 

فما الّرحٰمن  عباديا  * يّامقضفي أّم الكتاب  قد كان مراأل ا نّ وحّقه في  مضتقد 

 تؤمنون باهلل ال  لكم
ّ
قرؤا آية من الّسجدة ا ذا و *عزيزا حكيما  كان اهلل هوو العلي

في  خلقنا الويلقد ن ا نّا نحو * معبوداحّق بال قد كانالحّق  فإنّه بارئكم فاسجدوا هلل

قد كان في كّل  عند اهللهو و ةالجاهليّ ظّن الّذكر  في يظنّونللّذين  الّسّجين بحر من

 كتاب اهللقد كان في  ليومالنّاس على  الّذكر يوما ّن  *مكتوبا اء نقطة الب األلواح

 
ّ
 *عظيما  الباب الحميدك ذل في لرّب العالمينالنّاس  يقوم ينئذفح *عظيما  العلي

 ينئذحالّرحٰمن  فوربّكم نّكمإالباب فهذا  اتّقوا اهلل عن سرّ  األرض أهليا 
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قّدرنا قد ا نّا نحن و *دا مشهو حول النّارقد كان الحّق  هوو هذا سّرنا لمحجوبون من

 ه كتابأيديبكتب قد  اهللا ّن و *مكتوبا النّار  حول الّسّجين أسطرفي  الفّجار كتاب

 ا اّل ا لٓه  الالّذي الحّق  فوربّكم * تحت العرش محفوظا األنوارصحف في  ألبرارا

النّار  حولفي أّم الكتاب  قد كانالحّق  هوو عرف الكّل بنظرتهقد ا ّن الّذكر  هو

 ختامه المسكقد كان الّذي  اهلل من الكأس المختوم بإذن يالّساقهو و *مسطورا 

 من فليتنافس المتنافسونباب الذلك  فيا ّن و *شهيدا كّل شيء على  كانهو اهلل و

اء جما الّذكر  نّ أب بالحّق علمتم لقد الحّق  تاهلل األرض أهليا  *محمودا النّار  لحو

من  بالحّق الحّق  من ذكرا اّل  ما هوو الّرحٰمن في ملك ن يفسدأأراد  ماو بالحّق  ا اّل 

  * موقوفان الّرحمٰ  حولقد كان في الّذي اء العم في أرض شجرة الخليل

 

  مسالشّ سورة ( ٧٥)

 *  الّرحيمالّرحٰمن  بسم اهلل

 الحهو ا اّل ا لٓه  الالّذي  اهلل * امرٓ الٓ  ﴾قالوا فما جزاؤه ا ن كنتم كاذبين﴿
ّ
 القيّوم ي

بكّل شيء  قد كانالحّق  هوو البارئ المصّور المبدع المقّدر شيءكمثله  ليسالّذي 

الحّق  هوو بكلمته يبطل الباطلو بكلمتهالحّق  حّق ياهلل بإذن ا ّن الّذكر و *عليما 

من  ندائيالفردوس اسمعوا  أهليا  * مبعوثاالحّق  عن اهللقد كان النّار  نقطةعلى 

 نا أا اّل ا لٓه  النا اهلل أا نّي  *بديعا  الّسطرفي  المستسرّ الّسّر  على الّذكر هذا لسان
ّ
 العلي

عن  يالغالم كعهدفي هذا ّق بالح العهد خذتأقد  * كبيرابالحّق  كنتقد 

محمودا اء الم حولبالحّق  قد كانو من ربّهالنّار  حولالّذكر  هوو * جميعاالعالمين 

هيكل على اء البه أرضعلى  نبتتأقد اء نثّ الالّطور  فيجرة المباركة الشّ هو ا نّه  *
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ة ن هذه الورقم ندائيالعرش  أهليا  اسمعوا لقالعين  يا قّرة * التّسبيح تحميدا

في  من الّسطرالّسّر  فيالّسّر  ناأا نّي  المحمّرة جرةالشّ  ة المنبتة عن هذهرّ المخض

اء الّسمنا أا نّي  قلالعين  يا قّرة *موقوفا بالحّق  كنتقد النّار  حول مراألعلى  الّسطر

بعثناكم يوم الفصل فإذا  * مركوزاالحّق  فيالحّق  على هم قد كانواو النّار من حول

يا  *حول الباب موجودا في  الحكمقد كان و محضرة كمأنفسعند  مكأعمال ترون

 لباب المطاعلتنّفس قد  بح باهللّص ال نّ إفالّشيطان  كمنّ يغرال و اتّقوا اهلل األرض أهل

 جعلكقد ا ّن اهلل  العينقّرة  يا *مشهودا  النّار حولقد كان الّذي  األكبرالّذكر  هذا

 كذب المشركون منقد  *محمودا  كنتقد ن الّرحمٰ  لدى أنتو الملك قّوةعلى 

 ذكراهللا اّل  أنت ما *كتاب عن الباطل كذبا غرورا الفي  يظنّونفيما الفرقان  أهل

ا لى  المشعرين أهليا  * العرش محبوبا ياهلل ذعند  كنتقد ا نّك و لمبينا فقباأل

 يا قّرة * يعاالعالمين جمعلى بالحّق  الحّق  على ناذكرو ذكراهللهو ا نّه و ين تذهبونأ

على  كنتقد  نّكمن حّقك أل آياتمن حولهما و المسجدينقد قّدر ا ّن اهلل العين 

الحّق  ذكراهللتتّخذوا من دون اّل أالحّق  على الكتاب هدىهذا ا ّن  *شهيدا النّار 

  أوحى قد اهلل نّ ا  اء من نقطة الب ندائياسمعوا اء العم أهليا  * وكيالالحّق  على
ّ
ا لي

 فتى عربهذا  األكبر يذكرعلى  ت الكتابأنزلقد  ناأا اّل ا لٓه  الالّذي  اهللا أنا نّي 
ّ
 ي

 الحّق  على بينهو يبين كفى قلبالحّق  الحّق  اهللعند  منالحّق  هو نّهأالخلق  ليشهد

 القمرا ّن و ورينالّط على  كّورهذا قد  مسالشّ ّن ا  اء العم أهليا  الأ *شهيدا بالحّق 

هذا قد  الجبلا ّن و ئيناالّسمعلى  دّورهذا قد  النّجما ّن و ينئاالعمعلى  طلعهذا قد 

 ا اّل العالمين ما هو في و يناألرضعلى  سّجرهذا قد  البحرا ّن و الجناحينعلى  سيّر

ا نّا نحن و *شهيدا كّل شيء على  قد كانالحّق  كميٰ مول ا ّن اهللو حكم النّيّرينعلى 
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ثّم  * من بحر المزن مرشوحاد كان قالّذي اء الم من ةمن نطفاإلنسان  خلقناقد 

يعلمه كلمة ال  يللّذقال و الحّق  عن عبسقد  *مفتوحا  كرذّ الالّسبيل ليوم له  قّدرنا

اهلل  لدى منالّذكر  يشاهدفسوف  مراألاء جفإذا  * غرورا بالنّارالنّار على  ركالشّ 

 
ّ
 على كانقد  أّم الكتابفي  ينّولاألصحف هذا في  الكتابا ّن و *عظيما  العلي

قد  اللّوح الحفيظفي  خرينسفرة اآل أيديبهذا  الكتابا ّن و * مرفوعابالحّق  الحّق 

 حميداو غنيّاقد كان هو اهلل و هاتآيبو ه باهللركفأما  اإلنسان قتل *مسطورا بالحّق  كان

نقطة في  اإلنسان ينظر أفال * الّدهر مخلوقاقد كان في اء الم فبغير رشح منأ *

قديرا كّل شيء على  كانهو اهلل و * موجودا األرضعلى  شيءكان  كيف ما البدء

ا نّا نحن و * غنيّاعن العالمين  قد كانهو اهلل و *عليما بكّل شيء  قد كانا ّن اهلل و *

 مركوزااء الّسمفي قطب هذا  مس المنّورالشّ المعكس عن هذه  خلقناه من ظلّ قد 

 مراأل فّرت منقد  ةئت الّصاخّ اجفإذا  * محجوباالّذكر  عنقد كان يومئذ  هوو *

وجوه ا ّن  *محمودا  الّذكر لدى منا اّل الحّق  تجدلن هنالك  المفرّ كّل  عن

 وجوه المعرضين يومئذا ّن و * مختوماقد كان  خاتم الحّب على  يومئذ الّسابقين

بالحّق  كمأح قدا ّن اهلل و * مختومابالحّق  الحّق  على بعد قد كانال خاتمعلى 

ا ّن و * رجوعاالحّق  علىبالحّق  البابا لى  أنابواو تابواقد  اهلل للّذين يغفرفسوف 

يا  *محيطا بالحّق  الحّق  على قد كان العالمينعلى  الكتابفي هذا الّذكر  رحمة

 ؤهاجزهي و رحله فيالواجد على  الكلمة لحّق ذلك  في اهللاء جز األرض أهل

النّاس على  يظلمال ا ّن اهلل و الخّط العدلعلى بالحّق  المينالّظ  ينجز ذلككو

 *  قطميرا
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   سورة الورقة( ٧٦)

  الّرحيمالّرحٰمن  بسم اهلل

قل يا  * راحمٓ  ﴾قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الّظالمين﴿

 ةرّ المنبتة من الغصن المصفالمحمّرة  من هذه الورقة ندائياسمعوا الملك  أهل

 بالحّق  الحّق  على يتونةالزّ المباركة جرة الشّ الموقدة من هذه 
ّ
 ربّكمفإّن اهلل  القوي

على  ا اّل أنا فاعبدنيا لٓه  ا نّني أنا اهلل ال *عليما بكّل شيء  قد كانالحّق  هو اهلل

 الحّق فإنّه اء فوق جبل الّسناء الباب الّطالع عن مجرى البهك ذل في ئماخّط الق

  سبيل الو بالحّق 
ّ
 العلا نّه و بها اّل  ا لي

ّ
 عهدتقد  *شهيدا في أّم الكتاب  قد كان ي

 بالحّق  كنتقد الحّق  ناأا اّل ا لٓه  الالّذكر  يين لعهده عهدبالموفّ ي نفسعلى 

 الحّق  على ما لهو ينقض العهد من عهدحكمت بالمعرضين قد و * مقصودا

 *محيطا  بالعالمينقد كان ا ّن اهلل و األكبرالتّابوت  قعرفي  نار الجحيما اّل بالحّق 

 عن األكبرالّسّر  من حرفاالكتاب هذا  سرّ في  نّزلتما هو ا اّل ا لٓه  الالحّق  هو ا ّن اهللو

 الباب ذلك 
ّ
ا لى  فارغبوا األرض أهليا  *عليما بكّل شيء  كانهو اهلل و العلي

  سّر اهللالحّق  الباب للباب لدى من األكبر ثواب اهلل
ّ
في أّم  قد كانالّذي  العلي

 الّذي قد نّزل الكتاب عل الحمد هللقل  *مشهودا  الكتاب
ّ
بالحّق الخالص من  ي

يا أيّها المؤمنون اتّقوا اهلل وال  *دون النّاس وال ا لٓه ا اّل هو وهو اهلل كان عليّا كبيرا 

ة وا حرفا من ذلك الكتاب األكبر ا اّل على الحّق بالحّق على طبق القرآن والّسنّ لّ وت

 الّتي قد جعل اهلل بينكم فإنّ 
ّ
ه من سّر المسّطر المستور في اللّوح الكبير لدى اهلل العلي

 يا قّرة العين قل أرجعت الحديث في سّر موسى الكليم *قد كان بالحّق مكتوبا 

 وهو اهلل كان على كّل شيء قديرا  بإذن اهلل
ّ
اهلل اء يا أهل الجدال اسمعوا ند *العلي
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 ي قد خّرت من العرش على تلك الورقةمن هذه الورقات الحمراء الّت رفي سّر المسّط 

البيضاء للّسجود على التّراب الّصفراء ا نّا هلل وا نّه الحّق ال ا لٓه ا اّل هو وهو اهلل كان 

نا عبد أفي النّار بإذن اهلل رّب العرش والعماء ا نّي  ينا المنادأقل ا نّي  *عليّا كبيرا 

الباب ذلك  في المقّدس عن الحّدين ا نّك قد كنت بالوادي اهلل فاخلع نعليك

يوحى ا ليك من قبل اهلل  فاستمع لما ييا قّرة العين ا ّن اهلل قد اختارك لنفس *ا مطويّ 

 وهو اهلل كان عزيزا حكيما 
ّ
على  ياهلل الّذي ال ا لٓه ا اّل أنا فاعبدن أناا نّي  *العلي

أنا اهلل الّذي نّي إقم الّصلٰوة لذكري على الحّق فأستواء وقطب النّار في مركز خّط اال

وقل ا نّي أنا الّساعة الكبرى آتية  *ال ا لٓه ا اّل هو قد كنت على الحّق بالحّق قديما 

اهلل على الحكم والملك  ييكاد المشركون يخفيها وا نّي أنا الكلمة األكبر قد جعلن

 وا ّن اهلل قد كان  ى لدىجزى على كّل مّما قد ترقّ أوا ّن اهلل قد  *قويّا 
ّ
الباب العلي

 قل  ذي القرنينيا قّرة العين يسئلونك النّاس عن  *بكّل شيء شهيدا 
ّ
وربّي ا نّي  ا ي

 البدئين في القرنين وأنا ذو القرن الرفيع في الجسمين وا نّي أنا النّار في أنا مالك

نّاه ئين وا نّي أنا الماء في النّارين فليسمعوا ندائي في ذلك الّطورين ا نّا قد مكّ االم

 على الحّق بالحّق حرفا آتيناوفي األرض 
ّ
حتّى  *ه من اسم الّذكر هذا الغالم العربي

المسبّب قد سرت  قل ا نّي ا ذا اتّبعت *له سببا  سباب من كّل شيءقد جمع له األ

لك قد ناحتّى ا ذا بلغت مغرب الّشمس قد وجدتها تغرب في عين الّسلسال وه

 يتهم كانوا هلل اأنظرت ا لى أهل العماء حول العين قد ر
ّ
من  يقالوا ل *سّجادا  لعلي

ثّم  *رمزا  بوقلت لهم من الّسّر المحجّ  *فوق الّسطر حرفا  العلم المستسّر المسطرّ 

قد اتّبعت األمر حتّى ا ذا بلغت مطلع الّشمس قد رأيتها تطلع من عين الكافور على 

لوا ا ّن قا *قوم من أهل العماء لم نجعل لهم من دون آية التّوحيد شيئا من الّسّر سّرا 
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كم بالحّق لحّق ليس كمثله شيء قد قلت لهم هو الحّق ال ا لٓه ا اّل هو وهو يٰ اهلل مول

قد  البحرينبين  بلغت بين الّسّدينثّم اتّبعت الحّق حتّى  *اهلل كان عليّا كبيرا 

وقبله وقد رأيتهم في هذين  وجدت في حولهما قوما ال ينظرون اهلل ا اّل مع الّشيء

ّن ا   كر األكبرقالوا على الحّق للذّ  *ا من أهل الحوت مكتوبا البحرين قد كانو

فسدتا على غير الحّق في  المأجوج من أهل الجبر واليأجوج من أهل التّفويض قد

 ن تنّزلأعلى  *لى الحّق بالحّق خرجا كتاب األمر بين األمرين فهل نجعل لك ع

لهم ا ّن  فقلت *لحّق مكتوبا الّذي قد كان بالحّق على الحّق با *بيننا وبينهم فرقانا 

ردت ا اّل بإذنه وهو اهلل كان على أفي كّل األمر وما  ينناهلل ربّي ال ا لٓه ا اّل هو قد مكّ 

 الّزبر من الحديد حتّى ا ذا عينّن أنفسكم بقّوةأيا أهل األرض ف *كّل شيء قديرا 

أللف اللحّجة المنتظر  ظهر األرض ومن عليها من هؤالء المشركين أهل النّارين

المحّماة من هذا الباب  فرغوا على أنفسكم من نار الحديدةأّم ئم بين األمرين ثاالق

 قويّا 
ّ
وا ّن اهلل قد جعل الّذكر بينكم  *األكبر لتكونوا على الحرب في دين اهلل العلي

جله من األمر تاهلل الحّق يموت في أفإذا قضى  *سّدا على الحّق بالحّق شديدا 

ا نّا  *الحّق مشهودا  ا لى الحّق قد كان في أّم الكتاب عند الحّق وهو من الحّق 

نحن قد تركنا المشركين بعضهم يومئذ على األمر ليموجّن في النّار على النّار بما قد 

وا ّن الّذين تحجبهم اإلشارة من لدى الباب ال  *قّدر اهلل في أّم الكتاب مستورا 

 أفحسب *الّسطر البديع مشهودا  عنن يسمعوا حرفا من الّسّر المنّزل أيستطيعون 

ّن الّذكر ال يعلم مقعدهم من األمر كاّل هو الّشاهد من اهلل على العالمين أالمشركون 

وا ّن الّذكر لحّق بالحّق وا ّن الفردوس قد كان للمؤمنين من أهل هذا الباب  *جميعا 

ن حّر النّار في يوم وا ّن الّذكر هو الحّق من عند اهلل وللمشركين قد كا *بالحّق مكتوبا 
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 شديدا  *المعاد مقضيّا 
ّ
وا ذ سئلك المشركون من يرسلك ا لينا هذا على األمر العلي

ئم المنتظر وا نّه هو الحّق اقل ا ّن اهلل فاطر الّسٰموات واألرض من عند حّجته الق *

لى عقد كان سلموا أمر اهلل فإّن اهلل أر الملك لدولته فسخّ أمن عباده قد  نا عبدأوا نّي 

خلقكم اهلل وفيها يعيدكم  وقل على أهل العماء ا ّن من الّطين قد *كّل شيء قديرا 

 * يخرجكم ا لى هذا الباب المنيع مّرة على الحّق بالحّق عظيما  ومنها

 

   سورة الّسالم( ٧٧)

   بسم اهلل الّرحٰمن الّرحيم

دنا ليوسف ما وعاء أخيه كذلك ك من فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثّم استخرجها﴿

من نشاء وفوق كّل  كان ليأخذ أخاه في دين الملك ا اّل أن يشاء اهلل نرفع درجات

ذكر رحمة ربّك في عباد اهلل الّسابقين الّذين قد كانوا  * ٓس مطٓ الٓ  ﴾ذي علم عليم

يا أهل األرض اسمعوا ندائي من لدى الّذكر ا ّن اهلل  *على الّصراط القيّم معهودا 

 
ّ
 هذا قد كان في  يا نّي أنا اهلل ال ا لٓه ا اّل أنا وهذا الّذكر لدقد أوحى ا لي

ّ
صراط علي

فاتّبعوا سّر اهلل المستسّر على الّسّر المرتفع بالّسطر فوق الّسطر * أّم الكتاب مكتوبا 

الّسٰموات  ا ّن هذا لهو الحّق صراط اهلل فيو *بشمس األحديّة مستورا  ةالمستنير

 قد هواألرض وا نّ 
ّ
 أرجعتقل العين  يا قّرة *محمودا  الخلقو كان عند الحّق  العلي

ناداك ا ذ  *دا مشهواء النّور البهذلك  فياء الّسينالّطور على  موسى الحديث من

 النّورعلى ه آياتريتك من ألقد و *محمودا اء الم ذلك ربّك بالواد المقّدس حول

النّاس  أنفسمن فرعون  اإلشاراتفاخرق حجب العين  يا قّرة * كبيراالنّار  حولفي 

 اّدعىقد و *مكتوبا  ياطاغالحّق  غيرعلى  قد كانوا باب سّر اهلل القديمعلى نّهم أل
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 هلل  ىعلاألالباب  أنا نّيا   الّسّجين في أرض الكذبعلى 
ّ
 باهلل عليه كفىو العلي

ّق بالح نكال اهللفإّن  اآلخرةو الّدنيا في نكالناعلى  اصبرقل  *شهيدا الحّق  علىو

 اهلل بإذن  الّطاّمة عن قبل الباباء جفإذا  *عظيما  الّسّجين قعرقد كان في 
ّ
 العلي

 ئيناالم عليها من حكمو فيها اهللبما قد قّدر  نفساأل شهدتقد هنالك  *قريبا 

 قطميرابعض النّقير و ة ذّرةرّ الذّ من بعض النّاس على  نظلمال ا نّا نحن و *مشهودا 

 العدن ةجنّ في الخلد  دارا اّل  عن مقام الباب همن ربّ خاف  قد من مؤمنفما  *

 الحديدةالنّار  قد كان لهو ا اّل  استكبرت عن البابقد  من نفسما و *مكتوبا 

يسئلونك عن الّساعة بالّساعة ا ذ و *مسطورا  حكم الكتابفي  الّسّجين شجرةو

 *مسطورا تاب في أّم الك شيءكّل  علمقد كان و بالحّق  اهللعند  علمهاقل  الّظهور

 الّسيفذلك  قبضة منفي المحمّرة  الّصحيفةفي  كتبنا الّساعةقد ا نّا نحن  قل

 اهلل بإذن د فؤاال لوحعلى الّذهب اء بالم األكبر
ّ
ا ّن و * قديماعزيزا  كانهو اهلل و العلي

الكافر  يقولهنالك  * ساعة من اللّيل محدوداا اّل لم يلبثوا الّذكر  يومفي المشركين 

 اتّخذاء ش فمنالحّق  اليومذلك  * تراباالتّراب  تحتفي  كنتقد  يليتنيا  ببالبا

في أّم الكتاب  قد كان الّذيالنّبأ العظيم  أناا نّي  قلالعين  يا قّرة *مآبا  البابا لى 

  اختلفوا الكلّ قل  * مذكورا
ّ
 الحّق  علىبالحّق  البابعلى  كنت مختلفاما ا نّي و في

 مهادابالحّق  يناألرضعلى  األرض جعلناقد ا نّا نحن و *شهيدا الحّق  باهلل كفىو

 زواجاألعلى  تجلّيت فيكمقد ا نّي  قل * تاداأوالجبال كّل على  الجبل الّرفيعهذا و

مركز في التّوحيد  في اهللعلى  ا لتشهدواأزواج بالحّق تاد واألعلى و * حاداآبالحّق 

 أناا نّي و * شدادااء الّسمسبع  بالكتاأّم  قد كان في ياسما ّن  قل * فواجاأالباب 

نا من أنزلقد ا نّا نحن و* وّهاجا الحّق  علىبالحّق  كنتقد  اآلفاقفي  الّسراج
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 لتخرجوا عنه حّب الباب للباب نباتا * ثّجاجاد فؤاال لّجةعلى  الحياتاء م الباب

 تاهلل * لفافاأالحّب و من جنان الصبر القلوب في أرض فاغرسوااء العم أهليا  *

 نفخ الّصور للباب فيأتونفإذا  * العالمين ميقاتاعلى  قد كان ّن يوم البابا  الحّق 

 الباب أهلا ّن  * الباب كتاباذلك  في ناهمقدّ  شيءكّل و فواجاأحول الباب النّاس 

قّدرنا للمتّقين من قد ا نّا نحن و * سالماو الحّق سالمامن اهلل  ا اّل  يسمعون لغواال 

اء الّسمجّو  في نطق الّطير المحّركالنّار  حول مباركة الموقدةجرة الالشّ في  ئقاالحد

 اهلل بإذن 
ّ
كأس قد كان  البابهذا ا ّن  *محمودا بالحّق  قد كانهو اهلل و العلي

 مراألكلمة في  الكافهو لهذا ا ّن  * الحّب معدودا حول األلواحفي كّل  المختوم

ذن مأمورا حول الباب باإل ئکةمال كرذّ للقد قّدر  اهللو * سّر النّون مستوراقد كان في 

 منهم باسطاتو * موقوفاالحّق  على قد كانوااء الّركن البيضعلى  فمنهم نازعات* 

على  منهم سابحاتو * منظورابالحّق  الحّق  على قد كانوا ءاالّركن الّصفرعلى 

الّركن هذا على  منهم سابقاتو *مسبوحا الحّق  على قد كانوااء الّركن الخضر

   * مسبوقابالحّق  الحّق  على قد كانوااء حمرال

 

  سورة الّظهور( ٧8)

   الّرحيمالّرحٰمن  بسم اهلل

قالوا ا ن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسّرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال ﴿

البديع هو ا اّل ا لٓه  الالّذي  اهلل * ٓس عٓ مٓ الٓ  ﴾أنتم شّر مكانا واهلل أعلم بما تصفون

 ناك من منظر العرشأنزلقد ا نّا نحن  * كبيراعليّا  كانهو اهلل و ياالعلاألمثال له  هرالقا

 كنت هلل قد  العرشعلى  اليومذلك  فيا نّك و مّ األبطن ا لى  ليلة القدرفي 
ّ
 العلي
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في  المستسرّ الّسّر  هولالّذكر  هذاا ّن  األرض أهليا  *محمودا  الملكعلى و ساجدا

مطلع في  النّورهو ل هذاا ّن  * مستوراالحّق  فيبالحّق  كانقد الّذي  الّسطوربين 

قد  الّذيفي أّم الكتاب اء األحي هولهذا ا ّن  * منيراالّطور على  قد كانالّذي  الّظهور

*  اهلل مرفوعاعند  قد كانالّذي  القديم فرسّ الهو لهذا ا ّن  *دا مشهو النّار حولكان 

ا ّن  * ميقاتابالحّق  قد كانالّذي  الجمعفي  ماليوهو و الفصلفي  اليومهو لهذا  نّ ا  

النّار  هولهذا ا ّن  * مسجورابالحّق  قد كانالّذي  البحر الفرات فياء الم هولهذا 

قد كان في و النّاطق عن ربّههو لهذا  نّ ا   * منظورابالحّق  قد كانالّذي  الّطور حول

في  قد كانالّذي  حبيبالّرمز للهو لهذا ا ّن  * مقصوداالمؤمنين عند  ظلمات البحر

اللّوح الجليل قد كان في الّذي  الخليلفي الّسّر  هولهذا ا ّن  *مكتوبا أّم الكتاب 

ا ّن و * منقوشاالنّار  حولقد كان الّذي  ثالثاألو كل ذالشّ هو لهذا ا ّن  * مقصودا

هو لهذا ا ّن  *محمودا اء الم حولقد كان في الّذي  رباعاألو الهيكل ذهو ل هذا

بالحّق  الحّق  على الباب باباعلى  ظلّهفي  رنا للمتّقينقدّ  لقدواء العمفي ء االلّو

 اهلل  بإذنين ّولاألمهلك هذا هو قد كان ا ّن و * مسكونا
ّ
هذا ا ّن و * مجموعا العلي

 يومفي الحّق  لهو هذا نّ ا   *مشهودا  النّار حولقد كان الّذي  خرينآلافي الّسّر  هول

 قّدرناقد  نحنا نّا و *مشهودا  النّار حولقد كان ذي الّ اء العم أهلعلى  الّدين

ا ّن و * منسوفابالحّق  قد كان الجبالا ّن و * مرفوعابالحّق  الحّق  على هذكرلاء الّسم

*  مسطوحااء الم حولقد كان  األرضا ّن و * مطموساالحّق  قد كان فيالنّجوم 

قد ا نّا نحن و *حكيما  عزيزا كانهو اهلل و من لدى الخبيرالّذكر حّق النّاس  ليعلم

 * النّواشر نشراو * عصفابالحّق  الحّق  على حرف من البابفي  قّدرنا العواصف

 حول فيالّطور  النّور فوقحّق  فيالنّاس  ليشهد * الفوارق فرقاو * ل فضالضالفواو
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 قلو * كنت مذكوراقد في أّم الكتاب  اإلنسان أناا نّي  قلالعين  يا قّرة * اذكرالنّار 

اهلل سبيل  في المطعم أناا نّي  قلو * كافورا كنتقد  كأس الّظهورفي اء الم أناي ا نّ 

 
ّ
 الباب اهذفي  عطيت المساكينألقد  اهللت * محمودا كنت باهلل القديمقد و العلي

لقد و * مستوراالنّار  حولقد كان الّذي المستسّر فوق الّسطر الّسّر  الّسطور منبين 

 قطرة من البحر رّق جاجة األالزّ كأس من في  ّدهن المرّققالاء م من عطيت اليتامىأ

 أهل مناء سراألعلى  يأنا المعطا نّي و * البحر مرشوحاذلك  منقد كان الّذي 

في أّم الكتاب  قد كان نّه قطعة من الثّلجأكأس الّطهور كفي  المسّكناء م مناء العم

 هذاا ّن و *شرابا طهورا حٰمن الرّ  الفردوس من ربّكمفي  يالّساقهو لهذا  نّ ا  * مبرودا 

  *مكتوباالنّار  باسمالنّار  حولقد كان  الّذيحركة متئرة الاالدّ في الحّق  لهو

 

   لمةكسورة ال( ٧٩)

   الّرحيمالّرحٰمن  بسم اهلل

 ﴾المحسنين قالوا يا أيّها العزيز ا ّن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه ا نّا نراك من﴿

قد الّذي  الّسطور فوقالّسّر  على سّر المسّطراء عمفي  ط اهللصراهذا ا ّن  * مطالٓ 

 األكبر كلمةالّذكر  جعلناقد ا نّا نحن و * مستوراالّسّر  حولفي أّم الكتاب  ستر اهللأ

ا نّا نحن و * النّار مستورا نقطةعلى  هشأن في الحكمقد كان و بالحّق  في أّم الكتاب

 العالمينعلى حّجة اهلل  أناو هو نّهأ ا اّل  أناهو و هو أنا * مقاماالحّق  على له قّدرناقد 

ئه احبّ أو اهللاء ش فمن اتّقوا اهلليا أهل العرش  *محمودا بالحّق  الحّق  على كنتقد 

ما و قلالعين  يا قّرة *مكتوبا النّار  الباب حول أهل منكان لمن ا اّل  لهسبيل  فال

 *حكيما و عزيزابالحّق  قد كانفإنّه  شيءفي كّل  اهللاء يش نأا اّل  شيءفي  ؤناتش
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 ا نّ * فوق العرش ممدوداقد كان  الّذيالملكين بين  ئماالق الخّط هو لهذا  ا نّ 

 * محدوداقد كان النّار  ذكرفي  المسّطرالّسّر  الجبروت حول سبحاتفي  هماأحد

 حجابسّر األالنّاس  يتعلّم اإلشاراتسبل على  من الفرات في أرض خراآلا ّن و

 طوفوا حول األرض أهلقل يا  * محجوباقد كان اء الم الّسطر المربّع حولفي هو و

محمودا في أّم الكتاب  قد كانو بالحّق  الحّق  هو فإنّه النارئم حول االخّط القهذا 

 عن اهللبالحّق  النّاطقفإنّه  لدى الباب بالبابا اّل  دون الباب تتعلّموا منال و *

برق  في شرقأفالعين  قّرة يا *حكيما و عليّابالحّق  كان هو اهللو هوا اّل ا لٓه  الالّذي 

 لعلاهلل قد كانوا  البابعلى  همالّذين  البصآئر أهل من بصاراألعلى  النّور من
ّ
 ي

 يصدرفي  الّسرّ بالّسّر  على القمرو مسالشّ جمع اهلل قد  األرض أهليا  * سّجادا

ف القمر بالتّخسّ ال و عليكممس الشّ ترّدوا الكتاب حتّى تنكشف فال الحّق  على

 و شيءمفّر لال و كاّل  ثمّ كاّل  عليكم
ّ
ا ّن و * قرارابالحّق  الحّق  على قد كان المقرّ ا لي

في قطب مة القيٰ  أناا نّي  قلالعين  يا قّرة *مآبا  قد كان ربّكم المستقرّ ا لى  مئذوي

 ليسئلنّكم اهلل علتاهلل  األكبر من الّساعةاء الّسم
ّ
 كنتقد ا نّي والنّار  لحواألمر على  ي

في  لتعجل شيءفي  تحّرك لسانكال العين  يا قّرة *مشهودا بالحّق  الحّق  على

 ا نّكو بالحّق  الحّق  على بيانهقد كان  اهللعلى  فإنّ الحّق  نفسكفي  األكبرحكم اهلل 

يا أهل العرش  اسمعوا *مستقيما النّار  كنت حولقد  القيّمالّصراط على بالحّق 

الحّق  على قسمتأهو قد  ا اّل ا لٓه  ال الباب اهللهذا  الجهات منكّل  نم ندائي

 لدهو و ا اّل  األكبر البابهذا  في مراأل يعّظممن نفس  ما يلنفس
ّ
الّرضوان  أهل من ي

ن يحرقه أبحّق  اهللعلى  ا اّل  مراأل هانأقد من نفس  ماو *مكتوبا بالحّق  قد كان

أيّها  يا الأ * شديدافي أّم الكتاب  الحكمكان  قدو التّابوت قعرفي  األكبربالنّار 
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 *عظيما في أّم الكتاب  قد كانالحّق  كميٰ مولاهلل  لدى األعظمسّر اهلل ا ّن  المؤمنون

 سّر البابفي  كنتقد  حكم الكتابعلى  القلم فيالنّون  أناا نّي  قلالعين  يا قّرة

قد  الخلق العظيم أناا نّي و * جميعاالمؤمنين على  الكبير جراأل أناا نّي و *مسطورا 

بالحّق  كنتقد اء الّسمالّصحف في  ياتاآل أناا نّي و *عظيما في أّم الكتاب  كنت

 نّهم قوم ال يعرفون اهللأنا يخّرون لألذقان كآياتالمشركين على  يتلىا ذا و *مكتوبا 

 ام فهمهم للبيت الحرأبصارعن اء كشفنا الغطا ذا و * قليالبالحّق  الحّق  على هآياتو

 همأنفس حّد التّجديد منعلى  البيتفي  قامواقد  نّهمأكالّذكر  طّوافا حولنوا اقد ك

 الحّق  على لمحةالحّق  هماهلل موال لىا  ينظرون ال و
ّ
 بعضهم قبلأو * قليال القوي

ا اّل  اهللعند  ؤهماجزفما كان  بالباطلالّذكر  شأن فييتحّدثون و النّار في بعضعلى 

الباب هلل على  قد كنتمف عينكمأمن اء الغطكشف اهلل ا ذا و * يدانار الّسعير شد

 على اآلخرةما له في و مّرتينالنّار  في منعّذبهالحديث بهذا  من كّذبو * سّجادا

الّذي اء نقطة البالّذكر  هذا من ندائياسمعوا يا أهل العرش  * نصيرابالحّق  الحّق 

 فتى عربفإنّه  *مشهودا  النّار حولقد كان 
ّ
النّار  حولفي أّم الكتاب  قد كانو ي

  أوحى قدا ّن اهلل  * مسطورا
ّ
ا لٓه  الالّذي  اهلل أناا نّي  بيت الكعبةفي الحّق  على ا لي

في  طاعكأقد من نفس  فما لنفسكالّذكر  اخترتو ياصطنعتك لنفسقد  أناا اّل 

 قدمن نفس  ماو *مكتوبا الحّق  علىبالحّق  اآلخرة أجرقد كان  فلها اّل  الباب بيلس

في أّم الكتاب  له حكمتقد و ا اّل  هذاالحّق  كتابهو هذا األكبر عن كلمةأعرض 

ا ّن و *مرّدا بالحّق  الحّق  على شيءمن الحّق  اهلل مرألما كان و العذاببكّل 

هم  ئكأولفالحّق  دون منالّذكر ا لى  عينهمأشاروا بأقد الفرقان  أهل منالمشركين 

 الكلمة الحاّقة حولهو لا نّي  قل *مكتوبا النّار  قعرنوا قد كاالتّابوت  أصحاب في
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 اهلل بإذن اء منطقة البهقطب على  النّار الكلمة القارعة حولواء الم
ّ
 كنتقد  العلي

في  دون البابا لى  اإلشارة قوم عاد ريحا لى  ناأرسلا نّا نحن و *محمودا بالحّق 

فإذا  * معدوداي أّم الكتاب ف قد كانالّذي  ياماأل منثمانية و يلاسبع من اللّي

هو اهلل و اهللبإذن  حكم الواقعة العظيمةعلى  حكم الكتابقد الّذكر  حكم يقض

قد ا ّن اهلل  يالعزيز الحسن الحسينأيّها  قل ياالعين  يا قّرة *قديرا كّل شيء على  كان

عرش في  يفخذن * كبيرابالحّق  الحّق  على الحال شيخاكّل على  الّذكرجعل 

  *مكتوبا  باسم البابفي أّم الكتاب  كنريٰ فإنّا  مكانك القدس

 

  والالزّ سورة ( 8٠)

   الّرحيمالّرحٰمن  بسم اهلل

 * ٓص هيعٓ كٓ  ﴾قال معاذ اهلل أن نأخذ ا اّل من وجدنا متاعنا عنده ا نّا ا ذا لظالمون﴿

عزيزا كان اهلل و هوا اّل ا لٓه  الالحّق  ا نّه مغربهاو مسالشّ  مطلعفي  رحمة ربّك ذكر

على  اهلل أحكم بما قدالنّار  من نقطةمن ربّك  ا ليك فاستمع لما يوحى *حكيما 

 * قديماعليما  كانهو اهلل و المؤمنين ىمولهو ا اّل ا لٓه  ال اهللا نّه  * ر رفيعابّ مركز المد

  اهلل أوحى بما قد صدركفي بالحّق  من حول القبر ندائيفاستمع العين  يا قّرة
ّ
ا لي

 قد كانفإنّها  األكبر البيتذلك  حولفي  يأنا فاعبدنا اّل ا لٓه  الالّذي  اهلل أناا نّي 

اهلل اء ند اسمعوا األنوار مأليا  *مكتوبا  يفحنطين مسجد العلى  في أّم الكتاب

 الغالم هذا الّذكر من لسان 
ّ
بالحّق  خلقتكقد ا نّي هو ا اّل ا لٓه  الالحّق  هو اهلل العربي

  يالقدس باسم ك فوق منطقةنشأت اسمأقد و يلنفس
ّ
بالحّق  كنتقد ا نّي و العلي

 األكبر اسم اهلل ذكرعلى  فوق مركز الّسطر اهلل بإذنكتبنا قد ا نّا نحن و * قديما
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 المدينة أهليا  *مسطورا  حول النّارقد كان الّذي  المسّطر سّر المستسرّ في  المستسرّ 

اسم  ذكرعلى هلل القديم الخالص  اطالّصرعلى  هوو لحّق الّذكر  هذاا ّن الحّق  تاهلل

 اهلل 
ّ
 من ربّكمالّذكر  ئكماجلقد  المؤمنونأيّها  يا * قيّوماالنّار  حولقد كان  العلي

 اهللبإذن  حول الّسطرفي  الحكمقد كان و الّصدورعلى  اسمهفي اء فالشّ قّدرنا قد لو

 الفضل لدا ّن  لق *مكتوبا الحّق 
ّ
 القيّمقسطاس ال علىبالحّق  كنتقد ا نّي و ي

 تفترون أم العبدهذا  شأن في بالكذبلكم  ذنأاهلل ءرك الشّ  أهلقل يا  *مستقيما 

 شأن فيأنت  ماو *شهيدا مع العالمين قد كان فإّن اهلل  كذبا انتظرواالحّق  اهللعلى 

 لدى عليهم منكنّا  قدو ا اّل  شيءيعمل العاملون من ما و شيءعلى  القرآن يتلواما و

 قد كانالحّق  هوو شيءيعزب عن اهلل علم ما و *مشهودا  أّم الكتابفي الحّق 

ما و األرضو الّسٰموات الكتاب علمفي هذا  ناأنزلقد ا نّا نحن و *عليما بكّل شيء 

الّذكر اء أولي خلّصقد ا ّن اهلل و *مكتوبا  حكمه فيه بالتّفصيلقد كان و ا اّل  شيءمن 

 األكبر آمنوا بالكلمةالّذين  ا نّ و *عليما  بكّل شيء قد كانهو اهلل ومن حزن الخوف 

اهلل  مرتبديل ألال  اآلخرةفي و الّدنيا ةوٰ الحي فيلهم البشرى الخالص الحّق  على

 
ّ
ال و * حول الباب مستورا فيفي أّم الكتاب  قد كان الفوز العظيمهو ذلك و العلي

 قد كان القديمالعّزة هلل ا ّن و نفسكعلى  المحّدد ذكرفي المؤمنين  تحزنك كلمة

هو اهلل و بالحّق  األرضفي  منو الّسٰموات في منله و * جميعابالحّق  الحّق  على

 هم قد كانوا ئكولأو الّظنّ ا اّل  يتّبعوالن  يدعون من دون اهللالّذين  ا نّ  * سميعاكان 

في أّم و اللّيل للّسكونقد قّدر  اهلل * محشوراالتّابوت  قعرفي  ارخالل النّ على 

هو  هلل لنفسه ولدا سبحانهاتّخذ اقالوا  *مكتوبا  مبصراقد كان  حكم النّهار الكتاب

 الغن
ّ
 قد كانهو اهلل و هأمرب األرضو واتالّسمٰ في  المبدع لماهو و شيءكّل  عن ي
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بإذن  مهيٰ مأوء اهلل الكذب هؤالعلى  يفترونالّذين  ا نّ  *قديرا كّل شيء على 

اتل عليهم  *مكتوبا في أّم الكتاب  قد كانار النّ  كلمةعلى  النّار في أرض الكتاب

اج البحر الموّ في اء الم بحرأفي  غرقنا الّظالمينأقد ا نّا و من معهو نجيناهأقد  نوح أنب

  األكبر كلمةعلى  بعثناقد ا نّا نحن و * اجاجأ
ٰ
على  ئهملو فرعونا لى  روناهو موسى

 بعثناقد ا نّا نحن و *ا محيطبكّل شيء  قد كان ا ّن اهللالنّاس  ليعلمالحّق  آيات

على  كانا ّن اهلل و منهم من كفرواو الكلمة فمنهم من آمنواذلك  على البابين من قبل

 وجدناقد عّما  جئتنا لتلفتناأفقال المشركون بالكذب عليهما  *شهيدا كّل شيء 

 المشركينء هؤالعلى  قل * مأموناالحّق  غيرعلى  األرض فوقكنّا  ا نّاو عليه آبآئنا

 للّظالمين منكمأعّد  قدفإّن اهلل  تكفرون ببعضه فارتقبواو منون ببعض الكتابفتؤأ

 اهللا لى  ن يتوبواأا اّل  * كبيراعليّا  كانهو اهلل و الّسّجين حجرو نار الجحيمبالحّق 

جمعت قد فلّما  * غفوراو حليما بعبادهقد كان فإّن اهلل  األكبرالّذكر هذا سبيل  في

المؤمنين على  للكافرينما قّدر فإّن اهلل  األكبر كلمةعلى  هملالّسحرة للميقات تبط

قد الحّق  هو اهللو هآياتالمجرمين ب يبطلوبكلماته الحّق  يحّق اهللفسوف  * سبيال

 النّار في الباب فذرهفي  شجرة فرعون لعالا ّن العين  يا قّرة *عليما بكّل شيء  كان

ا نّا و *شهيدا  شيءكّل على  كانهو اهلل و بادهععلى  القّهارهو لفإنّه  اهللعلى  اتّكلو

 األفئدةبمصر  األرض هلن تبّوء ألأالكلمة  ذلكب خيهأو موسىا لى  أوحينا قدنحن 

 هلل الح األكبر كرذّ للاألحديّة  بيوت
ّ
جعلها قد ا ّن اهلل و *حكيما عليما  كانهو اهلل و ي

 في أّم الكتاب فإنّها المخلصين بها بّشر عباد اهللو فيها كلّها الّصلٰوة قمأو قبلة للنّاس

 فيالمؤمنين  نجىأقد ا ّن اهلل و *مكتوبا الحّق  علىبالحّق  قد كانالّذكر  شأنعلى 

سمعنا قوله حين قد ا نّا و اليمّ في  جنودهو بالغرق لفرعون أحكمو األكبرالّذكر بالّذكر 
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 يا *شهيدا كّل شيء لى ع كانا ّن اهلل و هوا اّل ا لٓه  الالّذي الحّق  الغرق آمنت باهلل

 اهلل الحمد هللا اّل ا لٓه  الو سبحان اهلل والالزّ  ءبدفي  المؤمنون اتلوا من الكتابأيّها 

  له لم يكنو الملك في شريكله  لم يكنو ولداال و لم يتّخذ صاحبةالّذي 
ّ
من ولي

ة من مس الّطالعالشّ من مركز  ندائياسمعوا يا أهل العرش  * كبيراكبّره تو الّذلّ 

في الّذكر  ذكربالحّق  اختصصتقد هو ا اّل ا لٓه  الالّذي  اهلل أناا نّي  مشرق الباب

لعبده الّرحٰمن  ييصلّ كما  وال مركزها صلّوا عليهالزّ على و مغربهاو مسالشّ مطلع 

قد كان هو اهلل و *شهيدا بكّل شيء  كانهو اهلل و هذكربالّذكر  حاّفون حول ئکةملٰ الو

حّق النّاس  ليعلم الّرزقق يحقااء الّسمنا من أنزلقد ا نّا نحن و * محيطابالعالمين 

هو اهلل و الّذكرحّق  في يختلفونفيما بالحّق  مةالقيٰ  يقضي بينهم يوم ربّكا ّن و الّذكر

 منا اّل مة القيٰ  يوم شيئان نأخذ أقل معاذ اهلل العين  يا قّرة *عليما بكّل شيء  كان

 على كنّا ما اهللت ذاا  ا نّا  دهفؤاحول النّار  مركز فيهذا  من الباباألحديّة  وجدنا متاع

   * ظلومابالحّق  الحّق 

 

  افكسورة ال( 8١)

   الّرحيمالّرحٰمن  بسم اهلل

فلّما استيأسوا منه خلصوا نجيّا قال كبيرهم ألم تعلموا أّن أباكم قد أخذ عليكم ﴿

رض حتّى يأذن لي أبي أو اهلل ومن قبل ما فّرطتم في يوسف فلن أبرح األ موثقا من

الحاكمين * ارجعوا ا لى أبيكم فقولوا يا أبانا ا ّن ابنك سرق  يحكم اهلل لي وهو خير

على  األعظماهلل ذكر * ميعٓ الٓ  ﴾حافظين وما شهدنا ا اّل بما علمنا وما كنّا للغيب

على  في أّم الكتاب قد كانالّذي  الّرابع لث من طلسمفوق الّسطر الثّا ّولاألالّسطر 
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 ا   يثان
ّ
 من سّر القلم ليكونا ليك أوحينا  قدا نّا نحن و * مستوراالنّار  الّسطور حول ثنى

كنتم في  نا  المؤمنون أيّها  يا *شهيدا بالحّق  الحّق  على هذكرو اهلل آياتبالنّاس 

فإّن  يقرؤن الكتاب من قبلكمالّذين  فاسئلوابالحّق  عبدناعلى  اهللأنزل  قد مّماشّك 

 أهليا  * مستوراالنّار  نقطةفي  الكتابفي كّل الّذكر  اسم بالحّق  جعل قداهلل 

على  حكمقد فإّن اهلل  الكتاببعد الّرسل  كّذبواقد الّذين  تكونّن منال  األرض

في أّم الكتاب  الحكمقد كان و األكبرالّذكر ب الكافرينعلى  بكلمة العذاباء القض

عذاب  األكبربالحّق  كشفنا عنهمقد ّذكر الآمنوا ب لّماالمشركين ا ّن و * يّامقض

لو و * متاع الحين من حكم الكتاب محتوماا لى  متّعناهمقد و الّدنيا في يالخز

ن يؤمن ألنفس ما كان و * جميعابالحّق  الحّق  على كلّهم األرض أهل شئنا ليؤمننّ 

يؤمنون باهلل ال الّذين على  كلمة الّرجسبالحّق  اهلل جعلقد و اهللبإذن  ا اّل الّذكر ب

 اهلل عند بالحّق  الّذكر قد كانو بحكم الكتاب
ّ
 في انظرواقل  *مشهودا  العلي

 فهل من غن األكبرالّذكر  ئكم من دوناادعوا شهدو األرضو الّسٰموات
ّ
 اهللا اّل  ي

 اهللعند  ا العذاب مننتظراقل  *ا يّ عليقول الّظالمون تسبيحا عّما  فسبحان اهللالحّق 

قد ا نّي و بالحّق  الّذكر هو الحّق ا ّن و *شهيدا العالمين مع كنّا  قدبالحّق  نّافإبالحّق 

فلن تعبدوا  يذكرشّك من كنتم في  نا   األرض أهليا  *شهيدا بالحّق  كنت عليك

ا ليه و بالحّق  كمايتوفّ و رزقكمو خلقكمقد فإّن اهلل الحّق  مولٰيكم من دون اهلل شيئا

 قيموا وجوهكمأو *مكتوبا في أّم الكتاب  الحكمن قد كاو األكبر الّرجوع بالقطع

 هلل خالصا  الكعبةا لى 
ّ
لم تعبدون  األرض أهليا  *حميدا عزيزا  كانهو اهلل و العلي

 الغنهو و بارئكمالحّق  هو ا ّن اهللو كميضرّ ال وينفعكم ما ال  من دون اهلل
ّ
عن  ي

هو اهلل و الحّق  اهلل مرمرّد أل الواء يش ر عّمنالّض  مسكأقد ا ّن اهلل و *جميعا العالمين 
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الحّق  اهللعند  منبالحّق  الّذكر ئكماجقد المؤمنون لأيّها  يا *رحيما المؤمنين بكان 

 يضّل عليهافإنّما  من ضلّ و الحّق ا لى  هداهقد  رّب العالمينفإّن اهلل  اهتدىفمن 

عرش اسمعوا ال أهليا  * قطميراقير العالمين من بعض النّ على  يظلمال ا ّن اهلل و

  أوحى قد اهللالنّار  حول من ندائي
ّ
 فمن اتّبعهو ا اّل ا لٓه  الالحّق  ا نّهبالحّق  ا لي

شهيدا المؤمنين بقد كان ا ّن اهلل و األكبربالحّق  الحّق  على ياتّبعنقد ف بالحّق الّذكر 

بين بالحّق  نحكمفإنّا الحّق  على نفسكفي  فاصبر لحكم اهللالعين  يا قّرة *

 اهلل بإذن  ينالعالم
ّ
 على هآياتت حكمأكتاب هذا  *حكيما  عزيزاكان هو اهلل و العلي

يا  *حكيما عليما  كان اهلل هوو هوا اّل ا لٓه  الالّذي  فّسرت من لدن بديعثّم الحّق 

 اهللا اّل تعبدوا  أاّل  األكبر بالّصبغالمحمّرة  تلك الورقةفي  اتّقوا اهلل األرض أهل

الفصل اء قضعلى و األكبر نا النّذير بالعدلأا نّي و األكبرلحّق با الّدين لهخالصا 

 المؤمنون استغفروا ربّكمأيّها  يا * بشيراالحّق  علىبالحّق  كنتقد  بحكم الكتاب

على  الفضلو ذالحّق  كميٰ مولا ّن اهلل و القيّمالخّط على  هو ا اّل ا لٓه  الالّذي الحّق 

اتّقوا اهلل من  األرض أهليا  *عليما ّل شيء بك كانهو اهلل و الحّق  هو ا نّهو النّاس

 ربّكما ّن اهلل و البابهذا  الّصراط منعلى  مرجعكمقد كان الحّق  اهللا لى  يوم

الّسٰموات  فيال و األرضفي  خلق اهللما و *قديرا كّل شيء على  قد كانالحّق 

ا ّن الّذكر ومستودعها و النعلم مستقّرها نّا واء الّسمهذا  لها رزقها منقد قّدر و ا اّل  دابّة

 خّط على  الّسٰموات خلققد الّذي  هوو *شهيدا في أّم الكتاب  عليكمقد كان 

على  كانهو اهلل و يّاممن األ ستّةفي الّسٰموات  قسطعلى  األرضقد قّدر و األرض

في النّار  حولاء الهوواء الم على مسكنا العرشأقد  نحن ا نّاو *محيطا كّل شيء 

 سرّ في  ثثين طهر الثاّلمن الثّلٰ و المحبعد الخمر اء الم فيالنّاس  هدليشاء الم قطب
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قد قّدر ا ّن اهلل و * محيطابكّل شيء  كانهو اهلل و حكم البابعلى  الكتابهذا 

 مشهوداالّذكر ا لى  أقرب قد كان يّهمأالموت لنبلوهم بعد  نفساألكّل على  البعث

 طاهرابالحّق  القطعبعد  الكرّ اء الم في بالحّق  حكمقد ا ّن اهلل  المؤمنونأيّها  يا *

قد كان و البابفي هذا  منطقتهقطب ا لى  رجعت مستديرةقد  ّن الكافأل * طهوراو

 بعدرك الشّ كلمة على  تقولواال  آمنواالّذين  أيّها يا *ا يّ مقضفي أّم الكتاب  الحكم

 الكتابهذا ا ّن  فوربّكم *محمودا  الحّق ا لى  بلّغكمقد  من قبلالفرقان  فإنّ الحّق 

ربّكم ا ّن و الثّواب لبعضهبعد تكفرّن ببعض الكتاب ال و اتّقوا اهلل من قبلالفرقان  هو

 الغنهو اهلل ل
ّ
 رحمة ليفرحّن بهااإلنسان  ذقناألئن و *شهيدا بكّل شيء  كانهو اهلل و ي

 تك الو * موقوفاقد كان  الّردّ  صراطعلى  نّهأكعنّا  ليسخطنّ بالحّق  انتقمناها ذا و

 ينّولاأللحتم عليك حكم الحّق  فمن ربّك مراأل فيالنّاس  ونيظنّ عّما  ضيقفي 

ادعوا و من مثله أحرفب أتوافقل  هالون افتريقو أم *عليما بكّل شيء  قد كانهو اهلل و

ن لم إف * كبيراعلّوا  الّظالمون يقولعّما  سبحان اهللو الّذكرئكم من دون اشهد

هو ا اّل ا لٓه  الو الخالصالحّق  على بعلمه هأنزلقد أّن اهلل  تستطيعوا بمثله فاعلموا

 منو العدل بمثلهاعلى  نعطهالّدنيا  يريدكان  من *حكيما  قديماكان هو اهلل و العزيز

 *قديرا  شيء كلّ على  قد كانا ّن اهلل و بضعفها الفضلعلى  نعطه اآلخرةيريد كان 

 الخالص ذناإلعلى  تنطقون بالحديثم أنت كمابالحّق  لحّق ا ّن الّذكر الحّق  أهليا 

في هذا  اهللاء ند اسمعوااء العم أهليا  *شهيدا بالحّق  الحّق  على هذكربباهلل  كفىو

 الحّق  علىبالحّق  الجارية من العين الكافوراء ر من نقطة الميالتّفس
ّ
 *بديعا  القوي

 من دون اهللو المحبعد ا اّل  كمنفسالّسبيل ألما قّدر  ّن اهللأتعلموا ألم  األنوارمأل يا 

باكم أّن أتعلموا ألم  *ا يّ نجبالحّق  الحّق على  هلل ربّكم كمأنفسخلصوا أو الحّق 
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قد هنالك أنتم  هاو األكبر عنكم لكلمتهالّذّر  مشهدفي  لعهدا خذأقد  األكبر سيّد

 ينبيحكم قد الحّق  هوو ماميإلو ياهلل ل ذنيأبرح حتّى أفلن قل يوسف  في ّرّطمف

عند  البابا لى  لّما رجعواالنّاس  ا نّ و * حميدا غنيّاكان هو اهلل و الحّق  على بينكمو

 شهدناما و ناأنفسمحت عن قد  آية المحبّةا ّن  ذكراهلليا  فيقولونهذا  األكبر ذكراهلل

   * حفيظا الغيبعلى  قد كانهو ا اّل ا لٓه  الالحّق  ربّكا ّن اهلل و مناعلّ بما قد ا اّل 

 

  األعظمرة سو( 8٢)

  الّرحيمالّرحٰمن  بسم اهلل

 ذكراهلل * محالٓ  ﴾ل القرية الّتي كنّا فيها والعير الّتي أقبلنا فيها وا نّا لصادقونئيوس﴿

 أهليا  * قديماعزيزا  كانهو اهلل  ا اّل ا لٓه  الالحّق  نّها   سطر المستسرّ  ذكر في األكبر

ا ّن  األكبر الباب لدى راهللذكفي  هذه القلوب المخضعة من ندائيالمسجد اسمعوا 

  أوحى قداهلل 
ّ
 ع ّن صراطأ األكبرالّطور على  ا لي

ّ
 أهل يمسكهالحّق  هذا لي

 لدا نّه و األرضو الّسٰموات
ّ
 أهليا  * مسطوراقد كان  المستتر فوق الّسطرالّسّر  في ي

ا يّ برّ  الو ايّ بحر الو ايّ غربال و ايّ شرقبالحّق  فيكمالحّق  على ابن محّمدما كان  العراقين

على  القيّم بالخّط  األكبرالحّق  على المستسرّ الّسّر  في خزنهأو بل خلقه اهلل من نوره

 اهللعند  منالحّق  أناا نّي  قل *عليما بكّل شيء  كان اهللهو و األعظمالعرش 

 علحّق و ا اّل الخالص الحّق  على ياتّبعنقد من نفس  فما كميٰ مول
ّ
 كنت ناصره نأب ي

الكتاب أّم  قد كان في كمموال وعد اهللا ّن و الّصادقبالحّق  حشرالم األرضعلى 

الخّط على  قد كانالّذي  من حول الباب ندائياسمعوا  األنوارمأل يا  * مفعوال

  أوحى قدا ّن اهلل و *مستقيما  حول النّار القيّم
ّ
 هوو لحّق الّذكر  هذاّن ا  بالحّق  ا لي
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بيّنة من ربّه على  كان فمنأ *محمودا  نقد كا ّب الرّ عند  العرشعلى  لم يزلالحّق 

جعله اهلل ما و بالحّق  النّار موعدهكان  من وأ لحّق بالحّق  األكبر الكتابذلك  بمثل

 يء فالشّ من بعض أعنده من لديه حّجة 
ّ
 على باهللكنتم  نا  من حّق باألأ النّفسين أي

 لعنهقد الحّق  كذبا اهللالّذكر على  ظلم مّمن افترىأ منو *عليما  الحميدالحّق 

 األرضفي  لم يكونوا ئكولأ * جميعابالحّق  الحّق  على المؤمنونو ئکةمالالو

لهم من دون اهلل ما و نصيرا همنفسأل يوم الفصلفي بالحّق  يجدوالن و معجزين

 
ّ
 صمّ األو عمىكاأل مثل الفريقين *ظهيرا  اليومذلك  فيبالحّق  الحّق  على العلي

قد الّرحٰمن  ربّكماهلل  ا نّ و جاجأ ملحهذا و عذب فراتا هذا ّن اء الم يستويانهل 

 نّيإفالّدين  لهخالصا  ا يّاها اّل  تعبدواال و اهلل قوم اتّقوايا  *شهيدا بكّل شيء  كان

 اهللعند الّذي  اليوم الفصل عن حكم اهلل البديع من األكبر عليكم عذاب أخاف

 أراد ماا ّن الّذكر الحّق  تاهلل األرض أهليا  *قريبا  بالحّق الحّق  على قد كان ئهاأوليو

 أيديبفي أّم الكتاب  اهلل موالهعلى ه أجرا ّن و كمنفسألالحّق  اهلل أمرا اّل بشيء 

ا ّن أحد  مناء جز ريدأقل ما  *مكتوبا النّار  نقطةقد كان في  غير الحدّ على  الّرّب 

أّم  قد كان فيلحّق ا على هذا الكتاب أجرالكتاب ذلك  في اهللعند بالحّق  يأجر

ا ّن و مراأل منفي كّل  ينصره اهللالّذكر  من ينصر األرض أهليا  *مسطورا  الكتاب

فاستمع لما اء الحمر الورقةأيّها  يا *محيطا بكّل شيء  قد كان ربّكم الحّق اهلل 

 كانهو اهلل و هوا اّل ا لٓه  الالحّق  ها نّ اء الورقة البيضربّك من حول هذه ا ليك  ييوح

 بالكتاب في كّل  يذكركالحّق  على الّذكر هذا ذكرا ّن  *حكيما ما علي
ّ
قد  أيدي

ا لٓه  الالّذي  اهللهو  سّرهفي النّار  هذا ئه من حولااسمعوا ندو *مكتوبا بالحّق  كان

 الكرسو رّب العرشهو ا اّل 
ّ
كان هو اهلل و شيءليس كمثله هو ا اّل ا لٓه  الالّذي  ي
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 ن افتريته فا   بالحّق فقل  هاريقولون افت أم *عليما  سميعا
ّ
قد في أّم الكتاب  الجرم على

 هذاسبيل على بالحّق  النّبيّين كلّ على  أوحينا قدا نّا نحن و * مكتوبابالحّق  كان

ا لى  أوحينا قدا نّا نحن و *محيطا  بالعالمينكان  اهللهو و الخالص بالقسطالّذكر 

المؤمنين مع  اركبهنالك  ندنامن ع مراألاء ن جأا لى  ن اصنع الفلك باسمناأنوح 

 حين الّركب كلمةقل و * قليالالمؤمنين  منا اّل الحّق  علىبالحّق  آمنفما  باهلل

 باسم اهلل  براألك
ّ
هو و فاعبدوهبالحّق  ربّكمو ربّيهو هلل ا ّن او هايٰ مرسو هايٰ مجر العلي

لقد وح من حوله يالرّ نا أمرقد الّذكر  سفينةفي  بناهركّ قد  فلّما * كبيراعليّا  كاناهلل 

 اهلل بإذن  مّوجنا البحر كالجبال العظيم
ّ
 *قديرا كّل شيء على  كانهو اهلل و العلي

الّذكر  دونعلى  عتصامربّه لإل أمر منالّشيطان  هاغوأالّركب فعلى  ابنه نادى نوحو

 على ياحفظ ييا أرض * ال مغروقاوزعالبحر المّواج م فيدبار اإل ذلكبن كاف األكبر

 مراأل قضىقد فإّن اهلل  التّرابهذا  قعرفي اء الم ياكتمواء الّسم مطارأبعد اء الم

 هر الشّ العاشر من  أسطرفي بين  الجودىعلى الحّق  استوىو هذكرب
ّ
 على العربي

 نوحيها الغيباء أنب تلك من *شهيدا كّل شيء على  كانهو اهلل و بالحّق  الحّق 

 قد كان بماا ّن اهلل و األكبربالحّق  الكتاببعد  األكبرالّذكر بالنّاس  ليشهدا ليك 

المجتمعة من  األكبر من هذه الكلمة ندائياسمعوا يا أيّها المأل  *محيطا  ونلمتع

  أوحى قدا ّن اهلل  األعظماسم اهلل  حروف
ّ
من  ماهو ا اّل ا لٓه  ال الّذياهلل  أناا نّي ا لي

قد ا ّن اهلل والعرش  فوق األكبربالحّق  زار اهلل الّرّب قد و ا اّل بالحّق  الّذكر زارقد نفس 

 في أّم الكتاب الباب افضل هذا ّن  األرض أهليا  *شهيدا كّل شيء على  كان

قد ا نّا نحن و *مكتوبا بالحّق  قد كانالحّق  على ّولاألفوق سطر  األعظمحّل على 

  نجينا هودأ
ّ
 كانقد  ذلككو العظيمة تلك الكلمةعلى  األكبرالّذكر من معه بو النّبي
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قد نّي أ واشهداو اهللأشهد  المؤمنون هاأيّ يا  *مشهودا  الّرحٰمن لدىفي أّم الكتاب 

 الحّق  على الّسٰمواتو األرضيوم خلق في أّم الكتاب  الخالصالّدين على  كنت

اهلل ا لى  توبواوهو ا اّل ا لٓه  الالّذي  المؤمنون فاستغفروا ربّكمأيّها  يا *مشهودا بالحّق 

على  قد كانا ّن اهلل و * مغفورا األعظمالّذكر ب القيّمالّصراط على  نّ جميعا لتكون

كّل على  قد كانا ّن اهلل و *محيطا  بالعالمينقد كان هو اهلل و * يراقدكّل شيء 

على  للمفترينأعّد  قدفإّن اهلل  * غنيّاعن العالمين  قد كانهو اهلل و *شهيدا شيء 

 منالّذكر  نفسهذا  األرض أهليا  * كبيرانارا التّابوت  قعرمة على القيٰ  فيالّذكر 

 الحّق  على قولأفيما  باهلل كفىو الحّق  هو اهللا نّه و بالحّق  نزل فيكمقد  اهللعند 

  أوحى قدا ّن اهلل  قل *شهيدا بالحّق 
ّ
ية آلمن هذه ا األكبر التّفسيرذلك  فيا لي

 الالّذي  اهلل أناا نّي  *يما علبكّل شيء  كانهو اهلل و هأمرب األفئدة المتوّقدة من نار

ا نّا و عنها قبلنا العيرأالّتي  الكلمة هيو فيهاكنّا  الّتي اسئل القرية المباركةوهو ا اّل ا لٓه 

 الكلمة الّصدق عن اهلل ذلك  فيالحّق  على كنّا قد
ّ
  *منطوقا  العلي

 

 اء سورة الب( 8٣)

   الّرحيمالّرحٰمن  بسم اهلل

كم أمرا فصبر جميل عسى اهلل أن يأتيني بهم جميعا ا نّه قال بل سّولت لكم أنفس﴿

 شأن فيالنّاس  ليحكمبالحّق  الفرقان أنزل قد اهلل * مٓف الٓ  ﴾هو العليم الحكيم

على  نا الكتابأنزلقد ا نّا نحن و * محيطا تعملونقد كان بما ا ّن اهلل و بالقسطالّذكر 

بكّل شيء  قد كان اهلل ربّكا ّن و لعدلباالنّاس  بين ليحكمالّذكر ا لى اء الّسينالّطور 

 ال الّذياهلل  أناا نّي  القلم المدادهذا  من ندائياسمعوا د فؤاال ورقاتيا  *عليما 
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 قدا ّن اهلل و عن الهوىالّذكر  ينطقما  *عليما  حكيما كانهو اهلل و القديمهو ا اّل ا لٓه 

 لا   أوحى
ّ
مأل يا  *مشهودا اء الم فوققد كان  الّصراط الّساكنعلى لا نّه و بالحّق  ي

كّل على  كانهو اهلل و البيت أهل نفس منّاعلى  قدرتهو اهللأمر  تعجبون منأ األنوار

بالحّق  الحّق  على أراد قدفإّن اهلل  المشركين عن فاعرضالعين  يا قّرة *قديرا شيء 

 ياتاآل ناأنزلقد ا نّا نحن و *قديرا كّل شيء على  قد كانا ّن اهلل و فيهم األكبر عذاب

 ذكر كانقد و ّولاألالّسطر في  ئماالق لخّط الحّق  على الكتابذلك  فيبالحّق 

علم  يقرؤن منالنّاس  لعلّ  * مستورابالحّق  الحّق  على الّسطورفي بين الّذكر 

 اهذفي أّم الكتاب  الّذكر شأنعلى بالحّق  قد كانالّذي  الكتاب بعضا من الحرف

اهلل على  من خّطك المستور فاتّكلألحد  اهللقّدر  ماالعين  يا قّرة *مسطورا  الكتاب

 قد كانالحّق  ربّكفإّن اهلل  دفؤاال بابعلى  المشعرين وقف أهل عنأعرض و ربّك

رك الشّ في  لوط تكونّن بمثل قومال و اتّقوا اهلل األرض أهليا  *محيطا بكّل شيء 

 كمأنفسعلى  الّركن حولن قد كابالحّق  الحّق  على فيكمالّذكر فإّن   بارئهمباهلل

  بالحّق 
ّ
هو اهلل و بكّل شيء المحيطهو و اهللا اّل  يعلم الغيبقل ال  *شهيدا  القوي

هو اهلل و عاليها عبدا لسافلها األرض ليجعل لنفسهالّذكر  قامأقد ا ّن اهلل و * كبيراعليّا 

كافرين نار العلى  الّذكر جعلنا الّرّد من لسانقد ا نّا و * قديراكّل شيء على  كان

ال و ربّكمو ربّياهلل ا اّل  تعبدوا أاّل  ياحفظوا كلمت األرض أهليا  * الجحيم مورودا

ذلك  في خّط القسطعلى  كونواوبالحّق  المكيالال و بالباطل تنقضوا الميزان

 باهلل  كنتم نا  لكم  خيرهو و األبواببقيّة الّذكر  هذاا ّن  * الباب موقوفا
ّ
بالحّق  العلي

 يرزقنو ربّيبيّنة من على  كنتقد ا نّي  رأيتمأالمؤمنون أيّها  يا * أمينا الحّق  على

ا ليه و باهللا اّل  ييقتوفما و الحّق  ا اّل  من الخلقأحد  يعلمما ال  اهلل من طيّبات العلم
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 فيا ليه  توبواثّم  استغفروا اهلل *مكتوبا بالحّق  الحّق  على المؤمنين رجوعقد كان 

قوم يا  * ودوداو غفورابالحّق  قد كان ربّيالحّق  هو ا ّن اهللو براألك البابهذا سبيل 

قد ا نّا نحن و *خبيرا  العليمهو و عليكم بالحّق  شاهدفإّن اهلل  مكانتكمعلى  اعملوا

 على قد كانالّذي  هذا األكبرسلطان و ناآياتب اهللبإذن  كاّفة الخلقا لى  ناكأرسل

 مشهودايوم القيام قد كانوا في النّار  ى حولالقر أصحابا ّن و * أمينابالحّق  الحّق 

قد كانوا  منهم حول اهللواء الم ه عليك فمنهم حولنقّص  القرىاء أنب منذلك  *

النّار  أهل لكنّ و ظلموناما المشركين ا ّن و * وداقمرالنّار  نقطةفي بالحّق  الحّق  على

ما الّذكر  ن دونيدعون مالّذين  ا نّ  * الكتاب مظلوما بحكمقد كانوا النّار  في

 علىالحّق  اهللعند  من مراألاء جلقد و من دون اهلل يدعونالّتي  لهتهمآغنتهم أ

 ؤاالّما جو الّذكر عهد عن الكلّ الّطور  فوق أخذناقد ا نّا و * يّامقضبالحّق  الحّق 

 فيا ّن و *مكتوبا في أّم الكتاب  قد كانوا نقض العهدعلى  فهمالّدنيا ا لى بالحّق 

قد كانوا كّل الّرحٰمن  لدى اليومذلك  فيا ّن و اآلخرةخاف عذاب لمن  ةيآلذلك 

 جلألا اّل  هنؤّخرما و *مشهودا  في أّم الكتاب قد كان يومذلك و * الخلق محشورا

 في نفساأل ينؤتا نّا نحن و * معدوداالنّار  من حولبالحّق  مراأل قد كانو بالحّق 

بالحّق  الحّق  على قد كانواالنّار  حولمنهم و مراألعلى  فمنهمبالحّق  اليومذلك 

 حكمنا للّشققد ا نّا نحن و *مشهودا 
ّ
علم الكتاب على  بطنه فيللّسعيد و بطنهفي  ي

اء ش ماا اّل  موقوفينقد كانوا النّار  شقوا فبالعدل حولالّذين  ّماأف * يامقضذلك  من

حول  بالحّق وا فسعدقد الّذين  ّماأو *قديرا كّل شيء على  قد كانالحّق  ا نّه ربّك

 فينو األكبربالحّق  ا نّا نحنو *مكتوبا  من حكم المشيّة حول البابقد كانوا  اهلل

 قدا اّل  شيءمن ما و نصيبه شيءينقص اهلل عن ما و عملتبما قد  كّل نفس على
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 يلتقضبالحّق  آتيناك الكتابقد ا نّا نحن و * الكتاب مستوراذلك  فيأحصيناه 

 فيهم اهلل يليقضالنّاس على  من اهلل سبقتقد  حكمة لوالو خّط العدلعلى  النّاس

يا  * يّامقضفي أّم الكتاب  اهلل أمر قد كانو األكبربالحّق  الّذكر أيّام اليومذلك  في

بالحّق  اهلل ربّك نّ إف كلمتهمو المشركين تحزن عنال و تمرأكما  فاستقمالعين  قّرة

اء العم أهليا  *شهيدا كّل شيء على  كانهو اهلل و فيهممة القيٰ  يوم ييقض األكبر

بعد  كمأنفسلكم  سّولت بلالنّار  في قطب المسكنةاء من نقطة الب ندائياسمعوا 

صبرا بالحّق  الحّق  على هأمرفي  فمنك الّصبر اللّهمّ  كرذّ لليوسف  أمر فيالكتاب 

 * جميعابالحّق  الحّق  على المحشر في أرض كمبو به ين يأتينأعسى  * جميال

 هو و الحّق  هو فإنّه
ّ
بالحّق  الحّق  على الكتابأم  فيقد كان الّذي  هوو بالحّق  العلي

 بالعالمينقد كان ا ّن اهلل و *شهيدا كّل شيء على  قد كانهو اهلل و *عليما و حكيما

  *محيطا 

 

  اإلسم  سورة( 8٤)

   الّرحيمالّرحٰمن  بسم اهلل

 ﴾ت عيناه من الحزن فهو كظيموتولّى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيّض ﴿

عليّا  كانهو اهلل و هوا اّل ا لٓه  الالّذي  الكتاب من لدن بديع آياتتلك  * آمرالٓ 

 أهل ئر مناالبص ألوليالكتاب ذلك  في ياتنا اآلأنزلقد ا نّا نحن و *حكيما 

اء الورق من هذهاء النّدهذا  د فاسمعفؤاالثمرة يا  * فريدابالحّق  الحّق  على الباب

  أوحى قدا ّن اهلل اء العمجّو  في مغنّيةال
ّ
 هوا اّل ا لٓه  الالّذي  اهلل أنا نّيا  بالحّق  ا لي

خلقت قد  نّيإف هذا األكبر ثوابا لى  فارغبوا يعباديا  *عزيزا حكيما  كان اهللهو و
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سبيله  فيالقتل بعد ا اّل  لنفس شيئالت منها حلّ ما و يعلمها سواىال  جنّات كرذّ لل

 اهلل عند  من األكبر لثّواباهذا  فارقبوا
ّ
شئنا لو و *عظيما  عليّا كانهو اهلل و العلي

 الحّق  قضىما ا اّل  يزالون مختلفينال و ّمة واحدةأالّذكر  حولفي النّاس  لجعلنا

 نقّص قد ا نّا نحن و * يّامقضالحّق  علىبالحّق  الّذكر عند من مراأل قد كانو بالحّق 

 ربّككان اهلل و الخالصالّدين على  تهمأفئد اسالنّ  الّرسل ليثبتاء أنب عليك من

 المشركين ينفعما و موعظة للمؤمنين ياتجعل اآلقد ا ّن اهلل و *شهيدا بكّل شيء 

 الّرحٰمن ربّكمفإّن اهلل  مكانتكمعلى  المشركون اعملواأيّها  يا * خساراا اّل بالحّق 

 لقد كانو الحّق  لهو ذاها ّن الّذكر و *قديرا كّل شيء على  كانهو اهلل و الحّق  لهو

 فاعبدوه مراأل يرجعا ليه و هلل غيب الخلقو *شهيدا العالمين مع بالحّق  الحّق على 

لسانك على  فانطقالعين  يا قّرة * حسيباكّل شيء على  كانهو اهلل والحّق  هو فإنّه

لنّقطة ا فيبالحّق  الحّق  على جلّىقد هو ا اّل ا لٓه  ال اهللهو النّار  نطفةفي  المستسرّ 

من  شيئا رشحتأقد  األكبر الكلمةفي  الفرد أناا نّي و * وحيداالنّار على  بالنّارالنّار 

كّل شيء على  كانهو اهلل والّذكر بالّذكر على  صور الجنان فاستقامتعلى  ياسم

 *محيطا  شيءكان بكّل هو اهلل و الحجب فاحتجبت عن العّزة بالعّزةعلى و *قديرا 

 *شهيدا كّل شيء على  كانهو اهلل و عيانهاأغيار عن ت األمحقد اء العمعلى و

 *خبيرا بكّل شيء  كانهو اهلل و بالحّق  قوآئم الثّمنعلى  العرش فاستقامتعلى و

 حسيباالمؤمنين بكان هو اهلل و ترونهاالّتي  غير العمدعلى ارتفعت قد اء الّسمعلى و

 للكلّ و * رحيمالمؤمنين ابكان هو اهلل و الّسطحعلى  اختشعتقد  األرضعلى و *

 ناأنزلقد ا نّا نحن و * مرشوحابالحّق  قد كانالّذكر  الكتاب حّظهم من أمرعلى 

  كرذّ اليؤمنون بال النّاس  أكثر لكنّ و من ربّكبالحّق  الكتابا ليك 
ّ
 منا اّل  العلي
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 استوى ثمّ  عمد ترونها بالاء الّسمرفعنا قد ا نّا نحن و * قليالالّسابقين المؤمنين 

سّخرنا قد ا نّا نحن و * يّامقضفي أّم الكتاب  اهللما قّدر على  األرضبّسٰموات ال

هو و بالحّق  الحّق  على ئهابلق يؤمنونالنّاس  لعلّ  الّذكر النّجوم حولو القمرومس الشّ 

المقّر و كتبنا المقعد عرشكقد ا نّا نحن و *محمودا  العالمينعلى بالحّق  كاناهلل 

 اهلل * مرفوعاالحّق  علىبالحّق  الباب حولاء الم علىكان قد  ماهأمرا ّن و كرسيّك

 الثّمراتكّل  منو الخمراء م نهارا منأوبواطن فيها  قد قّدرو بكلمته األرض مدّ أقد 

 بصاراأل ألولي آياتذلك  فيا ّن  يغشى اللّيل النّهار زوجين اثنينفيها  اهللقد قّدر 

في  قّدرناقد ا نّا نحن و * طّوافاكر الذّ  حولهم قد كانوا الّذين  الباب أهل من

زرعا من و عناباأاء األسمجنّات من و الّصفات متجاورات قطعا من الواحديّة األرض

في أّم  الحكمقد كان و مراأل فوق مراألعلى  الّذكراء ئون صنوانا يسقى بمالشّ 

 فيل بالحّق  كنّا قدفإنّا  حّقهالّذكر  ن تعجبكما   األنوارمأل يا  *ا يّ مقضالكتاب 

 اهلل حديثاعند  من مراأل قد كانو الّذكر شأنعلى  اهلل القديمبإذن  البدععلى  الخلق

في أّم  الحكمقد كان و بالحّق  حكم الكتابعلى  رك مقعدهم النّارالشّ  أهلا ّن و *

 لكنّ و األكبر الكلمةذلك  في النّاسعلى  مغفرةو لذا ّن اهلل و * يّامقضالكتاب 

 من الباطل المجتّث  شيءب علمواقد و ا اّل  حرفاعلم الكتاب يعلمون من ال النّاس 

على و ياهادالمؤمنين على و منذرابالحّق  الحّق  على جعلكقد ا ّن اهلل و * مخذوال

في  تزدادما على و بالحّق  األرحامما في و شيءكّل  اهلل يعلم *ا يّ سّر الكتاب مهد

الّذي هو اهلل  *مكتوبا  ارالمقدعلى  عنده منقد كان  شيءكّل و البدععلى الخلق 

 جعل القولقد ا ّن اهلل و * كبيراعليّا  كانهو اهلل و هادةالشّ وعالم الغيب هو ا اّل ا لٓه  ال

 اهلل أمر قد كانو له دّ مرفال  ن يضلّهأاهلل أراد  فمناء للمشركين سوبالحّق  الحّق  على
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على  يحفظونك کةئماللنفسك قد قّدر ا ّن اهلل و * مفعوالفي أّم الكتاب بالحّق 

 ندائياسمعوا  األنوارمأل يا  *قديرا كّل شيء على  قد كانا ّن اهلل و اهللعند  من مراأل

  اهللبإذن األحديّة  المنيعة األسرارمن لسان اهلل البديع من 
ّ
على  قد كانالّذي  العلي

 ولكنت حلقد  األكبربالحّق اء مأل العمفي  األسرار أناا نّي  قل *قديرا كّل شيء 

الحّق  على ينفسعلى بالحّق  كنتقد  يصغرفي  اهللبإذن  ا نّيو * مستوراالنّار 

 
ّ
 الكظيم أناا نّي و يكبرفي  من الحزن يعينا ّض اهلل تبياء ش ا نو *عليما  القوي

 هو ا ّن اهلل و *محيطا  بالعالمينقد كان  اهلل هوو * العالمين جميعاعلى بالحّق 
ّ
 العلي

ا ّن و *عليما بكّل شيء  قد كانهو اهلل و *قديرا كّل شيء لى ع كانهو اهلل و الكبير

 أهليا  * غنيّاعن العالمين كان هو اهلل و هوا اّل ا لٓه  ال لحّق الحّق  كميٰ مولاهلل 

   *مكتوبا في أّم الكتاب  قد كان اهللعند فإنّه  الّذكربالّذكر حّق  اعرفوا األرض

 

  الحّق  سورة( 8٥)

   ّرحيمالالّرحٰمن  بسم اهلل

 * مٓط الٓ  ﴾تذكر يوسف حتّى تكون حرضا أو تكون من الهالكين ؤاقالوا تاهلل تفت﴿

 مثالهالعوالم مظهرا ألفي  عبده ليكونعلى بالحّق  نّزل الكتابالّذي الحمد هلل 

عوالم في  جعلناكقد ا نّا نحن و * مشهودا األكبربالحّق  الخالص القسطعلى 

الباب من على  ندائيفاستمع  *محمودا  التّكبيرى عل عرشاو ركنا للتّسبيح القدس

على  ا نّيو * قيّوماالحّق  علىبالحّق  كنتقد الحّق  الملك أناا نّي  الباب حول

بالحّق  ا نّكو * محكوماالحّق  علىبالحّق  كنتقد  لف المحيطأعلى بالحّق  مراأل

ا نّا و *محمودا الحّق  في كنتقد  اهلل الحميدبإذن  مركز التّمجيدوالتّهليل  ركن
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 يءالشّ على  همأنفس رادة منسبقت اإلقد و ا اّل  يءشّ  من بعضبالحّق  أردناما نحن 

الّذكر  البرق برقا منعلى  كميريٰ الّذي هو  *محيطا كّل شيء على  قد كانهو اهلل و

 يا *قديرا  كّل شيءعلى كان هو اهلل و األعظم مراأل من الّسحاب لمعاعلى و األكبر

 شديدفي أّم الكتاب  قد كانا نّه و الحّق  بعدالّذكر  في تجادلون ون لمالمؤمنأيّها 

يستجيبوا لهم لن  البابهذا  يدعون من دونالّذين  ا نّ و *مكتوبا النّار  حول مراأل

هلل و * مستجابا األكبر بالنّارالنّار على  النّار فيا اّل  الكافريناء جعل اهلل دعما و شيءب

على  منهمو القيّمالحّق  على فمنهم األرضفي  نمو الّسٰموات في يسجد من

 األرض أهليا  *مسطورا النّار  حول علىفي أّم الكتاب  قد كانوا الباطل المجتّث 

 الح أناو هوا اّل ا لٓه  الالّذي  اهلل أناا نّي  البابهذا  من حول ندائياسمعوا 
ّ
قد  ي

 ياتّبعنقد فا اّل الحّق ب الّذكر اتّبعقد من نفس  ما يعباديا  * قيّومابالحّق  كنت

 قدمن نفس  ماو *مستقيما  األكبرالّذكر على  القيّمالخّط في  البالغالحّق  على

 ألنتقم منبالحّق  الحّق  على ا نّيو يأمرعن أعرض  قدفا اّل  هأمر نعأعرض 

 العرشعلى  طيار الجنانألحان أالنّاس  سمعأفالعين  يا قّرة *عظيما  المشركين

 القدسفي  ذن اهللا  على  بالحّق فإنّك  المقّدسة األرض هذه على سطحفي بالحّق 

 بن محّمد  أناا نّي  قل * عليك حفيظاقد كان هو اهلل و مسّددهم
ّ
اللّوح  في العربي

نطقت قد الّطور  الكليم حولالنّار  أناا نّي و *مشهودا  النّار كنت حولقد  الحفيظ

 علكان هو اهلل و هوا اّل ا لٓه  ال جرةالشّ  في
ّ
الحّق على  القدرحّق  قدرهما و *يدا شه ي

في  الحكم ذلككو بالحّق  آل محّمدنحن و هوا اّل ا لٓه  الالّذي  ربّههو اهلل  ا اّل  شيء

في  مس الّطالعالشّ أيّها  يا *مكتوبا  الّرّب  أيديبقد كان  الورقة الكبيرة حول العرش

عليك قد كان هو اهلل و هوا اّل ا لٓه  الالّذي  الّصمد ألحدا المطيع هللاء فق العماأل
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في  اهللعند  كنتكما  سالم عليكبالحّق  منّا آل اهللوالحّق  من اهلل ا نّ و * حسيبا

 أاّل  المحمّرة هذه الكلمةفي  اتّقوا اهلل األرض أهليا  * وح الحفيظ مذكورااللّ 

 ترىظلم مّمن افأمن و *عليما بكّل شيء  قد كانا ّن اهلل و الحّق  ا اّل  اهللعلى  تقولوا

 من ندائياسمعوا يا أهل العرش  *قريبا  بالنّار الكبير بشرهأبالكذب الّذكر على 

  الفتى هذا عن لسانالحّق  علىبالحّق  مسالشّ  مركزعلى  ئمةاالقالنّقطة 
ّ
 العربي

 المدن
ّ
 القوالحّق  على ي

ّ
  أوحى قدا ّن اهلل  *بديعا  ي

ّ
 الالّذي  نا اهللأا نّي بالحّق  ا لي

 لدالّذكر  هذاّن ا   ناأا اّل ا لٓه 
ّ
 كلمة على  ي

ّ
 فيالحّق  على قد كان سّر المنيعو العلي

 مراألعلى  ئماهما القأحدين األلف ييستوهل قل  * مخلوقاالحّق  حولالحّق 

 اهلل  تعالى الباب لدى عداخر قاآلو
ّ
كيف لكم  ما * كبيراعزيزا  كانهو اهلل و العلي

 يصفعّما  اهلل تعالىو الباب لدى ليهممن الخلق فتشابه الخلق عاء هلل شرك تجعلون

 الواحد هو و الحّق  على هأمرب شيءكّل  اهلل خالققل  * كبيرا علّوا الّظالمون
ّ
 العلي

اء الّسمنا من أنزلقد ا نّا نحن و *عليما  بالحّق الحّق  على بكّل شيء قد كانالّذي 

 فيذهباألحرف  امّ أف * قديراتبالحّق  قّدرناهقد ا نّا و دية بقدرهاوفسالت األاء م

 ينفعما  ّماأواء سوالحّق  علىبالحّق  الّسطوربين اء خّط الّسوعلى  النّاس عن مراأل

 *مكتوبا النّار  حولفي أّم الكتاب  قد كانالحّق  ا نّهو بالحّق  الّذكر هذاالمؤمنين 

 المقّطرة من رشاحا  من بالحّق  النّاس لينفع األرضفي  القسطعلى  نمسكها نّا و

الّذكر  فمن يعلمأ *مسطورا  حكم الكتاب تحت البابعلى  األعظمر البحهذا 

في أّم  الحكمقد كان و المشرقينبعد بينهما ا ّن كاّل  يعلم بالكتابهو  كمنالّذكر ب

ينقض الميثاق ال و العهد بالعهدعلى  يفمن وبالحّق  المؤمنا ّن  * يّامقضالكتاب 

على  صبروا ئكولأ * ب مذكوراالقسطاس حول البافي بالحّق  قد كانو بالميزان
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في الحّق  على هم ئكأولفالجهر و الّسرّ  في رضوا عن اهللو بالحّق  وجه اهللاء ابتغ

على  رضواو بالحّق  آمنواقد الّذين  ا نّ و * مسكوناالّذكر بإذن  قد كانوا عرش القدس

 عقب
ّ
الحّق  علىبالحّق  قد كانوا القيّمراط الّص على  هم ئكأولفالّذكر الّدار حول  ي

الباب كّل  عن ئکةملٰ ال يدخلون عليهمو الفردوس خالدينهم في  ئكأولو *مشهودا 

 من اهلل  سالم
ّ
اهلل اء ند الفردوس اسمعوا أهليا و * قديما عزيزا كانهو اهلل و العلي

 الباب  ذلك أرضعلى  ةرّ المخض جرةالشّ المنبتة من هذه المحمّرة  من الورقة
ّ
 العلي

 هوا اّل ا لٓه  الالّذي  اهلل أناا نّي  *مكتوبا النّار  سرّ في الكتاب  في أمّ  قد كانالّذي 

على  األكبر ذكراهلل أمر في عباد اهلل لم تقولونيا  *عزيزا حكيما  قد كانهو اهلل و

 محجوباالّذكر  ما كانو كاّل  يوسف ذكرتفتؤا ت تاهلل ا خوة يوسفقالوا  الّتي قد الكلمة

 كلمتهالحّق  ا نّهو من دونه كمأنفستحتجبون با نّكم وتكم أفئدفي الّطور  نورعلى 

الحّق  علىبالحّق  قد كانالّرحٰمن  أيديعلى  األلواحفي كّل المحمّر  الّركنو األكبر

   *مكتوبا 

 

  سورة الّطير( 8٦)

  الّرحيمالّرحٰمن  بسم اهلل

هذا  * آرالٓ  ﴾قال ا نّما أشكو بثّي وحزني ا لى اهلل وأعلم من اهلل ما ال تعلمون﴿

 صراطهذا الحّق  الخالص العلما لى  وعن المحالنّاس  لتخرجبالحّق  ناهأنزلكتاب 

 اهلل 
ّ
 ما في هللو * حميداعزيزا  كانهو اهلل و بالحّق  الخالص القسطعلى  العلي

 الغنهو و بالحّق  األرضما في و الّسٰموات
ّ
قد كان  الحّق هو و شيءكّل  عن ي

 كمن ينقض الميثاق األكبرالّذكر  في يقطعون العهدالّذين  مثل *محيطا  بالعالمين
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الحّق  علىبالحّق  قد كان اهلل القديم لدى اللّوح الحفيظفي  ذلككو الّرّب  في

كمثل ا اّل  خرةاآلعند الّدنيا  ةوٰ الحي ماواء يش لمن العلم فياهلل الباسط  *مكتوبا 

بالحّق  ا ّن اهللو * ودامعدبالحّق  مسالشّ عند  الّظلّ قد كان و مسالشّ عند  الّظلّ 

 ع صراطا ّن و الّذكر اصراط هذعلى اء يش من يهدي
ّ
على  في أّم الكتاب هذا لي

 بالحّق  قد كاناء ئم حول الباالخّط الق
ّ
الّرحٰمن  ربّكم ذكرّن با   الأ *مكتوبا  القوي

كّل على  كانا ّن اهلل و األكبر البابذلك  فياء الم حولالمؤمنين قلوب  اطمأنّتقد 

 قد كاناء لدينا باب البفي أّم الكتاب  شجرة الّطوبىا ّن العين  قّرة يا *هيدا ششيء 

بالحّق  األكبر ياتعن هذه اآل غصانخذت األأقد من نفس  ماو *مكتوبا بالحّق 

في أّم  الحكمقد كان والمآب  حسنعلى  اآلخرةفي  اهللبإذن  له تحكمو ا اّل 

ا اّل ا لٓه  ال ربّيالحّق  هوو نالّرحمٰ بتكفرون كيف  األرض أهليا  * محتوماالكتاب 

هذه في  أردنالو ا نّا نحن و * متابابالحّق  قد كان للمؤمنينا ليه و عليه توّكلتهو 

 مراأل هللا ّن و بالحّق  سيّرت الجبالو األرض قّطعتلقد  مراأل سبلعلى  ياتاآل

له  اهللأراد  دقو ا اّل  شيءفي  ردتأما  بل *قديرا كّل شيء على  كان اهللهو و بالحّق 

الحّق  ا نّهو ربّياهلل اء ش بماا اّل بشيء الحّق  على ملكأال عبد اهلل ا نّي  فقل من قبل

حرف على  من عليهاو األرض لهدينااء نشلو ا نّا نحن و *عليما بكّل شيء  قد كان

بما النّار  كفروا يصيبهمقد الّذين  لكنّ و * من لمح العين جميعاأقرب  مراأل من

استهزىء لقد و *حكيما عليما  كانهو اهلل و بالحّق  يخلف الميعادال  ا ّن اهللو وانعص

بما قد  كفرواللّذين  ينملفسوف الحّق  على اهلل عبدا اّل  أنت ماو رسل من قبلكب

على  ئماقهو  فمنأ * قطميرا شيءعلى  بشيء يظلمال ا ّن اهلل و همأيديبفعلوا 

 مراألعلى  تجعلون هلل شريكاكيف لكم  ما بيته في عداقهو  كمن مراألب نفساأل
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عزيزا حكيما  كانهو اهلل و هو ا اّل بالحّق  ا لٓه منما و األرضفي  يعلمبما ال  ئونهفتنبأ

قد و األكبر عذاب مةاالقييوم في  لهمأعّد  قدا ّن اهلل  يدعون من دونهالّذين  ا نّ و *

 نالّرحمٰ وعد تي قد الّ األحديّة  الجنّة مثل * يّامقضفي أّم الكتاب  الحكمكان 

غير على  ئمااجلّيها دأ ةبحر الّصمديّ في  العرشعلى  استقّرتالّتي  عباده كمثل

هو و المؤمنينعلى  األكبر الكلمةهي الجنّة ذلك  التّدبير ظلّها مقطوع عنو التّغيير

تاك اهلل من آبما قد  يفرحونالفرقان  أهل بعضا منا ّن و *حكيما عليما  كاناهلل 

 الحّق  على شرك بعبادتهأال و هو ا اّل ا لٓه  الالّذي  اهلل عبدأ نأت مرأا نّي  قل فضله

عند  كم منالح هذابالحّق  نا عليكأنزلقد  ذلككو شيئا يءالشّ من بعض بالحّق 

 غير شرقا يّ اهلل عرب
ّ
 غربال و ي

ّ
على الّراكد اء والم الّسطرينبين  ئماالق األلفعلى  بل ي

 *محيطا بكّل شيء  قد كانا ّن اهلل و اإلسمينسّر  عظماألالنّهر ذلك  الّطلسمين من

 الحميد اهللبإذن  قد كانو ا اّل الحّق  على ية من الكتابآب ييأت نأس لنفما كان و

الباب  اهذعلى الحّق  على مكتوب جلألكّل و * مأموراالملك  في مراألعلى 

يقول و *عليما  شيء كلّ بكان هو اهلل و يثبتواء يش ما اهلل يمحوا األكبر كتاب اهلل

 قل الحّق بمام حّجة اهلل اإلعند  من مراألعلى  كنتما  الكتاب أهل المشركون من

 عل الحّجة شاهدا ّن و بينكمو يبينشهيدا باهلل  كفى
ّ
 ئهاأوليو هو اهللو األكبربالحّق  ي

بعد ما قد ئهم من اهوأالمؤمنين  اتّبعوا بعضلقد و *شهيدا  شيءقد كانوا بكّل 

 * بالنّار شديداالنّار على  النّار نذيقنّهم من حرّ فسوف  األكبر بالكتابالّذكر  ئهماج

 عل نّماا  قل 
ّ
 علو البالغ ي

ّ
اء العم أهليا  *مكتوبا  الكتابأّم  قد كان في الحساب ي

اء جرة الخضرالشّ غصان هذه أمن  ةتالمنبتاء من هذه الورقة الحمر ندائياسمعوا 

اء يربالك األرضفي اء البيض صلاألعلى  الواقعةاء جرة الّصفرالشّ على  المتوّقعة
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 فتى عرب هذا
ّ
  أوحى قدا ّن اهلل  *مشهودا بالحّق  قد كانالّذي  ي

ّ
 الالّذي  اهلل أناا لي

 لدا ّن الّذكر و الحّق  أناا اّل ا لٓه 
ّ
قد كان في الّذي النّار  قبل نقطةالحّق  علىبالحّق  ي

كتابه في الّرحٰمن  وعدكمقد الّذي  اهلل مأيّا هذهي عباديا  *مكتوبا  نقطة الّظهور

قد من نفس  فما كثيرا بالحّق الحّق  على األكبرالّذكر  هذاسبيل  في وا اهللذكرفا

 قد كان اهللهو و بالحّق  الحّق  ليشهد األكبرالّذكر  منفيها  آية جعلتقد و ا اّل  خلقت

 اآلخرةفي  اهلل لهمقّدر  فماالحّق  بعداء الدني يريدونالّذين  ا نّ و *عليما بكّل شيء 

ا اّل  ناكأرسلما و * يّامقض حّقه من حكم البابفي  الحكمقد كان و خيرحّظا من ال

فإّن  البيانبعد علم الكالم من النّاس على  ماو الّرضوان جنّة أهل باللّسان الواقع من

في ّذكر لل ذنأقد ا ّن اهلل و * مستوراالنّار  حولقد كان  الكتابأّم  في أنب شيءلكّل 

قد ا ّن اهلل و الحّق  على شئناكما ا اّل  شيءفي اء ش ماواء ش ماعلى اء ش بما الكالم

من الخالص الحّق  على األكبرالّذكر  سمعتم قوال منا ذا و *شهيدا بكّل شيء  كان

 الملك هلل يتصّرففإّن الحّق  ترّدوافال  كمأيديفي  يّةيطانالشّ الباطلة القواعد  غير

نذركم أألم  المؤمنونأيّها  يا *حكيما وعليما  قد كانهو اهلل وء اش كمااء ش كيف

هم الّذين  العبادعلى  هذا ئكم اليوم من يومكماجقد فلالحّق  تاهللالحّق  اهلل أيّامب

  ذكراهللبقد كانوا 
ّ
شكر من على  ذن للّشاكرينأقد ا ّن اهلل و * شكوراو صابرا العلي

 *عليما بكّل شيء  قد كانالحّق  كميٰ مولاهلل  ا نّ و هأمر نار منعلى للكافرين و نفسه

 في الّطير المحّركهذا  عن ندائياسمعوا اء خمر الحمر رسك أهل من األنوارمأل يا 

 ا   أوحى قدا ّن اهلل  القافأرض هذا الجبال من على اء الهوجّو 
ّ
فينة السّ في  لي

الخّط ذلك  على ياعبدنف أناا اّل ا لٓه  الالحّق  اهلل أناا نّي اء الم ذلك المسّخرة فوق

قد كان  التّفسيرذلك  فيبالحّق  الحّق  على فإنّه صدر البابفي  ئم المتحّركاالق
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 ينحزو بثّي شكواأما نّ ا  أنت ا اّل ا لٓه  ال اللّهّم فلك الحمد *محمودا و بالعدل ناطقا

 اءالم علىو اإلسمينفي  الكافوراء الم العينين عنفي  الّراكداء الم ذلك من

 الغالمهذا  فيمن اهلل  علمألا نّي و ينمراألاهلل مالك ا لى  الكأسيني ف الّذهب

 
ّ
 لمعاأل العربي

ّ
 بربّيته قد الّذي  ي

ّ
على  اسمه ييحكالّذي  هوو األفئدةنار في  أيدي

  هذكربقد كان هو اهلل و بشيء أنتم تعلمون ما ال األكبر كلمة
ّ
هو اهلل و *عليما  العلي

   *محيطا بكّل شيء  قد كانّن اهلل ا  و *قديرا  كّل شيءعلى قد كان 

 

  النّبأسورة ( 8٧)

  الّرحيمالّرحٰمن  بسم اهلل

 اذهبوايا ﴿
ّ
س من ايئمن روح اهلل ا نّه ال ي ايئسوافتحّسسوا من يوسف وأخيه وال ت بني

 الّذكر عليكأنزل  قد اهلل األكبر الكلمةأيّها  يا * رامٓ الٓ  ﴾نروح اهلل ا اّل القوم الكافرو

 هلل  ذكرا اّل أنت  ماو ّق بالح
ّ
 كنّزلناقد ا نّا نحن و *عزيزا حكيما  قد كانهو اهلل و العلي

حّفاظا قد كانوا  الكلمة الّرفيععلى  المنيعبالحّق  مآلئكته عليكوا ّن اهلل و بالحّق 

ا لٓه  الالّذي الحّق  اهلل ربّكعند  منبالحّق  القرآن آيات ياتتلك اآلا ّن و * قديما

ذلك  ا لى النّار حولالمشركين  ذرو * يطامحكّل شيء على  قد كاناهلل هو و هوا اّل 

بإذن  األكبر الكلمةذلك  في مراألعلى  لكّل كتابا معلوماا ّن و * ميقاتاالحّق  اليوم

 ا نّكالعين  قّرة يا *مكتوبا بالحّق  قد كان حكم الكلّ في أّم الكتاب و الحّق  اهلل

كنت قد  العرش أهلعند اإلسم ذلك  علىو علىاألالمأل في  العظيم النّبأأنت 

 الحّق  ا نّهو ا ليه الّذكر يدعوكممّما  شكّ  فيم لنتأءالمؤمنون أيّها  يا * معروفا بالحّق 

 الّسٰموات ممسكقد كان ا نّه  فبالباب شكّ أ *مشهودا الحّق  فيقد كان بالحّق 
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 عنالّذكر  نعهميمالّذين  مثل *خبيرا  ونلمتع قد كان بماا ّن اهلل و نابإذن األرضو

 كاناقد  حكم الباطلعلى  نّهماا  و لهتهمآعلى  يحبّون الّردّ الّذين ال الباطلة كالقواعد 

 األكبر الكلمةعلى  يجعلنقد الحّق  ربّكمو ربّياهلل قل  *مكتوبا في أّم الكتاب 

 بشر مثلكم يمّن اهلل علا اّل  أناما و *شهيدا بالحّق  الحّق  على هذا
ّ
 بمااء ش كما ي

ا اّل  من عندنا مراأل ماو * تحديدافي أّم الكتاب الحّق  ربّكم اهلل مرألما كان واء ش

 ا اّل  ن نقولألنا  ماو *شهيدا كّل شيء على  قد كانا ّن اهلل و من لمح العينأقرب 

كّل شيء على  قد كان ربّناهو اهلل و الخالصبالحّق  توّكلناقد اهلل على و اهللبإذن 

ا ّن اهلل و حول العرشفي  مناألكان ئفين حول البيت ماللخقد قّدر ا ّن اهلل و *قديرا 

قد ا نّا  الباطل يءالشّ بعضا من  كرذّ الفي  من ظنّ و *محيطا بكّل شيء  قد كان

 كانمكّل  يأتيه الموت منو يحرقه الّصديد فلّما تجّرعهاء م منمة القيٰ  في سقيناهأ

في أّم الكتاب  قد كانبالحّق  الحّق  على األكبر ئه عذاب اهللامن ورو بميّتما هو و

اهلل اء ش لوو بالحّق  األرضو الّسٰموات خلقناقد ا نّا و شيءفي  لم تتفّكرواوأ *مكتوبا 

 *قديرا كّل شيء على  قد كانهو اهلل و بمثلكمالحّق  على يأت بخلقو ليذهبكم

 في لهنّ ما  صبروا أم جزعوا البردبعد الحّر على  للكافريناء نار البرد سوالنّار  فيا ّن و

 يقضا ذا و *قديرا كّل شيء على  قد كانا ّن اهلل و العدلعلى  من محيصالنّار 

 كمأنفسلوموا و يتلومونفال  رك بمثلكنّ الشّ  علىلا نّي  ئهاليوألالّشيطان  يقول مراأل

 بحكم الكتاب من عترجّ قد  عليناو تحّققتقد  امنّ  األكبر عذاب اهللا ّن و المشركة

 جرةالشّ بالّذكر  اهلل ضربكيف قد  ترواألم  * محتوما األكبر بالحّق د كان ق الباب أمر

 كميٰ مولا ّن اهلل واء العماء سما لى  رفعقد  فرعهاوالّذكر  صدرفي  صلهاأالّتي قد كان 

 فرعهاو العرش ثابتةعلى  صلهاأيّبة الّط  الكلمةا ّن و *عليما بكّل شيء  قد كانالحّق 
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 نا  اهلل بإذن  الحينفي كّل  ياتثمراتها اآل يؤتتة باقي الباب ذنا  على اء الّسمفي 

 حولقد كان النّار النّقطة على  العدل المبتدعفي  البديع مراألاث بألحداعلى اء ش

كشجرة خبيثة اجتثّت من ظّل الحّق  من دون مثل كلمة الباطلو * مستورااء الم

دون  تجعلون منأ * مورودار النّا فيالنّار على  الّظلّ قد كان و الّظالل علىالّظالل 

ا لى  المشركين كتب مصيرقد فإّن اهلل  بمثلكم فانتظروا الخلقعلى  همو نداداأاهلل 

قد الّذين  يلعبادقل  * يّامقضفي أّم الكتاب  قد كان اهللعند  من مراأل ا نّ و النّار

لهم أعّد  قد اهلل نّ أب الّصلٰوة قامةا  بعد األموال  نفقواأو القيّمالخّط على  الّذكرآمنوا ب

 كرذّ فضل اهلل للا ّن و فحات بالعلمرضوان من النّ و من الثّمرات بالحلم يتجر جنّات

لكم  سّخرناقد ا نّا نحن و * اهلل معروفاعند في أّم الكتاب  هذا قد كان األكبر

قد كان ا ّن اهلل و تحصوهاال  ن تعّدوا نعمة اهللا  و الّذكر ئمين حولاالقمر دو مسالشّ 

 ا براهيممقام  من حول البلد اآلمن ندائياسمعوا يا أهل العرش  *محيطا  منينالمؤب

 خارج عنهاهو ف من عصى اهللو الباب أهل منفإنّه  ئماالخّط القعلى  فمن دخلها

 فاجعلحّق  يذ بواد غيرهذا  يعينقّرة  سكنتأقد  ربّنا *حميدا  غنيّاكان هو اهلل و

 األكبر ئق لعهدكاالحق ه من الثّمراتأهلارزق و ا ليه يتهوالنّاس  ة منأفئداللّهّم 

ال و فيهكان لمن و لهبالحّق  تعلما نّك  العظيم ربّناالفضل و ذفإنّك  الخالصبالحّق 

ال  الكافرينا ّن  * غنيّاالعالمين  كنت عنقد و العزيزأنت  ا نّكو شيءعليك  ىفيخ

يوم الحساب في  هلل لهماقد قّدر و أفئدتهمال و همأبصارفي الّذكر ا لى الحّق  يريدون

 ليتنايا  هم يقولونأبصارعن اء كشف الغطفإذا  *مسئوال بالحّق  الحّق  على موقفا

 لهم اليوم من دون اهلل ما و الحّق  من عندكالّذكر  اتّبعناقد و جبنا دعوتكأقد 
ّ
 العلي

سرابيلهم من و النّار في مقعد المجرمينيومئذ  يرى المؤمنونفسوف  * نصيرا
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ا ّن اهلل و التّابوت فبئس المقعد مسكنهمالنّار  ة تغشى وجوههمالحديدة معدّ  القطران

 هو ا ّن اهللو كسبتبما  جزى لكّل نفسأقد ا ّن اهلل و *محيطا  بالعالمينقد كان 

 كلمة بالغالّذكر  هذاا ّن  *عليما بكّل شيء  قد كانهو اهلل و هوا اّل ا لٓه  الالحّق 

 كانهو اهلل و شيءواحد ليس كمثله ا لٓه  هو نّماا   الحّق  على يعلموالللنّاس بالحّق 

ا ّن و الحّق  اهلل ربّنابإذن  جل مكتوبأعلى  ا اّل  قرية كنا منأهلما و *عزيزا حكيما 

 خريناآلو ينلوّ األشيع على بالحّق  ناكأنزلقد ا نّا نحن و *عليما بكّل شيء  كاناهلل 

كّل  علىكان ا ّن اهلل و * امستورالنّار  حولقد كان الّذي  سّر سطر حرف منعلى 

اء تحت الهوالّسٰموات واء الم فوق األرض حفظناقد ا نّا العين  يا قّرة *قديرا  شيء

 * يّامقضفي أّم الكتاب  الحكمكان و الحّق  البديع عن ربّك مراألعلى  الحّق ك أمر

 يقضا ذا و توّكل عليهو فاعبدههو ا اّل ا لٓه  الا نّه  من ربّكا ليك  يوحأ فاستمع لما

العدل  أهليا  *محمودا الحّق  على راجعاكنّا  قدبالحّق  ا ليها نّا و هللا نّا  قل مراأل

 أيدي في الكأس الكافورذلك  في الّطهور المتحّركاء الم ذلك من ندائياسمعوا 

 يدبين  ئماالباب القذلك  أهل غلمان من
ّ
 الحهو ا نّه الحّق  اهلل ي

ّ
 هو ا اّل ا لٓه  ال ي

ا لى  اذهبوا يعباد األنوارمأل يا  أناا اّل ا لٓه  ال اهلل أناا نّي  * قديما عليّا كانهو اهلل و

 األكبر تهنوا من كلمةال و الباب نفسفي  خيهأو يوسف فتحّسسوا مناء الّطيب أرض

يترّقاكم الحّق  على معكمقد كان الحّق  كميٰ مول اهللبإذن  كنتم ينماأنّه إفروح اهلل 

 الباب  فيالحّق  هو ا نّهو وطنكما لى  هآياتب
ّ
النّار  حولقد كان في الّذي  العلي

  *شهيدا بكّل شيء  قد كانهو اهلل و * مقصودا
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  سورة االبالغ( 88)

  بسم اهلل الّرحٰمن الّرحيم

لنا  فلّما دخلوا عليه قالوا يا أيّها العزيز مّسنا وأهلنا الّضّر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف﴿

 الحّق  هو ا اّل ا لٓه  ال اهلل * مصعٓ الٓ  ﴾قينالمتصدّ  يجزي الكيل وتصّدق علينا ا ّن اهلل

عليما بكّل شيء  كانهو اهلل و الحّق  على هأمرب المخلوقهو و ا اّل  سواه شيءمن ما و

 عل الكتابهذا  أنزل قد ا ّن اهللالمؤمنون أيّها  يا *
ّ
 لتهنزّ قد ا نّي و األكبربالحّق  ي

 *شهيدا كّل شيء على  قد كانا ّن اهلل و اهلل الحّق بإذن  األكبر يذكرعلى بالحّق 

 يذكرلو يوديّة لمن دون العب شيئاقلبه في  يخطرقد من نفس  ماالحّق  اهللفوربّكم 

 أهل من اآلخرةله في  اهلل ما قّدرو يوم المعادفي  بالنّار يحرقه اهللقد و ا اّل  هذا األكبر

المنبتة المحمّرة  الورقةهذه ا ّن  األرض أهليا  *محيطا بالحّق  الحّق  علىالحّق 

في أّم  اهلل أمر ا نّ و له مردّ ال و األكبربالحّق  المقّدر مراألعلى  صبغ األفئدةبالّدهن 

 األرض أهليا  * يّامقضالنّار  من حولقد كان  البديع مراألبالحّق  على الكتاب

 أناا نّي اء تلك الورقة البيضعلى  طيار المتحّركةاألمن لحظات هذه  ندائي اسمعوا

مّما  نفقواأو األكبر كرذّ للالّذكر  لدى الّصلٰوة قيمواأو يأنا فاعبدونا اّل ا لٓه  الالّذي  اهلل

 قد كانا ّن اهلل و المقّدر همرالموت مستبصرة ألفإّن  الّذكرسبيل  في عطاكم اهللأقد 

هلل  الّساجدين أّولمقعد القدس من في الّذكر  هذاا ّن  الأ *محيطا بكّل شيء 

 
ّ
ئكم اجقد  اهلل من قبل يوما لى  نيبواأف *مكتوبا الحّق  علىبالحّق  قد كان العلي

 ينّولاأل خلت سنّةقد و * تسليماالحّق  تجدوا دون الموت هلللن هنالك  الموت بغتة

ا نّا و * يّامقض البابذلك  فيالحّق  اهلل أمرعلى  المجرمين بحكم الكتابعلى 

 الّذكر في يظنّونو همأنفس فاستكبرتاء الّسمن بابا مالمؤمنين على  فتحنالو نحن 
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على  بروجااء الّسم فيقّدرنا قد ا نّا نحن و *عظيما  ساحرا مراألعلى  قد كاننّه أ

خذ عن باأل العلم أهل ليحكم *سويّا مركز الباب على  الّدورينفي اء ستواال نقطة

من ا اّل الّشيطان  كلّ  حفظناك عنقد ا نّا نحن و * قليالاء نقطة الّسوعلى  هيئاتها

 يا قّرة *ا يّ مخفالنّار  قد كان فيفإنّه  المؤمنين أنفسفي  الكتاب آياتب استرّق 

في  اهللالّتي قد قّدر  ياتاآلعلى  من شهب الثّقال ياتاآل يفارمهّن برمالعين 

في أّم  جعل اهللقد ا اّل  شيءمن ا ّن و *مبينا  الكتابذلك  فيالحّق  على الباب

 مقدورابالحّق  الحّق  اهللاء ش قد مّما مراأل منر قدعلى  ا اّل  ننّزلهما و هئناخزالكتاب 

باب على  ا نّكو الّسٰمواتو األرض أهل سفار منسبل األبالحّق  لنعلما نّا نحن و *

ا لى الحّق  ناأمر بلّغوا األرض أهليا  * كنت موقوفاقد  العليم القيّوم لدى العلوم من

للمبلّغين جنّات من قد قّدر فإّن اهلل الحّق  ئم حولاالق األلفسّر من على  الكلّ 

 بدع اهللأو هذااء الّسمطبق على  سموات جعل اهلل فيهنّ قد و طبةقطع الياقوتة الرّ 

 صورة التّقديسعلى  قمرو التّسبيح هيكلعلى  شمسااء الّسممن كّل  مركزعلى 

 قطاب من مراكزهنّ األعلى الحّق  بارئهم شكل التّحميد يسبّحون اهللعلى  نجوماو

 اهلل بإذن  ا من هذه الكلمة العظيمةأمر العبادا لى  يستغفرون اهلل للمبلّغينو
ّ
هو و العلي

الحديدة ذلك  من حول ندائيالعرش اسمعوا  أهليا  * قديماعزيزا  كاناهلل 

ا ّن  * مستورافي أّم الكتاب  قد كانالّذي  الّذكر قلبفي  بالنّار المستجنّة المحّماة

  أوحى قد اهلل
ّ
ا نّي  من لسان حبيبه من سّر المستسّر حول الباب ّولاألالّطور  فيا لي

 أهليا  *محيطا  بالعالمينقد كان من اهلل الحّق  ا نّ و هوا اّل ا لٓه  الالّذي  اهلل أنا

 األكبر الخّط على  قعر بحر الّسابعفي  مس المضيئةالشّ من  ندائي الفردوس اسمعوا

هيئة الّطاوس من على  شجاراأن دجنّة العله في  غرسناأو تهائخطيله  غفرناقد و ا اّل 
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 البيض المكنون ثمراتها حوريات كالّدرّ في  البابعلى قّدرنا قد و الفردوس طيارأ

في  اهلل أمر تشاهدونفسوف الحّق  على الوعد لحّق اعملواعلى  قدرة اهللا ّن و

كنه العقل  على تكلّمال ين الع يا قّرة * الحميد بعيداالحّق  على البعيد المحشر

تر المحتجب كلمة المعروف بالسّ على  لهمقل و عن الّسبيلالحّق  ليضلّوهم بالنّاس

 اسما األرض جعلناقد ا نّا نحن و * الموّحدين معروفاقد كان بين الّذي  المستور

بالحّق  تعتقدون شيءمن هل  البابعلى  فيها معايشكم قّدرناو األكبر الكلمةعلى 

اء م ياتاآل يراضأعلى  أنزلالعين ف قّرةيا  * رّزاقاالحّق  من دون اهلل كمنفسأل

يوم المعلوم ا لى  األكبرللكلمة  القيّمالخط على  همأنفسالنّاس  الّرحمة ليسقون

 كّف الحكيمفي التّراب  من صلصالاإلنسان  خلقناقد بالحّق  ا نّا نحنو * ميقاتا

 اهلل بإذن اء الم بحرأحول على 
ّ
على  كتبناقد ا نّا و *عزيزا حكيما  كانهو اهلل و العلي

 * من حول الّسموم مغروساالّتي قد كان  خضرجرة األالشّ نار المستجنّة من  الجانّ 

الباب ذلك  فيالحّق  على همناأمرقد الّذكر  حول ئکةماللّما خلقنا الا نّا نحن و

مقصودا الكتاب  في أمّ  قد كانالّذي  الحّب سبيل على الحّق  ربّكمالّرحٰمن  سجدة

 هلل القديمالّذكر من  أمرعلى  األرض من هذهالّصاعدة  بالغبار ئکةمالال ةفسجد *

 األعظمالباب على  بليس لّما استكبر بكفرها  ا ّن و * معبودابالحّق  قد كانهو اهلل و

 في كنتقد فإنّك  خرجأ * كتاب اهلل الحفيظ رجيمافي  ركالشّ  ذلكبقد كان ف

في  اهللبإذن  رفعنا الباب للبابقد ا نّا نحن و *مكتوبا  للنّارالنّار  سمبا كتاب الفّجار

 المشعرا لى  للبالغء كلمة الاّل في  الّردّ على اء المسجد الحرام بالّسؤال عن اله

 ال الأ *قديرا كّل شيء على  قد كانا ّن اهلل و المدادذلك  منالحّق  على دفؤاال

 اهلل بإذن  الباب الحميدفي  الحّق  القطع عّمن سوىبعد ا اّل  سبيل
ّ
الكبير  العلي
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  هذاا ّن و * مستورا
ّ
 حولقد كان شكل التّثليث على  في أّم الكتاب صراط علي

الباب  المتوّكلين حولعلى الّشيطان  رادةا  بالحّق  جعل اهللما و *مكتوبا النّار 

 * ايّ مقضفي أّم الكتاب  قد كان حكم الكتاب من حكم البابعلى  األكبر بالحّق 

 ظّل الجنان بحكمعلى  أحرفجعل بحكمته باب الجحيم سبعة قد ا ّن اهلل و

 جنّات القدس للمتّقينا ّن و * نقطة النّار بالنّار موجوداقد كان في  النّيّرين حّر النّيران

 اهلل بإذن  حول البابفي 
ّ
 يا * روساعمالحّق  قد كان فيالحّق  علىبالحّق  العلي

 الحّق  على لهتكا نم الخّط في  يءالشّ هو سعلى  بسالم المؤمنون ادخلوهاأيّها 

 بالحّق 
ّ
في لّجة الّسّر  الغلبة من أهليا  * معلومافي أّم الكتاب  قد كانالّذي  القوي

مركزه في  البحرذلك  قطب في الحوت الموّقفذلك  من ندائيالبحر اسمعوا 

باب على  هوو بحر بنورهر القلبا كالنّور النّيّرين ينوّ له  جعلقد  إّن اهللقدس فاأل

  أوحى قدا ّن اهلل  قل * موقوفابالحّق  قد كان الباب ذلكفي  العبوديّة هلل
ّ
 أناا نّي ا لي

دخلوا عليك ا ذا  المصر في أرض اهللبإذن  ن تقولأب خلقتكقد  أناا اّل ا لٓه  ال اهلل

ببضاعة من آية جئنا قد و رّ الّض  ناأهلوا نالعزيز مسّ أيّها  يا البابعلى  الحيتان قولوا

كما  األكبر يةعلينا باآل تصّدقو الكيل بالميزان القسطلنا  فأوة فالباب مزجيٰ 

 في جزى المتصّدقينأقد فإّن اهلل  ئهاأوليو التّوحيد يةآتصّدق اهلل علينا من قبل ب

بكّل شيء  قد كانا ّن اهلل و *شهيدا عليّا  كانهو اهلل و األكبربالحّق  البابذلك 

  * اعليمبكّل شيء  كان اهلل هوو *محيطا 
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  اإلنسان سورة( 8٩)

  الّرحيمالّرحٰمن  بسم اهلل 

الكتاب من ذلك  * ملٓ آ ﴾هلوناقال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه ا ذ أنتم ج﴿

 األكبر الكلمةفي  ئماالق األلفعلى  الخالصبالحّق  نّزل عليناقد الحّق  اهلل عند

 اهلل يعلم غيب *قديرا كّل شيء على  كانهو اهلل و لوّ األحول الّسطر الحّق  على

بالحّق  الحّق  على قد كان علم الكتاب علىلا ّن الّذكر و بالحّق  األرضو الّسٰموات

على  دبارالباب غّل اإل أهل منالمؤمنين  نزعنا عن صدورقد ا نّا نحن و *مكتوبا 

 سرر متقابلينعلى  كئولأ * يّامقض اللّوح الثّوابقد كان في الّذي  حكم الكتاب

الباب  ذكرا اّل  فيها يمّسهم نصبال  * موقوفاالخالص بالحّق  حول البابقد كانوا 

العين  يا قّرة *عليما بكّل شيء  قد كانا ّن اهلل و يشغلهم حّب الباب من دون الكلّ و

غّفارا قد كان الحّق  هوو *بصيرا  المؤمنينبقد كان الّرحٰمن  ّن ربّهمأ يعبادئ نبّ 

 ذكراهللاإلنسان هذا  من لسانالحّق  على ندائياسمعوا  األرض أهليا  * مارحي

 قدا ّن اهلل  * العظيم فصيحاالحّق  على بالحّق شبح التّفريد على  البديع األكبر

  أوحى
ّ
  نّ أا لي

ّ
 لد هذاصراط علي

ّ
 ممسوكابالحّق  قد كانالّذي الحّق  على لحّق  ي

 الحبالحّق  كنتقد  ناأا اّل ا لٓه  الالّذي  اهلل أناا نّي  *
ّ
قد من نفس  ماو * قيّوما ي

قد ا ّن اهلل و األكبربالحّق  الّرضوان حّقت عليه كلمةقد و ا اّل  حول البيتبالحّق  تحّرك

بعد الثّبوت اء م عن كمأنفسخرجوا أف األنوار مأليا  *شهيدا شيء  كلّ على  كان

 لدى ئم مناالقاء ستواال الخّط على  ئمالف القأحول الخالص  قوموا هللو فيالنّ 

 الحّق  علىالخالص بالحّق  كونوا هلل القديمو الّذكر
ّ
قد ا نّا نحن و * حميدا القوي

بكّل كنّا  قدالحّق  على باهلل ا نّاو كلمة مصّدق بعدهعلى بفيضه  ا براهيمبّشرنا كلمتنا 
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ن حرف معلى كنا الّظالمين أهلو اهللبإذن  نجينا لوطاأقد ا نّا نحن و *محيطا شيء 

ا لى  المدينة أهل ؤااجقد و *شهيدا كّل شيء على  قد كانا ّن اهلل و األكبر الكلمة

هم قد و فيضيالحّق  علىء هؤالا ّن و المقّدسة األرضا لى  الباب رجعهمأالحّق ف

 على وّصاكمقد ا ّن اهلل  األرض أهليا  *مسطورا اء الم اهلل حول كتابكانوا في 

ال واء الّسمجهة ا لى  لممدودة من حول البابا الخّط على  فامضوابالحّق  الحّق 

 الباب حول القسطاسهذا  فيالواردين ا ّن  لعمركو * اأحدبشيء  أحدعلى  تلتفتوا

 الحّق  على قد كانوابالحّق  األكبر
ّ
ا ذا  بالحّق  يحةالّص اء جفإذا  * موقوفا القوي

 * يّامقضبالحّق  قد كانالّذي  حكم الكتابعلى  البابذلك  في م سافلكمليكاع

قد الّذي  الّسطر المستسرّ  أهل ئر مناالبص ليوأل آياتالباب ذلك  في التّوّسما ّن و

الحّق  على الحجر فانتقمنا عنهم أصحاب فلّما كذبوا * مستوراالنّار  من حولكان 

قد النّاس  منا ّن و * قطميرابالحّق  النّاسعلى  يظلمال ا ّن اهلل و هذا األكبرالّذكر ب

 األرضعلى عاليها كانت قد  ذنا  بالحّق  مراألاء جفإذا  بيوتا الانتحتوا من الجب

 خلقناما و *شهيدا كّل شيء على  قد كانا ّن اهلل و له مردّ ال  اهلل حكما ّن و سافلها

على و لحّق الحّق  باهللا نّه و بالحّق  الّذكر حولا اّل  بينهماما و األرضوالّسٰموات 

 على الّذكر الّساعة حولا ّن و * موقوفاار النّ  بالقسط حولقد كان  القيّمالّصراط 

 الّصفح باهلل على عنها فاصفحوا من اهلل  مردّ ال و قامتقد الحّق 
ّ
ا ّن و * جميال العلي

خلق  علىلا نّك و القرآن يمن مثان حرفاو جعل اسمك سبعا من الكتابقد اهلل 

 
ّ
 الكتاب أنا ا نّي قلالعين  يا قّرة * مخلوقا مراأل كنت حولقد في أّم الكتاب  العلي

 تؤمربما  فاعمل *مسطورا النّار  كنت حولقد ا نّي و بالحّق  الّسٰموات الّصحففي 

 اهلل بإذن  المشركين عنأعرض و
ّ
الّذين  ا نّ و *عزيزا حكيما  كانهو اهلل و العلي
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لنحكمّن و مراأل لنسئلنّهم من كفوربّ فك التّأّمل ا  على  خرآها لٓ ا  اهلل مع  يجعلون

عّما  نّك يضيق صدركألنعلم ا نّا و * ّسّجيل بالنّار المقصود موروداالعلى  عليهم

باهلل الحميد  كفىو سبّح بحمد ربّكو الحّق  اهللعلى  فاتّكلك أمرفي النّاس  يظنّون

بالحّق  الموتاء اعبد ربّك حتّى جالعين  يا قّرة *خبيرا بالحّق  الحّق  على بعباده

 اهلل  لدىاء العم أهل من جدينالّسا الصّف في  فوق العرشأنت  هنالك
ّ
قد  العلي

تستعجلوه ينّزل فال الحّق  اهلل أمر أتى قدالحّق  تاهلل األنوارمأل يا  * شكوراكنت م

قد  يالوحعلى  نّيإفالنّاس  نذرواان أعباده  اهلل مناء يش منعلى  مراألب ئکةمالال

ا نّا و * معبودابالحّق  كانقد هو اهلل و القيّومهو ا اّل ا لٓه  ال *مسئوال بالحّق  كنت

 على من سطر البابالّسّر  على المستسرّ  مراألب األرضو الّسٰموات خلقناقد نحن 

في أّم  لحّق ا نّه والّذكر  شأن في يصف الّظالمونعّما  اهلل تعالىو بالحّق  الحّق 

نسان لإلاإلنسان  النّطفة منقد قّدر ا ّن اهلل و * مأموراالحّق  حولقد كان الكتاب 

 * حكم الكتاب بحكم الكتاب محتوماعلى  ئيناالمبين  من مراأل يقضقد و

قد  النّفععلى  منهاو فمنها دفء كمنفسالّطلسم أل شكلعلى خلقناها قد  األنعامو

يل من مركز خالقد قّدر ا ّن اهلل و *مسطورا في أّم الكتاب بالحّق  الحّق  على كانت

ا لى  أسفاركم فيلتركبوها  األرض كلشعلى  الحميرو والوا صورةفي  البغالواء الب

قد قصد الّسبيل الّذكر على و *بصيرا الحّق  على بعبادهقد كان هو اهلل و الحّق  له اهلل

فقل بالحّق  األفئدة أهل دخلوا عليكقد فالعين  يا قّرة * مأموالالنّار  حولكان في 

من قبل أنتم  ا ذ خت الواليةأ األكبر النّورهذا  ية البابآما فعلتم بعلمتم هل 

هو اهلل و *مكتوبا الحّق  على قد كنتم البحرينو في لّجة الّصح أهلأخيه و بيوسف

   * غنيّاعن العالمين  قد كان
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  سورة التّثليث( ٩٠)

  الّرحيمالّرحٰمن  بسم اهلل 

نّك ألنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد مّن اهلل علينا ا نّه من يتّق ءقالوا أ﴿

 الهو ا اّل ا لٓه  ال اهلل * ٓص معٓ لآ ﴾ ال يضيع أجر المحسنينفإّن اهلل ويصبر
ّ
القيّوم حي

عند  الكتاب منهذا ا ّن  * كبيراعليّا  كانهو اهلل و بينهماما و األرضوالّسٰموات  رّب 

من  تورقا ياتهذه اآلا ّن  *مسطورا  نازالالحّق  على بالحّق قد كان  اهلل البديع

 في أرض الياقوت هذه قصبةا ّن  * منبوتاقد كان  ا براهيم حجرفي  شجرة الخليل

الّطور  التّكبير فوق ةجرالشّ  هذه كلمة التّسبيح منبتة من نّ ا   * مغروساقد كان  القدس

هو اهلل و كتابه العزيز جميعاا لى  الّذكرب النّاس لهدىاء ش لوا ّن اهلل و * منطوقاقد كان 

 يعلمونما ال الحّق  كلمةعلى ان الفرق في العبدهذا  ذكرا ّن و * حميداعليّا  كان

اء الّسممن  أنزل قدالّذي  هوو * مكنوناالنّار  نقطةقد كان في الحّق  علىبالحّق 

 الحّق  على في أّم الكتاب ذلككهذا  منها شرابهاو دفؤاال الّرحمة فمنها شجرةاء م

 كمأيديفي اء الم سّخرناقد ا نّا نحن و *مسطورا  حول البابقد كان في بالحّق 

 قد كانالّذكر  أيدي يتون حول الّسطر المقنّع منالزّ واإلكسير الّسّر  به في رعالزّ لينبت 

الّذكر حّق  يعلمونالنّاس  لعلّ  هآيات ل اهلليفّص  ذلكك * موجوداالحّق  علىبالحّق 

 الحّق  على ناأيديبالكّل مسّخرة و * قليالالمستسّر الّسّر  المسّطر من الّسطرذلك  في

 سّخرقد ا ّن اهلل و * حول الباب مأموراكان قد بالحّق  مراألعلى  ا اّل  شيء منما و

 اسم اهلل  ذكرعلى  البابسبيل  في البحر لتأكلوا لحم الّصفاتهذا لكم 
ّ
 العلي

في أّم الكتاب اء برق العمواء الّسمشمس ونجم الكتاب ا نّك  يفلعمر *محمودا 

 ل الكتابينزّ  أفمن * تورامسالنّار  الخّط القآئم حولعلى  ربّكعند  كنتقد 



   ٣مجموعه صد جلدى، شماره  هنسخ بر اساس – حضرت نقطه اولىآثار من  – قيوم االسماء

٢8٥ 

 كلّ بكان هو اهلل و العليمهو ا ّن اهلل و كاّل  علم حرف منهعلى  يقدرال  كمنبالحّق 

يعلمون ال النّاس  لكنّ و الّذكراء من نعمبالحّق  بداعت اإلمألقد فل *قديرا  شيء

ي أّم ف قد كانالّذي  الّسطر المربّععلى  المستسرّ الّسّر  بعدلفا أا اّل  من فضل الكتاب

 * قديماعليّا  كانهو اهلل و كّل شيءعلى  بعلمه أحاط قد اهللا ّن و * معطوفاالكتاب 

 النّار في قطب األرضعلى  مواتاأقد كانوا  يدعون من دون الباب فهمالّذين  ا نّ و

عزيزا  كانهو اهلل و هوا اّل ا لٓه  ال واحدا لٓه  هكم اهلللٓ ا  ا ّن  األرض أهليا  * موقوفا

 يعلم ّن اهللأم جرال و الحّق  على نكارباإلالمشركين  قلوب نختمنحن  اا نّ و *حكيما 

 مكرواقد ف *شهيدا كّل شيء على  كانهو اهلل و األرضما في و الّسٰموات ما في

 كلمةعلى  بنا الّسقف عليهمخرّ فسوف قد الّذكر شركوا بأو صّدقوا الكتابالّذين 

 اهلل بإذن  العدل
ّ
 من اإلشاراتتحجبهم  ئکةمالهم اليٰ تتوفّ  الّذين ا نّ  * قريبا العلي

 حينا لى  األرضو الّسٰموات دامتما  فيها بواب جهنّم خالدينأالباب ادخلوا  لدى

 إذابمالنّاس  يسئلونكا ذ و *قديرا شيء على  قد كانا ّن اهلل و الحّق  كماهلل ربّ اء ش ما

قد  الكتاب أمّ في و األكبر كلمة ينفسعلى  يلعمرو ا يقل  الكتابمن ربّك  أنزل

ور رالسّ دار المؤمنين  مقعدا ّن و * مقصوداالحّق  الكلمة حول الباب هللذلك  كان

 قدا ّن اهلل و * محتومابالحّق  الحّق  على قد كان حكم الكتابعلى  حول الباب

كّل على  كانا ّن اهلل و التّغيّر من نعمهاأاهلل بإذن  ؤن مقّدسةايش مّمافيها  لهمأعّد 

الّشيطان  قتلو حوله ئکةملٰ الو الحّق اء جلقد و األكبر انتظروا يوم قل *قديرا شيء 

دخلوا اهنالك  * يّامقض الباب ذلكفي الحّق  على مراأل يقضقد و األكبر بالحدّ 

كّل شيء على  كانا ّن اهلل وه أمرعلى  قضتقد النّار  حكمفإّن  بواب النّعيم كاّفةأ

رضينا من دون الباب من ما  اهللاء ش لوو الفرقان أهل يقول المشركون منو *قديرا 
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 قد كانالنّار  البالغ المبين بالنّقطةا اّل  الّذكرعلى  لعنهم اهلل بكفرهم فهل شيء

الّتي قد  مس المضيئةالشّ كالّذكر  حّجةا ّن الحّق  تاهلل األرض أهليا  *مكتوبا 

يا  * مرفوعاكان قد  والالزّ نقطة في اء ستواال الخّط على اء الّسم فيالّرحٰمن  مكنهاأ

هو ا اّل ا لٓه  الا نّه  هيكل التّهليلعلى  الّضريحمن حول  ندائياسمعوا أهل العرش 

 األكبرالّذكر على  كذكرفي  تنّفسقد من نفس  مابالحّق  ا ليك يوحأ فاستمع لما

 اهلل عند  الفضلهذا ا ّن و األكبر رضوانبالحّق  عليه كتبناقد و ا اّل 
ّ
في  قد كان العلي

 أاّل  الكلمة ذلكعلى بالحّق  اهللبإذن  ا اّل  آيةما نّزلنا ا نّا نحن و *عظيما اب أّم الكت

 أيدي منالحّق  ذلكك األلواحفي كّل و بالحّق  القيّمالّدين ذلك  اهللا اّل  تعبدوا

 هداية نفسعلى  تحرصال العين  يا قّرة *مكتوبا اء من مداد الحمرقد كان الّذكر 

 كانهو اهلل و بالحّق  المحمودهو اهلل و الّطاغوت سبيل عبمن اتّ  يهديال فإّن اهلل 

 سرّ في  فيكونكن له  نقول الكتابفي  ن نقدرأردناه أا ذا  ناأمرا ّن  *عزيزا حكيما 

نا من أرسلما و * مذكوراقد كان  بالنّارالنّار  سرّ في  اللّوحعلى و *مكتوبا  البابهذا 

 نب
ّ
 لدى األعلى المنظرفي  يومهو ذكراهللّن أ ا اّل  يومهو كرذّ ه بالعهد للأخذناقد و ا اّل  ي

عن  ندائيالّسالم اسمعوا  أهليا  *مشهودا الحّق  علىبالحّق  قد كان العرش ئکةملٰ 

في  المنّقشواء العم أهل المرئيّة بجواهراء الياقوتة الحمرفي  ئراالّسرالنّقطة  هذه

 من لسان النّفس البدوا يّ شعارا عربألماس قلم األعلى  حوله
ّ
بادية  أهل من ي

 المغرب
ّ
 قّرةمن الّسالم مستاء الّسمجّو  في كّف من طين البابعلى  كانتالّتي قد  ي

المحبّة  هلخلقت الجنان ألقد  أناا اّل ا لٓه  الالّذي  اهلل أناا نّي  * محمودا مراألعلى 

 الغالم هذا  يمن كلمت
ّ
 العلو العربي

ّ
من ظّل الجنان النّار  بدعتأو بالحّق  الحّق  ي

اهد الشّ القيّوم  أناا نّي و الحّق  اهللعند  من لزّ كتابه المنو كلمتهفي  الّردّ  هلأل
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  أناا نّي و بالعالمين
ّ
فسوف العين قّرة  يا * غنيّاعن العالمين  كنتقد بالحّق  العلي

 قل األحديّة  يوسف نتألا نّك اء العم أهل يقولون
ّ
 في كل المربّعالشّ  أنا ربّيو أي

 عل اهلل منّ  قد لختما تهصوفي  شكل المثلّث يخأهذا و البدءيوسف 
ّ
في  ينالّسرّ ب ي

ال فإّن اهلل  الكتاببعد  يصبرو من آمن بالبابو النّيّرينفي  اإلسمينبو الّطورين

على  كانا ّن اهلل و * قطميرابالحّق  الحّق  على النّقير المحسنين من بعض أجريضيع 

   * حسيباكّل شيء 

 

  بيعرتّ سورة ال( ٩١)

  الّرحيمالّرحٰمن  بسم اهلل

 الحّق  هو ا اّل ا لٓه  ال اهلل * رامٓ الٓ  ﴾ثرك اهلل علينا وا ن كنّا لخاطئينءاقالوا تاهلل لقد ﴿

 الجهاتكّل  عن من حول الباب ندائيفاستمع  * معبودابالحّق  قد كانهو اهلل و

موالك  أمر لحن الحبيب تحت قعر الحّب منعلى  العين فانطققّرة  يا *محيطا 

 الفردوس بحر الّسابعفي النّار  كنت حولقد  القّدوس أناا نّي  *بديعا  لقديما

 صفر البرقسطر المستسّر تحت الحجاب األفوق  يالمجلّ الّسّر  أناا نّي و *دا مشهو
ّ
 ي

 لدىد فؤاال من نور ندائي الحّب فاسمعوا أهليا  *مسطورا  كنت حول العرشقد 

 قصى حول عرش اهلل المسجد األ
ّ
 قديماعزيزا  كانهو اهلل و الحّق  علىالحّق ب العلي

 ب غرستأقد  أناا اّل ا لٓه  الالّذي  اهلل أناا نّي  *
ّ
الفردوس  في أرض جنّات أيدي

يا  كمرحذّ أنفسه ا اّل  شيءل حّظ  ال حمرمن قطعة الّرطبة من الّذهب األ يلعبد

ا اّل  فيها تجد ال * كبيراعليّا  كانهو اهلل و الحّق  لهو اهلل كلمةا ّن و بنفسه يعباد

 صوت اهلل 
ّ
 الخّط الّسوعلى  العلي

ّ
ا نّك و * مذكوراد فؤاال نقطةعلى  كان قد الّذي ي



   ٣مجموعه صد جلدى، شماره  هنسخ بر اساس – حضرت نقطه اولىآثار من  – قيوم االسماء

٢88 

قد  عن اهلل القديماء العم أرض في جرة المنبتةالشّ حول في  نقطة البابالّطور  في

كنت قد  فوق النّور الّطورفي لمن  شكل الّطلسميّونا نّك و * حميداو كنت ناطقا

 كنتقد  صورة التّسبيحعلى  بورالزّ و اإلنجيل في كلمة العيسيّوننّك ا  و *ا يّ محك

 *مكتوبا  كنتقد  مربّعااء القدس العمفي  كل المثلّثالشّ  أناا نّي  قل *مسطورا 

قد  الّرمز الّرفيع أناا نّي و * داموحّ النّار  نقطةفي  كنتقد  المنيعاإلسم  أناا نّي و

من في أّم الكتاب الّرحٰمن  لدىٰ  كنتقد ذي الّ  أناا نّي و * راكبّ ماء المكنت حول 

 ها ليشهقنّ أهلواء العمفإّن  سرر العرشا لى  فانظر العينقّرة  يا *مكتوبا النّار  حول

جرة الشّ المنبتة من هذه  ةرّ هذه الورقة المحم الّديك النّاطقة فوق اعن صوت هذ

 فضلو ذالحّق  ربّكا ّن و غير مسكنهمعلى هم أنفس المباركة بشهقة كاذب يموتنّ 

 يقسمتنألقد الحّق  تاهللسيّد العظيم يا  *حكيما  غنيّاكان هو اهلل و النّاسعلى 

قد  للعبيد اإلجابةب يتنأمرقد  لّماا نّك واء الحمراء الورق واحد منفي  الّطيور

 لف سنةأثمانون و سبعة يصدرفي  ضربنبما قد  الحجرات خرجتهّن لمحة منأ

 يا قّرة *شهيدا المستسّر الّسّر  على بكو باهلل كفىو بالحّق  مالعالا نّك و قديمة ةدهريّ 

نظرتك  لوالو هنّ أنفسقربت قد  الموتفإّن  قطرة من الّرشحعلى حظهّن فالالعين 

 اهلل عبدا نّي  ندائياسمعوا اء العم أهليا  *مواتا أبالحّق  األرضعلى  لتكوننّ 

 المنّ و ذ القديرهو و الحّق  كميٰ لمو دعوكم من دون اهللأ شيءفهل من  األكبر هذكرو

 مراألب سكنقد  حجراتا لى  رجعوهأ األكبر كّن من الّصعقنفسألما  عبادهعلى 

 هأيّامو نصر اهللفإّن بالحّق  ئماالق األلفمن حول  يأمرانتظروا و الحّق  من اهلل البديع

 شيء من بدع اهللأما ا لى  تنظرواألم  األرض أهليا  *قريبا في أّم الكتاب  قد كان

الوجه في  دباراإل لدىو النّقطة أظهرفي  قبالاإلعند  الكتابفي  ظاللهأ يّ فتقد 
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 باهلل  للنّاس لتكونوااألمثال  ضرب اهللقد الحّق  منّكسا عن
ّ
حول الباب باسمه  العلي

ا لٓه  ال اهلل أناا نّي  الّذكر حول من ندائيفاسمعوا  األرض أهليا  * شكوراالحميد م

 بالحّق  ركالشّ نغفر ال ا نّي و واحدا لٓه  هونّما ا   ثنينا  ن ا لٓهيتتّخذوا ال  يعبادا ي أناا اّل 

 خير العاقبة لدا ّن واء نشلمن ذلك  دونما  نغفرو
ّ
 قد كان للمخلصين حول الباب ي

 الّصراط  علىلا نّه و بالحّق  الّذكر هذا فاتّبعوا * مخلوقابالحّق 
ّ
 األلفعلى  العلي

 هلل و * موقوفابالحّق  كان قدالنّار  في قطب الّساكن
ّ
 منو الّسٰموات في يسجد العلي

 قد كان البابذلك  فسنفي و ا ّن الّذكربالحّق  القيّمالّدين  لهو بالحّق  األرضفي 

الباب فمنكم هذا على  ل عليكمنزّ قد  اهللعند  منا اّل  من نعمةما و * ابوّصابالحّق 

 *مستقيما النّار  حولقد كان  قيّمالالقسطاس على لا ّن الّذكر و منكم مشركو مؤمن

عّما  لتسئلّن الخلقالحّق  تاهلل ألحد الخّط  ما قّدرأحد  يعلمما ال  تعلموا نأتريدون أ

شهيدا كّل شيء  علىبالحّق  قد كانالّرحٰمن  ربّكما ّن و الحّق  بغيرالّذكر  في يقولون

 فكيف ظلّتبالحّق  نثىلكم األ خلقناا ذا ا نّا و الباطلعلى  فتجعلون هلل الّربطأ *

 تؤمنونال ا لكم م الفعلفي  المحمودهو و الحّق  فتكرهون خلقأة دّ وجوهكم مسو

 هللا ّن و الّسوء للمشركين مثلقد قّدر ا ّن اهلل و * قلياله هلل الحميد آياتبو بالحّق 

 مثلا ّن و * مضروبابالحّق  الحّق  على الكتابأّم  في األعلى مثلقد كان  ئهاليوألو

اء مأل الهوفي  رشح من الّسحاب بالاء الّسمفي قطب  مسالشّ  اهلل كمثلعند الّذكر 

 الكتابأّم  فيقد كان الّذي  جلألكّل ا ّن و *شهيدا بكّل شيء  قد كانا ّن اهلل و

 منهابشيء  يستقدمونال و تسعا من العاشرة يستأخرونال  ذناإلاء جفإذا  *مكتوبا 

قد النّاس  منا ّن و * الباب موقوفاعلى  واقد كاناء تحت الهوفي  كرهنّ وا لى  كلّ و

نار ا اّل  الحسنى اهلل لهمما قّدر تاهلل  الو الّذكر في الكذب على ألسنتهمنطقت 
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 الكتاب أهلليعلم  ا اّل  اهلل عليك الكتابأنزل  ماو * موعودامة القيٰ  في الجحيم

قد ا نّا نحن و *دا شهيكّل شيء على  كانا ّن اهلل و الحّق  بغيرالّدين  في اختلفوابما 

 نّ ا  و بالحّق  ةتالميّ هم أنفسالمؤمنين  العرش ليحييوناء من سماء الم هذا ناأنزل

 هذا مثل األرض أهليا  *مكتوبا في أّم الكتاب  قد كاند االفؤ أهلعلى  ةوٰ الحي

 التّفويض هذه يمّ و القدرلّجة  البحرين هذهالخالص بين  اللّبن الّظاهر كمثلاء الم

الّذكر  هواء ستواال ئم بالخّط االق األلفا ّن وفي أّم الكتاب  كافرانن لهذاا ّن و

الحّق  على بالحّق قد كان  القيّمالّصراط على  هوو الخالصالحّق  على بينهما

 عناباألو قصاببعض األو الثّمرات النّخيلفي  قّدرناقد ا نّا نحن و *مستقيما 

  رزقا حلوا بفضل اهلل سّكرا حسنا ليأكلوا المؤمنون
ّ
كّل شيء على  كانهو اهلل و العلي

 اعترفوا بالتّقصيرو ا خوة يوسف بقولقالوا  لقداء العم أهلا ّن العين  قّرة يا *قديرا 

 في أرض قّوامونكنتم  نا   لكم يغفر اهللفسوف تثريب عليكم اليوم قل ال  األكبر

  *حكيما  بعباده غّفاراقد كان  كميٰ مولا ّن اهلل و الحرب

 

  جلّلسورة الم( ٩٢)

 * الّرحيمالّرحٰمن  بسم اهلل

 أهليا  * ٓص عٓ مٓ ال ﴾قال ال تثريب عليكم اليوم يغفر اهلل لكم وهو أرحم الّراحمين﴿

اء العم مناء نقطة الهوفي  اهللبإذن  الّطير المدّف هذا  من ندائياسمعوا الّرضوان 

قد و ا اّل  اشيئوجدت ما  الخلقكّل  مناء صعدت الهوقد الحّق  فيالحّق  أناا نّي 

شهيدا بكّل شيء  كانهو اهلل و اهلل الحّق بإذن  ئمااققد كان  البابذلك  على رأيته

 المنطق عن الّظهور للحو الّطور في جرةالشّ  أناا نّي و *
ّ
من  يعباد يالّساقوالقيّوم  ي
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 دق اهلل األفئدةسّر في  الّطالع أناا نّي و من نار اهلل الموقدة ندائيعين الكافور اسمعوا 

  أوحى
ّ
 كما كرذّ للالّذكر  اخترت حروفقد الحّق  أناا اّل ا لٓه  الالّذي  اهلل أناا نّي ا لي

  أناا اّل ا لٓه  ال كنتقد  القديرالحّق  أناا نّي 
ّ
كنتم  نا  ؤمنون المأيّها  يا * كبيرا العلي

قد  نصر اهللفإّن  نامرادعوا اهلل ألو المقّدسة األرضا لى  ه فارجعواآياتبو تؤمنون باهلل

ا نّي و البيتفي المؤمنين مع  تكشهد اليوم محاجّ قد اهلل  *قريبا في أّم الكتاب  كان

اء جز كتب لنفسكقد ا ّن اهلل و األرضووات مٰ ئكة السّ مالمع  كآياتاليوم ب هيباأقد 

ما لكم  المؤمنونأيّها  يا *عليما بكّل شيء  قد كانا ّن اهلل و ناأنفسكمثل الحّق  على

 األرضو واتالّسمٰ ملك  جعلقد ا ّن اهلل و اهلل البديع من ربّكم آياتب تتذّكرونال 

 يفباهلل ينبغأ صحاباأل مأليا  * جعله للمؤمنين تّوابا رحيماقد ا ّن اهلل و األكبر هذكرل

 الّذيفوربّكم  مسالشّ قمص  من ياتل اآلمنزّ و األرضو الّسٰموات هلل فاطر كّ الشّ 

  الفتى هذا مثلفي  للمؤمنيناهلل أحّب  ماهو ا اّل ا لٓه  ال
ّ
 بابا األكبر اسم اهلل العربي

كم بفضله بيٰ تاجقد ا ّن اهلل  المقّدسة أرضالخمسة من رجال  نفسل ألق *عظيما 

 جنّة العدنفي  ملكا اآلخرةفي  لكمو كتاب اهللفي  الّسابقونأنتم و النّاس بين من

 أهلعلى اء شهدالمؤمنين ء جعلنا هؤالقد ا نّا نحن و * رفيعابالحّق  الحّق  على

 أمرفإّن  الّذكر فرجبن فضله اسئلوا اهلل مو مساكنكم حول البيت رجعوااقل  المدينة

اء جز كتب عليكا ّن اهلل  الّرابع منهمعلى  قلو *قريبا بالحّق  الحّق  على قد كان اهلل

مقاما  ةاآلخرفي  لكا ّن و األكبر كفلينا من الّرحمة األعظم يذكرالستوآئك النّعلين ل

اهلل  آيات يتلوا عليكالّذي  الغالمهذا  مثلعلى  الوقوف يينبغال  كفوربّ  * كريما

 علىو المليحهو و هآياتالحكمة بو يعلّمك الكتابو يزّكيك بفضلهو من ربّك البديع

 يا قّرة * مستوراالنّار  حولفي أّم الكتاب  قد كانالّذي  هوو* ا يّ زكبالحّق  الحّق 
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 للفتى قل العين 
ّ
 القزوين العربي

ّ
 تخففال  األكبر البابعلى  قبل ورودكقد  ّن اهللأب ي

 لدى تكشهد محاجّ قد  اهلل *مكتوبا  الكتابأّم  في كنتقد  المالسّ  أهل منفإنّك 

عن النّفس البعيدة  انييّدعو الخبيثة األرضا لى  ئرااجعلناهما سللّذين قد  البيت

الّذّرة من على  الوأ ضالحعلى  يقدرلن  كفوربّ الحّق  غيرعلى  بتحريك الجبال

 اهللا ّن و بالكذب اهللعلى  يجترحونللّذين  المحشر في أرض نحكمفسوف دون اهلل 

على و * حبيباالمؤمنين على و شهيداالعالمين على  من عندهالّذكر  جعلقد 

دا من عين البارد شرابا بر يالّساقعلى  اهللبإذن  عطينا اليومأقد ا نّا و * كبيراالكافرين 

 هلل اء الم سقىأمن  أجريضيع ال ا ّن اهلل و األكبر ذكراهللعلى  لحبّهاء جز الكافور
ّ
 العلي

ا لى  المقّدسة األرض دخل اليوم نفس منأقد  اهللا ّن و * خبيرا ونلمتع بماكان اهلل و

 هلل عمال أحسنمن  أجرنضيع ال ا نّا واء الّشهد أجراهلل عليه  كتبقد و سبيت المقد

 ادخلوا األرض أهليا  *شهيدا كّل شيء على  كان قدا ّن اهلل و * الصا محموداخ

مؤمن  أّولقد كان فإنّه  الباب بالبابعلى  ادخلواو الّذكربإذن  المقّدسة األرض

قد ا ّن الّذكر  *مكتوبا  قد كانالنّار  من حولفي أّم الكتاب  ذلكفلالحّق  ذكراهللب

 المؤمنين أجركتب اهلل عليه قد و المقّدسة رضاأل مناء جقد  من نفس قبل التّوبة

شهيدا كّل شيء على  قد كانا ّن اهلل و الّذكر لدى عمال أحسنمن  أجر نضيع الفإنّا 

يتقبّل  لمو هماأحدقربانا فتقبّل من  اقّربا ذ بالحّق  آدم يبن أخيك نبأعلى  اتلو *

  صراطها لى بالحّق  الحّق  علىآمنوا الّذين  اهلل يهديفسوف خر اآل من
ّ
 العلي

المؤمنين بكان  اهللهو و صراطه العزيزا لى  هدى اللّيل عبدهقد ا ّن اهلل و *محمودا 

 قد كان اهللا ّن و الجنّة هلأل اهللقد قّدر عّما  كتب للمؤمنين بفضلهقد ا ّن اهلل و * رؤفا

الحرمين للنّفس البعيدة من في  تكشهد محاجّ قد  اهلل *محيطا بكّل شيء 



   ٣مجموعه صد جلدى، شماره  هنسخ بر اساس – حضرت نقطه اولىآثار من  – قيوم االسماء

٢٩٣ 

 العالمين جميعاعلى  الكتاببعد تّم حّجة اهلل قد و المقّدسة األرض دين عنالوار

مّما  الباب بحكم الكتاب لدى ئه مناأوليو يريدون اهللالّذين  اهلل يهديفسوف  *

 الّصراطفي  الواقفعلى  تّم حّجتكأقد ا ّن اهلل و * قريباسّر الّرجوع في  اهللقد قّدر 

قد ا ّن اهلل و *بديعا  البديعبالحّق  الحّق  علىالحّق  اهللعند  من ياتنزول اآلبعد 

 * رقيبابكّل شيء  قد كانا ّن اهلل والّصراط الواسع على  دخله اهللأو نجاه بفضلهأ

الّذكر  للباب المقّدسة األرض خرجوا منقد الّذين  الّسابقينعلى  تاب اهلللقد 

 ييجزفسوف  نفس األكبرك أمر يعلمبعد ما ال ساعة الوحدة من في  اتّبعواو األكبر

على و * ثوابافي أّم الكتاب  اهلل لهمأعّد  قدواء الجز أحسنعلى  المؤمنين اهلل

ال  نّ أبالحّق  علمقد و الّصراط حكم اهلل لحّق على  وقفقد الّذي  النّفس الواحد

 ّرحمةكتب القد ا ّن اهلل و * رحيماالمؤمنين بقد كان  اهلل نّ أو الّذكرا لى  ا اّل  ملجأ

عليما بكّل شيء  قد كانا ّن اهلل و رةالمطهّ  ةالبلد فيساعة العسرة في  يتّبعونكللّذين 

 ذكراهللن يتخلّفوا عن أحولها كان في لمن  الو الّذكر مدينة هلاهلل ألما قّدر و *

كنت من قد  كرذّ الكتاب نفس لل أمّ  فيفإنّك  عن نفسه همأنفسيرغبون بال و األكبر

ا ّن اهلل و * مكتوباالنّار  حولفي بالحّق  األرضعلى  األرضو واتالّسمٰ  قبل خلق

بالمداد الّذكر  قلمعلى  ى اهللأجرقد مّما  كتبواقد الّذين  المؤمنينعلى  فرضقد 

حبس تلك الورقة المؤمنين على  حّرمقد فإّن اهلل  الفراتاء محوه بالماء الّسود

بالحّق  اجمعوهو ى اهلل من قلم البابرأجبين ما  واقتفرّ ال و فاتّقوا اهلل همنفسأل

 الّصراطعلى  لكّل نفسفإّن  ةّض بالمداد المبي الخّط  أحسنعلى  اكتبوهو الخالص

ئال من اسالّرضوان  أهل وجدتلقد  العين قّرةيا  *مسئوال الحّق  على موقفاقد كان 

رشح عليهم أف * بالعالمين جواداقد كان ك موالا ّن اهلل و بالحّق  اهللا لى  ئذاالباب ال
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 من اهلل  الباب فضالذلك  على أفئدتهم حتّى يسكن الكافوراء الم قطرا من
ّ
 العلي

فمن الحّق  هلل مراأل شّك منفي  مأنتءقل العين  يا قّرة * كبيراعليّا  كانهو اهلل و

 ة فهل من دون اهلل خالقغمن علقة من مضثّم  من نطفةثّم  يخلقكم من تراب

عّما  اهلل تعالىو *خبيرا  عليما كانهو اهلل و هوا اّل ا لٓه  اللحّق ا هو فسبحانهبالحّق 

 من وصفهم همنفسحكمنا ألما و هذا األعظمسّر اسمنا كلمة  في يصف الملحدون

 هو ل ذكراهللا ّن و همنفسألالنّار  ا اّل 
ّ
 *شهيدا بكّل شيء  قد كانهو اهلل و بالحّق  العلي

 حكمقد فإّن اهلل  اهلل الحّق ظّن الباطلفي  واتظنّ ال و المؤمنون اتّقوا اهللأيّها  يا

 يا قّرة * المكّذبين موجودا أنفسقد كان في  حكم اهللا ّن و التّابوت للمكّذبين نار

له  قضىقد  الكتابفإّن  البديعالحّق  علىبالحّق  الحّق  نطق من لسانكافالعين 

 ستشهدكمأقد  رضاألو الّسٰموات أهليا  *قديرا بكّل شيء  كانهو اهلل و جلهأ

 عل ئهاليأوبو باهلل كفىو يلنفس
ّ
 بالحّق  الحّق  على من قبل ي

ّ
عبد ا نّي  *شهيدا  العلي

الحّق  ا نّه ربّياهلل اء ش كماا اّل  الكتابذلك  حرف من فيشئت ما الحّق  كلمةو اهلل

ا خوة يوسف  بقولقالوا  لقداء العم أهل نّ ا  العين  يا قّرة *حكيما و عليّا قد كان

كنتم  نا  لكم  اهلل يغفرفسوف تثريب عليكم اليوم قل ال  األكبر رفوا بالتّقصيراعت

  *حكيما  غّفاراقد كان  كميٰ مولا ّن اهلل و من الحرب في أرض قّوامون

 

  سورة النّحل( ٩٣)

  الّرحيمالّرحٰمن  بسم اهلل

 ﴾اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين﴿

را لمسكن وصقمن الجبال  ين اتّخذألنّحل اا لى  أوحينا قد نحنا نّا  * كهمع
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 آية البرق التّقديس
ّ
 رقالشّ جر لمقعد التّهليل آية الشّ من و هذا ي

ّ
 شونيعرّ مّما و هذا ي

 سحق الغربالتّوحيد  سبيل في
ّ
 هلل هذا  ي

ّ
ثّم  *شهيدا بكّل شيء  كانهو اهلل و العلي

اء م الباب يخرج من بطونها هذاالّذكر سبيل  يف ذلال اإلشاراتكّل  من يكل

كّل على  قد كانا ّن اهلل و للمؤمنيناء لوانه فيه شفأمختلفا و ئهمتوّحدا آالاإلكسير 

على  قد كانالنّاس  ونلميعبما هو اهلل و بقدرته شيءكّل  اهلل خالقو *قديرا شيء 

 المحّماة األكبر الكلمةلك ذ في المؤمنون اتّقوا اهللأيّها  يا *خبيرا بالحّق  الحّق 

  اهللعند  قد كانالحّق  على بالحّق فإنّه الحّق  بالنّار
ّ
الحجب  أهليا  *شهيدا  العلي

الّذكر  مثلا ّن  هوا اّل ا لٓه  ال اهلل أناا نّي  األكبرالّذكر  اهلل من لساناء ند اسمعوا

 اهلل بإذن  الغيوبكّل ا لى  ةئلة بالنّار سيّالاكالّذهب الم
ّ
عزيزا  كانهو اهلل و العلي

جرة الشّ ريح من لسان هذه من حول الّض  ندائي اسمعوايا أهل العرش  * قديما

 ماهو ا اّل ا لٓه  ال اهلل أناا نّي  المنيعاء الّصفراء بالورق الّرفيع المتوّرقالّطور  في المنبتة

بنا كتقد و ا اّل  من المال شيءأو  ا من الحربأمرالّذكر سبيل  في تحّملقد من نفس 

قد ا نّا نحن و *قديرا كّل شيء على  كانا ّن اهلل و بالحّق  الّرضوانوالعدن  جنّةعليه 

 من نفسهاء بالّدعالحّق  على نمسكهاقد و الّذكر أمرعلى  الّساعةفي  األرض نحّرك

فّضل قد ا ّن اهلل و * اتمسخوة تاخسبالحّق  الحّق  على هاأهلب األرض لكانتا اّل و

 اهللعند  الحّق منا نّه و فبنعمته تجحدون بالكذبأالبعض  على الّذكر بعلم البعض

بالحّق  اأزواج كمأنفسمن لكم  جعلقد  اهلل *مسئوال الحّق  علىبالحّق  كان قد

 ا ّن اهللو حول البابفي  جرة الّسدرالشّ المؤمنات ورقات من اء النّس جعلقد  اهلل ا نّ و

المجلّل اهلل  سرّ في  تقولنّ ال و قوا اهللالمؤمنون اتّ أيّها  يا *عليما  شيء كلّ بقد كان 

ا ّن اهلل واء سّر الوفاء العم أهلعلى  عهدأقد فإّن اهلل  الحّق ا اّل  المحلّل حول الحلّ 
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 العرش عند لحن الحبيبعلى  نطقاالعين فقّرة  يا *شهيدا كّل شيء على  قد كان

اء الورق في ئكاندأحّب  قد اهللفإّن  الكلمات قميص النّسماتعلى  قمصاو

من  ندائياسمعوا  األنوار مأليا  *حفيظا  عليكقد كان هو اهلل و غير عرياناء الحمر

 قد كان اهللهو و رّب العالمينهو ا اّل ا لٓه  ال اهللالتّراب  مركزعلى اء الم حول نقطة

ا نّي و *محمودا  ناطقابالحّق  كنتقد الّطور  من حولالنّار  أناا نّي  *عزيزا حكيما 

المدّورة حول اهلل المحمّرة النّقطة  أناا نّي و * كنت مرفوعاقد الّطور  نّور فوقال أنا

كنت فوق قد  األكبربالحّق اء البه الغرس أناا نّي و *محبوبا بالحّق  كنتقد وبارئها 

اء نيدرك السّ ال اء من الثّناء الّسن أناا نّي و * مقصوداالّطور  الّسيّال فوق ةمطلع ياقوت

هذا  جعل سرّ قد ا ّن اهلل الحّق  تاهلل األرض أهليا * واحدا فريدا اء ننفس الثّ ا اّل 

 وصفه على و * الباب عميقا
ّ
 ياتهذه اآلفي ا ّن و *مشهودا  نيقاأقد كان  العربي

 *سّجادا بالحّق  الحّق على  قد كانوا حول البابهم الّذين  ولي األلبابألأمثاال 

 هلل لملك او شيئايملك ما ال  دون اهلل فتعبدون منأ
ّ
في أّم  بعدمن و من قبل العلي

الحّق  ا نّهو األمثال تضربوا هللفال  *مكتوبا  الباب شأنعلى بالحّق  قد كانالكتاب 

 الّرجلينفي  ضرب اهلل المثلقد  *عزيزا حكيما  كانهو اهلل و شيءكمثله  ليس

 بالنّار ييدع النّارعلى  ئماق خراآلو حساناإلو بالعدل أمري مراألعلى  ئماق هماأحد

ا ّن و الكتاب من حرفاتقّرون كنتم  نا  الحّق  على كاناقد يّان من هذين أفالنّار ا لى 

على اء جز لعبده كتب اليومقد  اهلل *بصيرا  ونلمتع قد كان بماالّرحٰمن  ربّكم

على و * عليما شيء بكلّ قد كان ا ّن اهلل واء من ورقة المسّطرة البيضحّق  الخّط 

 كأسا مناء الم الحامل كأسعلى اء ستواال خّط على  جنّتاناء ستواالالعبد الفاعل ب

اهلل غيب عند ا ّن و *شهيدا كّل شيء على  قد كانا ّن اهلل و الكوثر الّطهوراء م
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 كانهو اهلل و مراأل منأقرب ا اّل  الّذكر أمر اهللما قّدر و الحّق  على الغيوب مشهودة

 يومفي الحّق  من البطون لنصرة ناكمخرجأقد ا نّا نحن و *قديرا كّل شيء على 

القسطاس في الّذكر  لتشكروا حّق  األفئدةو بصاراألو الّسمعلكم  قّدرناقد و الّذكر

من دون  فهل من ممسكاء الّسمجّو  في الّطير نارسخّ قد ا نّا نحن و *مستقيما  القيّم

 اسم ربّك رذكمطلع الفجر ايا  *شهيدا كّل شيء على  قد كانا ّن اهلل و بالحّق  اهلل

قبل طلوع  يذكرساعة الفجر ايا  *حكيما عليّا  قد كانفإنّه  هوا اّل ا لٓه  الالّذي 

في  الحكمقد كان و من اللّمحأقرب  قد كان اهلل ّن يومإفمس من مطلع الباب الشّ 

اء العمجّو  في ئماالنّفس القهذا اء اسمعوا ند األرض أهليا  * يّامقضأّم الكتاب 

 القسطكلمة على  الموّحدينسبيل  البابذلك  في يعّرفنقد ي الّذ الحمد هلل

 من فضل اهلل علذلك و
ّ
رفات قوموا من عال أهليا  * غنيّاعن العالمين  قد كانا نّه و ي

 أربعةالمتخّرق من و يالقميص المغّمس من دمهذا  من ندائياسمعوا و حول القبر

المذبوح  أناا نّي و بالنّحرين المقتول أناا نّي و يمن عبيد ركالشّ  أهل ف سهم منآلأ

ا لٓه  ال نأ المقامينفي  المتكلّم أناا نّي و يناألرض في المطروح أناا نّي و بالّسيفين

 اهلل بحان سو هوا اّل ا لٓه  ال اهلل وحدها اّل 
ّ
عزيزا  كانهو اهلل و هوا اّل ا لٓه  الالّذي  العلي

  أوحى قدا ّن اهلل  *حكيما 
ّ
 بالّدم المطّهرةحمّرة الم القميصذلك  خيط منفي ا لي

 األكبرالّذكر  هذا آية يالفردوس اذهبوا بقميص أهليا  أناا اّل ا لٓه  الالّذي  اهلل أناا نّي 

اهلل اء ش ا ناليوم  بصركمو ببصركما ليكم  مامكم حتّى نظراوجه الحّجة على  لقوهأف

 البيت ناأا نّي  قلالعين  يا قّرة * حديدابالحّق  الحّق  على قد كان البابذلك  في

 علىالحّق  كنت باهللقد  ةوٰ المشكفي  المصباح أناا نّي و * مرفوعابالحّق  كنتقد 

كنت قد  الّسرور في أرضالّطور  نورعلى  النّور فيالنّار  أناا نّي و * مضيئاالحّق 
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 يئتونا  الّسٰموات و األرض أهل للمؤمنين منقل العين  يا قّرة *ا يّ مخفالنّار  حول

  اهللبإذن  الجمععلى  والمح أهلفي  كان كم مّمنأهلب
ّ
أراد  قد إّن اهللف العلي

   *عليما بكّل شيء  كانهو اهلل و األكبرالحّق  على البابفي هذا  ئكماجز

 

  شهارسورة األ( ٩٤)

  الّرحيمالّرحٰمن  بسم اهلل

 اهلل * ملٓ آ ﴾ولّما فصلت العير قال أبوهم ا نّي ألجد ريح يوسف لوال أن تفنّدون﴿

قد  هم الّذينولي األلباب ألرحمة و هدىو شيءعليك الكتاب تبيانا لكّل  أنزل دق

ذلك  من ندائياسمعوا و طوفوا حول البيتيا أهل العرش  * اماحول الباب قوّ كانوا 

 ن كنتّن حول العرشا  شارة الحّد ا  العقيق الّرطبة بال من قطعة المحمّرة  الحجرة

 حولفي  ئماالخّط القعلى  الخلق فيبارئكم  هو ا اّل ا لٓه  ال هللا أناا نّي  * سّجادا

سبيل  الّذكر هذا نّ ا   *شهيدا العالمين على بالحّق  كنتقد ا نّي واء الم ذلك

  المنقطعين
ّ
 بالحّق  على األلواحفي كّل ا لي

ّ
 أهليا  *مكتوبا بالحّق  قد كان أيدي

 كلمته يدعوكمو د اهللعبا اّل  العبدال هذا و أناما  كمأشهدو اهللأشهد اء الّسمو األرض

 ئه علاليأوبو اهللب كفىو اهلل الحميدبإذن  الخالصالّدين ا لى 
ّ
 هذا يذكرعلى و ي

 اهلل يلعنها اّل بالحّق  فيناذلك  يزعم دونمن نفس  ماالحّق  تاهلل *شهيدا الحّق  على

بحكم من  اآلخرةله في  حكم اهللما و األرض أهلالمؤمنون من و ئکةملٰ جميع الو

من  الّطور ل كلمةثكم الكتاب هذافي  ياتمثل بعض اآلا ّن  * نصيراالنّار  ون حرّ د

ا لٓه  الالّذي  هوو الفرد ألحدالواحد ا اهللعند  منبالحّق  ا اّل  ما ننّزلو الفرقان فياهلل 

 األكبر كلمةو عبد اهلل ا نّي قل العين قّرة يا *عليما بكّل شيء  قد كانهو اهلل و هوا اّل 
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ه تئکملٰ و الّرحٰمن صلّىقد و ا اّل بالحّق  يءالشّ من بعض  ينفسفي  ريخطفس من ن ما

 من توّهمو * رحيماالمؤمنين بقد كان هو اهلل و باهللبالحّق  الحّق  المؤمنون عليهو

قد كان ا ّن اهلل و ممّزقكّل  منمة لقيٰ ا يومفي  نمّزقهبالحّق و اّل ا   الباطلعلى  بشيء

 محدوداالحّق  على للنّاس لباسا األنعامجلود قد قّدر  ا ّن اهللو *بصيرا  ونلمتع بما

ا ّن و * ميقاتا الحينذلك  ا لى الّدنيا هلشعارها علوما ألأو بارهاأوو صوافهاأعن و *

 شيءمن ا ّن و *مشهودا  الّظلّ على  العرش بمثلهفي  خلققد و ا اّل  شيئابدع أما اهلل 

 نّما عليكا  و * محتومالحّق با الحّق  على الكتاب زوجين اثنينكان في قد و ا اّل 

النّاس  عرفوالقد و *شهيدا و عليك ناصراقد كان ا ّن اهلل و حّق مالا لى  البالغالحّق 

ء الؤلهو يلما الّشيطان اء هوعلى  هانينكروثّم  والالزّ نقطة في  مسالشّ نعمة اهلل ك

 بهذا يعينقّرة  بينو بينهمبالحّق  يحكم اهللفسوف الكتاب  أهل منالمشركين 

 العجمالغالم 
ّ
يوم الفصل في ا ّن  *قديرا  باهلل العليم كفىو اإلنسان عينالحّق  ي

على  من اهلل لشاهدالّذكر  هذاا ّن و األرض أهلعلى  شهيدا ّمةأكّل  يبعث اهلل من

بكّل  قد كانالحّق  هو ا ّن اهللو تكمعالنيّ و ئركماسرفي ون لمتع كنتمعّما  الخلق

يقولون ربّنا و يدعون من دون اهللالّذين  ئهماشرك جرمونيومئذ يرى الم *عليما شيء 

يصّدوننا عّما  عليهم ضعف العذاب أرسلندعوهم من دونك فالّذين  ئنااشركء الؤه

 اهلل سبيل  عن
ّ
 *مستقيما  ئماااهلل القديم قعند  العرشعلى  قد كانالّذي  هذا العلي

النّاس على  يظلمال  اهلل ا نّ و عليهم ضعف العذابقد نّزلنا و ئهمافاستجبنا دع

 حساناإلو بالعدلا اّل  نّكممرألبالحّق  الّذكر هذاا ّن  المؤمنونأيّها  يا * قطميرا

اء كثير من الكتاب عن الفحشفي  كمانهأقد تاهلل  هوو الّرضوانا لى بالحّق  الّرجوعو

 فإنّه هأمرفي  اتّقوا اهلل هيالنّ و مراأل العليم باهلل ربّكم بمواقعهو و يالبغو المنكرو
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ال و هذكرفي  اهلل فوا بعهدأوو *حكيما و عليما األلواحقد كان في كّل اهلل  لدى

الحّق  علىو عراو حّقهقد كان في  سّر اهللفإّن  توكيدهابعد األحديّة  تنقضوا آية

اء يش لكّن اهلل يضّل منو ّمة واحدةأالّذكر  اهلل لجعلكم حولاء ش لوو *عظيما 

تشتروا ال و *قديرا كّل شيء على  اهللكان و بالحّق  الحكيمهو واء شي من يهديو

 األكبر البابفي هذا  عهد اهللفإّن  الّطاغوتو الجبتا لى  اإلشارة عهد اهلل بثمن

 اهللعند  لباقالّذكر  عند ماو ينفد عندكمما  اهللت * شديدافي أّم الكتاب  لقد كان

بالحّق  الّذكرسبيل  في عملقد من نفس  ماو *شهيدا كّل شيء على  كانا ّن اهلل و

 في الحكمقد كان و بالحّق  الكتابهذا  في هأجركتب قد و ا اّل  نثىأ أم ذكرمن 

 بالحّق  األكبر بقدرة اهلل األبوابدرجات  رفعناقد ا نّا نحن و * يّامقض البابذلك 

 *محمودا  بالحّق  قد كانهو اهلل و الحكيم لدى المراد بالعليمهو لهذا ا ّن الّذكر و

هو  البيت أهل زيارتنا رهاهلل لزاي كتبقد و اهلل لحّق عند  منالحّق  الّذكرهذا ا ّن و

الّذكر  يعرفونللّذين ال  األمثالقد قّدر ا ّن اهلل و *محيطا بكّل شيء  كان اهللو الحميد

كّل شيء على  قد كان اهللا ّن و األمثال ضربا من همنفسحلّت ألقد هنالك  بالباب

قّدرنا لهم توبة من الحّق قد  سبل الباطلفي  الّسوء يعملونالّذين  ا نّ  *ا شهيد

على اء ستواال الخّط هو لهذا ا ّن  * كريماغّفارا الحّق  كميٰ مول تجدون اهللفسوف 

في أّم  ا براهيم ملّة نالّدي هذاا ّن  * منصوباقد كان  العدل خيطفي  الّصراط سبل

 لبالحّق  ا ّن الّذكرو * نيفاحبالحّق  الحّق  علىقد كان الكتاب 
ٰ
في  القيّمالّدين على

للّذين  قّدرنا الّسبتقد ا نّا نحن و* مستقيما  األكبرالحّق  على قد كانالنّار  حول

كّل على  كانهو اهلل و بالحّق مة القيٰ  يحكم اهلل بينهم يومفسوف الّذكر على  اختلفوا

 هو اهلل ربّكا ّن و بالحكمة عظماألاهلل سبيل ا لى  دعاالعين  يا قّرة *شهيدا شيء 
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 أهلمن  نيقّدرنا الموعظة للبحريقد ا نّا نحن و *شهيدا المؤمنين بكان اهلل و الحّق 

 الخالصبالحّق  التّسليم أهل يين منالبرّ على  حكمنا بالمجادلةقد و بالحّق اء الم

 يا قّرة * أمورامبالحّق  قد كانالحّق  اهللبإذن اء يش كماا ّن الّذكر و األكبرالحّق  على

من الحّق  أنا نّيإالخبيثة ف حركاتهمعلى  تحزنال و باهللا اّل  تصبرال و فاصبرالعين 

 تاهلل العين يا قّرة *شهيدا كّل شيء  علىقد كان  ربّكا ّن اهلل و ورآئك المحيط

قد ا ّن اهلل و العلم من خلقه يلأوو ئكتهملٰ و اهلل ةشهادالحّق  كأمرفي  نايكفقد الحّق 

 مسالشّ من مطلع  ندائياسمعوا يا أهل العرش  *خبيرا  المؤمنين بعبادهان ك

 اهلل أناا نّي  شّعتهاأاء اللّيل الّسودفي  ةّض الخّط المبيو وال مركزهاالزّ النّقطة و مغربهاو

 الح أناا اّل ا لٓه  ال
ّ
 رواح منر األبعلت الموت فلّما فّص  * قيّومابالحّق  كنتقد  ي

من الّذكر  جد ريحألا نّي بالحّق  الحّق  يقول األكبر سيّد بيكمأا لى  الباب أهل

 اهلل بإذن  ظّل العرش لتكوننّ في  اليوما نّكم وتكم أفئد
ّ
   *مسكونا العلي

 

  سورة العلم( ٩٥)

  الّرحيمالّرحٰمن  بسم اهلل

هو و الحّق  هو ا اّل ا لٓه  الالّذي  اهلل * طيعٓ  ﴾ضاللك القديم ا نّك لفيقالوا تاهلل ﴿

اهلل عليهم ما قّدر  عباد اهللا ّن و * قديمابالحّق  الحّق على  قد كان رّب العالمين اهلل

 الّرحٰمن لم يكفكمأو األرض أهليا *  اسلطانبالحّق  الّشيطان عن شيءبعض  من

 الباب ن تتّخذوا من دونأ األكبر منتم من العذابأفأ * وكيالالحّق  علىبالحّق 

في  الّريح العاصفأو  اآلخرة منتم من عذابأفأ * وكيالالحّق  بغيرالحّق  على

 قد كانالحّق  كميٰ مول اهللا لى و الموت لحّق فإّن  كمأنفسّن بتغترّ ال و اتّقوا اهللاء نيالدّ 
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 اهللاء عن لق اآلخرةهو في فالّذكر  في غير عهدكان  منو * صيرامالحّق  علىبالحّق 

 نؤتيهال  مامهم فمنإيومئذ بالنّاس  واندعا نّا نحن و * محرومابالحّق  قد كانالحّق 

الّذكر  كتاب نؤتيهمن و * محسوباقد كان في أّم الكتاب  الّسابقينهو في ف كتابه

 مذكورابالحّق  الحّق  على قد كانوا الباب حول الباب أصحاب من ئكأولفنه يبيم

ئكة ملٰ  أيدي وم منقّ الزّ اء م ى منيسقو ثبورا يدعى وأّما من أوتي كتابه بشماله *

 اهلل بإذن  النّار أهل منالنّار  في الغالظ
ّ
 *قديرا كّل شيء على  كانهو اهلل و العلي

 اهللا اّل  الغالم غير حرف من العبوديّةفي هذا  تجاوزتقد من نفس  ماالحّق  تاهلل

حكم على و النّفس هذابريئون من الحّق  ا العلم منأولوو ئکةمالالو لعنهقد بالحّق 

على الكتاب تفسير هذا ا ّن و * محتوماالحّق  علىبالحّق  النّار أوٰيهمقد كان  الباب

 منو اهللا اّل  يعلم تأويلهال  * قديماعزيزا  قد كانهو اهلل و اهلل الحكيمعند  التّأويل من

التّراب  كّف منفي  علّمهقد فإّن اهلل  تأويلهبالحّق  الّذكر فاسئلواالحّق  علىشئنا 

قبلك من  ناأرسلقد لمن  هذه سنّة اهلل * جميعا بالحّق الحّق  على علم الكتاب

العين  يا قّرة * تحويالبالحّق  نفسك الحّق في الحّق  على تجد لسنّتنالن و األبواب

 كانا ّن اهلل و بالعدل زهق الباطلأقد  اهللو الحّق  اهللعند  حّقا منالحّق اء جقل قد 

 حّظ فما  األكبرالحّق  علىالحّق ب ياتاآلأنزل  قد اهللو *شهيدا كّل شيء على 

قد  وادفي النّار  ا اّل  فيها المشركينعلى  دناقما و * تسليماواء شفا اّل  المؤمنينعلى 

على  لكلّ  نفساألعلى  عمالاألقّدرنا قد ا نّا نحن و * حميمافي أّم الكتاب  كان

 الّرفع منقّدر قد ا ّن اهلل  *شهيدا كّل شيء  علىقد كان بالحّق  ربّكم اهللا ّن و شكلها

 تاهلل قل * قليالا اّل  الّذكرمن علم الّرحٰمن  يأتيكمما و بالحّق  حول البابفي  هأمر

لن  اهللعند  الكتاب منهذا  بمثل أتوان يأعلى بالحّق  الثّقالن اجتمعتلو الحّق 
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 يءالشّ عليه اسم  يسمّ قد  شيءلكّل هم أنفس عليهم بمثلنرسل كنّا  لوو يستطيعوا

بالحّق و كاّل  الفرقان هذا ن يقدر بمثلأاهلل  أفغيرالحّق  فسبحان اهلل فآلاالف آمن 

 يسئلونك المشركون من زخرف القولا ذا و *شهيدا  شيءكّل على  كان اهللو كاّل 

 أنافهل  *قديرا كّل شيء على  قد كاناء شلو  ربّيا ّن  قل صورتهفي  يءالشّ  تحويلو

من و *مستقيما  اهلل بابابإذن  حول القسطكنت قد  الخلقا لى الحّق  بشر منا اّل 

قد و النّارا لى  من النّارالنّار  هوف ل اهللمن يضلّ و حول الباب يالهادهو ف اهلل يهدي

 بقدرته األرضو الّسٰموات خلققد  اهلل * موروداالنّار  بئسو وارداالنّار  كان في

 * فتورا م الكتابحكقد كان في  اإلنسان لكنّ و حكمهفي بالحّق  الكتابأنزل و

ا نّي و الحّق  عند الباب عن الباب للكتاب منذلك  في ياتاآلكّل الّذكر  آتينالقد و

 يومفي  اتّقوا اهلل األرض أهليا  * عن الباب بعيداقد كان  نّها  الباب  فرعونعلم أل

في  لتضربنّ اء العم أهلا لى  قضيناو * بكم حول الّصراط لفيفاالحّق  على جئناقد 

 *حميدا و عليّابالحّق  الحّق على  كاناقد  ذيناللّ  اإلسمينتين حول مرّ  حجراتكم

 علىوعدنا ا ّن و الحّق  منالخالص  علمعلى  بعثنا عليكم عباداقد  الوعداء جفإذا 

فسوف الكّرة على  لعبدنا كّرةقد قّدر ا ّن اهلل و * مفعوالفي أّم الكتاب  قد كانالحّق 

ا نّا و *مشهودا بالحّق  الحّق  على بالعين الحديدة خرةاآلالكّرة في  اهلل أمريشاهدون 

 الأمّرة  أّولدخلناكم أكما  المسجدعلى  دخلناكمأقد  بالحّق الحّق  اهللبإذن نحن 

 اهلل  بإذنالكافرين على  النّار ا نّ و * تتبيرا اعلوما  وارتبّ ت
ّ
 حصيرابالحّق  قد كان العلي

 ذروة العلم بفضل اهلل ا لى النّاس ليبلغ كبراألبالحّق  اهللعند  الكتاب منهذا ا ّن  *

 
ّ
على  هآياتو علم الحّق قد كان  اهللعند  العلما ّن  *عزيزا حكيما  كانهو اهلل و العلي

 الّسوسبيل 
ّ
قد الكتاب بعد الّذكر يكفرون بالّذين  ا نّ و *مستقيما  الّذكر حول ي
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اسمعوا اء العم أهليا  * كبيراالجديد نارا بالحّق  الحديد في أرض عتدنا لهمأ

قد كان الّذي النّار على  كانتالّتي قد  جبل البردفي قطب  من نقطة الثّلج ندائي

 كانهو اهلل و هوا اّل ا لٓه  الا نّه النّار  في منوفمن بورك قل  * موقوفاالّذكر  قلبفي 

 تقولوا الو الّصبح اتّقوا اهلل أهلقل يا  يقلبفي  الثّلجالنّقطة  أيّها يا *حكيما عليّا 

 خلقه اهلل لنفسهقد لالحّق  تاهلل * موقوفاقد كان  ظّل القديم فينّه لأبالّذكر  في

اهلل ما قّدر و األفئدة األرضو الّسٰموات في النّور هللهو و ارتفع الّظّل عن هيكلهو

  *الّضرب المضرب مضروبا على  المقام مثالذلك  في لنوره

 

  القتالسورة ( ٩٦)

  * الّرحيمحٰمن الرّ  بسم اهلل

ا ّن  المؤمنونأيّها  يا * صمٓ الٓ  ﴾فلّما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتّد بصيرا﴿

 مراأل فوق مراألعلى بالحّق  األعظمالّذكر هذا  سبيل في كتب عليكم القتالقد اهلل 

ر لقيتم فئة من الكّفا اا ذ آمنواالّذين  أيّها يا * عظيمافي أّم الكتاب  مراأل قد كانو

 الحّق  هو ا ّن اهللو اتّكلوا عليهو وا اهللذكراو نعيمهاو اآلخرةاء لقعلى  تكمأفئدثبّتوا 

 ال يقرؤن من علم الكتاب بعضا من الحرفالنّاس  لكنّ و أمرهعلى  غالباكان اهلل و

خرجوا من ديارهم الّذين تكونوا كال  المؤمنونأيّها  يا *مكتوبا  البابذلك  في

 غالبال  يقولونو اهللسبيل  عنالّشيطان  يصّدهم مراألا لى  غوابلفإذا الحّق  لنصرة

ا نّا  الحّق على  الحرب يقولونعلى  صاكالفئة المشركة منا لى  اليوم فلّما ينظرونلنا 

ينظرون  ئكولأ *عظيما  نخاف اهلل رّب العالمينا نّا  ترون ما الالحّق  رأينا منقد 

 البابذلك  في مراأل كانو مراأل يقض قدو وجوههم بالّسيف يضربونكيف  ئکةملٰ ال
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بعد ه أمرب المنقضو العهدبعد ث لعهده كاهلل المنعند  نفساأل ّن شرّ ا   * يّامقض

اء ش قدفبشيء اء ش من * غنيّاعن العالمين بالحّق  قد كان اهللا ّن و هأمر خذ مناأل

ا ّن و *توبا مكفي أّم الكتاب  الحكمذلك  قد كانو ئهاليوألو العّزة هللا ّن و لنفسه

 هوا اّل ا لٓه  الالّذي هو اهلل  ّن حسيبكا  و بالخدعةا اّل الحّق  يريدونما النّاس  كثيرا من

المؤمنين بين  فلّ أقد  اهلل *عزيزا حكيما  كانهو اهلل و يّدك بكلمتهأقد هو اهلل و

هو و الحّق  هللا اّل  الحكم ا ن مراأل منبشيء  يستطيعوالن  المشركونء هؤالو هذكرل

المؤمنين  من اتّبعك منو ئكتهملٰ و حسبك اهللالعين  يا قّرة *عزيزا قديرا  كان اهلل

 الحّق  على ينّولاأل
ّ
في بين  القتالعلى  المؤمنين حّرضالعين  يا قّرة * قليال القوي

 العهد على  قد كان وعد اهللا ّن و بالحّق  الجنّة ضمن لهمقد  إّن اهللف ناأيدي
ّ
 في القوي

معكم الحّق  هو فإّن اهلل القتل المؤمنون لم تخافون منأيّها  يا * الالباب مفعوذلك 

اهلل عند  اآلخرةالّدار فإّن الحّق  ربّكماء لقو األكبرثواب اهلل ا لى  فارغبواكنتم  ينماأ

 الّذكر مع هاجرواو آمنواالّذين  ا نّ  *محمودا  األكبربالحّق  الحّق  على قد كان ربّكم

 أصحابمن  القيّمالعهد على  ئكولأفاهلل سبيل  في همسأنفو أموالهمجاهدوا بو

 في الميثاقعلى  لبعضاء أولي بعضهمالمؤمنين  منو *مكتوبا أبدا  خالداالجنّة 

 كتابهذا  *شهيدا كّل شيء على  كانفإّن اهلل  اهلل عن النّقضاتّقوا  األكبرالّذكر 

 الحرم ليعلموا شهرمن األ بعةأرفي المشركين  تقتلوا اّل أبالحّق  الّذكرا لى  من اهلل

 أهليا  * رؤفاالمؤمنين بقد كان  اهللا ّن و الكتاببعد بالحّق  الّذكر حرمةالنّاس 

فيما  الو الكعبة بيت الحرامال في و هر الحرامالشّ في المشركين  تقتلواال  الكتاب

ال أنتم و عليكمالحّق  علىبالحّق  العدلأراد  قد اهللألّن  الكتاببعد الّذكر  كمانهأ

نّزل ما الحّق  تاهلل األرض أهليا  * شيئا يءالشّ تعلمّن من علم الكتاب من بعض 
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 يوم الحربفي  مراألعلى  لتنصرنّهو الّذكربالّذكر حّق  لتشهدوابالحّق  ا اّل اهلل الكتاب 

ا ّن اهلل و المشهودبالحّق  مةالقيٰ  يومفي  هأمر يسئلكم عنّن اهلل أالحّق  على اعلمواو

الحّق  على ئهابقضو كونوا باهلل مؤمناالّذكر  أهليا  *شهيدا كّل شيء على  نقد كا

 لحكم اهلل ربّكمما كان و ذّقا من الموت نفساألكّل على  قد قّدرفإّن اهلل  *يا راض

 عند اهللاء حيأهم الحّق  اهللسبيل  في يقاتلونالّذين  ا نّ و * مرّدابالحّق  الحّق 

هم أنفس اشتهتما فيها  لهمو * الّسلسال موفورااء م لعدن منا جنّةفي  يرزقهم اهللو

 يا *قديرا كّل شيء على  قد كانا نّه و الحّق  اهلل ربّهما لى  ا اّل  ينظرونال و مراألعلى 

 حاّفينالحّق  للقتال فكونوا حولالحّق  اهللعند  منالّذكر ينادي  ا ذاآمنوا الّذين  أيّها

ال و *مكتوبا  الباب أصحاب منفي أّم الكتاب  حكمه من الّراضين لتكوننّ على و

ن لم تجيبوا إف *شهيدا كّل شيء على  قد كانفإّن اهلل  اهلل فيكم من عندنا أمر ترّدوا

قديرا كّل شيء على  بالحّق الحّق  على كنّا قدفإنّا الحّق  على أخذنانا فانتظروا ذكر

 أهليا  * عمياناالنّار  حول الّصراطمة على القيٰ  يومفي  نحشر المعرضينفسوف  *

في أّم  قد كان فتح اهللفإّن بالحّق  خرجوا من دياركم لنصر اهللاالمغرب و المشرق

 *وليّا بالحّق  الحّق  على ناأنفسنا عليكم من ذكرجعلنا قد ا نّا نحن و * قريباالكتاب 

 فلم تخافونس النّا أيّها يا *بصيرا  ونلمتع كان بما ّن اهللإفبالحّق  اهللا لى  فارغبوا

 العالمينعلى  قد كان ا ّن اهللو فأينما تولّوا فثّم وجه اهللمعكم هو و كميٰ مولالحّق  اهللو

ا ّن و سواهبه  يحيطال  بفضل القاعدينعلى  فّضل المجاهدينقد ا ّن اهلل و *محيطا 

 فيكم عبدناينادي  فاخشوا من يومالّرحٰمن  عباديا  *شهيدا بكّل شيء  قد كاناهلل 

 هأجروقع قد فبالحّق  اهللسبيل  في من قتلو * قرباناالحّق  هللبالحّق  الحّق  ىعل

المؤمنون أيّها  يا * يّامقض كتاب اهلل من حول البابفي  حكمهقد كان و اهللعلى 
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بالحّق  الحّق  على معكمقد كان فإّن اهلل الحّق  عسكرفي  اهلل جنودمع  رواصبا

على  الكتابفي هذا  ئكم العلم من ربّكماجبعد ما قد  ئكماأهوتتّبعوا ال و * نصيرا

 بالحّق  الّذكر شأن
ّ
 كلمةعلى  فيكم عبدناينادي  اتّقوا عباد اهلل من يوم *مبينا  القوي

 ة قوموا عنالعالي أهليا  * ضعيفاالحّق  صوت منفي الحّق  علىبالحّق  التّكبير

 يالمنادهو و معرفتكم أرض في يالمشأراد  قد األكبرالّذكر فإّن  القدس مقاعدكم

 قبل اهلل  عن
ّ
  ىأوح قد اهللا ّن الّرحٰمن  عباديا  *عزيزا حكيما  كانهو اهلل و العلي

ّ
ا لي

اء ند اسمعوا أناا اّل ا لٓه  الالّذي  اهلل أناا نّي  من مطلع الّصبحاء خّط البيضفي 

من  فما *محيطا  ينبالعالمقد كان فإنّه الحّق  ىمن ربّكم اهلل مولهذا  األكبر حصنّ لا

 ارتّدتقد و ا اّل  وجه فؤادهعلى  قمص البابأمن المحمّرة  بالقميصاء جقد نفس 

ال و القميص ينظر الخلق بطرفهنالك  * بصيرابالحّق  الحّق  على اهلل عينهبإذن 

هو اهلل و *مكتوبا النّار  الباب حول أهل منقد كان  ينذفحبشيء الحّق  اهللا لى  يشير

   *عليما بالعالمينقد كان ا ّن اهلل و *يدا شهبكّل شيء 

 

  سورة القتال( ٩٧)

  الّرحيمالّرحٰمن  بسم اهلل

جيبوا أالنّاس  أيّها يا * ٓس مٓ لآ ﴾ا نّي أعلم من اهلل ما ال تعلمون قال ألم أقل لكم﴿

في أّم  جعلهقد فإّن اهلل  الّذكر حول األكبر كلمةعلى  جمعواأو بالحّق اهلل  يداع

 أشهرمن  أربعةفي ا اّل  المشركين فاقتلوا * محسوبابالحّق  الحّق  على منّا الكتاب

 خذوهمو فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهمالمعلومات ر فإذا انسلخ األشهالحرم 

 العدن أرضعلى ملك في  اهللعند  كمأعمالتجدون  فسوفالحّق  على احصروهمو
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في  ه حتّى يسمع من كالم اهللأجراستجارك فالمؤمنين  منأحد  كان ا نو *محمودا 

 جعل اهلل للمشركينما و * يّامقضفي أّم الكتاب  حكمهقد كان  ذنإالكتاب فهذا 

اهلل هو و هآياتو يؤمنون باهللال  كّفار ئكولأ البلد الحراما لى  شيعتنا بالورودعند  عهدا

ن يكن يا أيّها الحبيب حّرض المؤمنين على القتال ا   *كان على كّل شيء شهيدا 

ئنا قّوة على ابدع ا ّن اهلل قد يقّويهم * منكم عشر رجال صابرون يغلبوا بإذن اهلل ألفا

قلوبهم من زبر  خلق اهللأولئك الّذين قد  *الحّق بالحّق من لدى الباب عظيما 

الّذين هم قد كانوا  ربعين رجلأما من نفس ا اّل وقد جعل اهلل فيه قّوة من و الحديد

معكم قد كان اصبروا يا أهل الّصبر فإّن اهلل  *ا وعلى الحّق قويّا على األرض شجاع

حتّى تنفقوا أنفسكم  لن تنالوا البرّ  *في ذلك الباب على الحّق بالحّق رقيبا 

 
ّ
 على الحّق القوي

ّ
حزنكم الّشيطان بجزان توال  *نفاقا ا  ألنفسنا في سبيل اهلل العلي

 *ن عليه وا ّن اهلل قد كان بعباده المؤمنين بصيرا فإّن اهلل قد سّد سبيله للّذين يتوّكلو

فاقتلوا المشركين  *باهلل في ذلك الكتاب على غير الحّق غرورا  كم العلمفال يغّرنّ 

ن ا  نّكم إمن لسان الباب وال تعرضوا عن أمر اهلل فاهلل لكم  ذنأ في سبيل اهلل حيث

مة من دون اهلل في يوم القيٰ عرضتم ال تملكون على الحّق بالحّق شيئا ولن تجدوا أ

 
ّ
 على الحّق الوفي

ّ
وا ّن اهلل يدافع عن الّذين آمنوا كلمة الّشرك وا ّن اهلل  *ظهيرا  العلي

وا ّن الّذين  *ربّكم الّرحٰمن ال يحّب كّل خّوان الّذي قد كان في أّم الكتاب كفورا 

 لهم وما قرؤا منبطلوا من غير العلم أعماأذن اهلل فقد ا  قد خرجوا من ديارهم بغير 

ولوال دفع اهلل النّاس بعضهم ببعض على الحّق بالحّق  *علم الكتاب حرفا خفيفا 

المؤمنين وال يذكر اسم اهلل على باب الّذكر أحد على الحّق  أنفسغيرت ألقد 

 
ّ
ن ا  وا ّن اهلل قد كتب عليكم بالحّق  *وهو اهلل قد كان بعباده على الحّق خبيرا  الوفي



   ٣مجموعه صد جلدى، شماره  هنسخ بر اساس – حضرت نقطه اولىآثار من  – قيوم االسماء

٣٠٩ 

ة وتقاتلوا مع المشركين في سبيل وٰ الّزك تؤتوان تقيموا الّصلٰوة وأاألرض ّكنتم على م

 وكان اهلل عزيزا حكيما 
ّ
يا أيّها  *اهلل على الحّق الخالص رغبة ا لى دين اهلل العلي

كم انصراء قّوامين وا ّن اهلل قد اجتب للّدين كونواو المؤمنون جاهدوا في اهلل حّق جهاده

 وهو وليّكم واعتصموا 
ّ
هو اهلل قد و * جميعا بحبل اهلل األكبر على الحّق بالحّق القوي

وا ّن اهلل قد قّدر من المؤمنين رجاال صدقوا بما قد عهدنا  *كان عزيزا محمودا 

ينتظر ولن تجد لحكم اهلل ربّك على الحّق  نحبه ومنهم من عليهم فمنهم من قضى

اهلل بأنفسهم فيما اكتسبتم على  القتال وكان وكفى اهلل المؤمنين *بالحّق تبديال 

مؤمنة ا ذا قضى اهلل أمرا من لسان  وما كان لمؤمن وال *الحّق بالحّق عليما ونصيرا 

ا ّن الّذين يطيعون اهلل  *ئهم وكان اهلل عزيزا قويّا اهوأ الخيرة من ن يكون لهمأالباب 

لى الحّق بالحّق وكان فكفاهم اهلل ع اهلل وال يخشون أحدا ا اّل اهللفي ذكرنا ويخشون 

على الحّق بالحّق  باهللاهلل بكاف عبده وكفى  أليس *اهلل على كّل شيء قديرا 

فيكم مضطّرا على  يا أيّها النّاس اتّقوا اهلل في يوم ينادي الّذكر من قبل اهلل *حسيبا 

 هلل  اطوفوا بالبيت موّحدو الّركنعند  فاجتمعوا * األمر شديدا
ّ
عليّا  كان هو اهللو العلي

  البابفي هذا في أّم الكتاب  لكم اهللقّدر عّما  كمأنفسموا تحرال و * كبيرا
ّ
 العلي

 العجل من دون اهلل  كمنفستختاروا ألال و * محفوظا
ّ
 *ظهيرا بالحّق  الحّق  العلي

قد أّن اهلل  اعلمواو *وليّا بالحّق  الحّق  علىة من دون اهلل يوم الغاشيفي  تجدوالن و

في أّم الكتاب  اهللقّدر  قدبما  مراألعلى  اأمربالحّق  الحّق  على ليكم القتالكتب ع

 الحّق  على الحّق من اهلل  ا اّل  يخافونال  اهللسبيل  في يقاتلونالّذين  ا نّ و * شديدا

 اهلل عند المؤمنين  شأن في مراأل قد كانو بالحّق 
ّ
 ىاشترقد ا ّن اهلل و * يّامقض العلي

الحّق  علىبالحّق  قد كانالّذي  الباب نفساذلك  في ّن لهمأبم هأنفسالمؤمنين  من
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الخلد  جنّةفي  يلقون اهلل ربّهمفسوف سبيلنا في  يشهدونالّذين  ا نّ و *محمودا 

نؤيّدكم نحن فإنّا  هذكرو جيبوا اهللأالقتال ف في يالمنادى نادا ذا و * مسروراو ايّ ضرم

 الباطلة الفانيةالحيٰوة  في تسكنواال و كبراأل رضوان اهللا لى  سرعواأو تروه بنصر لم

سخروا أفالمؤمنين  معشريا  *مآبا  خيرقد كان الحّق  اهللعند  األكبر البابهذا فإّن 

في أّم  هلل الّدينفإّن  يةجز تقبلوا من الكّفارال و الخالص ها لدين اهللأهلو البالد

 في ملئن متّ و المؤمنونأيّها  يا *مكتوبا بالحّق  الحّق  على قد كانالحّق  هللالكتاب 

 الغنهو و تحشرونبارئكم  اهلل ىلإلالّذكر بإذن  قتلتمأو  اهللسبيل 
ّ
كان اهلل و القدير ي

 اهلل سبيل  في قاتلوا األرض أهليا  *عليما  شيءبكّل 
ّ
 يقاتلونكمالّذين على  العلي

 صبوراو ناصراالحّق  كونوا لدينه باهللو الحّق  البحبوحة عن بحبوحة عند تعرضواال و

 فيمن اهلل  علمألا نّي  الّذكر كتابفي ا ليكم  حأو ألمللمؤمنين قل العين  يا قّرة *

  * قديرا كّل شيء علىقد كان ا ّن اهلل و شيءيعلم ما ال  كلمتناو األكبرالّذكر حّق 

 

  سورة الجهاد( ٩8)

  الّرحيمالّرحٰمن  بسم اهلل

فاستمعوا  األرض أهليا  * قٓ معٓ الٓ  ﴾نا ا نّا كنّا خاطئينقالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوب﴿

 هذاسبيل  في اهلل لهمأعّد  قدمّما  النّاس يعلمونلو  يقولبالحّق  فالحّق  ندائي

الف بمثلها آسبعة  خلق اهلل لهملو و فيها ماو الّدنيا أرض همنفسيقبلوا أللن الّذكر 

أعّد  قدا ّن اهلل و الباطلهو نه لمن دوما و الحّق  هولّن اهلل ا   الأ هأمر من دون

ا اّل  اذكرفيها  تجدونال  * كبيرابالحّق  الحّق  على سبيله جنّاتافي  للمستشهدين

به  تحيطوما ال  كمأنفس هيتشتما و مطّهرة أزواجفيها لكم و الخالص ذكراهلل
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قد الّذي  كتاب اهللفي  الفضل العظيمهو لذلك  ا نّ و عليكممن اهلل  هامكم فضالأو

كفروا الّذين  ن تطيعواا  الّذكر  أهليا  *مكتوبا اء داد الحمرمن مالّذكر  أيديبن كا

فّصل قد ا ّن اهلل و كمأنفسا اّل  تلومنّ ال هنالك  عقاباألعلى الحرب في  يرّدونكم

 يجاهدونالّذين  ا نّ و *محمودا  هلل الفرد صاربأ خير كونواو ه عليكم اتّقوا اهللأحكام

الّرحٰمن  عباديا  *ظهيرا النّار  منا اّل  اآلخرةفي  اهلل لهمقّدر ما الّطاغوت  سبيل في

 أموالكمو كمأنفساتّقوا من يوم يدعوكم بو *قريبا  الباب لدى اهلل من يداع جيبواأ

 قد كانهو اهلل و *قديرا كّل شيء على  قد كانا ّن اهلل و * وحيدابالحّق  الحّق  على

 ا ّن اهلل و *عليما بكّل شيء 
ّ
الفضل فسبحان  غير اهللعند  فتبتغون منأؤمنين المولي

هو اهلل واء نش ننزع عّمنواء من نشبه  نختّص  ناأيديفي  الفضلا ّن  قل اهلل العظيم

لن المشركين  مع الحربعلى  وقفتما ذا الحّق  جنوديا  *قديرا  شيءكّل على  كان

 تذرواال و المشركين اقلوبهم الّرعب عنكم اقتلوعلى كتبنا قد فإنّا  تخافوا عن كثرتهم

من و األرض حتّى طهرت * من الكافرين ديّاراالحّق  علىبالحّق  األرضعلى 

 أهليا  *محمودا  البابسبيل على  اعملوا هلل الحميدو عليها لبقيّة اهلل المنتظر

قد قّدر فإّن اهلل  عليكمالمشركين  غلبةبعد الّذكر  تعرضوا عنال و اتّقوا اهلل األرض

 عند تقولواال و ةيّ هلاالجظّن الحّق  غيرعلى  تظنّوا باهللال و الغّم فرجة باقية بعد لكم

 في نّكم تقاتلونأ لوال كلّه هلل مراأل نّ أتعلموا ألم  شيءمن  مراأل منلنا  فهلالّذكر 

اهلل و ثوابها لى اء رجالحّق  اهللسبيل  في قا آخر يقاتلونخل بدعناقد فإنّا  الّذكرسبيل 

في  المحبّين اتّقوا اهلل معشريا  * قليال شيئامن علم الكتاب تعلمون  النتم أو يعلم

 المحشر أهليا  مناديه بالتّكبيرينادي  الجمعاناء لتقاإلعلى  الّذكر قامقد  يوم

 الكتاب أناا نّي  كمفوربّ هياكلهم على  يجعلون الكتابالّذين  اقتلواو اهللا لى  سرعواأ



   ٣مجموعه صد جلدى، شماره  هنسخ بر اساس – حضرت نقطه اولىآثار من  – قيوم االسماء

٣١٢ 

وال  *قليال يعلمون من علم الكتاب بعضا من الحرف  ال المشركونء هؤالو الحّق 

 تحسبّن الّذين قتلوا أو ماتوا في سبيل الّذكر أمواتا هلل الحّق بالحّق يقول هم أحياء

ا ّن الّذين  *الكافور طهورا  ا وماء من عينعند اهلل ويرزقهم اهلل من لدنا لحما طريّ 

المكتوب أولئك هم أصحاب  ألجلئه وينصرونه ا لى االّذكر من بعد ندليستجيبون 

يا أيّها المؤمنون ذروا المشركين  *الجنّة فيها على حكم الكتاب خالدا سرمدا أبدا 

وا ذا قلت  *عظم النّصير ظهيرا أكاّفة وقولوا حسبنا اهلل ونعم الوكيل ونعم الّذكر 

 غير الحّق من يصّدون المؤمنين عنك على القتال رأيت المنافقينللمؤمنين ا لى 

أيديهم  ّدمتالمصيبة من عند الّذكر بما ق فكيف ا ذا مّستهم * الّشيطان صدوداظّن 

 ما اقد ج
ّ
اهلل قد علم  *حسانا وتوفيقا ا  ردنا على الحّق ا اّل أؤك ويحلفون باهلل العلي

نذرهم على أالنّفاق بالحّق واستر بفضلك على النّاس و خفت قلوبهم منأعّما 

سم األعظم وقل لهم عند وجوههم العدل على الحّق إلبا بشرهمأاألكبر و ذكراهلل

 بليغا 
ّ
 الو رون بآيات اهلل البديع على الحّق يتذكّ  لعلّهم *القوي

ّ
نّهم لّما ا  و * قليال في

ئك اجقد  من نفس ما كفوربّ ؤك لتستغفر لهم ان جأعلمهم بأهم أنفسعلى  ظلموا

 نفسكوفال  * رحيماالحّق  علىو اتّواب لوجدوا اهللا اّل  له تستغفر اهللأنت و بالّصدق

ال هنالك  بحكم الكتابهم أنفسعلى  يؤمنون المشركون بك حتّى تحكمال 

المؤمنين على  لّما كتبناا نّا نحن و * من دون التّسليم تسليما ظهيرا همنفسيجدون أل

قليل من ا اّل  فعلوهما الحّق  ربّكم هلل األكبرالّذكر سبيل  في كمأنفسن اقتلوا أ

 هنقّدر من لدنّ ا نّا و الّصراطهذا  في جعل الفضلقد أّن اهلل  تعلمواألم  ابقينالسّ 

 اتّقوا اهلل ربّكم األرض أهليا  *عظيما بالحّق  الحّق  على أجراالمؤمنين على 

قد كان في والّرحٰمن  لدى الّصراطفإنّه بالحّق  ياهلل معأنزل  قدالّذي  اتّبعوا نور اهللو
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 الجنّة أصحاب هم ئكأولف األكبر اهللذكريتّبعون الّذين  ا نّ و *ا مستقيمالنّار  نقطة

 اهللعند  نعم الثّوابو الّصالحينواء الّشهدو قينالّصّديو النّبيّين معفي أّم الكتاب 

على بالحّق  ئهاأوليو يريدون اهللللّذين  األكبر فضل اهللذلك  * نعم المقام مرتفقاو

 األرض أهليا  *عليما بالحّق  الحّق  على المؤمنين ادهباهلل بعب كفىو األكبر الحّق 

الّذكر سئل اهلل بأو الّذكر عنبعد بال هأيدي قّدمتبما ا اّل  من مصيبة كتب اهلل لنفسما 

  اهللسبيل  فيالمؤمنين مع  لتكونوا
ّ
 الّذكرسبيل  في يقاتلونالّذين  ا نّ  *شهيدا  العلي

 لدى من أجرامة القيٰ  اهلل يومبإذن  منؤتيهحّق ال على إنّاف يغلبونأو  فيقتلونبالحّق 

المستضعفين من على  كتب اهلل القتالما و *عظيما بالحّق  الحّق  على الّذكر

ا ّن واء الّصمّ ال واء العميعلى  الو المرضىال واء النّس على الو الولدانال و الّرجال

 الّذكرسبيل  في بالقتلالجنّة  اشترواو الحّق  ا لى اليسر عليكم فارغبواأراد  قداهلل 

حّقا اء ليواألهم  سبيلكفي  يقاتلونالّذين  ا نّ و * صبوراو ياكونوا باهلل الحميد راضو

فاقتلوا النّار  أهلهم  ئكولأفالّطاغوت  سبيل في يقاتلونالّذين  ّماأو كتاب اهلل في

 األرض أهليا  * بحكم الكتاب ضعيفاقد كان الّشيطان  كيدفإّن  يطانالشّ حزب 

 قليلالّدنيا  متاعفإّن  القليلالّذكر على  بحبوحة الحربفي الّذكر  تشّددال و اتّقوا اهلل

 فقاتل *قديرا كّل شيء على  كانهو اهلل و المآب حسن اآلخرةفي  عليكمهلل ا ّن و

رت المغرب نصرتك حتّى طهّ و المشرق أهلعلى  ضفرقد فإّن اهلل  اهللسبيل  في

ن لم ا  العين  يا قّرة *شهيدا كّل شيء على  الّرحٰمن ربّكم ا ّن اهللو من عليهاو البالد

 *شهيدا  بالحّق الحّق  على كنتقد  معك نّيإتحزن فال  ينصروك بعض من الكّفار

 نا   األرض أهليا  * التّنكيل شديدا بأسو للكافرين حّر الحديدأعّد  قدا ّن اهلل و

كنتم  نا  اهلل ا لى  غبوافارالّذكر  أهل خالصة من دون اآلخرةار الدّ  لكم كانت
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 كونوا باهلل و الّذكر لدى هادةالشّ ب كمأنفسب مطمئنّين
ّ
 أهليا  *دا مشهوو ياراض العلي

الّذين  فإنّ  هوا اّل ا لٓه  الالّذي  سلموا وجوهكم هللأو بشيء تشركوا باهللال  األرض

عند  همأجر لهما ّن و البابعلى  فهم محسنونالّذكر ذن ا  على  اهللسبيل  في يقتلون

 * خوفابالحّق  الحّق  على مةالقيٰ  يوم فياهلل عليهم ما قّدر و همنفسحزن ألال و ربّهم

اء الحمر قلزم أهليا  *محمودا بالحّق  الحّق  على هم قد كانوا البابذلك  فيو

ن أأراد  قدالّذكر فإّن الحّق  اهلل أيديبالّسفن ان كّ المّواج المتالطم خذوا س

 ةيا قرّ  * مأمورااء الم قد كان في قطبالّذي النّار  هوو نابإذن يلحقكم بكلمته العدل

  الحسينالّسيّد العزيز على  قلالعين 
ّ
 الباب لدى كنتقد فإنّك  تخفال العلوي

في  الجهاتكّل  عن ندائي من عليها اسمعواو األكبر بحر اهلليا  *مشهودا بالحّق 

  أوحى قدهلل فإّن ا اإلشارات فيامحوا الجهات بنواء الم مركز
ّ
النّقطة ذلك  فيا لي

   * معبودابالحّق  كنتقد ا نّي و أناا اّل ا لٓه  ال اهلل أناا نّي اء البيض

 

  الجهاد ةسور( ٩٩)

  الّرحيمالّرحٰمن  بسم اهلل

ال  األرض أهليا  * آمرالٓ  ﴾ربّي ا نّه هو الغفور الّرحيم قال سوف أستغفر لكم﴿

  ذكراهللسبيل  في يقتللمن  تقولوا
ّ
 * مواتاأالحّق  غيرعلى  قد كانوا نّهمأب العلي

في اء األحي يعملونكانوا مّما  أحسنهم أجرلنوفينّهم ا نّا ولدينا اء األحي نّهما  فوربّكم 

ا ليه ا نّا و هللا نّا  قل شهادتهم نا عليكأنزلقد  نحنا نّا و *قويّا مخلصا الحّق  دين اهلل

قد ا ّن اهلل و األكبرمن اهلل  رضوانو فرةمغوعليهم صلوات من ربّهم  ئكولأ * راجعون

 يا * حول الباب مستورافي  مكنونا مخزونا هيأيدب اللّوح الحفيظفي  ئهماسمأكتب 
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ا ّن اهلل و البابفي هذا  اهلل ختم الغفرانألّن  فيكم ذكراهللا لى  نيبواأالمؤمنون أيّها 

 الكتابفي لكم  اهللقد قّدر مّما  كمأنفسموا تحرال و *شهيدا بكّل شيء  قد كان

 يءالشّ من الخير بعضا من  كمنفستقدرون ألال  وعد اهللاء جفإذا  جل مسّمىأا لى 

كانا لو  ينالفرقانهذين ا ّن و * يّامقض ذن البابا  من في أّم الكتاب  الحكمقد كان و

 أمر قدا ّن اهلل و * فا كثيرااختالبالحّق  الحّق  على لوجدوا فيهما اهلل غيرعند  من

في  قد كان حكمذلك  ا نّ و بالميزانا اّل النّاس  لاأمو تأكلوا اّل أو حساناإلو لبالعد

كّل على  كانهو اهلل و * بالمجاهدين حبيباقد كان ا ّن اهلل و * يّامقضأّم الكتاب 

 *محيطا بكّل شيء  كانهو اهلل و* رقيبا المؤمنين كان مع هو اهلل و *قديرا شيء 

 عذاب اهللا ّن و * عليمابكّل شيء  كانهو اهلل و * نيّاغعن العالمين  قد كانا ّن اهلل و

ا ّن و بالحّق الحّق  على لعبدهالجنّة  كتبقد ا ّن اهلل و *عظيما  القاعدينبقد كان 

 الّسيّد العزيزعلى  قلالعين  ةيا قرّ  * يّامقضبالحّق  قد كانفي أّم الكتاب  الحكم

 العلو الحسين
ّ
اقتلوا  *لحّق مشهودا تخف فإنّك قد كنت لدى الباب باال  ي

ن ا  ئّمتكم الحّق وأ وجدتموهم ا اّل عند المسجد الحرام وحرم المشركين حيث

ؤهم من عند اهلل ربّهم بما قد كانوا ابقتلكم فاقتلوهم ذلك جز اجترحوا على اهلل

 من غير الحّق كفورا  بآيات
ّ
ربّك فاقتلوا  والفتنة أشّد من القتل عند *اهلل العلي

 خالصا المشركين حتّ 
ّ
ا * قيّ وتى ال تكون فتنة ويكون الّدين في هذا الباب هلل العلي

وما  *فإّن اهلل قد كان مع المتّقين رقيبا  نفقوا في سبيل اهلل أموالكم وأحسنواأو

وا ّن اهلل قد كتب  *تفعلون من خير ا اّل وقد وجدوه عند اهلل في أّم الكتاب مكتوبا 

 قويّا عليكم القتال في دينه مخلصا هلل
ّ
ن أأم حسبتم  * على الحّق بالحّق القوي

عراضهم عن القتل فوربّكم لن يدخل الجنّة ا اّل من كان في ا  تدخلوا الجنّة بعد 



   ٣مجموعه صد جلدى، شماره  هنسخ بر اساس – حضرت نقطه اولىآثار من  – قيوم االسماء

٣١٦ 

 يوا ذ نادى المناد *العهد لذكرنا سابقا وقد كان الحكم في أّم الكتاب مقضيّا 

كم فسوف تجدون سرعوا ا لى الجنّة فإنّها وأهلها لمشتاقون ألنفسافيكم ا لى القتال ف

يا أيّها المؤمنون أنتم ال تعلمون في  *ئما عظيما افي الفردوس ملك اهلل خالدا د

في الجنّة الخلد فوربّكم ا ّن اهلل قد أعّد  الّدنيا مقاماتكم الّتي قد قّدر اهلل لكم

يا أهل األرض فاركبوا على الخيل  *للمخلصين منكم روحا على الحّق كبيرا 

واب وامشوا ا لى عسكر الحّق وكم من فئة قليلة قد غلبت كثيرة لدّ المسّومة وعلى ا

ا رغبوا ياو *المؤمنون وهو اهلل كان على كّل شيء قديرا  بإذن اهلل وعلى اهلل فليتوّكل

ن أبالجنّة من قبل  نفسناألالحّق واستبشروا أنفسكم  ذكراهلللى أهل بالد الفارس ا  

على الّظالمين  اعة ولقد كان النّار في ذلك اليومفيه وال خلّة وال شف يوم ال بيع ييأت

 القيّوم *محيطا 
ّ
شيء وهو اهلل قد كان بالحّق  كمثله ليس اهلل ال ا لٓه ا اّل هو الحي

وا نّا  *هو اهلل كان بكّل شيء عليما و ال تأخذه سنة وال نوم وال ا لٓه ا اّل هو * معبودا

ن أيدي ذكرنا هذاوقد كان من مة بإذن اهلل لمن قد شهد بينحن نشفع يوم القيٰ 

ئه على األرض وال يحيطون بشيء من علمنا لمن شئنا كما شاء اهلل في عبده اخلف

 في كتاب اهلل 
ّ
وذكره وسع نفسه الّسٰموات واألرض وال يؤده حفظهما وهو العلي

القيّم قد مألت اآلفاق الّدين ال ا كراه في  *بالحّق وهو اهلل كان عليّا عظيما 

آياته وقد ببرشده فمن يكفر بالّطاغوت ويؤمن بذكرنا هذا فقد آمن باهلل وواألنفس 

وا نّا نحن قد  *اهلل كان سميعا عليما ال انفصام لها وهو  استمسك بالعروة الوثقى

 للمؤمنين لتخرجهم من أرض الكفر ا لى واليتنا وا ّن الّذين كفروا بعبدنا 
ّ
جعلناك ولي

م قد كانوا من أهل النّار كما قد خلقوا للنّار ا لى فقد جعل اهلل وليّهم الّشيطان وه

 في فقاتل األكبر اهلل بإذن وا نّا نحن قد فّضلناك على كثير من العباد*النّار بديعا 



   ٣مجموعه صد جلدى، شماره  هنسخ بر اساس – حضرت نقطه اولىآثار من  – قيوم االسماء

٣١٧ 

اء كشف اهلل الغطلو و الحّق  فعالكأفي  اهللبإذن  صدقناكقد ا نّا و الحّق  اهللسبيل 

 *شهيدا عليك كان هو اهلل و شيءمن  اهلل بذّرةفي  نصيبكعلى  يريدما  عن الكلّ 

 يوم الحربا لى  كمنفسللمؤمنين طّهروا ثيابكم ألقل و نفسكعلى  العين كبّرقّرة  يا

 ذلكفنقر في النّاقور ا ذا  قل *قديرا كّل شيء على  كانهو اهلل و تآل اهلل جلأفإّن 

 ا نّ و *مشهودا الحّق  علىبالحّق  اليومذلك  الكتابأّم  فيقد كان و يوم الخروج

على  قد كان يومذلك  ا نّ و * يسيرابالحّق  المؤمنينعلى  قد كان يومذلك 

فإّن  يوم الفصلفي  األكبر انتظروا عذاب اهللقل  * عسيراالحّق  غيرعلى  المشركين

 تسعةالحّق  علىبالحّق  اهلل عليها البابأعّد و بالحّق  الحّق  على كلّهاالنّار  لكم

ما و النّار جرةالشّ من النّار  ثمرةالمشركين ء هؤالعلى  واقذأالنّار  ئكةملٰ يا  *عشرا و

جنودا من  لكا ّن و *أبدا بالحّق  الحّق  على خروجاال ونجاتا فيها  اهلل لهمقّدر 

    *شهيدا الحّق  على بالحّق  قد كان حول الحربالحّق  ا نّ و بالحّق  ئکةملٰ ال

 

  سورة الجهاد( ١٠٠)

   الّرحيمالّرحٰمن  بسم اهلل

 ﴾منينءاوى ا ليه أبويه وقال ادخلوا مصر ا ن شاء اهلل ءافلّما دخلوا على يوسف ﴿

 الّسلم كاّفة ادخلواو هوا اّل ا لٓه  الالّذي  ربّكم المؤمنون اسجدوأيّها  يا * لٓ هٓ معٓ لآ

المؤمنون أيّها  يا * رقيباكّل شيء على  كانهو اهلل و لحّق الّذكر فإّن  اهللعلى  اواتّكلو

 اقتلواو النّاس خالصة هلل من دونكانت قد فإنّها  ئثهااالمقّدسة خب األرض نطّهروا م

وليّا المشركين ء تتّخذوا من هؤالوال الّذكر بإذن  حيث وجدتموهمالمشركين 

  منفما له  اهلل لمن يضلّ و بكفرهم ضاللتهم لهماء ش قد اهللألّن  كمنفسأل
ّ
ما و ولي
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الّذكر  قامقد اتّقوا اهلل من يوم الّذكر  أهليا  * نصيرافي أّم الكتاب  له اهللقّدر 

فال  بشروا بالجنّةأو تحزنوا اّل أجمعين مالاء قلتاعند  الحرب بحبوحةفي  بالتّكبير

قد  * كبيرانارا مة القيٰ  في المعرضينعلى  كتبقد فإّن اهلل الحّق  تعرضوا عن اهلل

 من دون اهلل  مهنفسيجدوا اليوم أللن  ت بهمأحاطوهم أنفس اشتعلت من
ّ
 العلي

ما  نّهأبالّذكر  لدى الّسالم منا ليكم  لقىألمن تظنّون  لم األرض أهليا  *ظهيرا 

قد الّرحٰمن  ربّكما ّن اهلل و تهمفئدألمرآتا المؤمنين  لسنأجعل قد ا ّن اهلل و مؤمناكان 

قد و القاعد المجاهد بمثلعلى  كتبما ا ّن اهلل و *خبيرا  يعمل الّظالمونكان بما 

ربّكم  فضلا ّن و اهللا اّل  أحد يعلمال  بفضل القاعدينعلى  ل اهلل المجاهدفّض 

 كتاب اهلل قد كان في بالحّق  نالّرحمٰ 
ّ
 يغّرنكمال  األرض أهليا  *عظيما  العلي

 جرألو باطلةالّدنيا اع متفإّن  اهلل ربّكم المعبودا لى  بالقعود عن الّصعودالّشيطان 

 من بيته مهاجرا ن يخرجأأراد  منو * كبيراالكتاب أّم  كان فيقد  اهللعند  اآلخرة

كّل على  قد كانا ّن اهلل و اآلخرة أجرله  نكتبالحّق  تاهلل فإنّا هلل وحدهالّذكر ا لى 

فإّن  األكبرالّذكر  مع الوسطى الّصلٰوةعلى  حافظوا األرض أهليا  *قديرا شيء 

 هو و الحّق  اهللا لى  يدعوكمو الّطاغوتو كم عن الجبتينهيٰ الّذكر 
ّ
قد هو اهلل و العلي

الّذكر  عند ئكم الكتاب مناجا ذا المؤمنين أيّها  يا *شهيدا كّل شيء على  كان

على  القتالفإّن  ليوم الجمع كمنفسسلحة ألاشتروا األوالحّق  اهللا لى  فانقطعوا

 أيّها يا * وتاموقبالحّق  الحّق  على هذا األكبر كتابهفي  اهللبإذن  قد كانالمؤمنين 

اهلل بخلق يحبّونه  ييأتفسوف  األكبرالّذكر  هذا يرتّد منكم عن آمنوا منالّذين 

اء ستواال خّط على  اهللسبيل  في يجاهدونالّذين  المؤمنينعلى  عّزةأالحّق  كحّب 

يؤتيه  األكبر فضل اهللذلك  * شيئابالحّق  الحّق  على شيءمن بالحّق  يخافونال و
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 ينادى المنادا ذا  األرض أهليا  *شهيدا كّل شيء على  كان اهلل هوواء يش من

 جرللمخلصين منكم من األأعّد  قدفإّن اهلل الحّق  هللاا لى  رغبواافالّذكر  مع ةالّص لل

كّل شيء على  كانهو اهلل و من فضلهاء يش لمن زادقد ا ّن اهلل و لديهله  حدّ ما ال 

 حتّى تجدواالّذكر سبيل  في القتلعلى  وارضاو األكبرالّرضوان ا لى  فارغبوا *قديرا 

 فاقتلوا األرض أهليا  * كريمابالحّق  الحّق  علىو الوعدفي  صادقاالحّق  كميٰ مول

في الّذكر  بينو يحكم اهلل بينكمفسوف ذن الباب ا  بعد بحكم الكتاب المشركين 

 سبيله في قتلقد من نفس  ما يلجالو يفبعّزت * يّامقض القسطعلى  صعيد المحشر

 أجر ضيعأال ا نّي و * مستورابالحّق  الحّق  على الكتابعلى  هأجروقع قد و ا اّل 

 بغرست أا نّي و الحّق  سبيل في المجاهدين
ّ
على واء هيأت البهعلى  شجاراأ أيدي

بكّل  قد كانا ّن اهلل و النّهارو اللّيلفي  يسبّحون اهللاء طيارا من دّر الحمرأراق واأل

ا لى  نّهم يساقونأك ياتاآلبعد الكتاب يجادلونك  أهل را منكثيا ّن و *عليما شيء 

اهلل أراد  *عليما بكّل شيء  قد كانفإنّه  ربّكاهلل على  اتّكلو عنهم عرضأفالنّار 

كان اهلل و الحّق  هو ا ّن اهللو بالحّق يبطل الباطل و الحّق  علىالحّق  ن يحّققأالّذكر ب

 بشيء الحرب في أرض تستغيثواال  نونالمؤمأيّها  يا *خبيرا  المؤمنين بعباده

من بالحّق  اهلل أمر قدو نصرتكمبالحّق  نفسهعلى  كتبقد فإّن اهلل  اهللعلى  اتّكلواو

كّل على  كانهو اهلل و النّصر كلّه بيد اهللا ّن  لنصرتكم قولوا آالفا بالنّزول ئکةمالال

هورا لتذهبوا عن نفوسكم طاء ماء الّسمنا عليكم من أنزلقد ا نّا نحن و *قديرا شيء 

 أمرنا نّا نحن و * شرابا باردا هنيئاهذا  األكبر هيدالشّ  ذكرلتشربوا بو الّشيطاناء هوأ

 راطالّص على  المؤمنين ثبتواأو المشركين في قلوب لحقوا الّرعبأ نأبئكة الملٰ 

عناق أفاضربوا  ئكة اهللملٰ يا  *مستقيما  ئماالق األلفبالخّط الواقف من الخالص 
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النّار  أصحاب هم ئكولأو بالكذبالّذكر  واشاقّ قد  نّهماهلل ألبإذن  المشركينء هؤال

ا ذا لقيتم المشركين في أرض  المؤمنونأيّها  يا *مكتوبا بالحّق  الحّق  على قد كانوا

بغضب من اهلل وقد اء دبار ومن يولّهم على غير الحّق فقد بالحرب فال تولّوهم األ

اهلل قد قتلهم  ردت ولكنّ أردت ا ذ أوما  *س النّار مصيرا كان مأوٰيه جهنّم وبئ

اهلل من حول اء يا مأل األنوار اسمعوا ند *بقدرته وهو اهلل كان بكّل شيء محيطا 

قلت في سبيل هذا النّفس ثالعرش ا نّي أنا اهلل الّذي ال ا لٓه ا اّل هو فما من نفس 

 *الحّق على الحّق بالحّق جميعا  اهلل األكبر ا اّل ونكتب لها قتل األنفس في سبيل

طيعوا الّذكر في األمر لدى التّكبير وا ّن اهلل ربّكم أفارغبوا ا لى ثواب اهلل األكبر و

 واب عند اهلل في أّم الكتاب الصمّ ا ّن شّر الدّ  *الّرحٰمن قد كان بكّل شيء عليما 

كذبا على غير  اآليات لم يتعّقل ويظّن بالّذكر األكبر البكم الّذي ا ذا سمع هذه

فإّن اهلل يحول  يالّذكر من عنداء جيبوا اهلل في ندأيا مأل المؤمنين  *الحّق غرورا 

يا أهل األرض ال تخونوا اهلل  *رقيبا  شيء بين المرء ونفسه وا ّن اهلل قد كان على كلّ 

 نّكم ا ذا فعلتم لتخونوا أنفسكم وا ّن اهلل هو الغنإوالّذكر ف
ّ
وال ذو الّرحمة وما األم ي

 قد كان على  كم فاتّقوا اهلل فإّن الحشر ا لىوال األوالد فيكم ا اّل فتنة ألنفس
ّ
اهلل العلي

ة هذه الورقة المخضرّ  يا أهل النّعيم اسمعوا ندائي من *الحّق بالحّق مكتوبا 

ة الخلد في صدر الّذكر هذا على اسم اهلل األكبر ا نّي أنا لهيّ المنبتة من الّشجرة اإل

 وا نّي قد كنت بالعالمين عليما اهلل ال 
ّ
يا أهل المقام ادخلوا مصر  *ا لٓه ا اّل أنا العلي

د قد كان بالحّق على الحّق مستويا ااهلل فإّن يوسف على عرش الفؤشاء  األحديّة ا ن

قد مات  يبأربّنا ا ّن  اللّهمّ * وفي قطب النّار قد كان بالحّق مشهودا  *مستورا 

ئكة في مقعده مع ملٰ  أمري يلهمه يا موالأاألكبر فعلى كلمة  يبالحّق ولم يرن
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العرش وثبّته على الكلمة األكبر بجودك واكتب اسمه مع الّذين قد كانوا في 

نت ما أ يمّ أواكتب اللّهّم عليه وعلى  *قسطاس الّذكر من حول الباب محمودا 

العين قل ا قّرة ي *أهله ا نّك أهل الجود بالحّق وا نّك قد كنت على كّل شيء قديرا 

اهلل بالحّق شاء  أرض المصر ا ن ذن اهلل وعلى أهل الباب ادخلوابويك بإأعلى 

   *وهو اهلل كان على كّل شيء شهيدا  *لتكونّن عن النّار بالحّق مأمونا 

 

  سورة القتال( ١٠١)

  بسم اهلل الّرحٰمن الّرحيم

ياي من قبل قد ءويل روقال يا أبت هذا تأ اورفع أبويه على العرش وخّروا له سّجد﴿

 دأحسن بي ا ذ أخرجني من الّسجن وجاء بكم من البدو من بعقد ربّي حّقا و جعلها

 ﴾الحكيم بيني وبين ا خوتي ا ّن ربّي لطيف لما يشاء ا نّه هو العليم أن نزغ الّشيطان

 يا قّرة العين فإذا *اهلل كان بكّل شيء محيطا  اهلل الّذي ال ا لٓه ا اّل هو وهو *لٓم آ

عرض عنهم فإنّا قد حكمنا بينهم يوم الحشر أشركوا باهلل في أمرك فأالّذين  يمكرك

يقول المشركون اللّهّم  فسوف *بالنّار األكبر وا ّن اهلل قد كان على كّل شيء شهيدا 

 * عذابابالحّق  الحّق  علىاء الّسمعلينا من  ن كان هذا الّذكر لحّق من عندك فأنزلا  

 الّصراطا ّن وليعذبهم كان اهلل  ما يعلمواألم  اهلل بكفرهم لعنهمقد  حتّى نشاهده

 *قديرا كّل شيء على  كانا ّن اهلل و اهللا لى  يستغفرونما هم  حينال و فيهم األكبر

متاع الحّق  هم لهم موالاهللقد قّدر  األكبر للجهادالّذكر  مع هاجرواالّذين  ا نّ و

قد الحّق  علىبالحّق  في أّم الكتاب الكبيرعند اهلل  اآلخرة جرألو الّدنيا الحسن من

الّذكر  ذنا  بعد كاّفة  المشركينالمؤمنون قاتلوا أيّها  يا * محفوظا البابكان في هذا 



   ٣مجموعه صد جلدى، شماره  هنسخ بر اساس – حضرت نقطه اولىآثار من  – قيوم االسماء

٣٢٢ 

 ونلمبما يعقد كان الحّق  ربّكمفإّن اهلل  ن انتهواا  و كلّه هلل وحدهالّدين  حتّى يكون

 اآلخرةاء تكم بلقأفئدار ثبّتوا لقيتم فئة من الكفّ ا ذا  منواأالّذين  أيّها يا *خبيرا 

 لكنّ و هأمرعلى  غالباقد كان و الحّق  هو ا ّن اهللو اتّكلوا عليهو وا اهللذكراو نعيمهاو

ال و مراأل فيالّذكر  طيعواأو *مكتوبا  الحرف من الكتاب بعضا منيقرؤن ال النّاس 

 الحّق  هو فإّن اهلل فاصبروا كمأنفسالّريح من  طلعته ليذهب لدى أمر في تنازعوا

خرجوا من ديارهم الّذين تكونوا كال  المؤمنون أيّهايا  * رقيبا الّصابرينمع كان اهلل و

 اليوملنا  غالبال  يقولونو اهللسبيل  عنالّشيطان  بلغوا يصّدهمفإذا الحّق  لنصرة

قد ا نّا نحن الحّق  علىالحرب يقولون على  الفئة المشركة منكصاا لى  فلّما ينظرون

 ئکةملٰ الا لى  ينظرون ئكولأ * نخاف اهلل رّب العالمين كثيراا نّا  ترونما ال حّق ال نرى

 * يّامقضفي أّم الكتاب  مراأل قد كانو مراأل ييضربون وجوههم بالّسيف قضكيف 

ئنا البالتّغيّر آل منهم نفساأل سبقتقد و ا اّل  من النّعمةبشيء  قومعلى  نغيّرال  ا نّاو

كنا أهلفسوف  * شديداو قويّاقد كان الحّق  ربّكم اهلل ا نّ  الّسعيرفذوقوا عذاب 

 شرّ ا ّن  * كبيراالتّنكيل  بأسو العذابأشّد على الّظالمين بمثل آل فرعون بالعدل 

ا ّن و هأمر خذ مناألبعد ه أمرب ضقالمنوالعهد بعد ث لعهده اهلل المنكعند  نفساأل

 العّزة هللا ّن و لنفسهبالحّق اء ش قدفبشيء اء ش من * غنيّاعن العالمين  قد كاناهلل 

تحزن بظّن ال و * مكتوبافي أّم الكتاب الحّق  علىبالحّق  قد كان ئهاليوألو

يا  *عليما  عزيزاكان هو اهلل و الّسميعهو ا نّه  اهللعلى  اتّكلو محضركفي  المكّذبين

 يديأعلى  وجدتموهقد و ا اّل الحّق  اهللسبيل  في شيءمن  تنفقونما  األرض أهل

 حسبكفإّن  بالخدعةا اّل الحّق  يريدونما النّاس  كثيرا منفإّن  * الحّفاظ محفوظا

 *عزيزا حكيما  كانهو اهلل و يّدك بكلمتهأقد الّذي  هوو هوا اّل ا لٓه  ال الّذيهو اهلل 
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ا اّل  الحكما ن  مراأل منبشيء  يستطيعوالن ء هؤالو هذكرلالمؤمنين  بينألّف قد  اهلل

من اتّبعك و ئكتهملٰ و حسبك اهللالعين  يا قّرة *حكيما  عزيزاكان هو اهلل و الحّق  هلل

فإّن  كأيديفي بين  القتالعلى  المؤمنين ضحرّ العين  يا قّرة * قليالالمؤمنين  من

في أّم  األكبر العهدعلى  قد كان وعد اهللا ّن و بالحّق  الجنّة ن لهممضقد اهلل 

معكم الحّق  هو فإّن اهلل ن لم تخافون من القتلالمؤمنوأيّها  يا * مفعوالالكتاب 

 قد كان اآلخرةدار فإّن الحّق  ربّكماء لقو األكبر ثواب اهللا لى  فارغبواكنتم  ينماأ

جاهدوا و الّذكر مع هاجرواو آمنواالّذين  ا نّ  *محمودا الّرحٰمن  اهلل ربّكمعند 

 منو األكبر العهدى عل هم قد كانوا ئكأولف سبيل اهللفي  همأنفسو أموالهمب

اء أولي بعضهمالمؤمنين  منو* مكتوبا بالحّق  الحّق  على أبدا خالداالجنّة  أصحاب

شهيدا كّل شيء على قد كان فإّن اهلل  النّقضعلى  اتّقوا اهللالّذكر  ميثاقعلى  لبعض

بحكم  األعظمالّرضوان و الّذكر للمؤمنين المهاجرين مغفرة كتبقد ا ّن اهلل و *

 حّق من بعضأض بععلى  رحام بعضهاقّدرنا لألقد ا نّا نحن و * يّامقض الكتاب

 تقتلوا اّل أبالحّق  الّذكرا لى  من اهلل كتابهذا  *مسطورا في أّم الكتاب  اهللر قدّ عّما 

قد كان ا ّن اهلل و الكتاببعد الّذكر  حرمةالنّاس  ليعلم أشهر ةربعأفي المشركين 

ال في و هر الحرامالشّ في المشركين  تقتلواال  الكتاب أهليا  * رؤفاالمؤمنين ب

بالحّق  العدلأراد  قد اهللا ّن و الكتاببعد الّذكر  كمانهأعّما  الو الحرام الكعبة بيت

 نّزل اهلل آيةما  المؤمنونأيّها  يا * قليال شيئامن علم الكتاب تعلمون  الأنتم و عليكم

قد هو اهلل و اهللعند  لحّق منالّذكر  نّ أبالحّق  ليعلمواا اّل  اآلفاقال في و الكتابفي 

فإّن  ياراضالحّق  على ئهابقضو كونوا هلل مؤمناالّذكر  أهليا  *عليما  شيء كلّ بكان 

بالحّق  الحّق  علىالحّق  لحكم اهللما كان و ا من الموتنفس ذقّ  لكلّ قد قّدر اهلل 
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 بعدبقى اهلل لنفس أما  هوا اّل ا لٓه  ال الّذيالحّق  فوربّكم األرض أهليا  * مرّدا

 الوالحّق  على حّجة فكونوا باهلل الحميدالّذكر 
ّ
أنتم  نا  المؤمنون  أيّهايا  * صبورا في

ّن إفبالحّق  األكبرالّذكر  هذا مستقيمون فاتّبعواالحّق  على األكبر كم للفرجادعوفي 

أيّها  يا *خبيرا بكّل شيء  قد كانا ّن اهلل و يأمرفي  كالنّاصره أمرفي  النّاصر

 منبشيء  تعرضواال و األكبر يوم الحجّ ا لى  فارغبوابالحّق  الحّق  نأذّ ا ذا  المؤمنون

ا ّن الّذكر و الحّق  هوالّسّر  ا نّ و عن المعرضين رسله بريؤنو ئكتهملٰ و فإّن اهللالحّق  أمر

اهلل للمشركين ما قّدر و * معروفاقد كان  القيّمالّصراط على الحّق  هوو هذا علىل

الحرم  شهرانسلخ األفإذا بشيء  النّاسعلى  يظلمال ا ّن اهلل و الكتاببعد  عهدا

 في أعدّ  قدفإّن اهلل الّشيطان  تتّبعوا خطواتال و القيّمالّدين على  المشركين فاقتلوا

 الّذكرا لى  أنابواو تابواا ذا  نفساألء هؤالا ّن  * كبيراللمعرضين نارا بالحّق  مةالقيٰ 

 كانا ّن اهلل و يغفر اهلل لهمفسوف هم أنفسو أموالهمبالحّق  روانصو الّصلٰوةقاموا أو

 لغنا ّن اهلل و الّذكر روا مساجدن يعمّ أللمشركين أراد  ماو *رقيبا كّل شيء على 
ّ
عن  ي

على  مساجد اهلل بالنّصرة روان يعمّ أنكتب للمؤمنين ا نّا نحن و * جميعاالعالمين 

كمن الّذكر  كاّل من ينصرثّم  كاّل الحّق  على ار بيتكمن يعمّ الّذكر  ينصر أفمنالّذكر 

 ساكنابالحّق  قد كاناء الّرفرف الخضرعلى  اآلخرةهو في و خراليوم اآلو آمن باهلل

 اهلل  لدى كلمتكفإّن  تخفال و نابإذنقل العين  يا قّرة * محبوباو
ّ
 على قد كان العلي

 بالحّق  الحّق 
ّ
  انظرواو الّصح أهليا  * كبيرا العلي

ّ
 قدا ّن اهلل  والمحفي لّجة  ا لي

  أوحى
ّ
ت لهما قلقد  شالعرعلى  بويكأرفعت قد  فلّما أناا اّل ا لٓه  ال الّذياهلل  أناا لي

 أّولمن في أّم الكتاب  قد كان هنّ أل *محمودا  سّجداالباب على  خّروا هلل

  اهللعند  الّساجدين
ّ
النّيّرين في  ينّولاألبويك ألقل العين  يا قّرة *مكتوبا  العلي
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سّر التّأويل بتا هذه أيا يمن األ في ينّولاألخرين من الّسطرين ين اآلالّسرّ في  النّورين

ا ذ  ياهلل لشيعت أحسنقد و حّقا ربّيجعلها قد و الحّق  يرؤيافي  للبشر يمن رؤيا

 بينهم من دونو يبينالّشيطان  ن نزعأبعد من و فول القمرأبعد الجّن  خرجهم منأ

 رفع عنهم الحزن بقدرتهأقد الّذي  هنا الحمد هللالمقّدسة هيٰ  األرضا لى  اإلشارة

  *عزيزا حكيما  كان اهللهو و العليمهو ا نّه اء يش كما

 

  سورة القتال( ١٠٢)

  الّرحيمالّرحٰمن  بسم اهلل

رّب قد آتيتني من الملك وعلّمتني من تأويل األحاديث فاطر الّسٰموات واألرض ﴿

 
ّ
 أهليا  * ٓص عٓ هيكٓ  ﴾يا واآلخرة توّفني مسلما وألحقني بالّصالحينفي الّدن أنت ولي

للمجاهدين أعّد  قدفإّن اهلل الحّق  هللالّذكر  هذا األعظماهلل سبيل  في جاهدواالّذكر 

في أّم الكتاب  قد كان المجاهدينعلى  فضل اهللا ّن و منكم درجات من الّرحمة

سبيل  في من دون القتل موالاألو الدواألواء نّسال فتحبّونأن المؤمنوأيّها  يا * كثيرا

 ئماادالحّق  علىاء لها بق اهللما قّدر و مؤتفكةاء نيالدّ  ا نّ و لحّق  ذكراهلل نّ ا   الأالّذكر 

هذا ا ّن و نالّرحمٰ اء ة ببقئه باقياأوليو اهلل يريدونللّذين  اآلخرةالّدار ا ّن و *أبدا 

في  نصركم اهلللقد و *عظيما ي أّم الكتاب ف قد كانالّذي  األكبر الفضل فضل اهلل

 باهلل  وبكم لتكوننّ قلعلى  الّذكر اهلل سكينةأنزل  قدثّم  كثير من الفتن
ّ
حول في  العلي

تأذنوهم فال  سنجنّما المشركون ا  الحّق  تاهلل يماناإل أهليا  * شكورامن الباب 

ا اّل ا لٓه  الالّذي  منوا باهللن يؤأا اّل  بيت الحرامعلى  الو الحرام المسجدعلى  بالورود

ا ّن و اهللبإذن  حّل الّدخول عليهمقد هنالك  القول فيبالحّق  الحّق  سبيل اتّبعواو هو
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ال و ئهاليأوبال و ال يؤمنون باهللالّذين  فقاتلوا * حسيباكّل شيء على  قد كاناهلل 

 الكتاب أمّ  وا فيقد كان ركالشّ حّد على  هم ئكولأفئه اأوليو حّرم اهللما  يحّرمون

 يكنزون الّذهبو بالباطلالمؤمنين  لاأمو ليأكلونالنّاس  كثيرا منا ّن و *مكتوبا 

قد كانوا بالحّق  هم ئكولأف الحربسبيل  فيالّذكر  من دون نفس همنفسالفّضة ألو

عشر شهرا وقّدر اهلل  يثنا  اهلل  ّن عّدة الّشهور في كتابا   *مكتوبا التّابوت  أهل من

ا ّن اهلل و * مستوراالنّار  اهلل حول بعة أشهر الحرام وقد كان الحكم في كتابأر نهام

بالحّق  الحّق على  شهر المحّرم لنفسك الحرام أشهرمن في أّم الكتاب  كتبقد 

 اهلل  حكم الكتاب حكم شهرعلى و * مكنونا مخزونا
ّ
 * يّامقضبالحّق  قد كان العلي

 للحّجة األرض طيّبواو ةكافّ الّذكر  يرّدونكما  اّفةكالمشركين  المؤمنون قاتلواأيّها  يا

 في ت للمؤمنين انفرواقلا ذا و * حسيباالمؤمنين قد كان مع الّذكر فإّن  اتّقوا اهللو

 األكبرالّذكر  منالّدنيا  ةوٰ فترضون بالحيأبزينتها  األرض اثّاقلتهمالخالص  اهللسبيل 

د بذكره على من وا ّن اهلل قد أيّ  * تنزيالّق بالح الحّق  على الفرقان تتدبّرونال  ما لكم

اهلل الكلمة  في الغار وقد جعل ثنين قد كان كافرامن اإل ييشاء من عباده وا ّن الثّان

الخبيثة الّسفلى وكلمة اهلل هي العليا وا ّن اهلل قد كان على الحّق غالبا على أمره وا ّن 

 فيعلم أما تعلمون  لوالحّق  تاهلل المؤمنونأيّها  يا * اهلل قد كان بكّل شيء عليما

 اآلخرةفي  اهللملك  نّ أ الأبالحّق  هأيديفي بين  ن تدبّروا من القتلأالّذكر  هذاحّق 

 فقل القعودعلى  المؤمنونيستأذنك ا ذ و * كبيرابالحّق  الحّق  علىقد كان  اهللعند 

 تنسبوا الفعلال  لمؤمنوناأيّها  يا *عظيما  عليّا كان اهلل هوو اهلل لحّق عند  يعهدا ّن 

ما ا اّل  يصيبنالن  فقولوابالحّق  هأيديفي  متفردةالملك فإّن  كمأنفسا لى  الو اهللا لى 

هذا ا ّن و * رقيباكّل شيء  علىقد كان هو اهلل و ناموال هوفبالحّق  لنا اهلل كتب
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لو  نالمؤمنوأيّها  يا *مسطورا النّار  حولقد كان في أّم الكتاب  ى الحسنينحدإل

 شيءمن لكم  يقبل اهلللن الّذكر  سبل اهلل من دون عهدفي  األرض ئنانفقوا خزت

بوا من تعجال و * موروداالنّار  بئسو وارداقد كنتم النّار على  يوم الفصلفي أنتم و

في و الّدنيا ةوٰ الحي في يعّذبهم نأأراد فإّن اهلل  المشركين في الدواألو األموال كثرة

فرح المشركون قد  *عظيما  عذابابالحّق  الحّق  على اهلل لهم أعدّ  قد اآلخرة

الّذكر سبيل  في ن يجاهدواأكرهوا و همأنفس في األكبر ذكراهللخالف على  أموالهمب

 من دون األكبر كرذّ لل همأنفسفي  باهلل ركالشّ ظهار الحرب إلعلى  جمعواقد و بالحّب 

شّد حّرا من أعليكم النّار  منالنّار  ا نّ  فوربّكم المشركينء لهؤالقل  * ايّ خفالحّق 

ا ّن و *شهيدا المؤمنين قد كان مع فإّن اهلل  فانتظرواالّذكر سبيل  في ركالشّ فعل 

الّذكر و يرّدون الكتابو النّار في القاعدينمع  يقعدونو الّذكر مع يخرجونالّذين ال 

قد فإنّه  قبرهلى ع تقمال و تصّل عليهفال  ن مات نفس منهما  و حّجتهم ن يقبل اهللل

 الكثرة من تعجبكمال  األرض أهليا  * مكتوبا الكتابهذا  فيالمشركين  منكان 

 نّ ألو بالحّق  الحّق  على قسمأقد فإّن اهلل  الكّفاربعض من في  الدواألو األموال

 قدا ّن اهلل واء الم الكافرين شربة من وان ينالأ يءالشّ من بعض ر له قد اهللعند الّدنيا 

ا ذا العين  يا قّرة *عليما بكّل شيء  كانهو اهلل و ةخراآلو الّدنيا في يعّذبهمن أأراد 

خزن ليومك رجاال أقد فإّن اهلل  القتالا لى  النّاس فادعوا يمن عند مراألاء ج

  ذكراهللاسم على  في أّم الكتاب قد كانواء هؤالا ّن و القّوةفي  كالجبال
ّ
 العلي

عهد أقد  ربّيا ّن  فقل ليستأذنك بالقعودنين المؤم نفس مناء جا ذا و * مشهودا

 عل
ّ
الجنّة ا لى  منكم فارغبوااء من الّضعفا اّل  عذراأحد  يقبل منما ا ّن اهلل وبالقتال  ي

في أّم بالحّق  الحّق  على قد كان اهلل القديمعند  اآلخرةا ّن و ةفانيالّدنيا  فإنّ  األكبر
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و ذعلى  تكلّفال و القعودى عل ن يريدوا الفتنة فأذن لهما  و *عظيما الكتاب 

سبيل  في المجاهدا ّن و األكبرهو ّن كلمة اهلل لأب فهمعرّ و األقوماء بالّرضا اّل  األرحام

اهلل أنزل  ماالحّق  تاهلل األرض أهليا  *مستقيما  القيّمالّصراط على  لقد كان اهلل

 يوم الحربفي  مراألعلى  لتنصرنّهو الّذكربالّذكر حّق  لتشهدوابالحّق  ا اّل  الكتاب

ا ّن اهلل و للّشهودبالحّق  مةالقيٰ  يومفي  هأمر ّن اهلل يسئلنّكم عنأبالحّق  علىاعلموا و

لهم قد قّدر ف للجهادالّذكر  مع هاجرواالّذين  نّ ا  و *شهيدا شيء  كلّ  على قد كان

بالحّق  في أّم الكتاب بيراهلل الكعند  اآلخرة جرألو لّدنياا متاع منالحّق  همموال اهلل

من فوق  ندائيالعرش اسمعوا  أهليا  * الباب مجعوالقد كان في هذا الحّق  على

 هذاسبيل  في قتلقد من نفس  ما قولأ يأنا فبعّزتا اّل ا لٓه  ال اهلل أناا نّي  العرش

  هأجر وقعقد و ا اّل  الّذكر
ّ
ا ّن والمآب  الثّواب بحسن أحسنعلى  وّفيهيا ّن اهلل و علي

المعّذرون من اء جا ذا و * مرفوعابالحّق  الحّق  على ّم الكتابفي أ قد كان حكمه

حكم  وضع اهللما و بالحّق  الحّجة البالغة فللّهقل  دذن عليهم بالقعتأ نأ األعراب

 سبيل في يخرجوا نأيقدرون ال الّذين  عنو فين من الّرجالعضالمستعن ا اّل  القتال

الكتاب عليكم  أحكام يفّصل اهللالقتل على  يقام ال نأبحّق  المريضعلى و الحّق 

 لنصرةالّذكر  مع يريدون الخروجللّذين  كتبقد ا ّن اهلل و شكورالتكونوا باهلل الحميد 

بكّل شيء  قد كانا ّن اهلل والمجاهدين  لم يستطيعوا من عدم القدرة ثوابو الحّق 

الّذكر  وااتّبعالّذين نصار األو من المهاجرين كتب للّسابقينقد ا ّن اهلل و * رقيبا

ذلك و نهار خالدين فيهامن تحتها األ يجنّات تجراء ساعة البفي  حسان التّسليمإب

العين  يا قّرة *مكتوبا  باسم البابفي أّم الكتاب  الحكمقد كان و األكبر الفوزهو 

 األكبر سمإلالمجاهدين با أنفساشترى قد فإّن اهلل  بالجنّةالمؤمنين  أنفسي فاشتر
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الّذكر  مع اهللمع  نعم البيع * مفعوالفي أّم الكتاب  قد كاناهلل وعد ا ّن و من قبل

قاتلوا  األرض أهليا  *مسئوال  الكتابأّم  فيقد كان  عهد اهللا ّن و من قبل األكبر

 الحّق  على من الكافرين األرضعلى  تبقواال و العّزىو الاّلتو صنامعبدة األ

على  خالصاالحّق  من عليها لنفسهو ألرضا طهارةأراد  قدا ّن اهلل و * ديّارابالحّق 

هو اهلل و *شهيدا كّل شيء على  كانهو اهلل و *قريبا الحّق  علىبالحق  علم الكتاب

  * غنيّاعن العالمين  قد كانا ّن اهلل و *محيطا  بالعالمينقد كان 

 

  سورة الحج( ١٠٣)

   الّرحيمالّرحٰمن  بسم اهلل

ما كنت لديهم ا ذ أجمعوا أمرهم وهم ا ليك و ذلك من أنباء الغيب نوحيه﴿

كّل شيء  الكتاب للنّاس فيه تبيانأنزل هو ا اّل ا لٓه  الالّذي  اهلل * معٓ لآ ﴾يمكرون

كّل شيء على  كان اهللو األكبرالحّق  على هآياتبو بشرى لقوم يؤمنون باهللو رحمة

 ليكونالحّق  على نفخ فيه روحهو الّطين ةمن ساللاإلنسان  خلقالّذي  هوو *قديرا 

 الّذكر  كلمةعلى  في أّم الكتابالنّاس 
ّ
في الّذكر  ناأنزلقد ن ا نّا نحو * مذكورا العلي

 أمر يفرق كلّ فيها  *قديرا كّل شيء على  قد كان ّن اهللأبالنّاس  ليلة القدر ليشهد

على  ليلةلكم  خلققد ا ّن اهلل و * يّامقضفي أّم الكتاب  اهللعند  منقد كان الّذي 

 لف شهرأخيرا من في أّم الكتاب  كانتتي قد الّ  * يّامقضالنّار  الباب حول سرّ 

ليلة و جعل يوم الغديرقد ا ّن اهلل و *مكتوبا  من حول الباب بالحّق قد كان الّذي 

 كتب عليكمقد ا ّن اهلل و * مذكوراالّذكر  لدى منالنّار  حول بحر الحّب في  القدر

على  اليوم حكم الّدهرذلك  في العملقد كان و األكبربالحّق  صومهو الغدير صلٰوة
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المغرب اخرجوا من دياركم و المشرق أهليا  *مكتوبا في أّم الكتاب  حكم الباب

في  األكبر عهد اهللعلى لتكونوا  حكم محتوم من ربّكمعلى  األكبر لزيارة بيت اهلل

 في أرض حسينالمؤمنون فزوروا جّدنا الأيّها  يا *مكتوبا  حول البابأّم الكتاب 

قد و األكبرالفوز هو ذلك و لنفسهالحّق  على بزيارته ئريهاز منقبل قد فإّن اهلل  الّطّف 

حّرم عليكم قد ا ّن اهلل و *مكتوبا الّرحٰمن  أيديعلى  األلواحفي كّل  ذناإلكان 

في  األمر قد كانو كتاب اهللفي حّق  الحكم ذلكو قبل الباب منا اّل  دخول الحرم

 األكبر الباب ذلك في كلمة عمركماعلموا و * مسطوراالنّار  حول أّم الكتاب

قد  اهللأمر فإّن  باتّخاذكم العجل من دون اهلل ثمّ تكسبوا اإلال و بالحّق  اطلبوا الخيرو

 في الخالصةاألموال و داب الّطاهرةنفقوا من اآلأو *عزيزا في أّم الكتاب  كان

في أّم  اهللعند  قد كانف نفسعلى  من نفسهمن كتم شهادة و ئهاأوليا لى  اهللسبيل 

 يشركون باهلل للّذين اء حّرم العطقد ا ّن اهلل و * حول الباب مردودا عنالكتاب 
ّ
 العلي

كّل على  كانهو اهلل و كتابهفي  اهللبإذن  مرفوع ذلك فإنّ  مقام من الحسنةفي ا اّل 

هذا  من لدن عبدنا كبراأل اهللأمر  ارتقبوااإلنس و الجنّ  معشريا  *شهيدا شيء 

 الغالم 
ّ
 باسم اهلل في أّم الكتاب  قد كانالّذي  العربي

ّ
من  اطلبوا الفرجو *عليّا  العلي

 حّل اهللأيا أهل األرض قد  *ربّكم الحّق فإّن اهلل قد كان على كّل شيء قديرا اهلل 

اهلل  ذاقهأف من نفس ذّرةاء خذ الّربأالبيع لكم في كتابه وقد حّرم عليكم الّربوا فمن 

ظهير وال  مة من حول النّار على وزن جبل عظيم وما له في اآلخرة منفي يوم القيٰ 

ا لى مورده  ا اّل من تاب وردّ  *مة وليّا من دون اهلل وال نصيرا يجد لنفسه يوم القيٰ 

فسوف يغفر اهلل لمن يشاء من عباده فإنّه هو العزيز وهو اهلل قد كان بالمؤمنين رحيما 

أيّها المؤمنون ا ّن اهلل قد كتب عليكم الّصلٰوة مع الّذكر في يوم الجمعة على يا  *
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 *المصلّين حول الباب مكتوبا  الحّق بالحّق األكبر لتكونوا في أّم الكتاب في كتب

وا ّن اهلل قد قبل  *اذكروا اهلل في ليلة الجمعة ذكرا على الحّق بالحّق حميدا و

 أمن كّل  أعمالكم في ليلة الجمعة ويومها
ّ
سبوعكم على حّق الباب بإذن اهلل العلي

وا عليهم ئكته ورسله يصلّون على شيعتنا فصلّ مالويا عباد الّرحٰمن ا ّن اهلل  *محمودا 

 محمودا  عند مطلع ذكرهم وسلّموا أمرهم
ّ
يا أيّها المؤمنون كلوا مّما  *هلل العلي

في كتابه من قبل وفي هذا  اهلل مّما حّرموال تقربوا الّربوا وال  *رزقكم اهلل حالال طيّبا 

 *تمل في أيّام الباب على حكم الكتاب ا ثما مبينا حالكتاب ومن فعل ذلك فقد ا

أيّها المؤمنون آمنوا ال تجعلوا أنفسكم عّما قد كنتم على األرض من غير العذر في 

أّم الكتاب  فإّن ذلك عند اهلل بارئكم الحّق ما كان في *من غير الحّق وحيدا  الحّق 

وانكحوا المؤمنات مّمن قد جعلهّن اهلل محصنة على عهد الكتاب  *محمودا 

وا ّن اهلل قد حكم على  *بالحّق الخالص وا ّن ربّكم اهلل قد كان بالمؤمنين رحيما 

الّطالق في الكتاب للّذين يحبّون النّساء على غير طاعة الّرحٰمن وا ّن اهلل قد كان 

وا نّا نحن قد جعلنا التّناكر بين الّذين ال يتفّقهون في دين  *ا المؤمنين خبير هبعباد

اهلل الحّق وال يقرؤن كتاب اهلل على سبل الباب فأولئك هم أهل النّار بما قد أحكم 

ن طلّقتموا النّساء من قبل ا  يا قّرة العين قل للمؤمنين  *اهلل في أّم الكتاب محتوما 

عوهن بحكم الكتاب على حكم الفرقان فمتّ  من عّدةالمّس فيما قد قّدر اهلل عليهّن 

الخلق قد صلّوا على شيعتنا األّولين مّمن كان  ئه مناوأولي تهئكا ّن اهلل وملٰ  *محمودا 

القديمين على الحّق بالحّق من حكم الكتاب  سمينلإل بين في ذلك الباباوّ لأل

ة من ذكرهم لطيب أنفسكم على شيعتنا عند اإلشار يا أيّها الّذين آمنوا صلّوا *منيبا 

ّن أواعلموا  *على الحّق بعد كلمة التّكبير هلل الحّق ذكرا على الحّق بالحّق جميال 
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ى حكم سّر الهاء في أّم الكتاب قد القربى خمسا عل يئمكم هلل ولرسوله ولذافي غن

لى ا  ما لكم ال ترّدون حّق اهلل وحّقنا  *كان حول النّار بالحّق على الحّق مكتوبا 

وليّا  كلمتنا األكبر هذا فيكم وا ّن اهلل قد جعل الّذكر على العالمين من نفسه وأنفسنا

يا مركز الكاف في كلمة  *وقد كان الحكم في اللّوح الحفيظ مقضيّا  على الحّق 

ندائي من حول الباب على ذلك البلد الحرام ا نّي أنا اهلل الّذي ال ا لٓه  األمر فاستمع

 نأيء ا اّل وقد خلقت له مثال في الّسٰموات واألرض ليشهد الخلق با اّل أنا وما من ش

ا ّن ذلك التّفسير من  *موالهم الحّق ليس كمثله شيء وهو اهلل كان سميعا بصيرا 

 قد كان حول النّار مكتوبا اأنباء العماء على ورقة الفؤ
ّ
وا ّن اهلل قد  *د بإذن اهلل العلي

هم على الحّق األكبر ا ذا تفّرقوا كلمتهم على ليك من أنباء الغيب وا نّك لديا  أوحى 

  *الكذب الباطل وا ّن اهلل قد كان عليك بالحّق على الحّق شديدا 

 

   سورة الحدود( ١٠٤)

  بسم اهلل الّرحٰمن الّرحيم

تسألهم عليه من أجر ا ن هو ا اّل ذكر وما  أكثر النّاس ولو حرصت بمؤمنينما و﴿

الحميد  قيموا وجوهكم ا لى الكعبة بإذن اهللأن يا أيّها المؤمنو *طه  ﴾للعالمين

ؤك اوا ذا ج *على كلمة الباب على الحّق األكبر من سّر النّار مستقيما محمودا 

في  يل النّاس ليتعلّموا العلم قل ال تبطلوا حكم اهلل ألنفسكم مّما قد قّدر اهلل

 من فضله لدى الباب واسئلوا اهلل *الكتاب على الحّق بالحّق من نقطة النّار مقضيّا 

بالحّق الخالص فسوف تجدون اهلل ألنفسكم معلّما على الحّق بالحّق في اإلنشاء 

ئثكم الباطلة عن غير الحّق ألم افاتّقوا اهلل من يوم تسئلونه من خب* البديع قديرا 
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الّطهارة ولم  ردتمأيا أيّها النّاس ا ذا  *تعلموا أّن اهلل قد كان بكّل شيء محيطا 

اهلل في دينكم من  وما جعل *دوا ماء فتيّمموا صعيدا على الّطهر طيّبا محمودا تج

في يوم الفصل  حرج فسوف يسئلكم اهلل عّما تكسبون بأيديكم فلن تجدوا ألنفسكم

 ظهيرا 
ّ
هلل الحّق من ربّكم بإذن اهلل  وكلوا مّما غنمتم حالال طيّبا *من دون اهلل العلي

 *ه على الحّق األكبر وا ّن بأس اهلل قد كان في أّم الكتاب شديدا واتّقوا اهلل من بأس

اآلخرة ما لكم ال توقنون باهلل الحّق وهو اهلل كان على  تريدون متاع الّدنيا واهلل يريدأ

قيموا الّصلٰوة وآتوا الّزكٰوة كما قد حّد اهلل في أيا أيّها الّذين آمنوا  *كّل شيء قديرا 

 الكتاب وما حّد اهلل فيهما ا اّل من اهلل قد جعل الكتاب هذا تأويل قبل وا نّ  كتابه من

وا ّن اهلل  *فواجا أالباب لعّل النّاس يأتوننا من سبيل اهلل الحّق بالحّق األكبر  أحكام

بمثلها وفي  ن فعلا  على شارب الخمر ثمانين جلدة على الحّق وبعدها  قد كتب

ن اهلل في أّم الكتاب على الحّق بالحّق قد وا ّن ذلك حكم مالّرابع على الحّق قتله 

الحّر وكتب اهلل  وا نّا نحن قد حكمنا على العبد نصف *كان من عند الباب مقضيّا 

امنة قتله على الحّق األكبر وقد كان ذلك الحكم من عند اهلل في أّم الكتاب في الثّ 

ا قول الّزور لتكونّن يا عباد الّرحٰمن فاجتنبوا الّرجس من األوثان واجتنبو *مسطورا 

 
ّ
 على الحّق الوفي

ّ
 في ذلك الباب بالحّق القوي

ّ
وا ّن اهلل  *عليما  بآيات اهلل العلي

 ولكّل قد *قد حّرم اللّهو واللّعب وفعل الّشطرنج والنّرد على حكم الكتاب محتوما 

ب كتافي  الّصراطعلى  الفاعلة حدّ بالحّق  الحّق  على في أّم الكتاب جعل اهلل حّرم

على  الحدّ اء دأحّرم قد ا ّن اهلل و *مسئوال بالحّق  الحّق على  موقفالقد كان  اهلل

عند في أّم الكتاب  لو كانو بالحّق من اهلل  عنقه حّدافي  عليهلمن بالحّق  الحاكم

يبدىء  نأحدودا كثيرة بعنقه على  قد كان كتب لنفسقد ا ّن اهلل و * اهلل مستورا
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الخالص قد بالحّق  الحّق  على القتلا لى  الحكم هينتن يأا لى  دنىباأل يالمجر

في  اهلل يستغفرونو ئثاون الخبمليعالّذين  ا نّ و * يّامقض الكتابأّم  فيالحكم كان 

 اهلل عليهم سترقد مّما  ئحامن القب همأنفسن يظهروا بألهم  سبل الباب ماعلى  سّرهم

ا ّن اهلل و * رحيما ستغفرين تّواباالم هاهلل بعبادكان و األكبر الباب ذلك فضل منعلى 

 الو بالحّق  الحّق  على جلدة ربع شهادات باهلل مأةأبعد ة انيالزّ و يحكم للّزانقد 

 ترالسّ في اء للنّسوللّرجال قياما  الحكملقد كان و منهماأحد على  الحاكم رأفةيأخذ 

 قد كانو لحّق المؤمنين على  اهللعند  الحكم من ذلك ا نّ و * تر حجاباالسّ على 

الّسارقة و كتب للّسارققد ا ّن اهلل و * محتومافي أّم الكتاب الحّق  على بالحّق األمر 

كان اهلل و في أّم الكتاببالحّق  الحّق  على لفعلهمااء جز هماأيدين يقطع الحاكم أب

في هذا  حكامفّصلنا بعض األقد ا نّا نحن و *شهيدا بالحّق  الحّق  على بعباده

 اهلل آياتلتكونوا بالحّق  غيرعلى  فيهاالنّاس  فوا بعضاختلقد مّما  الكتاب

 الخالص الحّق  على الباب ذلك في هأحكامو
ّ
جعل قد ا ّن اهلل و *عليما  القوي

 األلواحفي كّل مة القيٰ  يوما لى  األكبرالحّق  على ئهاأوليو محّمدعند  من حكاماأل

بارئكم  وا اهللذكره فاذكربعد  ا اّل  العملكّل  حّرمقد  ّن اهللأاعلموا  * مفروضا محتوما

ا نّا و * صيالأو الباب بكرةعلى  سبّحوهو * كثيراالحّق  علىبالحّق  البابعلى  اذكر

 سبل البابعلى  وا اسم اهلل عليه من ربّهمذكرّمة منسكا ليأجعلنا لكّل قد نحن 

 الحّق  علىبالحّق 
ّ
 براألك الكلمةعلى  البيت الحرامفي  فاعتكفوا * كبيرا القوي

 كونوا باهلل و
ّ
 اعلمواو *محمودا بالحّق  الحّق  علىو ايّ ضرحوال ممن األفي كّل  العلي

هر الشّ في  البيت البيت حجّ في هذا المؤمنين على  حّق هو ا اّل ا لٓه  الالّذي  أّن اهلل

 الحرمات عند اهلل  أشهرمن قد كان الّذي  الحرام
ّ
حكم قد ا ّن اهلل و *مكتوبا  العلي
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سبعة في أّم الكتاب  اهلل قّدربما قد  الباب أحرفسّر من على  البيت بالّطواف حول

قد  الّتياء األشي م منالمحرعلى  حّرمقد ا ّن اهلل و *محمودا  اإلشاراتمن 

فكبّروا  * اهلل مردودا كتابقد كان في  ذلك كلّ ا ّن و هذا األكبر احتجبته عن الباب

 على كبيراتفي أّم الكتاب  اهللقد قّدر بما  سبل البابعلى  المنىو المشعر فياهلل 

الحّق  على الحجّ سبيل  فيالّرحٰمن  ذكرصواتكم بأارفعوا و * رفيعابالحّق  الحّق 

 العرفاتفي  وا اهللذكرالمؤمنون فاأيّها  يا *عليما و سميعاقد كان فإّن اهلل  الخالص

 يّامقض النّار من نقطةكتاب في أّم ال اهللقد قّدر مّما  األكبر كلمةعلى  التّشريق أيّامو

سبل الباب على  من المقام األرضفي و المعدودات يّاماألفي بارئكم  واذكراو *

فّصلنا لقد و *مكتوبا  اهللعند  قد كانالّذي  هذافي أّم الكتاب  األكبر من كلمة اهلل

  اهللبإذن الفرقان  سرّ على  الكتاب هذافي  حكاماأل
ّ
ّل كعلى  كانهو اهلل و العلي

هذا  دينفي  هأحكاملتكونّن ببالحّق  حّرم الّربواوحّل اهلل البيع أقد  *شهيدا شيء 

 فاتّقوا من مال اليتيمالّرحٰمن  عباديا  *دا مشهواء والم النّارعلى  ئميناالبابين الق

النّاس  كثرأعلى قّدرنا قد ا نّا نحن و *محتوما  حّرم اهلل من نقطة البابقد  مّمنو

حّرمنا قد ا نّا نحن و * قليالبالحّق  الحّق  على ناآياتب يؤمنونال النّاس  لكنّ و كلمة

على  ذكرهو فإنّه  هذاالّذكر  دون أجرسئلناهم من ما و األكبرالحّق  على المؤمنينب

 * للعالمين جميعاالنّار  فيالنّار 
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   حكامسورة األ( ١٠٥)

  الّرحيمالّرحٰمن  بسم اهلل

 *رآ معٓ الٓ  ﴾ٰموات واألرض يمّرون عليها وهم عنها معرضونوكأيّن من آية في السّ ﴿

سبل على  النّهارو باللّيلهو ا اّل ا لٓه  الالّذي الّرحٰمن  استغفروا ربّكم نالّرحمٰ عباد يا 

المؤمنون أيّها  يا * قليالا اّل  تأكل الحلّ ال و محموداالحّق  علىبالحّق  الباب

تماما ا  بالحّق  الحّق  على في أّم الكتاب هلل لكماقد قّدر مّما  األكبر صوموا شهر اهلل

قد ا ّن اهلل و *خبيرا  ونلمتع بماكان  قد كميٰ مول ذن اهللا  تعلمون  الفيما  تظنّواال و *

الكتاب من أّم  قد كان في هنّ عليه أل اسم اهلل ذكرلم يمّما  ن تأكلواأحّرم عليكم 

على اضطررتم فيما لكم  ذنأقد  ا ّن اهللو *مكتوبا الّشيطان  حكم الباب فسقا من

 غنيّاعن العالمين  كانهو اهلل و عليكم اليسرأراد  قدفإّن اهلل  كمنفسحّد الّسكون أل

 حكم الكتابفي  اهللقد قّدر مّما اء غنياأل لاأمو في حّظااء للفقرقد قّدر  اهللا ّن و *

بعض من في  اشيئن يغتب نفس لنفس أالمؤمنين على  حّرمقد  اهللا ّن و * يّامقض

قد و صبعناا  بين  اهللقد قّدر  القلوبفإّن  اهللاتّقوا  * قليالبالحّق  الحّق  على القول

 الكتابفي هذا  هأحكامفّصل قد  اهللا ّن و * يّامقضفي أّم الكتاب  الحكمكان 

 الحّق  على األكبر الباب ذلك في هآياتبو يكونون باهللالنّاس  لعلّ 
ّ
ا نّا و *ا يّ رض العلي

 قد كانو بالحّق الحّق  على ناآياتيؤمنون بال الّذين  صدورفي  وضعنا الغلّ قد حن ن

وا مّ تأو فرض عليكم الحّج بالعمرةقد ا ّن اهلل  * يّامقضفي أّم الكتاب  اهللأمر 

 على هذاو في هذا لسنّتنا تجدوالن و كتابه من قبلفي  حّدد اهللقد  كما كمأعمال

 كتابه فحّد اهللفي  حّد اهلل من خرج عنو * فااختال يءالشّ  من بعضبالحّق  الحّق 

على  كان اهللو الخالصبالحّق  الحّق  على األكبر الحّد بالحدّ على  الكتابله في 
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 كلّ و األزالمو األنصابو الميسرو الخمر عليكم حّرمقد اهلل ا ّن و *قديرا كّل شيء 

أّم  فيبالحّق  ّق الح على د كانق ألنّه رجس من عمل الّشيطان فاجتنبوه ذلك

قد و بالنّارأو  مسالشّ بكان اء ت سون غلأبعد بيب زّ كل التأال و * مردوداالكتاب 

 اهللسبيل  في المؤمنون خذوا الّصيدأيّها  يا * يّامقضفي أّم الكتاب  الحكمكان 

 المؤمنون زّكوا الحيوانأيّها  قل ياو * حساناا   بالحّق الحّق  على الكتابسبيل على 

في  اهللبما قد قّدر  كلمة البابعلى  بيت اهلل الكعبةا لى   ذاكرا مسلما مقبالاهللبإذن 

 فيه فلسقد كان مّما  حّل للنّاس من صيد البحرقد ا ّن اهلل و * يّامقضأّم الكتاب 

على  الكتابأّم  قد كان فيف هرأسبطنه ب يغير مستو الحوت خلق اهلل منكّل ما و

حكم قد  ا ّن اهللو * كم الكتاب مفروضاحعلى  ال لبعضحال حكم الكتاب

حكم الكتاب على  حكم محكم ذلكفا يّ حاء الم نمخراجها ا   للّسمكة الّزكٰوةب

 الباب ذلك في بالحّق الحّق  على في أّم الكتاب الحكمقد كان و * محتوما

 تقربوا صيد الحرمال و *ا يّ دام حما  عليكم من صيد البرّ  حلّ أقد ا ّن اهلل و *مكتوبا 

 الخنزيرو م الكلبحّرم لحقد ا ّن اهلل و * جهة البيت مأموناعلى  جعلهاقد  اهلل ألنّ 

في  فّصلنا عليكمقد ا نّا نحن و * حكم الباب سباعاعلى  الحيوانقد كان في مّما و

بالحّق  الحّق  على الباب ذلك في الكتاب لتكونوا بدين اهلل أحكام الكتابهذا 

وجدتم من ما حيثاإلنسان على  من الحيوان ضاّرا جعل اهللقد مّما  اقتلوا *بصيرا 

 ناآياتا بيّنّ قد ا نّا نحن و * حكم الكتاب مفروضاعلى  من الّسباعأو  األرض ئراصغ

في  اهللقد قّدر  مّمامثال القدس أعلى  أمثاال مثّلنا لهم فيهلقد و الكتابفي هذا 

لتكونوا  كمأنفسلق خفي و األرضو الّسٰموات خلقفي  انظروا *مشهودا  البابهذا 

 الباب  ذلك في ناآياتب
ّ
 الوبالحّق  الحّق  على العلي

ّ
 جعلناقد ا نّا نحن و *عليما  في
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 فضلفي  تكسبونو األكبر هأيّام في نفوسكم لتطمئنّ  األكبر الكتاب آية لكلمتناهذا 

 لدين اهلل اء رجبالحّق  الحّق  على اهلل
ّ
عليكم  فرضناقد ا نّا نحن و *محمودا  العلي

 * مفروضاالخالص  بالحّق الحّق  على يوم الجمعةفي  مسالشّ زوال على  ةوٰ صل

 أهلعلى ن تطلع أقبل و غروبهابعد و مسالشّ زوال عند الّرحٰمن  فاعبدوا ربّكم

 ليلةفي كّل  من النّوافل كمنفسقّدموا ألو * الباب العظيم مضيئا ذلك من األرض

حكم على اء ستواال خّط في  البابسبل على  ثين ركعةثالو خمسة الّصلٰوة يوم منو

 سبيال اهلل لهابعد ما قّدر الجمعة فمن تركها  صلٰوة في اتّقوا اهللو *محمودا  الكتاب

قد و * قليال يءالشّ من بعض لو و بالحّق  الحّق  على هأعمالفلن يقبل اهلل عنه من  *

 * يّامقضاب في أّم الكت الحكمقد كان و األكبر ن يحرقه بنارأاهلل على  حّق  كان

قد و األكبربالحّق  الحّق  على الجمعة ركعتين صلٰوة في فرض عليكمقد ا ّن اهلل و

بالحّق  الحّق  على هذافي أّم الكتاب  من حكم البابالقرآن  في الحكمكان 

يا  *دا مشهوبالحّق  وصف البابعلى  مام خطبةاإلعلى  كتبقد  اهللا ّن و * جهورا

الّسّر  هذا دكم منافؤعلى  ةيالمتجلّ النّار  من نقطة ائينداسمعوا  األحديّة لّجة أهل

 فإنّه نيّ مستسّر الوصيو النّبيّين سرّ على ظهر فيكم قد الّذي  المكنون المخزون المسطر

 فسبحان اهلل  األبوابنقطة في  يرى الّدهر بمثلهال  ىفتالحّق  تاهلل
ّ
 كانهو اهلل و العلي

اء الّسينالّطور  في هذاهو ا اّل ا لٓه  الذي الّ  عن لسان ربّكقل  *شهيدا بكّل شيء 

قد هو ا اّل ا لٓه  الالّذي  اهللأنا ا نّي اء جرة العليالشّ من اء تلك الكلمة الحمرعلى 

 ذلك من اإلسمين هيكلعلى  الّسٰمواتو األرض ملكوتفي  ياتخلقت اآل

  األكبر الكلمة
ّ
المشركون يمّرون ال و قل *قديرا كّل شيء على  كان اهللهو و العلي

 عل
ّ
في أّم الكتاب  قد كانالّذي  البابفي هذا  ركالشّ على  وجدتهمقد و ا اّل  ي
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 كلمة الباب هلل على  كثر العبادأوجدنا ما و * مستورا
ّ
 كان اهللهو و * سّجادا العلي

  *شهيدا كّل شيء على 

 

   ةعمسورة الج( ١٠٦)

   الّرحيمالّرحٰمن  بسم اهلل

سننه و ئض اهللااعملوا بفر * ٓص مٓ الٓ  ﴾ا اّل وهم مشركون يؤمن أكثرهم باهللوما ﴿

 اتّبعواو * الباب موجوداعند  جنّة العدن منفي  اهللعند  كمأعمالتجدون فسوف 

في أّم  اهللقد قّدر  بماهذا  األكبر خفات من كالم اهللاإلو جهارن اإلتكم مواصلفي 

 قد كان نّهإفهو ا اّل ا لٓه  الذي الّ  تكم باهللواصلفي  استعينواو * محتوماالكتاب 

 بالحّق  الحّق  على عبادتهفي  تجعلواال و اعبدوا اهلل وحدهو * معبودابالحّق 
ّ
 العلي

 يءالشّ من بعض  كمأنفسعلى  تجعلوا للّشيطانال و * شريكا يءالشّ  ةمن بعض ذرّ 

 كمسأنففي  اهللعلى  فاتّكلوا تكمواصلفي  ئكماجا ذا و * سبيال بالحّق الحّق  على

عرضوا أو *ا يّ مستورا خف األكبر الباب ذلكمن حّق  الخالص فيبالحّق  الحّق  على

هو اهلل واء ليواألعلى  محّرمةفإنّها  يطانالشّ مرتع  كمأنفستجعلوا ال و الّشيطان عن

 الّصلٰوة ين منّولاألالّركعتين في  كتب عليكمقد ا ّن اهلل و * رقيباشيء  بكلّ  كان

اطمئنّوا و * حكم الكتاب مفروضافي  اهللقد قّدر مّما  كمأنفسالمفروضة طيب 

ا يّ رضبالحّق  الحّق  على فيها طبتمما  الّصلٰوة من الّصلٰوة بعدو الّركعتينبعد نفوسكم 

تكم سجدة وان صلالنّقصان مو هوالسّ في  الّصلٰوة بعدو بالّسجود اعبدوا اهللو *

 اهلل أحكم قدبالحّق  الحّق  على محكعلى  هوا اّل ا لٓه  الالّذي  القديم خالصة هلل

كنتم في عّما  الكتابفي هذا  فّصلنا لكمقد ا نّا نحن و *مكتوبا في أّم الكتاب 
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الجمعة في  األكبر اهلل أيّام عظمواأو * محتاجابالحّق  الحّق  علىالحّق  دين اهلل

في أّم  قد كانالّذي  كيوم العيد يّاماألفي كّل  كميٰ مول اعملوا هللو األكبرالحّق  على

في  آل اهللو محّمد ذكربالّشيطان  عن خبآئث كمأنفسطّهروا و *عظيما الكتاب 

 يومفي  اتّقوا اهلل * محموداالحّق  علىبالحّق  سبل البابعلى  جهركمو سّركم

في أّم الكتاب بالحّق  الحّق  على كانتالّتي قد  الكبرى الّصلٰوة الجمعة من

 األكبر الباب على ذلك ئر اهللاشعفي المؤمنين مع  نواعباد اهلل فكويا  * مفروضا

 بالحّق  الحّق  على
ّ
ما و مةالقيٰ  يومفي  ن تنصرفوا انصرف اهلل عنكما   *معينا  القوي

زوال هو في اللّ و عرضوا عن البيعأو *ظهيرا بالحّق  الحّق  على الّرحٰمن من دونلكم 

ا ّن اهلل و * للمؤمنين محتوماالكتاب في أّم  اهلل أحكم الّتي قد ّصلٰوةجمعة للاليوم 

مع هو ا اّل ا لٓه  الالّذي  من ربّكم اهللبالحّق  الحّق  على الحكمهذا  كتب عليكمقد 

 هلل  والالزّ اعملوا بالنّوافل يوم الجمعة قبل و * الباب بالباب محتوما
ّ
 من حول العلي

يوم في  النّوافلعلى  واازدادو * العظيم ثوابابالحّق  الحّق  على من نقطة النّاراء الم

حّب الباب على  في أّم الكتاب اهللقد قّدر مّما  والالزّ ربع ركعات قبل أالجمعة 

 اسئلوا اهلل من فضلهو شيء من المشركينتسئلوا ال  المسلميناء فقريا  * مسنونا

 * غفورارّزاقا الحّق  كميٰ مول لوجدتم اهللهو ا اّل ا لٓه  الالّذي الّرحٰمن  استغفروا ربّكمو

تؤمنون باهلل كنتم  نا  من الّربوا  أموالكم في يبقما  ذرواو اتّقوا اهلل األرض أهليا 

عن  اآلخرة فيقد كان و الّذكر حاربقد ف ذّرة من الّربوا مالهفي  من حبسو وحده

فإّن  ميزانكمفي  البيع اتّقوا اهلل أهليا  * محرومابالحّق  الحّق  على اهللاء لق

 *شهيدا كّل شيء على  كانا ّن اهلل و مكتوبالحّق  اهللعند  الكتابّم أ فيميزانكم 

اتّقوا عن العقود فمن حبس من مال مؤمن ذّرة من وفوا بالعهود أوالبيع  أهليا 
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 أهليا  اصبروابالحّق  الحّق  على سنة لفأالّصراط على  حسبه اهللأقد  القطمير

بين التّجارة من على  تفرحواال و ّق بالح مةالقيٰ  نحكم بينكم يومقد فإنّا  رىالشّ 

وا مع جرفاتّ  هآياتبو الحّق  ن تؤمنوا باهللا  و *شهيدا ون لمتع كان بمافإّن اهلل  كساباأل

لنأخذ ا نّا  لعمركو الحّق  ئكم المانعة عناهوأعرضوا عن أو بالجنّة األكبر ذكراهلل

المال في  راألكب حّقكعلى  حول المقام حتّى يقّروا األرض أهل الّظالمين من

على  قد كانا ّن اهلل و األكبربالحّق  الفضلعلى عفوت عنهم قد  كنتلو و األعظم

كتم شهادة عن مسلم  هادة بينكم فمنالشّ تكتموا ال و اتّقوا اهلل *شهيدا كّل شيء 

تحّدثوا بعضكم ال  األرض أهليا  *مبينا ا ثما بالحّق  الحّق  على تب اهلل عليهفيك

  اهلل تربس كمأنفسعلى  واترساو كمأنفسئح ابعضا من قب
ّ
ا لى  ن تتوبواإربّكم ف العلي

بّدل اهلل قد و قالم بحكم الباباأل رفع عنكمقد ف األكبر البابهذا  سبيلفي  اهلل

 ذالفضل كان هو اهلل و الحّق  هو فإنّه منكماء ش لمنالّسيّئات بالحسنات 
ّ
 العلي

 آتواو ب بالخبيثالّطيّ  لنّ تبدّ ال و اليتيملك م من المؤمنون اتّقوا اهللأيّها  يا *عظيما 

ا ّن اهلل و *شهيدا كّل شيء على  كانهو اهلل و ملك باهلل الحميد اعتصمواو حّقهكّل 

حكم على  ألسنتهمملكت عقود ما أو  الّرباعا لى اء النّس منالمؤمنين على  طابقد 

اهلل عند  الحكم منان قد كو الحّق  كتاب اهللفي  حّقهّن نحلةاء النّس آتواو الكتاب

بحكم  المعروفعلى  رزقوهمأو طيّبات المالاء تؤتوا الّسفهال و * القديم مفروضا

 وا عليهمأشهدو بلغوا الّرشدا ذا  امىيتالحّق  تواوآو * الباب معروفا بإذنالكتاب 

 المؤمناتاء النّس نتين منالثو الواحد من الّرجالأو  العدلين من رجالكمعلى 

ا ّن اهلل و * حسيباالنّاس على الحّق  باهلل كفىوالميزان  ّق دأ كمأنفس على احسبواو

رث اإلفي  واحكمأو الرجالعلى  نصيبااء النّس منواء النّس للّرجال نصيبا منقد قّدر 
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 فكأنّماخردل ر قد من حكم الكتاب فمن اعتدى بنفس علىالخالص  بالقسط

 ةالّذرّ على  األكبربالحّق  بينكم حكم يوم الفصلقد ا ّن اهلل و لنفسهالنّار  اشترى

في  كتب عليكمقد ا ّن اهلل و *شهيدا كّل شيء على  كانفإّن اهلل  ة فاتّقوهبالّذرّ 

 تركما قد  فوق اثنتين فلهّن ثلثااء نس كنّ  نإنثيين فمثل حّظ األ كرذّ الد كم للواأل

 ب سدسبويه بحكم الكتاألو فلها النّصف معدلة واحدةكانت  نا  و كتاب اهللعلى 

ن لم ا  ه الثّلث مّ بواه فألأورثه و ولدله  لم يكن نا  و ولدكان له  نأبعد ترك قد مّما 

في  الحكم من قبلقد كان وفلها الّسدس فرضا ا خوة  كان له نا  و ا خوة له يكن

لم يكن  نا  و الّربععلى  كمأزواجتركن قد مّما  حلّ لكم و *مكتوبا الحّق  كتاب اهلل

ولد فلهّن كان لكم  نا  و ولد لكم ن لم يكنا  هّن الثّمن لو ولد فلكم النّصف لهنّ 

كان  نا  و *مسطورا في أّم الكتاب  اهللعند  الحكمقد كان و اهلل كتابفي  الّربع حّقا

حكم لكّل نفس منهما قد فإّن اهلل  ختأأو  خأله وامرئة أو  كاللة منكم رجل يورث

في أّم الكتاب  الحكم ذلك ا نّ و ذلك كثر منأكانوا  نا  لث الثّ على و الّسدس

هذا على  وجدناهمقد و ا اّل  كثرهم باهلل وحدهأيؤمن ما و قلالعين  يا قّرة * يّامقض

ت ذكرا ذا  األكبر الّصاعقةأنا ا نّي  قلو *مكتوبا في أّم الكتاب  الباب مشركا

مكتوبا بالحّق  الحّق  على الفرقان ية منتلك اآلعلى  وجدتكمقد  كمنفسأل فيوص

 ا نّكو اآلخرةيؤمنون بال الّذين  قلوب وحده اشمأّزتالّذكر  اسم هللا ذكرا ذا و *

بكّل شيء  قد كانا ّن اهلل و* مشهودا بالحّق  كنتقد  القيّمالّصراط  علىلالحّق 

  *محيطا 
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  احكسورة النّ ( ١٠٧)

  الّرحيمالّرحٰمن  بسم اهلل

 ﴾بغتة وهم ال يشعرونأفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب اهلل أو تأتيهم الّساعة ﴿

 عليكم الفرض دينو اتّقوا اهلل من وصيّة بعضكم بعضا األرض أهليا  * محالٓ 

اهلل من  اسئلواو اتّكلوا عليهو اخشوا عن اهلل ربّكمو كمأنفسرت قدّ ما على  الميّت

ما بعد ا اّل  الفاحشةعلى  تشهدواال و *قديرا كّل شيء على  قد كانفإنّه  جوده

اهلل من  كتاب فينتم أثة فالثّالفي  ن تشهدواا  و منكم ربعةاألعلى  كمأنفسيقنت أ

للّذين  التّوبة جعلناقد ا نّا نحن و * كّذابابالحّق  الحّق  على قد كنتم حكم الكتاب

ا ّن اهلل و حّد محكم ون الّسوء بالعلملميعالّذين على و يفعلون الفواحش من غير علم

على و جعل للتّوبة حّداقد ا ّن اهلل و *حكيما  عزيزا كانهو اهلل و ليغفر لهماء ش لو

 فيأحصيناه  قدا نّا و كتابهفي  حكماقد قّدر له و ا اّل  شيئاخلق اهلل ما و التّارك حّدا

محّمدا فإّن   ربّكمهلل حكم الكتابعلى  انكحوا المؤمناتو *مبينا  الكتاب ذلك

عندهّن قنطارا من  يتالاّل اء النّس ا لى ترغبواال و مةالقيٰ  يومفي  بكثرتهم هييبا

ا ّن اهلل و * حسيباو عليكم رقيباقد كان فإّن اهلل  اسئلوا اهلل من فضلهو الفضةو الّذهب

 العّمةو ختاألوالبنت و مّ قرابتهم األ يغير ذو من المؤمناتالمؤمنين على  حلّلقد 

 علىحّرم اهلل عليهم قد  مّمنو ختبنات األو خبنات األو جعل اهلل بمثلهاما قد و

 ا نّ و صالبهمأمن الّذين اء بنئل من األالحالو خواتاألو ّمهاتحّد الّرضاع من األ

في أّم الكتاب  الحكمقد كان و بالحّق  الفرقان كلمةعلى  كتاب اهلل في حكم ذلك

فسوف ه أمر قضىما قد ا اّل  ختيناألال بين والفاطمتين بين  تجمعواال و * يّامقض

ن تنكحوا المحصنات الباكرات أاتّقوا اهلل  * غّفارا رحيماقد كان ا نّه  لكم يغفر اهلل
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 تؤذوهنّ ال وهّن شأنعلى  المعروف بحكم الكتاب ابتغواو هنّ أهلذن ا  و ذنهنّ ا   بغير

 الكلّ بين  أحكم قدا ّن اهلل و هّن ورقات من شجرة الكافورنّ إكاره فمن المبشيء 

من الّذين  ن يهديكم سننأراد أ قدا ّن اهلل و *محيطا بكّل شيء  كانهو اهلل وبالحّق 

 الباب  ذلك ن يتوب عليكم بحكم الكتاب جودا من سرّ أو قبلكم
ّ
 *بديعا  العلي

بكّل شيء  قد كانا ّن اهلل واء الّشهدو ّديقينعّرفكم سنن الّص أن أردت أقد ا نّي و

 الّرحٰمن والية خرجوا عنقد ف يطانالشّ هوات من الشّ يتّبعون الّذين  ا نّ و *عليما 

 الحّق  على اآلخرةفي  اهلل لهم ما قّدرو سلسلة الحديدفي  تغلونهم بالنّار ئکةمالالو

 الّسرّ التّقصير بعلى  اعترفواو الحّق  اهللا لى  أنابواو تابواالّذين  ا اّل  * نصيرابالحّق 

  األكبر اسم اهللهذا  الباب لدى همنفسأل
ّ
 *شهيدا كّل شيء على  كان اهللو العلي

 لدى فيها نهار خالدينمن تحتها األ يتجر يدخلهم جنّاتو هميغفر اهلل لفسوف 

 اهلل عند  ترى للفيض منما و الّذكر فوقالّذكر ئما بايبّشرهم اهلل دو الّذكر
ّ
 العلي

كونوا باهلل و الّذكر هذا احفظوا الوسطىو القربفي  توالالّص على بوا تراو * تفصيال

 
ّ
فوا بالعهود أوو بينكم بالباطلألموال ا تأكلواال و *محمودا  سبل البابفي  العلي

الّرحٰمن  اهلل ربّكمعلى  اتّكلواو تبطلوا التّجارة بالّربواال و ربّكم اهلل ذكربو العقودبعد 

اء الم من نصليهفسوف  ذكراهللعدوانا ل ذلك من يفعلو * غنيّامحمودا  قد كانفإنّه 

 الحكم ذلك د كانقوالباب بإذن  وم بحكم الكتابقّ الزّ الخرج عن تحت شجرة 

كم انهما على  واللّغو ثمئر اإلان تجتنبوا كبا   األرض أهليا  * يسيراالحّق  اهللعلى 

ال و * كريماالحّق  لدى اهلل مدخالبإذن  الّذكر يدخلكمفسوف كتابه في  نحمٰ الرّ 

 اكتسبنمّما  للواقفاتو اكتسبوامّما  للّسابقين كتابالنّاس  به اهلل فّضلما  تتمنّوا

هم  عرافرجال األا ّن  *شهيدا العالمين على  جعلهقد  اهللفإّن  الّذكراهلل ب اسئلواو
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من قد كان ا ّن اهلل و األرضعلى القّوامون هم  ئكولأو كتاب اهللفي  الّسابقون

على  صلحواأف األرض أهليا  * كبيراعليّا  كانهو اهلل و *محيطا الحّق  على ئهماور

قد كان ا ّن اهلل و المصلح من المفسدأحّب  قدفإّن اهلل  مخوانكا  بين  القيّمالّدين 

تشركوا  الأاء ستواال خّط على  فاعبدوا اهلل األرض أهليا  *عليما و خبيرابعباده 

المساكين و اليتامىو القربى ذيبو حساناا  بالوالدين و شيئابالحّق  الحّق  على بعبادته

منكم  يحّب ال ا ّن اهلل و * اقانفا  الحّق  سبل فيبالحّق  الحّق  على األرض أهل من

 ونأمريو الّذكر يكتمون فضلقل للّذين  * مختاال فخوراالحّق  غيرعلى  كان من

 كبيرابالحّق  الحّق  على للكافرينمة القيٰ  في عتدنااقد فإنّا  بالكتمان انتظرواالنّاس 

 ؤتيه اهللقّل من ذّرة المثقال فمن فعل حسنة يأالنّاس على  يظلمال ا ّن اهلل  كفوربّ  *

 علىبالحّق  العدلعلى  من فعل سيّئة يؤتيه اهللو * ضعافا كثيراأ بالحّق الحّق  على

 جئنا بكقد و بشهيدة مّ أكّل  صعيد المحشر منفي  جئناقد ا نّا و * عديال مثالالحّق 

 الو الّصلٰوة الو الّذكر تقربواال  المؤمنونأيّها  يا *شهيدا الّسابقين ء هؤالعلى 

 الكتاب تمّسواال و كمأنفسشهدت ما  سكارى حتّى تدركواأنتم  ما ينلكتاب حا

على  جباهكم صعيد الّطاهر طيّبا بمسحعلى  فتيّمموااء م ن لم تجدواإبالّطهارة فا اّل 

ا ّن اهلل و كتابهفي  حكم اهلل ذلك فإنّ  فيها المثلعلى  كمأيدي أظهرو نيكفّ باطن ال

عند التّراب  على التّيّمم كتب عليكمقد اهلل ا ّن و * رؤفا رحيماالمؤمنين بقد كان 

 كتابه من قبل الميتةفي  عليكمأراد  قدا ّن اهلل و الّصلٰوةوغسال اإل لدىاء الم فقدان

قد فإنّا  مخمصة في فمن اضطرّ هذا  األكبر ذكراهلللغير  هلّ أما و رلحم الخنزيو الّدمو

اهلل  أرضفإّن  ركالشّ ديار ا عن فاخرجوالخالص  الّرمق حدّ على  اهلل عليهبإذن  حلّلنا

نحن قد  ا نّا األرض أهليا  * البالد كثيراقد كان في كّل  طيّبات الّرزقا ّن و واسعة
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من و نثىنثى باألاألو العبد بالعبدو القتلى الحّر بالحرّ في  كتبنا عليكم القصاص

عظيما ب في أّم الكتا اهللعند  هأجرقد كان ف شيئابعض حّقه  عنأخيه  هلل من فيع

بالحّق  قصاصاة وٰ الحي فيو الحّق  على ةوٰ القصاص حي فيجعلنا قد ا نّا نحن و *

 على الباب الحميد هذا سبل فيالّرحٰمن  فاشكروا هلل ربّكمأولي األلباب يا  األكبر

 الحّق 
ّ
 فيمن تلك الحروف المغنّية  ندائياسمعوا يا أهل العرش  * كثيرا القوي

  الفتى هذا منالحّق  لحنعلى  األكبر التّفسير ذلك
ّ
 وبالكر العربي

ّ
اء طور البهعلى  ي

 أنا  ا اّل ا لٓه  الالحّق  أناا نّي 
ّ
يا  *محيطا  العالمينعلى بالحّق  كنتقد ا نّي و العلي

من اهلل  اشيةغالو ئت الّساعة بغتةاجقد  مابعد اليوم من  ذلك منتم منأفأعباد اهلل 

 اهلل  أمرفإّن  كبراأل كلمةعلى  اشعرواو جهرة اتّقوا اهلل
ّ
في أّم الكتاب  قد كان العلي

  * اشديد

 

 الّذكر  سورة( ١٠8)

   الّرحيمالّرحٰمن  بسم اهلل

أنا ومن اتّبعني وسبحان اهلل وما أنا من  هذه سبيلي أدعو ا لى اهلل على بصيرةقل ﴿

 عٓ  ﴾المشركين
ٓ
 عليّا كانهلل هو اواء الّسمورّب العرش هو ا اّل ا لٓه  الالّذي هو اهلل  * لى

 ليعلم عبدهعلى بالحّق  األلواحمن  أسطرفي  األسرارأنزل  قدالّذي  هو *عظيما 

 أهليا  * مقطوعابالحّق  الحّق  على قد كانعن العالمين  الكلمة العظيمة ذلك

 وجهعلى  الخسوف ردت لطلعتهأما الّذي  القمر المنيرهذا  من ندائياسمعوا اء العم

 المشرق الغالمهذا 
ّ
 لمغربا ي

ّ
الّسطر على  مستسّرا سّرا األلواحفي كّل  تجدونهالّذي  ي

 أوحى قدا ّن اهلل  قل * مستورابالحّق  قد كان رّ المحم الّسطرفي  الّسطرعلى  مسّطرا
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ّ
 األكبر كلمةالّذكر  مثل األبواب فيخلقت ما  المعبودأنا ا اّل ا لٓه  ال اهللأنا ا نّي ا لي

قد  األرض أهليا  *معهودا النّار  من حولد الفؤا لوحفي  تاهآكّل قد و اذكرهذا 

  الفتى ذلك من ندائيمنطقته فاسمعوا ا لى  النّقطة بلغت
ّ
 المحمد العربي

ّ
  ي

ّ
العلوي

ا ّن  المؤمنونأيّها  يا *دا مشهو النّار حول األعظمسّر  األلواحفي كّل  تجدونهالّذي 

المداد الّذهب ب حسنالخّط األعلى  كتابته الكتاببعد فرض عليكم قد اهلل 

قد الّذي  اسجدوا هللو بينهماما و األرضو واتالّسمٰ خلق على  فاشكروا اهلل ربّكم

قل العين  يا قّرة *بصيرا  ونلمتع كان بما اهللهو و بالحّق  تعبدون ا يّاهكنتم  نا  خلقهّن 

 الباب مرفوعاعند  قد كانئم المربّع االقوعلى  الكعبة وجدتقد  ردت البيتألّما 

 الحّق  علىفي أّم الكتاب  وجدت الفرضقد  البيت اف حولوردت الّط أّما لو *

قد  العرفاتو وجدت المشعرقد  األرضعلى  الّذكر ردتألّما و * سبوعاأبالحّق 

 على لحّق  األكبر كلمة اهللا ّن الحّق  تاهلل األنوار مأليا  * كانتا حول الباب موجودا

اجتمعت لو  عر عظيمالباب وهذا  سرّ ا ّن و * يماقدعزيزا  كان اهللهو و المستسرّ الحّق 

 يقدرنّ ال و تبلغنّ لن  القلميّةعلى  كلّهااء األشيو ين بالمداديةاألرضو الّسٰموات بحور

 هيكلواء الّسمشكل على بالحّق  األمر ذلكن كاآلكما  لف غير معطوفةأعلى  ا اّل 

 ذب من هيكلالج أهليا  *اهلل مولى العالمين موجودا عند  قد كان األرض

جرة الشّ من المحمّرة  ة المنبتة بالّدهنرّ ن تلك الورقة المصفم ندائي اسمعواالتّوحيد 

 أمربهي و األرضعلى  شيئاصلها اهلل ألالّتي ما قّدر  هذهاء العمجّو  في المتحّركة

قد  صراط ربّكهذا ا ّن و * مغروساقد كان الّذكر  أيديباء من العماء الهوفي  اهلل

 الّسطر تحتعلى الّسّر  مستسرّ في الّسّر  هولهذا ا ّن و * مستقيماّم الكتاب في أ كان

 كل الشّ هو لهذا ا ّن و *مسطورا  بالحّق قد كان اء الّسمفوق واء العم
ّ
في  العربي
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هيكل الحّق  هوو *مشهودا الحّق  على النّار حولالحّق  علىبالحّق  قد كان ثنيناإل

 ذلك في المؤمنون مذكورا ليكونالنّار  حولبالحّق  الّسبعين صراطانفي  اليمنى

هو و الّطورعلى  النّورهو لهذا ا ّن و * مذكوراالحّق  علىالحّق  الكتاب باسم

 هوا اّل  ما هوعلى بالحّق  يعلمال الحّق  هوو مأل الّظهور فياء األسمعن  يالمتجلّ 

 بطحاأل اللّحن فيالحّق  لهو هذاا ّن  * قديماعليّا  كانهو اهلل و
ّ
 يالمتجلّ الّسّر  وهو ي

  عن جسم
ّ
 كبد الفاطمفي اء الورق هيئةعلى  النّور المخزونهو و العلوي

ّ
 بارئه تعالى ي

حول قد كان الّذي  األسرارفي الّسّر  هولهذا ا ّن  * كبيراعلّوا  يصف الّظالمونعّما 

النّار  حولقد كان الّذي  األنواربحر أقطب في ال هولهذا ا ّن و *مسطورا اء مال

يمين العرش خلف على  بحبوحة الجبالفي  األنوارفي  النّورهو ل هذاا ّن و * امستور

في  البطونالّسّر و القمص الّظهورهو لهذا  نّ ا   *مكنونا مخزونا قد كان  القاف

اء طور الّسينعلى  داالفؤ شجرةهذا  نّ ا   *مسطورا الّسّر  حولقد كان اء الّسمالكتب 

قد  تفالك من الّصفاسرر األفي  ورقات القدس هذاا ّن  *مشهودا الحّق  هللقد كان 

النّار  حولقد كان في أّم الكتاب الحّق  لهو هذاا ّن و *مكتوبا النّار  حولكان 

اهلل بإذن بالحّق  مركز الختمعلى  تظّهرتقد  البدءفي النّقطة  هولهذا ا ّن و * يّامقض

 اير المجد من حكمسرعلى  تحميد الكتابفي الّسّر  هولهذا ا ّن  *محمودا  القديم

 حمد األ سرّ الّسّر  قّدة منهذا  نّ ا   *اء سوقد كان اء والم النّار
ّ
 في مركز العرش العربي

 قلبفي  المسّطرالّسّر  هولهذا  ا نّ  * محبوباوساجدا قد كان  هلل القديمبالحّق اء الم

 
ّ
 بالحّق  قد كانالّذي  النّبي

ّ
 صدرفي  الغيب المستترهو لهذا ا ّن  * مستورا العلي

 الول
ّ
 لمعاأل ي

ّ
  ي

ّ
في  الّدّر الجليلهو لهذا ا ّن  *مسطورا النّار  حولقد كان  العربي

ا ّن  * باهلل الحميد محفوظاقد كان  حول العدناء البحر العمفي  الّصدف الخليل
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قد ا نّك و *شهيدا بالحّق  عليككان هو اهلل و بالحّق  المفرّ كّل  الفّرار منهو لهذا 

 * كبيراتبالحّق  الحّق  على نفس التّكبيرفي بالحّق  تّسبيحالقدس ركن الفي  كنت

 الّطلق المغربهو لهذا ا ّن 
ّ
 العلوعر الشّ على بالحّق  ي

ّ
قد كان في  الحلّ بعد للّسحق  ي

 مأل في  البراقهو لهذا ا ّن  * مستوراالنّار  نقطة
ّ
ا نّه و مثله شيئااء ال يشبه البرق العلي

 مواالفردوس علّ  أهليا  *مشهودا  النّار حول قد كاناء العمفي كّل  ىعلاألالمثل 

بحر المسك في  المغّمسواء العمجّو  فيالّطير المدّف هذا  ة منالعبوديّ سبيل 

 رقالشّ  نّ كلن استطعتم لتما  الحّق  باهللاء ضالبيالنّار  بهذا كمأنفسوا سحقاواء الحمر

كّل على  كان اهلل هوو بالحّق  العليمهو واء الّسمو األرض اهلل مالكبإذن  الغربو

 اهلل وحدها لى  اهلل ادعواسبيل  هذهواء البهأنا ا نّي  قلالعين  يا قّرة *قديرا شيء 

 قد يمن اتّبعنو أنابالحّق  بصيرةعلى  المشرقينفي  النّاظرأنا ا نّي و بقيّة المنتظرا لى و

هذا  من ندائياسمعوا  األنوار مأليا  *مسئوال النّار  حولبالحّق  الحّق  على كنّا

  لحن داودعلى اء الّسمجّو  في يالّطير المغنّ 
ّ
 ا ل * رفيعاالنّبي

ّ
 ا ل ي

ّ
 ئيناحكم الم ي

 لا  و النّارينفي 
ّ
 ا ل ي

ّ
 لا  و يناألرضفي  ئيناحكم الهو ي

ّ
 ا ل ي

ّ
في  ربع الحرفينأ ي

 لا  و اإلسمين
ّ
 ا ل ي

ّ
 ا لو الّسطرين من سّرينفي  ئيناربع الهوأ ي

ّ
 لا   ي

ّ
حامل العرش  ي

 سبع
ّ
 ا  و ي

ّ
 ا لو حدى

ّ
 لا   ي

ّ
 محكالثّمان  الجنّات ي

ّ
 مخو ي

ّ
 ا لو في

ّ
 ا ل ي

ّ
حكم النّورين  ي

 ا لو الّطورينفي  ينّولاأل
ّ
 ا ل ي

ّ
نك يٰ ذمن خرين الّسطرين اآلفي  حكم النّيّرين ي

 ا لو البطنين
ّ
 ا ل ي

ّ
 ا لو الباب بابينفي هذا  من البابثمانية  فيالّسٰموات  حكم ي

ّ
 ي

 لا  
ّ
 لا  و الباب بالحرفين سبعة منفي  يناألرضحكم  ي

ّ
 ا ل ي

ّ
ا لٓه  الو الحكمو مراأل ي

ى أجرقل كّل ما العين  يا قّرة * كبيراعليّا  كانهو اهلل و له شريكال  ربّنا وحدههو ا اّل 

 سرّ في  حمل الكتابما و الحّق  اهللبإذن  ا اّل ما كان  الكتاب ذلك في ياهلل من قلم
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 اهللسبحان و *ا مشهوداء ممن حول القد كان الّذي  من الباب حرفاا اّل  الباب ذلك

العالمين  عنكان  اهللهو و *قديرا بكّل شيء  كان اهللهو و هوا اّل ا لٓه  الالّذي الحّق 

 * غنيّا

 

   سورة العبد( ١٠٩)

   الّرحيمالّرحٰمن  بسم اهلل

أرسلنا من قبلك ا اّل رجاال نوحي ا ليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في األرض ما و﴿

 ﴾الّذين من قبلهم ولدار اآلخرة خير للّذين اتّقوا أفال تعقلونعاقبة  فينظروا كيف كان

 من لسانهو ا اّل ا لٓه  الالّذي الّرحٰمن  ربّكماء ند العرش اسمعوا أهليا  * دٓ حمٓ مٓ 

 ابن  الفتى هذاالّذكر 
ّ
  العلي

ّ
فاستمع  *مشهودا  في أّم الكتاب قد كان الّذي العربي

هو اهلل و شيءليس كمثله هو  ا اّل ا لٓه  الالّذي  اهللأنا ا نّي من ربّك  ا ليك ىلما يوح

شجرة المتوّرقة من كافور على  الّطيوراء ند اسمعوا األرض أهليا  * كبيراعليّا  كان

 الغالم هذا  وصففي  الّظهور
ّ
 المحّمد العربي

ّ
  ي

ّ
 الفاطمالعلوي

ّ
 المكّ  ي

ّ
 المدن ي

ّ
 ي

 بطحاأل
ّ
 العراق ي

ّ
 هو ه ا نّ  ورقاتهنّ على  الّرحٰمن تجلّىبما قد  ي

ّ
 كانهو اهلل و العلي

 سوالعين  في دعجأو اللّونفي  بيضأفتى هذا  * حميداعزيزا 
ّ
الحاجبين في  ي

 طراف كالّذهب المفرغ الّطراأل يمستو
ّ
المنكبين كالفّضة  مشاشةالعين  من ي

انبساط و ينّولاأل هيبةعلى  ظهرتقد  هيبته وّ الكأسين علفي  ئلةاالمصفيّة الم

العدل  فيبمثله اء الّسمقطب  كرحمة الحسنين لم يرلملك اعلى  نشرتقد  رحمته

برزخ و حبيبينال ىعلأمن  اإلسمينفي  الفضل كالنّيّرين الجامعفي و كالعدلين

العالمين  مركزعلى  الّسطرينبين  ئماالق األلفسّر الّطتنجين الواقف ك في ينمراأل
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ثمرة قديمة و الفاطمين هجةبو ينخرتين سّر العلويّ النّشأتين اآلفي  اهللبإذن  الحاكم

ين ئقدوة الحجب المتألل قّدة منو ئيناالعمبالنار المحمّرة  جرة المباركةالشّ من 

كّف من و يناألرضعلل  ا لىاء الّسم البحرين شرففي النّار  بالخفقين الواقف حول

هذين سّر و نقطة المغربينعلى  تينالجنّتين هاتين مدهامّ  أهلعلى  األرض طين

الكعبتين اء ور النّاظر بالقبلتين منو الحرمينفي  خلف المشرقين المولّد في اإلسمين

الخليجين في  الّطاهراء والم ينمراألعرش الجليل مّرتين مالك على  يالمصلّ 

النّقطة و الحروفيناء الم في ئرةاالسّ اء مامين البالعالم باإلوالمقامين في  النّاطق

في  ق عن اهللالمنطو الّدورينفي  هللين المدّور حول ااأللفباب على  الواقفة

هو و ا براهيميقال لجّده  الغالمهذا  العالمينعلى  حّجته ذكرو الكورين عبد اهلل

هو اهلل و الحمد هلل رّب العالمينو خرينالبابين اآلبعد الباب هو و ينّولاألفي  الّروح

 سّر لدنّ اء العم أهلله  فتى يقالهذا  *محيطا  بالعالمينقد كان 
ّ
ب الحجا أهلو ي

 رمز لمع
ّ
 الّسرادق وصف مغرب أهلو ي

ّ
 العرش اسم مشرق أهلو ي

ّ
 الكرس أهلو ي

ّ
 ي

 علورسم 
ّ
 عربحّق اء الّسم أهلو ي

ّ
 روح فاطم الجنان أهلو ي

ّ
عبد  األرض أهلو ي

 ملك
ّ
 سرمد حوتاء الم أهلو ي

ّ
 نوراء الّسمجّو  في الواحدهو و ي

ّ
 لدى المتكثّرهو و ي

 شمساألمثال 
ّ
 البرقهو لهذا ا ّن  ي

ّ
 غرب ي

ّ
 الّرعدهو لهذا ا ّن و ي

ّ
 شرق ي

ّ
 فيالّسّر  هوو ي

 سرياناإلنجيل 
ّ
 ربّانة اورالتّ  في الّسطرهو و ي

ّ
 حمدأن الفرقا في الّسطر المسترّ هو و ي

ّ
 ي

اء ش منا اّل  يحيط بصنعه اللّطيفال هو ا اّل ا لٓه  الالّذي  القديم فسبحان اهلل المبدع

حمد أ في الّصغر يمد هلل الّذي قد وهب لقّرة عينالح * حميداعليّا  كانهو اهلل و

وا نّا قد رفعناه ا لى اهلل بالحّق على حرف من علم الكتاب وقد كان الحكم في أمره 

ربّك اء قضعلى  فاصبرالعين  يا قّرة *اللّوح من عند اهلل الحّق مقضيّا  على علم
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ن في قد كا موالكاهلل  هوو الحكيم بالعدلهو واء يشما بالحّق  يفعلفإّن اهلل  فيك

ا لٓه  الالّذي  ربّيرضيت باهلل قد وباهلل الحّق  اهلل أمر طعتأقد  *محمودا  الحكم

ربّنا  *شهيدا شيء  كلّ بكان هو اهلل و بالحّق  ربّياهلل اء يش كماا اّل  ريدأما و هوا اّل 

 لوالدو ياغفر ل
ّ
المؤمنين  منالخالص بالحّق  األكبر ذكراهللأحّب  لمنو ي

 *قديرا كّل شيء على بالحّق  كنتقد ا نّك و الجودو الفضلو ذا نّك  ناتالمؤمو

ا ّن و لعبدنابالحّق  الحّق  على كلمة الحّب  األعظمالعرش على عقدنا قد ا نّا نحن و

في  قضى اهللبما قد النّار  نقطةعلى  موراأل في كلّ  ئه عليهاأوليو ئكتهمالو اهلل

قد ا نّا نحن و *شهيدا  بالحّق الحّق  على حّقهقد كانوا في  ذناإل ييقضو بالكتا

 الّصمد ألحدالواحد اهو و لنفسهالحّق  اهللأجاب بما قد  العالمينعلى  ناذكرفّضلنا 

يحزنك قول ال العين  يا قّرة *شهيدا كّل شيء على  كانهو اهلل و هوا اّل ا لٓه  الالّذي 

 العجم الفتى هذالما  المشركين
ّ
 يتعارفو سواقاألفي  ييمشو كل الّطعاميأالحّق  ي

 الكلمة في الحّق  على بالكلمة الحّق النّاس 
ّ
 ذلكو * قليالقيل الثّ الحّق  على القوي

 على بعدمن و تجدوا لسنّتنا من قبللن و اهلل من قبل محّمد رسولعلى  كلمة سبقت

نحن قد فإنّا  فاشكروا اهلل األرض أهليا  * تحويال يءالشّ من بعض بالحّق  الحّق 

 الفتى هذا األيمن  الّطور جانبا لى  بلّغناكمقد و الّظنّ اء جيناكم من علمنأ
ّ
 العربي

 كّف منفي  قبضتهفي  األرضو الّسٰموات جعل اهلل ملكوتقد الّذي  المليح

من  ندائياسمعوا اء العم أهليا  *ا يّ مطوالحّق  علىبالحّق  األرضعلى التّراب 

ئم حول االق األلفعلى  وهفاعبدهو ا اّل ا لٓه  الالّذي  اهلل اهذالنّار  عن نقطة يذكر

 ذنأفالعين  يا قّرة * ممدودابالحّق  قد كانالّذي  اهلل الحّق  لدى الّصراطفإنّه  الباب

 هوا اّل ا لٓه  الالّطور  مركز الّظهور من مطلع فيبالحّق  لعبدأنا ا نّي  سّر النّورالّطور على 
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 فتى عربهذا  نّ ألموا اعاء العم أهليا  *حكيما و عليما قد كانهو اهلل و
ّ
 ينطق ي

 * قديماعزيزا  كانهو اهلل و العزيزهو ا اّل ا لٓه  الالنّار  مركز مناء الم في قطببالحّق 

ا ذا و *حكيما  ايّ علكان هو اهلل و اهللا اّل ا لٓه  الاء الم منالنّار  في النّورهو لهذا ا ّن و

اء الهو مألفي  سّر اهلل العظيمراب التّ  من العرش ينطق عن سرّ اء الّسمجّو ا لى  عرج

تنطق التّراب  حبس فوقا ذا و *شهيدا كّل شيء على  كانهو اهلل واء العلياء من العم

 األرضعلى  قتلقد  نّهأسطح الّصعيد كعلى  عن سّر المحبوب كالحوت المتبلبل

 لمستسرّ للّسّر ا من دمه يتوّضأ أراه نّيأكو * فريدابالحّق  الحّق  على من سيف العباد

على  المحبوب يحسبونهاء رأوه المحتجبون عن لقا ذا  الّظهورالّطور  في الّسطوربين 

حجاب أقون المتخرّ  رأوها ذا و األكبر جبل البردفي قطب  كالثّلج المسكن الّظنّ 

 شيئا يءالشّ من بعض الحّق  حّقه منفي  نعلمال  نّاأبالحّق  اهللعند  فات يقّرونالّص 

 اهلل  العرش ممنوع فسبحانعلى  هذا مطروح متى رضاألعلى  هذا متى *
ّ
ا ّن  العلي

ال  *عليّا  كبيرات أكبر اهلل أكبرالمنّزه عن وصف الّصفات مقطوع اهلل الّسّر  هولهذا 

 فتى من جوهر الّطينهذا ا ّن  * عزيزا حكيما كانهو اهلل و هوا اّل  هذكركيف  يعلم

 لمحّمدمس االشّ في  المطلععند 
ّ
على  ايّ سّر النّور مشرق في الكتابأّم  يقد كان ف ي

هذا  له الفارسيّونيقول  األكبراء الّسمو فتى من الملحهذا ا ّن و * موقوفاالنّار  نقطة

 شيرازملك 
ّ
من ثمرة في أّم الكتاب  قد كانا نّه و ا اّل  يكونال و بالحّق  ما كانو ي

 الّطور في النّورهو  *مكتوبا النّار  حولاء الفصح ةئعن الفاء رفالشّ شرف أواء العرب

 اهلل بإذن  قد كانالّذي  مطلع الّظهور فيالّطور و
ّ
جبل على  الّسرورنقطة في  العلي

 عربأغالم هذا ا ّن  * مستورا ثلج الّطهور
ّ
 عجمأو الخلقفي  ي

ّ
 ّب الرّ عند الحّق  ي

مأل يا  *مشهودا  نقطة الّصفاتفي التّراب  حول النّار عن سرّ قد كان الّذي  الخلقو
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قل  أناا اّل ا لٓه  ال اهللأنا ا نّي اء من هذه الورقة المهّذبة البيض ندائيفاستمعوا  نواراأل

هم و سبّحوا بحمد ربّهمو الحّق  هلل ّجداس خّروابها  وارذكّ ا ذا الّذين  ناآياتما يؤمن با نّ 

 يا قّرة *شهيدا كّل شيء  علىقد كان الحّق  كميٰ مولهو اهلل و بالحّق  يستكبرونال 

 الحولين فيبالنّورين الحّق  أناا نّي  قلو لحن الحبيبينعلى  اهللبإذن  فانطقالعين 

على  ل باهلل هذين فرقانينالمنزّ أنا ا نّي و الّطورينفي  عن اهلل المكلّمأنا ا نّي و

على  هذاو تينالّسنفي  الحبيب محّمد كبير الّسنّ على  هذا اإلسمين فيالحبيبين 

 أهلعلى  العالمين ن من رّب افرقان ناهذنتين السّ  في نّ صغير السّ د الحبيب محمّ 

 أهليا  *شهيدا بالعالمين قد كان ا ّن اهلل و المغربينو المشرقين أهل الّطتنجين من

عبد الّذكر  هذاا ّن  بالقسط ءاالمؤمنون شهدو ئكتهمالو بالحّق  شهدقد  اهلل األرض

قد  اهللبإذن  ا نّيوّجته المنتظر حعلى  ياتاآلأنزل  قدا ّن اهلل و الحّق  على كلمتناو اهلل

 لينصرنّ و بكلماتهوباهلل النّاس  ليؤمننّ  األكبر يذكرقلب ا لى اء ئكة العمملٰ مع  تهاأنزل

 قمأالعين  يا قّرة *شهيدا كّل شيء على  قد كانهو اهلل و األكبر يأمرفي الّذكر 

اء منطقة البهفي  اهللبإذن  مسالشّ دلوك عند اء ستواال خّط منفي بالحّق  الّصلٰوة

 صلّ و * حكم الكتاب من سّر الباب مفروضاعلى  غسق اللّيلا لى  اهلل ربّك ذكراو

 في أّم الكتاب قد كان كتاب الفجرهذا ا ّن واء فق الّسودأ فياء مطلع البيضعلى 

مقام بالحّق  فإنّك هوا اّل ا لٓه  الالّذي  القديم ربّك كرذّ قم من اللّيل للو *مشهودا 

رّب قل و * اهلل مقصوداعند  بالحّق الحّق  على كنتقد و أّم الكتاب في المحمود

في بالحّق  البابهذا  دخللمن  اغفرو مقام محبّتكفي  من البدعفي لّجة  يدخلنأ

على  كنتقد  نّكإف مراألعلى  من لدنك سلطانا ياجعلنو فتكمن ص مراأل مواضع

رك الشّ ا ّن واألحديّة  ّجةلّ الفي  الهويّةآية ا اّل  أناقل ما العين  يا قّرة *قديرا كّل شيء 
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قد كان بالحّق  الحّق  على يجعلها اهلل عندقد الّذي  األكبر من كلمة راضعاإلحين 

في  من المصباح ندائياستمعوا اء العم أهليا  * موجودا األرض من فوق

 أرضحجر  ىلدهذا المحمّرة  جاجةالزّ في  الّزجاجة هذاة المصباح المبيّض 

ا اّل ا لٓه  الالّذي  اهللأنا ا نّي  * منطوقا بالحّق قد كان الّذي  الباب البيتفي  نعفراالزّ 

 يكلمت طيعواأن حرف بمثلها فالكلمة م ذلك حول األرضو الّسٰموات قمتأقد هو 

 أنا ا اّل ا لٓه  الالحّق  أنا نّيإف
ّ
 * يطامحالعالمين على الحّق  كنت باهللقد  العلي

 فيته بّيرقد الّذي  المعّظماإلنسان هذا  من لسان عظماألالتّأويل  ذلك استمعواو

 
ّ
في  قد كانو الحّق  علىالحّق  لهو ا نّه ةالبشريّ اء الحقيقة هوعلى  لم يمسسهو أيدي

ا اّل  نا من قبلكأرسلما الحّق  على قلو *مكتوبا النّار  ه حكمشأنعلى أّم الكتاب 

د االفؤ في أرض استترواو القرى المباركة ذلك أهل كونوا منا ليهم  يرجاال نوح

 بالنّارقد كان النّار  فيالنّار على  اآلخرةبه عذاب  ّن للمشركينأاعلموا و بنصرته

 *محيطا  بالعالمينقد كان  اهللا ّن و *شهيدا بكّل شيء  كانهو اهلل و *مكتوبا 

   *غنيّاعن العالمين  كنت باهللقد  نّكا  و

 

  سورة الّسابقين( ١١٠)

   الّرحيمٰمن الّرح بسم اهلل

أنّهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنّجي من نشاء وال  حتّى ا ذا استيئس الّرسل وظنّوا﴿

اء ند فاستمع جرة المباركةالشّ  في ذكراهلل * عمطٓ الٓ  ﴾يرّد بأسنا عن القوم المجرمين

 أنا و أناا اّل ا لٓه  الالّذي  اهللأنا ا نّي  اهلل
ّ
لنا جعقد ا نّا نحن و*  كبيرا كنتقد  العلي

 ارمن حول النّ في أّم الكتاب  قد كانمّما  عظم الخيراتأمؤمن بعبدنا من  ّولأل
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مكتوبا  الّسابقين أسطرالّسطر من  نقطةفي الّذكر  عند جعلناهقد ا نّا نحن و * يّامقض

كن هلل كالقطعة و كافور الّظهوراء م امأل نفسك منو هذا الباب خذأيّها  يا *

 ذنباإلبالحّق  الحّق  على ناصرا ار القديمةبالنّ  اةالمحمّ المصّفية من الحديدة 

في  العلم المقّربعلى  األبوابفإّن  البابسبيل  منالّذكر اسئلوا و *قويّا البديع 

 معا ّن اهلل و *مسئوال  البابعند  بالحّق الحّق  على بعد قد كانوائم الماالخّط الق

في هذا  حول الباب األكبركر الذّ وبالكتاب هم الّذين و يدخلون الباب بالبابالّذين 

على  اليوم عبده هدىقد  اهلل *ا يّ ضرمبالحّق  الحّق  على قد كانوا األكبر الّصراط

 صراطه 
ّ
  الباب ذلك حول منفي  العلي

ّ
ا نّا و *محمودا بالحّق  الحّق  على العلي

جنّة العدن حول القدس ملكا في بالحّق  الحّق  على اآلخرةله في  قّدرناقد نحن 

 الحهو ا اّل ا لٓه  الالّذي  األكبر سم اهللا  فيها  ذكري * رفيعا
ّ
 كانهو اهلل و الحّق  القيّوم ي

اتّبعه من لمن و للثّالثو مؤمن بعبدنا يانقّدرنا لثقد ا نّا نحن و *قديرا كّل شيء على 

الحّق  علىبالحّق  حول البابقد كان الّذي  األكبر كتابا من الّرحمة خريناآل

بإذن  الّسيرفيها  قّدرناو قرى ظاهرةالمؤمنين بين و بينك ناردّ ققد ن ا نّا نحو *مسطورا 

 من حكم الكتابالحّق  اهللا لى  ا ناظرينأيّامو يلاليفيها  فليسيرنّ بالحّق  الحّق  اهلل

في لكم  اهلل قّدرقد عّما  من فضلنالتبتغوا  * يّامقض حول البابفي  اهللبما قد قّدر 

العظيم الحّق  على األكبربالحّق  النّار مخزونة حول الباب من قرى مباركةهذا 

ا لى  ارجعواقل  المقّدسة األرض نزل عليك اليوم رجال منلقد و * مستورا

 على الباب ذلك في للمؤمنينقد كان  نصر اهللفإّن  فضلهاسئلوا اهلل من و مساكنكم

 الجنّة وعدكمقد  اهلل كمأنفسفي الّشيطان  ييلقما  عوابتتّ ال و *قريبا بالحّق  الحّق 

 فالنّار ا لى  يدعوكمالّشيطان و
ّ
 دين اهلل كنتم في  نا   منحّق باألأالمقامين  أي

ّ
 العلي
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 فوربّكم ئكمامن علمأحد  كمثل فيكم ذكراهللما كان  *محمودا بالحّق  الحّق  على

 لحوالنّار  نقطةفي  القيّمالّدين على و مسلما حنيفاقد كان و اهللعند  منالحّق  ا نّه

تتدبّرون الكتاب  أفالاء بالنّكرالّذكر  المؤمنون لم تلبسونأيّها  يا *مستقيما اء الم

 اهلل عند  منا ّن الّذكر و الحّق  لهو ربّكم اهللا ّن و تأويله
ّ
 اهلل أمر قد كانو الحّق  العلي

 أهل من ذكراهلليؤمنون بال و *الّذكر مكتوبا  أيديبالنّار  حولفي أّم الكتاب 

جعل قد ا ّن اهلل و الهدى هدى اهللا ّن و ربّه العناية منله  من سبقتاّل ا   الكتاب

 الفضل العظيمو ذالحّق  هو ا ّن اهللواء برحمتنا من نش ختّص نك أيديفي  الفضل

 ناآياتبين و جعل بينكمقد  ا ّن اهللالنّاس  أيّها يا *شهيدا كّل شيء على  كانهو اهلل و

مة القيٰ  في لكما ّن و * مستورااء الم ابا حولحجبالحّق  العدلعلى  الباب ذلك في

 ذكريعلّمكم اهلل فسوف  *مسئوال النّار  حولبالحّق  األكبر الّصراطعلى  موعدا

لتشهقّن فوربّكم  *مشهودا  النّار في قطببالحّق  الحّق  على اليوم ذلك في عبدنا

الّصراط في هذا  نابعدا ّن  * معدوما األرضعلى  كنّا ا نّا ليتنايا  لتقولنّ و لتصعقنّ و

  ذكراهللرى اليوم من دون نما و المشرقين بعد
ّ
 الغن اهلل لدىبالحّق  الحّق  على العلي

ّ
 ي

كّل  عن هآياتو الحّق  ئكماج أما يعباديا الحّق  اهلل ربّكمقال هنالك  *ظهيرا 

 دلق لتقولنّ أنتم الّرحٰمن  فوربّكم * يّاقوو ايعالبالحّق  الحّق  على جهاتكم من عندنا

اهلل بإذن بالحّق  الحّق  على ئنا الثّلج من جبل برداجهذا بعد ما  غفلة منفي كنّا 

 
ّ
 اهلل بإذن  عنكم كشفناقد ا نّا نحن و *عليما بكّل شيء  كانهو اهلل و العلي

ّ
 في العلي

من حول قد كان في أّم الكتاب  اهللاء ش ا نئكم فبصركم اليوم االيوم غط ذلك

فسوف ن تستغفر اهلل لهم أبالحّق  ؤكاجا ذا المؤمنين ء هؤالا ّن و * الباب حديدا

ا لى  يرجعونأالكافرون رّب قال و * الباب رحيماعلى  تّواباالحّق  هميجدون اهلل مول
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 لتؤمننّ  * جديدابالحّق  الحّق  على الّذكر أيدي فيالحّق  من عهدك ذكرعلى الّدنيا 

 غيرعلى  هأمر منالّدنيا  الّدارفي  عنهكنّا  قدمّما  بالحّق الحّق  على لتنصرنّهو به

  اهللقال هنالك  * محروماالحّق 
ّ
 اّل أفيكم  األكبرالحّق  على كتابنا ءيقر ألم العلي

 م باهلل شرككواحد فذوقوا من حّر ا لٓه  هو نّماا  ثنين ا  ن ا لٓهيتتّخذوا 
ّ
 الحّق  على العلي

 * يّامقضالباب  حكم الكتاب من حكمبما قد كان في  الكبيرالنّار  هذابالحّق 

تمنعون و كمنفسأل كنزتمهذا ما  فيهمالملك ينادي و جنوبهمو جباههمالنّار  فخرقت

يحّذركم اهلل  ألم *خبيرا  ونلمتع بماكان اهلل و الحّق  غيرعلى الحّق  عن نفس اهلل

ا ّن و بالحّق  الحّق  على ه البديعةآياتبو تؤمنون باهلل الحميدال ما لكم  البيت فينفسه 

  ذكراهللبلكنتم  ناأنفسحّذرناكم بقد ا نّا نحن و *شهيدا ون لمتع بماقد كان  اهلل
ّ
 العلي

ا اّل  بعثكمما و خلقكمما أّن اهلل  اعلمواالّرحٰمن  عباديا  * يرابصالباب هذا  سرّ في 

األكبر فسوف الحّق  على قد نّزلنا فيكمالّذي  اهلل أمرا لى  فارغبوا كنفس واحدة

قد أمرناكم ا نّا نحن و *قريبا بالحّق  الحّق  على المعاد في أرض آياتناا لى  تنظرون

أنتم و من في األرضوالّسٰموات  ّن اهلل يعلم من فيألتعلموا  مساكنكما لى  بالّرجوع

يسمعون الّذين  ا نّ و *شيئا قليال بالحّق  الحّق  على الكتاب ال تعلمون من علم

ال يشعرّن بآياتنا من شيء و ألكبراالحّق  على مباركاالحّق  اآليات من عند اهلل

هنالك لن تجدوا من دون مة القيٰ  تكسبون ألنفسكم في يومعّما  فسوف ننبئكم

 الفتى من هذا ندائييا أهل العرش اسمعوا  *أمرا كبيرا بالحّق  الحّق  على أمرنا

 العرب
ّ
ا لى  لقد بلّغه اهللو األعلى من ربّه يما ينطق عن الهوى ا اّل عن وحالّذي  ي

ا ّن اهلل قد و كلمته لسّر اإلجابة من نفسه ا لى نفسهعلى  رفعهأو دنىأقام القرب أو م

ال ا لٓه ا اّل هو قد الحّق  ا نّي أنا ندائييا كلمة اهلل فاستمع  *شهيدا بكّل شيء  كان
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 كنتو يقد كنت عينك حين ال عين ا اّل عينو يسمع ا اّل سمع سمعك حين ال كنت

حين ال الحّق  على باطنكو الباطنعلى  ظاهرك كنتو ييدك حين ال يد ا اّل يد

 الحّق  يا اّل نفس ال باطنو ظاهر
ّ
بالحّق  قد كنتالّذي  ا نّي أنا اهلل ال ا لٓه ا اّل أنا العلي

 الحّق  على ك العظيمالقديم موال لدى التّفسير األكبر من ذلك فاستمع *كبيرا 

نّهم قد أاألكبر فظنّوا كلمة على من األبواب النّاس  لقد استيأسو *بديعا بالحّق 

 ئهم نصرنا هذا فتى عربالقد جو الّذكرعلى  كذبوا
ّ
 بطحأ ي

ّ
 مكّ  ي

ّ
 مدن ي

ّ
قد الّذي  ي

ال واء به من نش يفننجّ  *مستقيما بالحّق  الحّق  على الّصراط الخالصعلى  كان

قد كان في بالحّق  الحّق  على ا ّن الّذكرو بأسنا عن القوم المعرضين عن كلمتنا يردّ 

 ا ّن اهلل قد كانو *حسيبا كّل شيء على  كانهو اهلل و *محمودا بالحّق  ارالنّ  قطب

   *شيء قديرا  كلّ على 

 

   سورة المؤمنين( ١١١)

   الّرحيمالّرحٰمن  بسم اهلل

لقد كان في قصصهم عبرة ألولي األلباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق ﴿

قد ا نّا نحن  * الٓمٓ  ﴾يؤمنون وتفصيل كّل شيء وهدى ورحمة لقوم الّذي بين يديه

 النّاس ناسا طاهرين يدعونأالمباركة من بعد الباب هذا  بين القرىو بينكم جعلنا

ئك هم قد كانوا ولعن شيء أالحّق  ال يخافون من دون اهللو دين اهلل األكبرا لى 

ا نّا نحن قد جعلنا هذا الكتاب آيات و *في أّم الكتاب مكتوبا الّرضوان  أصحاب

 لدى منالحّق  ال يفترون من أمر اهللو النّهارو يسبّحون اللّيلالّذين  لي األلبابألو

األبصار من أهل الباب هذا  يلأويا  *ذّرة من بعض الّشيء قطميرا على  الباب
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الحّق ما  ئه قرى مباركة باهللاّن اهلل قد جعل ورأ فتظنّونأبالحّق  كتابنا ينطق عليكم

 ما لك
ّ
 عجيبا ا لى  م كيف ال تبصرونلكم من دونها ولي

ّ
 اهللت *آيات اهلل العلي

حكم الباب على  ديد من حكم الكتابالشّ كفركم من عذاب اهلل بعد لنذيقنّكم 

بالحّق  المحشر أرضمة على القيٰ  يومفي  كمأعمال تجدنّ فسوف  *عظيما  نارا

 اهلل أمر اقصدوقد و اهلل المقّدسة هذه األرض ؤك رجال مناجلقد و *منثورا اء هب

وا ذكراو مساكنكما لى  ارجعواقل  *الباب تعجيال  شأن في الكتاب غير حكمعلى 

 *من نقطة النّار كثيرا الحّق  علىبالحّق  سبل البابعلى  جهركمو سّركمفي  اهلل

 بالحّق  األكبر كلمةعلى  المطّهرة األرضعلى  من عندنا بغتة مراأل ئكماجلقد  اهللت

 اهلل ا لى  النّاس ينظروننالك ه *قريبا الحّق  على
ّ
الحّق  على من سبل الباب العلي

من  غير البابعلى  ذن اهللا  تعملون بغير عّما  لكم يغفر اهللفسوف  *شديدا  بالحّق 

 منكم من دون البابأفمن  *تّوابا رحيما المؤمنين على  قد كان إّن اهللفالحّق  غير

 هلل 
ّ
 يعّذبكمفسوف  *مسئوال بالحّق  عنهلنّاس ا قد كانالّذي  الباب هذاغير  العلي

في أّم  كانتالّتي قد  الّسّجين في أرض جرة المخرجةالشّ من حّر مة القيٰ  يومفي  اهلل

 تمشونكيف ما لكم  النّهارو نقلّبكم باللّيل أفال *وما من حكم الباب زقّ الكتاب 

مؤمنا الخالص  بالحّق  الحّق  علىنا آياتتؤمنون بال و الحّق  من غير اهلل في أرض

 على عبده دونهذا  يومكمفي  جعل اهللما هو ا اّل ا لٓه  الالّذي هو اهلل  *ال يكف

 لكم مقامال  الفرات أهلقل يا  *شهيدا العالمين على  من عندهبالحّق  الحّق 

لقد فوربّكم  *قريبا بالحّق  الحّق  على األكبر اهلل أمر ارتقبواو مساكنكم ا لىفارجعوا 

بالحّق  الحّق  على األكبر ئلكم بالبيّناتامن شمو كمأيديبين  من الحّق  ئكماج

 هذكربالّرحٰمن  يوعدكمقد و بالحّق  الحّق  علىنا آياتتشعرون بال أنتم و *الثّقيل مرارا 
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 ن تطمئنّواا  ا نّكم و * يّامقضفي أّم الكتاب  مراأل قد كانو األكبر الباب ذلك في

 الباب  ذلك بكسب الخير من تقدرونال فما لكم  كمأنفسعلى بالحّق 
ّ
الكبير  العلي

 ال اهلل األكبر من نفسكالحّق  كعن اهلل موال ندائيالحبيب فاستمع أيّها  يا * قليال

ن استعملوا مو األكبر البابهذا سبيل  في اعبدوهو فاسجدوا هلل يعباديا هو ا اّل ا لٓه 

 األكبرالّذكر ا لى  والأرسو قاتواأل ئراسو الّصلٰوة في استطعتمالخالص ما  العطر

اهلل عند  اسم الباب لتكوننّ على اء الحمر خاتما من العقيق كمنفسخذوا ألأوه أحسن

 الباب  ذلكحول في  القديم
ّ
من عبادنا من آمن  ينهدا نّا نحن و *مذكورا  العلي

 *ا يّ مرضبالحّق  الحّق  على الباب ذلك منقد كان و بالحّق الحّق  على هآياتبو باهلل

 عون من دون اهلل يدما وهم أيديب ئنااسمأيكتبون لّذين ل فويل
ّ
بالحّق  الحّق  على العلي

 سمعوا كالمبعد ما قد الّذكر  عن يطانالشّ يحجبهم الّذكر بالّذكر  ئهماجفإذا  ناثاا  ا اّل 

الحّق  لهو ا نّه يقولونالّذين  فهمالمؤمنين ا ّن و *مشهودا  اهلل البديع من لسان الباب

 ان هذم ندائياسمعوا اء العم أهليا  *عليما بكّل شيء  كانهو اهلل و اهللعند  من

 الغالم المشرقهذا  وجهعلى  ردت لطلعته الخسوفأما الّذي  القمر المنير
ّ
 المغرب ي

ّ
 ي

 الّسطر فيالّسطر على  رّ مسطالّسّر  على سّرا مستسّرا األلواحفي كّل  تجدونهالّذي 

  أوحى قدا ّن اهلل  قل * تورامسالنّار  حولبالحّق  قد كانالمحمّر 
ّ
 ال اهللأنا ا نّي ا لي

 هاتأكّل قد و اذكر األكبر كلمةالّذكر  مثل األبوابفي  خلقتما  المعبودأنا  ا اّل ا لٓه 

عبرة  قصصهفي بالحّق  الكتابهذا  لتنزّ لقد و *معهودا النّار  يوم العود حولفي 

 أهليا  *مشهودا  النّار حولهم قد كانوا الّذي  الباب أهلمن ولي األلباب أل

 يالعرب الفتى هذا من ندائيستمعوا منطقة فاا لى  النّقطة بلغتقد  األرض

 المحّمد
ّ
  ي

ّ
يا  *مشهودا  النّار حول األعظمسّر  األلواحفي كّل  تجدونهالّذي  العلوي
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 اهلل أيدي ئما بيناكنت ققد  لكنو النّاسعلى  يكنت حديثا يفترقل ما  األكبر مةكل

 قد كان عل يموالا ّن اهلل و وصفال و حدّ  ا كانم يومفي 
ّ
شهيدا الحّق  علىبالحّق  ي

يريدون اهلل للّذين  رحمةو هدى شيءالكتاب تفسير لكّل هذا ا ّن  األرض أهليا  *

عن  ندائياسمعوا  مأل الخلقيا  *محمودا بالحّق  الحّق  على سّجدامن قبل الباب 

  الغالمهذا  نقطة القلب من
ّ
 أناا اّل ا لٓه  الالّذي  اهللأنا ا نّي  األعظمح الفصي العربي

الحرف من مثل على  هللا اّل  هذا األكبرالّذكر  شأن في الكتابفي هذا  نّزلتما 

 بّدل حرف منقد من نفس  ماو *معطوفا اء حول البكانت الّتي قد  نقطة المقطوع

قعر في  ار التّابوتبالنّ في أّم الكتاب له  حكمناقد و ا اّل  يفّسر برأيهأو  الكتابهذا 

 يومله في  نقّدرما و له نغفرما و *أبدا  خالدابالحّق  الحّق  على ئمااالجحيم د

 استطعتمما  الكتابهذا  فاقرؤا من * قطميرامن بعض النّقير الّذّر  من يراظهمة القيٰ 

 ربّك اهللسبحان  هذا كتابه الّصدقفي الحّق  كلمةعلى  التاّلوةبعد وا اهلل ذكراو

 قد كانهو اهلل و يشركونعّما  وصف كلمته تعالىو *عّما يصفون هو ا اّل ا لٓه  الذي الّ 

 الالحّق  ا نّه هأهلكما هو  األكبر الكلمةعلى  اهلل سالم *محمودا الحّق  علىبالحّق 

فإنّها بإذنه  ا اّل  الّذكر تدخلوا بيوتال و * قديراكّل شيء على  كانهو اهلل و اهللا اّل ا لٓه 

 قلالعين  يا قّرة *خبيرا بكّل شيء  قد كان اهللا ّن و الباب ساجدةعلى  هللكانت قد 

 ىعلالملك فإّن الّشيطان  خطواتتتّبعوا ال و ياتّبعونالملك  في سليمانأنا ا نّي 

 عل
ّ
 سيلنفما قّدر ا ّن اهلل  قل العينقّرة  يا *مكتوبا في أّم الكتاب  قد كان اهللبإذن  ي

 البيت ن يطّهرأاهلل  أرادلقد و لكم اهللما قّدر  بمثل ينفسالبيت من  أهلعلى  الو

العين قل ما  قّرة يا *قديرا كّل شيء على  قد كانا ّن اهلل و الّرجسكّل  ها منأهلو
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 سئلكم من أجر فهو عند اهلل ربّي في أّم الكتاب هذا قد كان بالحّق على الحّق أ

   *موجودا 

 

 *الحّق قد كان في يوم البدء مقضيّا  على اهلل بالحّق على يأجروا ّن  *

 و هتئكملٰ ووا ّن اهلل  *
ّ
 * يا أيّها الّذين آلهيصلّون على النّبي

 * وعلى ى اهلل عليهمآمنوا صلّوا عليهم كما صلّ  *

 * شيعتهم وهو اهلل قد كان على كّل شيء *

 * شهيدا وهو اهلل كان *

  * بكّل شيء *

 *ا طمحي *

 ***** 

 *** 

* 

 * 

 * 

*  
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 الغن ربّه رحمةا لى  يالرّاج يمن يد الحقير الفقير العاص ريفالشّ  الكتابهذا  حسن توفيقهو تّم بعون اهللقد 
ّ
 ي

 هجريّة١٢٦١سنة في  وّلاأل يعشرون شهر جمادو من ثامناء ربعاأل يومفي  كرم شاه يابن كربآلئ يمحّمد مهد

 بهلكات غفرا اللّهمّ  قاللمن و هئلقارو لكاتبه غفرارّب 

 

 


