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  عنوان

 وحكتاب الر  

 

  ّكر في سبعمائة سورة محكمة البحر في رجع الذّ  ىلناه علذي قد نزّ وح الّ ثّم اتلوا كتاب الر

 )كتاب الى العلماء من بوشهر(   ناتآيات بيّ 

 45-44 فحهص 4سرار االثار جلد أ -عظم الكتب أ  

  45 فحهص 4اسرار االثار جلد  -كتاب العدل  

  طبه رضويهبر طبق خ -كتاب العلوية  

  بر طبق خطبه رضويه )قد فصل فيه سبعماة سورة محكمة( -هفتصد سوره  

 "کشتى نازل  اين صحيفه به زبان عربى ودرمراجعت حضرت باب از سفرمکه بر روى

بالغ  سوراين کتاب غالبا ١٧ به کتاب الروح اشاره شده است درلوح علماء شده است

 سور کليت ندارد يعنى بعضى از کليه لکن اين تعداد در بر هشت الى ده سطر است

به اين ترتيب که تعداد سطور در  سوره ها کوتاه تر وبعضى مفصل تر نازل شده است

تعداد سوره هاى  آن سه سطر مى باشد سطر وکوتاه ترين 5٨مفصل ترين سوره بالغ بر 

ور مجموع س تقريب دوسوم از سوره است که بطور 45٦باقى مانده ازاين کتاب بالغ بر 

عظمت ظهور بديع واهميت آيات وبشارات به  دراين کتاب از منزله را تشکيل مى دهد

نزديک بودن قيامت وهمچنين اشارات ضمنى به احکام الهى صحبت به  قرب ظهور و

 است ومطالب آن همه خطابات عمومى است که کل را به ايمان واطاعت از ميان آمده

"بسم اهلل الرحمن  بامطلع زير آغاز مى گردد:کتاب الروح  بابى دعوت مى نمايد شريعت

 اهلل لقوم يسمعون" الرحيم سبحان الذى نزل الکتاب فيه حکم کل شيئ هدى من عند

  44٦كتاب عهد اعلى صفحه 

 حضرت نقطه اولى   صاحب اثر

  خذساير مآ
  ٧005مجموعه خصوصى                            ٧00٨ مجموعه خصوصى

  ٦9صفحه  40١١ مجموعه خصوصى             ٧فحه ص 303١ مجموعه خصوصى

  محل نزول

  ناء رحلة السفر من جدة الى بوشهرعلى ظهر السفينة اث

 " ّكر في سبعمائة سورة البحر في رجع الذّ  ىلناه علذي قد نزّ وح الّ ثّم اتلوا كتاب الر

 كتاب الى العلماء من بوشهر" ناتمحكمة آيات بيّ 

   هجري ١2٦١  سال نزول

   مخاطب
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        ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

ه نّ ا  ولقوم يسمعون  اهلل دمن عن ىدهشيء  ل الكتاب فيه حكم كلّ نزّ ي ذالّ  سبحان

 عل ىدلتنزيل من ل
ّ
من ه آياتلت فّص  دكتاب ال ريب فيه قا ّن هذا و يع قلدم بيحك ي

 اّل أعوكم دأ هو اّل ا   لٓها   ي الذالّ  نكم الّرحم  كر من ربّ ذنا أا نّما  ن عزيز حكيم قلدل

 نّ أوا ملن اعأ المألأيّها  قل يا ي كتاب حفيظفالقيّم  ين اهللدلك ذا يّاه  ا اّل وا دتعب

 وهدن اعبأهو ا اّل  ا لٓه ل الوّ األالّطور  في الّشجرة لك الكتاب حكمذفي أراد  داهلل ق

وا ذا  قل كان مسئوال دمر اهلل قأ نّ ا  و تية ال ريب فيهاآالّساعة  نّ إكره فذل ياتاآل تلوااو

اآلخرة ال يؤمنون ب ينذالّ  ّزت قلوبأشما ده قدربّك في الكتاب وحا سم  كرذ

       يصفونعّما  تعالىو سبحانه ة قلالجاهليّ  يظنّون باهلل ظنّ و

 

  ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

 دحمي صراط عزيز ىعل ربّك في باطن اللّوح دحكمت من عنأ دكتاب قا ّن هذا 

 ماعلى  كان دقربّك  نّ أالنّاس  اهلل ليعلم دعن منا ليك  لقينالغيب أنباء  لك منذ

ا اّل  ا لٓه اهلل ال منهاشأن  كلّ  كرذياء الحمراقور في الورقات نقر النّ ا ذا  قل رادمقتاء يش

يقول  ذسيرا فيومئالكافرين ع ىعل القرآن كان في حكم دلك يوم قذ نّ ا  هو قل 

 ذيومئو "ايّ نسيا منس اكنّ و لك اليومذليتنا متنا قبل  يا ؟اذبه اهللأراد  اذما" :المشركون

ربّك ا سم  كرذوجه وجاء  المؤمنينة دفئأربّك بإذن  ولهت دقشأن  فياألمر  كرذ ذا  

 ها ربّك ليصعقنّ جلّ  اذا  اء ينالسّ  الّشجرةفي  ورلهو النّ ا ّن هذا كرام قل اإلو و الجاللذ

 هللالحكم  نّ ا  أال  هوا اّل  ا لٓه ه النّ ا  ربّك اء ش  مااّل ا  األرض  من فيو واتم  السّ  من في
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هو قل ا اّل  ا لٓه ال رضاألو واتم  السّ  ربّك يعلم غيب نّ ا  و يرادقاء شي ما ىكان اهلل علو

  ادة أحرّ ذما يظلم ربّك من بعض و بالقسطالنّاس  مة بيناهلل يحكم يوم القي  

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

أن الفرقان أهل  من المألأيّها  يع قل يادب حكم ىعل ياتاآل نّزل دقي ذالّ  سبحان

حكم له نعرض من حكم ربّك أمن و فلنفسهآمن  من يع قلداهلل من حكم ب اتّقوا

 ةفي الحيو   لك خزيذن امنعوه من ماله أثّم  منه من حرم اآلأخرجون أ في الكتاب

 ماومن قبل قل  القرآن يف كحكم ربّ ا ّن هذا و ليماأابا ذعاآلخرة له في  نّ ا  و نيادّ ال

من  ما تتلوا حرفاوشأن  ما كنت فيو تحويالاألمر  لحكم اهلل في بعض من دجأ

 ربّك يعلم نّ ا  وون دتعبا يّاه ا ن كنتم  القيّم ين اهللدلك ذ نّ ا  قل  نهذإ باّل ا  كتاب ربّك 

لك ذفي يء ش كلّ أحكام  فّصل دهو قا اّل  ا لٓه الوا نّه  األرضو واتم  السّ  غيب

 ينبيّ في صحف النّ  ياتاآل لنانزّ  دق لكذكو ونداهلل ليهت آياتب النّاس ب لعلّ الكتا

   ال يؤمنونالنّاس أكثر  ولكن المرسلينو

 

 ن الّرحيم بسم اهلل الّرحم  

 دكر من لذحم 
ّ
ربّك بإذن  عيدت مباركة ها ورقةنّ ا  قل اء الحمرثّم اء للورقة البيض ي

 ]يقرءون[ ينذالّ  نّ ا  وون دلقوم يسجنّا دل ير مندتق لكذهو ا اّل  ا لٓه اهلل الشأن  كلّ  في

 آياتب ىظلم مّمن افترأمن و هم المشركون قل أولئكف من غير علم الكتاب القرآن

ربّك بإذن  قل فسوف نهلكهم هلهاأظالمة  ىالمون تلك القرالّظ  هم أولئكف ربّك
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مثل ربّك بإذن اآلخرين لين فسوف نرسل بوّ األ نمانتقمنا من قبل  دا قنّ ا  و من قريب

   لينوّ حكم األ

  

  ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم   

 كّل شيء ربّك ينزلوا ّن اهلل  وندفاعبا يّاه  هوا اّل  ا لٓه قل ال القرآن في باطنكر ربّك ذ

 رادمقت كّل شيء ىكان عل دهو قا اّل  ا لٓه ه النّ ا  اء ش ما اّل ا  بعلمه أحد  ال يحيطوبأمره 

 هو لغنا اّل  ا لٓه الوا نّه  اءشي كمااء شمن ي ىعل يمنّ ض األرو واتم  السّ  ملكوا ّن هلل 
ّ
 ي

نّه إكره فذ كر في الكتابذن اأمن قبل ا براهيم كر ذا في الكتاب بنّ نم دلقو دحمي

 دل
ّ
ال و اهلل ما ال ينفعكون دمن  صناماأ دكيف تعب :بيهقال أل ذا  لمن المقّربين  ي

اهلل ربّك لعزيز فإّن  حكمي ىلا   ارجعو هدن اعبأك قرز ثمّ  خلقك دقوا ّن اهلل  يضّرك

ربّك ا لى اهلل  كّل شيء نّ أاعلم ثّم  هوا اّل  ا لٓه ال كّل شيء خالق غفور قل اهلل

   يحشرون

 

  ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

  هواّل ا   ا لٓه اهللاء البيضثّم اء ثّم الحمر الّصفراءفي الكتاب حكما من الورقة كر ذقل ا

 وندن ربّك يسجذإبور الّط  شجرة وادورا ذا  ينذالّ  لمؤمنونافارهبون ا نّما ا يّاي  قل

ربّي يحكم يوم  نّ ا  حكم باطن اللّوح يجيبون قل ى سئلوا من حكم ربّك عل ا نو

نفس  لكلّ فإّن  تحكمون قل اعملواأنتم  هو يعلم ماا اّل  ا لٓه الوا نّه  مة بالقسطالقي  

 دقوا اّل  يءش ما منو غائبة كلّ  اهلل يعلمو تعملونأنتم  ماكلّ  فيه ىكتاب يحص منكم

يلقي الحكم األرض و واتم  السّ  في صراط ربّكا ّن هذا و يعدفّصلناه في كتاب ب
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 ذكراهللل ذليومئاألمر  نّ ا  ال أي قل دمن ل كلّ و ذكراهللل ذليومئاألمر  نّ ا  ال أي قل دمن ل

  يسئلونمة القي   ربّك يوما سم  كرذ دمن عهوكّل 

  

  ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

 لقيتك لنّ ا  و كم ترحمونلعلّ  صراط اهلل فاتّبعوها ّن هذا ن عزيز حكيم قل دتنزيل من ل

ما و األرضو واتم  السّ  ربّك يعلم غيب نّ ا  و دصراط عزيز حميعلى  يدمن ل القرآن

 يقوندّ الّص و ونبيّ النّ اء ج دركم بما قذنأا نّما  ون قللفتخي كربّ أيّام  فيالنّاس  كان

كّل  على كان اهللو دمن بعو لك حكم اهلل من قبلذا يّاه  ا اّل  وادعبت اّل أاهلل  دمن عن

   ادشيء شهي

  

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

 من خشية اهلل تكّ دان ديتموه قأجبل لرعلى  لك الكتابذمن آية  لتقل لو نزّ 

 من في لك قل ليصعقنّ ذمثل على  نّ ا  و ارّ ذة رّ ذنه أكر من شذعلى  نادجائت عبو

لك ذلكن المشركين في و ل ربّك في الكتابنزّ  دفيما ق رضمن في األو اتوم  السّ 

 واتم  السّ  ربّك يعلم غيب نّ ا  وبون ولمحج ربّكا سم  كرذوجه اء من لق اليوم

 ا   يوحأاتّبع ما  نأحصيناه في كتاب حفيظ أشيء كّل و األرضو
ّ
 ه النّ ا  من ربّك  لي

 الّشجرة علّمناك في دمّما ق من الحرف نزل من كتاب ربّك بعضاأن أهو ا اّل  ا لٓه

 دالمشركون في صعي نّ ليموتو ربّكأيّام  فية داألفئ ىار ليحيعن يمين النّ الّطور 

 لك فليعمل العاملون ياذفلمثل  ياتاآلور بالنّ  ىلّ ج اذا   المؤمنونأيّها  يث قل يادح
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من شطر  البيتء اقيموا وجوهكم تلقأثّم  "هوا اّل  ا لٓه ربّنا ال اللّهمّ " :قولوا المألأيّها 

   راجعونا ليه  انّ ا  و ا هللنّ إالباب ف

  

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

 نحشر الّصور نفخ فيا ذا  لقوم يسمعون قلبالحّق  ياتاآل نّزل دقي ذالّ  هلل دالحم

المؤمنين  نّ ا  و ديدبين في نار من حذّ المك ىرن ذيومئ نّ ا  و قين في ظّل ظليلالمتّ 

لك فضل ذعليهم بالجنّة ربّك  اهللرضوا عنك قل يقضي  دة قوجوههم مبيّض  ذيومئ

على  حّج البيتوه آياتو باهللآمن  قل منال يعلمون النّاس أكثر  ولكن اهلل من ربّك

عن العالمين  اهلل ربّك لغنّيفإّن  من كفرو ىداهت دلك الكتاب فقذفي  حكم ربّك

أجل  فإنّ  اهلل آيات بعوااتّ و افال تقربوه المألأيّها  اهلل في الكتاب قل يا دودتلك ح

   ااهلل مأتيّ  دكان وعوآلت  اهلل

  

  ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

كّل  قل اهلل خالق ادحأة ربّكم دتشركوا في عبا أاّل لك حكم من كتاب ربّك ذ نّ ا  

ترحمون قل فمن لعلّكم  لدبالع وا في سبيل اهللدجاهو وادهو فاعبا اّل  ا لٓه شيء ال

فما لكم  حرفا القرآن باطن هو ال يعلم من كمن األلواحك ة مثل تلنبيّ على  كان

ربّك و تعلمون فالأنتم و في سبيل اهللكم أنفس بما اكتسبت منتمأءكيف ال تشعرون 

 الحكم مناء جاآلن  الكتاب بحرف من علم اللّوح قلنحكم في  د وقاّل ا   ال يؤمنون

ثّم  يميتكمثّم  رزقكم ثمّ خلقكم ي ذلّ ا هو ليحشرونا ليه  كلّ و هللاألمر  نّ ا  ي دل
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 دلك اليوم من عهذفي نّكم ا  واء شمن يعلى األمر  قييلهو ا اّل  ا لٓه يحييكم ال

  سئلونتس ذكراهلل

  

  ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

 نّ ا  و قونفاتّ ا يّاه  هو قلا اّل  ا لٓه ال الّصفراء الّشجرة للورقة المباركة عن ذكراهلل رامال

وا نّه  اءشي منعلى  هو يلقي الحكما اّل  ا لٓه الاألرض و واتم  السّ  بربّك يعلم غي

 
ّ
هم في  أولئكو منهم عمل اهلل لن يقبل آياتب يكفرونوا ّن الّذين  دحمي لغني

بشيطان  كري نحكم له في الكتابذ ]عن[عرض أمن و لمن الخاسرين قلاآلخرة 

  الواآلخرة حكم في  له ماو خله في ظلمات بعضها فوق بعضدي
ّ
ال نصير و من ولي

هو ا اّل  ا لٓه الوا نّه  كمنجوي  و ّن اهلل يعلم سّركمأاعلموا و اهلل أن اتّقوا المألأيّها  قل يا

كان اهلل بما تعملون و ةرّ ذل دظلم ع ما اليومو بالقسطالنّاس  بين مةيحكم يوم القي  

 نّ أنّاس ال ليعلمو ك من حكم ربّكدفؤا ىليرض نوحيكالغيب اء نبألك من ذ خبيرا

  رادمقتاء شي ماعلى  كان دربّك ق

  

  ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

 دا كتاب من لذه نّ ا  
ّ
 يميتوي هو يحيا اّل  ا لٓه من حوله قل اهلل الو في حكم النّار ي

اهلل سميع و هدمن عبااء شمن ي ىعلاألمر  يرسلو لدهو يحكم بالعا اّل  ا لٓه الوا نّه 

ّن ا  قوم خاشعون قل ا اّل  بهاّكر ذيت ماو عدم كلمة البحك القرآنل في نزّ  دلقو عليم

 هم النّاروي  أم أولئكفالقيّم  ا الّصراطذغير هعلى  يعملونو اهلل آياتب يكفرون ينذالّ 

يلقي األرض و واتم  السّ  صراط ربّك فيوا ّن هذا مة لمن المقبوحين هم في القي  و
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 خالق قل اهللاء الحمراء قن تلك شجرة تنبت بالوريقسطاس مب ىعل انّ دالحكم من ل

نّا دل الحكم من يلتلق كنّ ا  و يصفونعّما  تعالىو هو سبحانها اّل  ا لٓه ال كّل شيء

 صراط قويمعلى 

  

  من الّرحيبسم اهلل الّرحم  

 دا كتاب من لذه نّ ا  
ّ
 هو ا اّل  ا لٓه الوا نّه  هدنّزل عب دقل اهلل ق ي

ّ
نّزلنا  دلقو الكبيرالعلي

النّاس أكثر  نادما وجو منونؤي رحمة لقومو ىده كّل شيءكام أح فيه من قبل كتابا

 ا لنعلم سّركمنّ ا  و البحرو رّ ظلمات البفي يكم دنا لمشركين قل من يهآياتبا اّل 

 اعلمواو اهلل أن اتّقوا المألأيّها  تعلمون قل يا نتمأو فبوجه اهلل تكفرونأكم ي  نجوو

 دقوا نّا نحن  فما لكم كيف ال تشعرون نهذإالمالئكة بوالّروح اء جا ذا  هقومالنّكم أ

  ّولينرقنا األأغ

  

  ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

العليم قل فسوف نحكم  ميعالسّ  هوا اّل  ا لٓه الي ذالّ  م تنزيل من كتاب ربّك اهللح

  نّ ا  و من الحكم لن تستطيعوا ببعض ذل فيومئدبينكم بالع
ّ
لمكتوب  الحكم هلل العلي

 دقو ا اّل  ال كبيرةو ر صغيرةدبحكم كتابه قل لن يغاكّل  حشرير نفخ في الّصوا ذا  قل

كيف  المألأيّها  را قل يادمقتشيء كّل  على كان اهللو بمثل ما عملواأحصاها 

لك ذل في نز ن يؤتي بمثل ماأ ر نفسدتقرؤن فهل يقأنتم و اهلل آياتب تكفرون

ما أحكام  بعونيتّ و تاب اهلليتلون كوا ّن الّذين  يشركونعّما  الكتاب قل سبحان اهلل
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  ٨ 

ل ما نزّ  دبع وندجحتة فبحكم الجاهليّ أهم الكافرون  أولئكف نّ الّظ  من حكم ديوج

  فما لكم كيف ال تشعرون كّل شيءأحكام  في الكتاب

  

  ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

 هو قل ا اّل  ا لٓه اهلل ال الّصفراء جرةقل للشّ ثّم اء الحمرع للورقة دكر ربّك في يوم البذ

ى علاألمر  هو يلقيا اّل  ا لٓه ه النّ ا  من كتاب ربّك ا ليك  ىوحأ ماأن اتّبع  فاتّقونا يّاه 

 لقووا نّه  اءشي من
ّ
 ك من حكم ربّكدفؤا ىليرض الغيب نوحيكأنباء  لك منذعزيز  ي

هو قل ا اّل  ا لٓه الاألرض و واتم  السّ  ربّك يعلم غيب نّ ا  و ينداهالشّ  من لتكوننّ و

 عليكم يتلو رضاألو واتم  السّ  صراط ربّك فيوا ّن هذا  يشركونعّما  ىلتعاوسبحانه 

 ينذالّ  كفر دلققسطاس مبين  ىعل نّ لتكونو البحرو وا في ظلمات البرّ داهلل لتهت آيات

 مةهم يوم القي   أولئكو في كتاب ربّكالنّاس  ّضلأ أولئك بوا في حكم ربّك قلذّ ك

  ار لمحضرونفي النّ 

  

 ن الّرحيمم  بسم اهلل الّرح

وا دا ورذاهلل ا   جرا في كتابأين منكم دللمجاه نّ ا  حم تنزيل من كتاب كريم قل 

رض أفي جنّات  للّسابقين منكم دّ عأ دق ربّكوا ّن اهلل  كم ستعلموننّ إباب البيت ف

 في حولهااء الم عرفوا حكم دوا عرشها قدورا ذا  نظروا قلا ذا  فيها الوجه يقلياء بيض

 دنا هنالك قأا اّل  ا لٓه الالّطور  ربّك في كرذعنها شأن  كلّ  سمعوا من دوا قاستقرّ وا ذا 

 دمن ل المالئكةوالّروح اء ج
ّ
 من ربّك في نزل دا يوم اهلل قذي هدن ابشروا يا عباأ ي

وجه من نور  مّ ث نور من وجه ربّك ون وجهدمن  وجهوشأن  وندمن شأن  حينكّل 
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 نّ ا  و ه لغنّي عزيزنّ ا  ربّك قل   في كتابلك فضل اهللذوجه من نور و نور من وجه ربّك

 لهووا ّن هذا  ال يعلمونالنّاس أكثر  يذالّ  هلل دقل الحم مرباألالّروح  لنزّ  دلك قذمثل 

ربّك في  ور من حكمالّط بوا شجرة تقراّل أالمرسلين و ينبيّ النّ في صحف األمر 

يحكم وا نّه  ألرضاو واتم  السّ  ربّك يعلم غيب نّ ا  و وندتعبا يّاه ا ن كنتم  الكتاب

  هو العزيز الحكيما اّل  ا لٓه مة بالقسط قل اهلل اليوم القي  

  

  ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

 هوا اّل  ا لٓه اهلل الالّطور  الّشجرة ن للورقة المباركة عنذفي يوم اإلكر ربّك ذ صالم

ا اّل  ا لٓه قل اهلل ال الّشجرةحرف من حكم تلك  القرآننزل في  دقل ا يّاه فاتّقون ولق

 آيات عليكم ا صراط اهلل يتلوذه المألأيّها  يا ال يعلمون قلالنّاس أكثر  ولكنّ  هو

ي في كتاب ربّ  داعة قل علمها عنالسّ  يسئلونك عنو ؤمنونتاهلل اء بلق اللّوح لعلّكم

 كان اهلل بكلّ وشأن  كلّ  ربّك فيبإذن  ما ينزلو القرآن ما نزل فيكلّ  علمنا لنّ ا  و مسطور

  دودمم دربّك في صعيبإذن  جمع الكلّ  دفي الّصور ق نفخا ذا  يء محيطا قلش

  

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

 وا نّه  ن الحكم هللأقل بأمره  لمالئكةاوالّروح  لنزّ  دقي ذالّ  سبحان
ّ
 دلقو عزيز لقوي

من المؤمنين ا اّل  ربّك آياتب ّكرذيت ماو كّل شيءأحكام  من قبل القرآن نفّصل في

 در مساجيعمّ ا نّما  ترحمونلعلّكم  كرهذأيّام  ن اشكروا اهلل فيأ المألأيّها  ليال قل ياق

عرض من أومن  ون قلقهم المتّ  أولئكفبع حكم الكتاب اتّ و ربّه آياتبآمن  من اهلل

له  نّ ا  و ت في نفسهخفأنيا ما دّ ال ةقبض في الحيو  ان أكري نزل في الكتاب حكمه ذ
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ر دّ ما قو وجه نفسه كلّ  ربّك منبإذن  حاطتأ دقصل جهنّم أن م مة نارفي يوم القي  

 له في الكتاب ول
ّ
  ال نصيرو ي

  

  ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

آلت  اهلل لجأفإّن  ام ربّكيّ ألع النّاس دأن ا هدمن عن الوحياء ج دقل اهلل ربّي ق

اء الورقاء دن عاسم نأحفيظ  صراط ربّك في كتابوا ّن هذا  داهلل ربّك لغنّي حميو

 دمن ل
ّ
وء مطلع ض دبعو والكتاب ربّك في وجه الزّ  أقراو يعدحرف بكّل  على ي

ل لك يفّص ذكاء دوالسّ  فقأ عناء من خيط البيضنور ل وّ أواء مالسّ  في وجهاء الحمر

قلبي على الّروح  لنزّ  دركم بما قذنأا نّما  يؤمنون قل ام ربّكيّ أبالنّاس  لعله آياتاهلل 

 هو العلا اّل  ا لٓه ه النّ ا  ه دوه وحدن اعبأ اهلل دالّرسل من عناء جلما  قادّ مص
ّ
 الكبير ي

آلت  اهللأجل  فإنّ  با قل اصبرواذككلمة ربّك  ىعل افترواو الكتابأهل  كفروا دلقو

 تعملونأنتم  مة ماستعلمون يوم القي   كمنّ ا  و

  

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

 واتم  السّ  فيالحّق  لهووا نّه  وجه ربّك معرضون منالنّاس  في حين كان نزلناهأا نّ ا  

في كتاب ربّك األمر  لهووا ّن هذا  كتاب حفيظعلى نّا دل مناألمر  يلقياألرض و

 عدا لنحكم في يوم البنّ ا  و تبعثونأنتم  لكذكو هدمن عن حكم ربّكالّروح  يلقي

 رّ ظلمات البيكم في دلم نهأقل  ال يشكرونالنّاس ولكّن أكثر  القرآن باطنكّل  ىعل

 تعلمونأنتم و ناآياتكتاب اهلل فما لكم كيف تكفرون ب عوتمدا ذا  ننجيكمو البحرو

 وا نّه  باهلل لمن يعتصم بحبله ىوكف
ّ
 شكور لغني
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  ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

 دتنزيل من ل
ّ
ما ينزل من و األرضو واتم  السّ  في كلمةالحّق  لهووا نّه  دحمي ن ولي

 ماو المرسلين من قبلو ينبيّ نّزلنا حكم ربّك في صحف النّ  دلقو ن عزيز حكيمدل

 فو
 
أن اتّبع  ربّك لمشركين كثرهم في كتابأكانوا والنّاس  بعض منا اّل  ربّك دبعه ى

 ا   ىوحأما 
ّ
 ما عليكو ر من كتابهدبقاألمر  هو ينزلا اّل  ا لٓه ه النّ ا   اهلل ربّك دمن عن لي

 فيهاألمر  ا كتابؤاقرو اهلل أن اتّقوا نسإلاو بالغ مبين قل يا معشر الّجن اّل ا  حكم 

 جم لو اجتمع الكلّ بالنّ و لقوم يسمعون قلا نّ دل رحمة منوى ده شيءكّل أحكام 

 لو كان الكلّ و لك الكتاب لن يستطيعواذفي ا ليك  لبمثل سورة مّما نزّ  تواأن يأعلى 

 البعض ظهيراعلى 

  

  ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

 األلواحلنا نزّ  دا نحن قنّ ا  و فارهبونا يّاي  هو قلا اّل  ا لٓه الاء الحمر في الورقة ذكراهلل

 ينذالّ  كالمؤمنون في كتاب ربّ ا نّما   من الخاشعين قليالاّل ا   ناآياتما يؤمن بو من قبل

اء يه ابتغدون في بين يديجاهالّذكر  نذأوا ذا  القرآن آيات بعوااتّ وه آياتو باهللآمنوا  دق

 نّ ا  ون أالشّ كّل  ين اتّبعوك فيذللّ  ربّك يغفر نّ ا  و لهم الفائزون كأولئربّك قل  لوجه

 تجريجنّات  ي وجه ربّكدلهم في بين ي نّ ا  و وندلمهت عدهم في كتاب الب أولئك

ا ذا  قلاء بحر ثلج بيضى علربّك بإذن  تاستقرّ  دنهار فيها عرش قمن تحتها األ

أكثر  ولكنّ  اهلل للّسابقين لك من فضلذعلم  وا ما ال يحيط بهدوج درفعوا عليها ق

جهنّم  له نارفإّن  عرضأمن و ىداهت دفقه آياتو باهللآمن  قل من ال يعلمونالنّاس 
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 مة بين الكلّ يحكم يوم القي  وا ّن اهلل  يمدمساكن من نار قو ديدفيها سرابيل من ح

 شيء محيطاكّل  على كان اهلل ربّكو ةرّ ذ لدليوم ظلم عا ماو بالقسط

  

  ن الّرحيم الّرحم  بسم اهلل

 المأل هايّ أ ر من كتاب حفيظ قل ياطالسّ  في حكم باطن ياتاآل لنزّ  دقي ذالّ  تبارك

 دبين ي ديجاهي ذالّ  اذمن 
ّ
 لهووا نّه  كريم في ظلّ  ادمة مقعالقي   خل يومدفيالّذكر  ي

 دمن لاألمر 
ّ
يث قل اهلل دحشأن  لفيوا نّه  من قبله دحأل يع ما نزلدكتاب ب ىعل ي

الحرم أنباء  من لكذلسميع عليم وا نّه  اءشي منعلى الّروح  لنزّ  دهو قا اّل  ا لٓه ال

 لنانزّ  دلك قذكو يعدفي حشر بالنّاس  كانو مر اهللأك من دافؤ ىنوحيك ليرض

  ينلوّ بأ األالنّ  ا لى نّبأال من في حرف ياتاآل

  

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

 ياتاآل من في العرشوالّروح  نزل دقاآلن  نّ أ الأ دافي وجه الفؤكر ربّك ذالمص 

ا اّل  ا لٓه اهلل الاء البيضاء في الورق داكر وجه الفؤذباء الحمرك خيط حرّ ا ذا  كريم قل

 ييرسل الّرياح ليحي يع قل اهللدمن كتاب با ليك  ىما يوحأن اتّبع  فارهبون يّايا  هو 

 دبين ياء الورق
ّ
وا ّن اهلل  قسطاس مبينلى عالنّاس  لّ لكه آيات ل اهلللك يفّص ذك ي

 مة بالقسطالقي   هو يحكم يوما اّل  ا لٓه الوا نّه  األرضو واتم  السّ  يعلم غيب كربّ 

في حكم ربّك ا سم  كرذيبايعون  ينذالّ  نّ ا  ا قل دشهيشيء كّل  على كان اهللو

 ال يبصرونالنّاس أكثر  ولكنّ  شيءكّل  اهلل فوق داهلل ي هم يبايعوننّ إالكتاب ف
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  ن الّرحيم الّرحم  بسم اهلل

أن  قينللمتّ  ىبشرو ىده من باطن اللّوحأحكام  ل الكتاب فيهنزّ  دقي ذالّ  سبحان

 داعة من حكم الكتاب لالسّ فإّن  اهللبإذن  ا ليك ما نلقياتّبع 
ّ
وا ّن  لمن قريب ي

 دن من لذاإلاء ج ديكفرون بما قو يؤمنون بما نزل من قبلالّذين 
ّ
هم  أولئكف ي

 ا  األمر  ىمثلكم يلق ه بشردعبا اّل  ناأما و مرهة ألجّ بعث الح دق اهللالكافرون قل 
ّ
 لي

 داهلل لأيّام فإّن  ين اهلل الخالصدلع النّاس دأن ا
ّ
 أن ا اّل  ناأما و اهلل قريباء نشا   ي

 ا   ىيوح ماتّبع أ
ّ
كان و هدبعه ن يوفيأاء شلمن بيّنات  ياتاآل تلكو كتاب اهلل من لي

هو ا اّل  ا لٓه النّه أو مالقوهنّكم أ اعلمواو اهللأن اتّقوا  المأليّها أ ين قل ياداجالسّ  من

  وجه اهلل ليرجعون ا لىكّل وبأمره  كّل شيء خلق دق

  

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

 يرسل الّرياح كماواء الم ىعل ر الفلكخّ يسي ذالّ  ن عزيز حكيم هودالمرا تنزيل من ل

 لعلّ  القرآنو نجيلاإلو نزلّنا الّصحف دقوا نّا نحن  قونفاتّ  اهيّ ا  هو قل ا اّل  ا لٓه الاء شي

 ا لٓه ال كّل شيء ن ربّك قل اهلل خالقذإب طلع الّصبح دون فقداهلل يهت آياتب النّاس

 نأاء ن للورقذاإلاء ج دلقو تفلحونلعلّكم  راطا الّص ذهى ه علودعبا نأهو ا اّل 

 قالوا في بعض ينذالّ  كفر دلق و ترحمونلعلّكم اء مطلع خيط البيض دكروني عنذا

 تصفونعّما  قل سبحان اهلل القرآنالكتاب كلمة  آيات
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 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

 دا كتاب من لذه نّ ا  
ّ
 اهللأن اتّقوا  المألأيّها  قل يا ع بما تعملوندحكم البعلى  ي

 في ةالّشجر منها بحكمشأن  كلّ  كرذن يدات عجنّ  تنزلونلعلّكم  بعوا حكمهاتّ و

حّرم لكم  دلقو يعدب اهلل في حكم آيات بعلمن اتّ  ها حلّ نّ ا  هو قل ا اّل  ا لٓه الالّطور 

لك فضل من ذ نّ ا  و قسطاس مبينعلى نّا دل من ما نزلا اّل  كّل األلواح في الكتاب

يكفكم أو لم  للمؤمنين الكتاب محّرمةأّم  في األلواحتلك فإّن  لبالسّ  وابع تتّ اّل أ اهلل

أنتم  ماكّل  القرآن ويلأفي تنّا دل نزل من دلقو كّل شيءأحكام   فيهتاب اهللك

قل  اللّوح آيات فيالّذكر  يدما ينزل من يكّل  في الكتاب حلّ  دلقو عاملون

عرض من أمن و نفسكمأل في الكتاب ها حلّ نّ إالبابين ف آيات ؤان اقرأابقين للسّ 

  اهللو لك الكتاب قلذحكم ربّك في 
ّ
 مينعن العال لغني

  

  ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

 دا نحن قنّ ا  و وندفاعبا يّاي  هو قلا اّل  ا لٓه ال راربّك في حول النّ ا سم  كر وجهذالم 

 ل فينزّ نما و الحرام دحكم ربّك في المسج نّ ا  و لقوم ظالميناء مالسّ  منالّرجز  نانزلّ 

ه سبيلي ذقل هك ربّ بإذن  ا اّل شأن  نت فيأما وين دلقوم عابنّا دل من آيات القرآن

 ربّ  نّ ا  يكفر قل  نأاء شمن و ن يؤمن فلنفسهأاء شه فمن دوحا لى اهلل  عوكمدأ
ّ
 ي لغني

 ا اّل  ا لٓه الوا نّه  األرضو واتم  السّ  ربّك يعلم غيب نّ ا  و عن العالمين
ّ
 دحمي هو لغني

عرض عن أو ربّك من كتابا ليك  ىما يلقأن اتّبع  في الكتابأوحينا  دق لكذكو

 المشركين
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  ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

أن  حكيم هو تنزيل من عزيزا اّل  ا لٓه عن يمين العرش اهلل الاء الحمر للورقة ذكراهللطه 

ال النّاس ولكّن أكثر بالحّق  ىتأ دق اهللأجل  فإنّ  اهلل دمن عنا ليك  ىما يوحاتّبع 

 لعلّ  اللّوح آيات عليكم يتلواألرض و واتم  السّ  صراط ربّك فيوا ّن هذا  يعلمون

 النّاس لك الكتاب لعلّ ذفي  ياتاآلفّصلنا  دلك قذكو اهلل ليؤمنوناء بلقالنّاس 

اء مالسّ  ما ينزل منو كمأنفس خلقو ياتاآل عدفي ب نّ ا  و ربّك يوقنون آياتب

ن أاء شفي كتاب ربّك لمن  آيات اءر فوق المخّ لفلك المس اذهو لّسانال اختالفو

 ن عزيز حكيمدمن لاألمر  في باطن ياتاآل لقيلت نّكا  و ينداجالسّ  يكون من

  

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

أّم  اعة فيالسّ  دوعفإّن  مر ربّكسر الفلك ألأ نأه دعب ا لى أوحى دقي ذالّ  سبحان

حر ك يوم النّ دفؤا ىالحرم نوحيك ليرضأنباء  من لكذكو الكتاب لمن قريب

لك حكم في كتاب ذ نّ ا  و ابقينتل للسّ كتاب ربّك اوا ّن هذا  اكرينالشّ  لمن نّ لتكونو

 نا  أال  مر اهللن بينكم ألذّ أ دقي ذالّ  نا يومدعب اجيبوأ المألأيّها  ربّك للمؤمنين قل يا

يلقي  رضاألو واتم  السّ  صراط ربّك فيوا ّن هذا  ليحشرونكّل ا ليه و هللالحكم 

 دالحكم من ل
ّ
 قسطاس قويمعلى  ي

  

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

 فارهبونا يّاي  هو قلا اّل  ا لٓه اهلل الاء جرة الحمرللشّ األمر  في يومكر ربّك ذطسم 

من  نّ لتكوناء الحمرشجرة  ا تقربواّل أ كّل شيء ربّك منا سم  كرذ دهعنا ذخأ دلقو
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ن أقلنا  دا لقنّ ا  و المينالّظ  نا منافك الّشجرة تلكزوجه وآدم  قربا دلقو الخاسرين

الغيب نوحيك أنباء  لك منذكو ترحمون ملعلّك اهلل واداعبو سدالمق يدوا ااهبطو

آدم  ا لىاألمر قد نّزلنا وا نّا نحن  الخاشعين لمن نّ ليكونو ربّك آياتبالنّاس  ليؤمن

لمن  الكتابأّم  هما فينّ ا  و ا لنغفر منهما لقربهمانّ ا  شطر البيت قل  ربّك منع دأن ا

  يندالعاب

  

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

كر في ذن اأهو ا اّل  ا لٓه اهلل ال الّصفراء من شجرةثّم اء البيضاء ك في الورقكر ربّ ذطه 

ا لنكشف في نّ ا  و ينداجالسّ  الكتاب لمنأّم  ينا فيده لنّ إف نادالكتاب يوسف عب

 القمرو مسالشّ  ىتراء مالسّ  وجه ا لىانظر  نأا ليه أوحينا  ثمّ  ربّك آيات المنام

 دحكم من لال أىا رفلمّ  ديك لمشهودجوم لالنّ و
ّ
ن أاهلل من شطر البيت  أوحى دق ي

ن أا ليك  ا سمع حكم ربّك نوحيقل فلمّ  نا لتكون من الموقنيندعب وبكر ليعقذا

 نسان من حكماإل ديطان ليسالشّ  نّ إخيك فأمن  دحأل ال تقلو كر حكم ربّكذا

حرفا  دحال تقل ألو كر ربّكذا ليك أن اتّبع أوحينا  دلك قذكو ّو مبيندلعوا نّه  ربّك

  ادبعي دواعلى  كانواونا آيات من اسع ليعرض النّ دكر البذمن 

  

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

أكثر  نادما وج ي الموقنين قلدلعبا ىبشروى ده ريب فيه تنزيل من كتاب ربّك ال

ال النّاس أكثر  لكنّ و لدبالع ىقض دقاألمر  كلمة نّ ا  و ام ربّك موقنينيّ أبالنّاس 

ا لى اهلل  كلّ و ةرّ ذل دما اليوم ظلم عو قل لدبالع مةك يحكم يوم القي  ربّ  نّ ا  و يعلمون
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 عزيز حكيم اهللو اهلل دمن عبااء شفي باطن اللّوح لمن تاألمر  ا لنلقينّ ا  و يحشرون

 لشاكرينالنّاس أكثر  نادما وجو لك الكتابذ آيات حكم الّصراط في نفّصل دلقو

  

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

الّطور  مثل شجرة نّ ا  و الكبير هو العلّيا اّل  ا لٓه حوله قل اهلل ال منو ارفي النّ  هللذكراالم 

من ا ليك  ىلقأما أن اتّبع  فارهبون اييّ ا  هو ا اّل  ا لٓه ا قل اهلل الذكري هذاهلل ك دعن

 صراط قويم قل لن يحيط بعلم ربّكعلى  الكتابأّم  لقسم فيوا نّه  كتاب كريم

 دمن ل آيات مثالاأل تلك نّ ا  و ه لّقوي عزيزنّ ا   اهللاء شما ا اّل  نفس
ّ
ي دلها لعباننزّ  ي

 الّصابرين

  

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

ا ليه  كلّ و ن الحكم هللا  ال أ هدمن عبا اءمن يشعلى الّروح  لنزّ  دقي ذالّ  سبحان

 ا   ىما يوحأن اتّبع  ليرجعون
ّ
 اءشكما ياء شي هو يحكم ماا اّل  ا لٓه من كتاب ربّك ال لي

ما و هوا اّل  ا لٓه الوا نّه  رضاألو واتم  السّ  ربّك يعلم غيب نّ ا  و لسميع عليموا نّه 

ل في الكتاب نزّ  دمر قأاهلل باء شا ذا  قل ادحأ غيبهعلى  لعن يّط أالكتاب  يحكم في

 ا اّل  ا لٓه الوا نّه  حكمه
ّ
ربّك في ا سم  كرذصراط وا ّن هذا  العالمينعن  هو لغني

 دل مناألمر  الكتاب يلقي
ّ
ك نّ ا  و ترحمونلعلّكم  في حكمه اتّبعوهو اهللاتّقوا  قل ي

 دمن لاألمر  لتلقي
ّ
  اكريم اعليك كتاب يتلوالحّق  لهووا نّه  يعدب حكمعلى  ي
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 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

 فيالحّق  ه لهونّ ا  و فانصرون اييّ ا  هو ا اّل  ا لٓه قل اهلل ال ىولللورقة األكر ربّك ذطه 

ون قل اهلل عالم د تهتاهلل آياتب لعلّكم كتاب اهلل يتلو عليكماألرض و واتم  السّ 

 ربّك يعلم غيب نّ ا  ويه لمحضرون دلكّل و ب من علمه شيءعزة ال يدهاالشّ والغيب 

على نّا دل ليلقي الحكم منوا نّه  وندفاعب اييّ ا  هو قل ا اّل  ا لٓه الاألرض و واتم  السّ 

اهلل لعزيز ومة بالقسط هو يحكم يوم القي  ا اّل  ا لٓه ال كّل شيء خالق يع قل اهللدلوح ب

 حكيم

  

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

 قيك لتلنّ ا  و يشركونعّما  تعالىو قل سبحانهبالحّق  الّروح نّزل دقي ذالّ  سبحان

لينا ا   كاّل أحد فإّن  منال تخف و حكم ربّكأن اتّبع  يعدب مرأ علىنّا دل من ياتاآل

اهلل على  كلّ و ما اليوم ظلمو بالقسط بين الكلّ  مةيوم القي  ا لنحكم نّ ا  و يرجعون

 ىتأ دق اّل ا  يء ما من شو هللالحكم  نا  أال  ملكن بينكم ذّ أ دق ذيومئ نّ ا  و يعرضون

 ينذالّ  يدفي كتاب ربّك عبا المؤمنونا نّما  ا قلدمة فرربّك يوم القي  ا سم  كرذوجه 

  قونهم المتّ  أولئكو شيءكّل  لليجيبون حكم ربّك قب اهلل آيات سمعواا ذا  هم

  

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

باطن اللّوح لقوم  فيقل نزل  هوا اّل  ا لٓه الي ذالّ  ن ربّك اهللدلك الكتاب من لذالم 

اء الّسينالّطور  في نبتتتلك شجرة الكتاب لمكتوب أّم  في لصراطوا نّه  ونديشه

 اهللأن اتّقوا  المألأيّها  حكيم قل يا عزيز هو تنزيل منا اّل  ا لٓه لقي من كتاب ربّك الي
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ا ليه  نّكمأثّم  لتبعثونا ليه  نّكمأثّم  لترجعونا ليه  نّكمأ ثمّ  مالقوهنّكم أ اعلمواو

  لتحشرون

  

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

ا يّاي  هو قلا اّل  ا لٓه الاء البيضثّم  الّصفراءثّم اء الحمرفي الورقة كر ربّك ذطسم 

من ربّك بإذن  دّ ة في المصباح يمالكتاب كمشكو   مثل نور ربّك في نّ ا  و فارهبون

هن دهن من د ن يمسسهأمن نار اهلل قبل  دتوق الّصفراء الّشجرة عناء هن حمرد

صراط وا ّن هذا  نا يوقنونآياتبالنّاس  لعلّ  األلواحمثال في لك يضرب اهلل األذك

 اهلل سميع عليمو قل اهللبإذن  األمر هو يلقيا اّل  ا لٓه األرض الو واتم  السّ  ربّك في

  هوا اّل  ا لٓه ال رضاألو واتم  السّ  ربّك يعلم غيب نّ ا  و
 
روا في تفكّ تولم أتصرفون فأنّى

ر اهلل فغيأ النّهار فما لكم كيف ال تشعرونو ل عليكم باللّيلخلق ما ينزّ و ياتاآل عدب

 ما تحكموناء سفويل لكم  األلواحل مثل تلك ن ينزّ أر ديق

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

أيّها  يرجعون قل ياا ليه  كلّ و هللالحكم  نا  أال بالحّق  الّروح لنزّ  دقي ذالّ  هلل دالحم

في أنتم  ماو األرضو واتم  السّ غيب اهلل يعلم  نّ أ اعلمواو وهداعبو اهللأن اتّقوا  المأل

اهلل في  صراطا ّن هذا و ن عزيز حكيمدمن لاألمر  ليلقيوا نّه  تختلفون اهللكرذحكم 

من و قلبوا خاسريننبينكم فت بللسّ اقوا ال تتفرّ و ونيبعالمرسلين قل اتّ و ينبيّ صحف النّ 

 هم أولئكفالحّق  بغيراألرض  في دن يفسأ ديريوربّك  آياتب ىن افترظلم ممّ أ

  هم الفاسقون أولئكف باذاهلل كا سم  كرذعلى  يفترون ينذالّ  نّ ا  قل  المونالّظ 
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 ن الّرحيم الّرحم  بسم اهلل

ي ذالّ  ون هودفاعبا يّاه  قل هوا اّل  ا لٓه الاء الحمر الّشجرة عناء كر ربّك للورقة البيضذ

  يحشرونا ليه  كلّ و ن الحكم هللا   الأقل بأمره  األرضو واتم  السّ  خلق

  

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

 ون هوداي فاعبيّ ا  و ناأاّل ا   ا لٓه الكتاب ربّك  ن اتلوأور الّط جرةلشّ أوحى  دقل اهلل ق

 ل رزقكمينزّ ي ذالّ  قون هوفاتّ ا يّاه  هو قلا اّل  ا لٓه البأمره  اءالم على قام العرشأي ذالّ 

لعلّكم  وهدفاعب هوا اّل  ا لٓه لكم اهلل ربّكم الذبأمره  ا اّل  ما من شيءواء مالسّ  من

هو العزيز ا اّل  ا لٓه لحكمه قل اهلل ال لدّ بمن اتل كتاب ربّك في الفرقان ال أتفلحون 

ال أنتم و ةلو  لّص اال تقربوا  المألأيّها  قل يا يشركونعّما  تعالىو ر سبحانهالمتكبّ 

 كانو براتالزّ و ياتاآلبربّك  دمن عناء ج دي قذللّ  الحكم في الكتابا نّما  تعلمون

  كتاب مبينعلى 

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

اهلل  لك حكمذ القرآن آيات ثمّ  الّشجرة ثمّ  قةالوركر ذ تنزيل من باطن اللّوح فيحم 

 يكفرون ينذالّ  نّ ا  هم المشركون  أولئكف حرفا في الكتاب دّ من يتعو في الكتاب قل

يقون دّ الّص و ونبيّ النّ اء ج دلما ق قادّ مص ياتاآلكر بذّ جائهم ال دما ق داهلل بع آياتب

 دمسج يت قل هون البميسئلونك و ليمأاب ذمن عبحكم ربّك  رهمفبشّ  من قبل

 ترحمونلعلّكم  الباب من شطر هلوخدان أهو ا اّل  ا لٓه ربّك الا سم  كر فيهاذالحرام ي

 ديلقي الحكم من ل رضاألو واتم  السّ  صراط ربّك فيوا ّن هذا 
ّ
صراط  ىه لعلنّ ا  و ي
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 ياتاآل كيف تتلون المألأيّها  لقوم يسمعون قل يا ياتاآلفّصلنا  دا نحن قنّ ا  مستقيم 

  تشعرونال أنتم و

  

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

 ثمّ  الحرام دفي المسجع النّاس دأن ا ىالقرأّم  فيا ليك أوحينا  دلك قذكالم 

 هلل دالحم رون فقلكّ ذاهلل يت آياتب لعلّهم اسللنّ  ىبراهيم مصلّ ا  في مقام الحجر ثّم 

ت في البيت دجاه دما ق ا لنعلمنّ ا  وّكر أو يخشى ذنا أو يتآيات بعيتّ  ادحأ دجأما ي ذالّ 

بع هواه اتّ  ده قنّ أ دشطر الباب قل اهلل يشه البيت مناء حاّجك تلق دي قذالحرام للّ 

ل كن لينزّ الرّ  دالحجر عن ىدن تباهل لأتك بمع حجّ استو ربّك آيات أىر دما ق دبع

ما كان واء شي من يضلّ واء شي ي مندقل اهلل يه ىهوو بذّ من كعلى  ابذالع اهلل

ة اهلل بالغة في حجّ  نّ ا  ا قل دشهي كّل شيءعلى  اهللكان و ةرّ ذل دم نفسا عاهلل ليظل

 هو ا اّل  ا لٓه الوا نّه  لك الكتابذ
ّ
بعوا ين اتّ ذعن العالمين فسوف يغفر اهلل ربّك لل لغني

صراط على اء شن من يدا لنهنّ ا  و قا بما نزل في الكتابدّ ك مصؤما جا دبع ئهماهوأ

 مستقيم

  

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

من كّل و هلل الحكم نا  أال  قل هدمن عبااء شي منعلى الّروح  لنزّ  دقي ذالّ  سبحان

 ياتاآل عدفي ب نّ ا  و لوندلقوم يعبالحّق  ياتاآل نالنزّ  دلك قذكو اهلل سيسئلون دعه

 يعقلون لقومنّا دل من آيات اءالم ر فوقلفلك المسخّ اا ذهواء مالسّ  نزل من خلق ماو

يختلفون قل ربّك  آيات في اسما كان النّ و األرضو واتم  السّ  علم غيبربّك ي نّ ا  و
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ما اليوم ظلم في حكم و بالقسطمة القي   يوما لنحكم نّ ا  وآلت  جل اهللأفإّن  ااصبرو

  يعرضون وجه ربّك ا لىكّل و ربّك

  

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

الكتاب أّم  اهلل فيأيّام  نّ أ ن اعلمواأع دفي حكم كلمة الب ياتاآل لنزّ ي ذالّ  تبارك

ليوم ال النّاس  عداثّم  هوا اّل  ا لٓه ه النّ ا  اهلل  دعن منا ليك  يوحأما أن اتّبع  لقريب

 صراط ربّكوا ّن هذا  ربّك يسئلونا سم  كرذ داليوم من عه لكذفي كّل و ريب فيه

وم ربّك يقضي ي نّ ا  و قسطاس مبينعلى نّا دل مناألمر  يلقياألرض و واتم  السّ  في

ن حم  كم الرّ لكم اهلل ربّ ذبأمره  يءشكّل  هو ينزلا اّل  ا لٓه الوا نّه  لدمة بالعالقي  

 بيت الحرام ا لىتاب ارجعوا حكم ربّك في الك ىقض دلقو ترحمونلعلّكم  وهدفاعب

ن أالمرسلين من قبلك و ينبيّ النّ  ا لىوا ليك  لك نوحيذكو فارهبونا يّاي ا ن كنتم 

 وآلت  جل اهللأفإّن  ام اهلليّ أل اسروا النّ ذان
ّ
  دحمي اهلل غني

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

هو العزيز ا اّل  ا لٓه الوا نّه  هدمن عبااء شي منعلى الّروح  نّزل دقي ذالّ  هلل دالحم

 لمن نّ كونتلوالفلك  ىك لعلدفؤا ىنوحيك ليرض الحرمأنباء  لك منذالحكيم 

 دربّك من لاء ا عطذه نّ ا   ينداهالشّ 
ّ
ال و اهللاتّقوا  ة قلدودمعأيّام  فينزل  دق ي

 كان اهلل لغنو الكتاب كم لن تحيطوا بعلمنّ إمثال ف األربوا هللقت
ّ
 عن العالمين جميعا ي

 من هندب دّ يمو في نفسها من نار ربّك دربّك في الكتاب كشجرة توق مرأمثل  نّ ا  و

اهلل  آياتب ملعلّه الخلق أنفس في مثاللك يضرب اهلل األذهها كوجه من وجكّل 
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 لكنّ و الكتاب بمثله لكذ نزل في دقو ا اّل  القرآن ت حكما فيدما وج رون قلكّ ذيت

 دوح فقاللّ أحكام  المرسلينو ينبيّ نّزلنا في صحف النّ  دقوا نّا نحن  ال يعلمونالنّاس 

األرض  من فيو واتم  السّ  ا نحن ال نعلم من فينّ أمن قبل علينا ب المشركون ىافتر

 ما يحكموناء  ساهلل همبذّ قل ع

  

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

ما أن اتّبع  ليحشرونا ليه  هلل وكلّ الحكم  نا  أال  مرباألالّروح  لنزّ  دقي ذالّ  سبحان

 هدمن عبااء شي منعلى  ل الحكمنزّ  دهو قا اّل  ا لٓه ه النّ ا  من كتاب ربّك ا ليك  ىيلق

ه تنزيل من عزيز نّ ا  ال ريب و ي قلبيفالّروح  لبع ما نزّ اتّ ا نّما  قل لعزيز حكيموا نّه 

 نّ ا  ال أه لمن قبل بمث القرآن نزل في دقو ا اّل  ما ينزل في الكتاب حكماو قل حكيم

عّما  تعالىو سبحان اهلل كّ الشّ  وا فيه بعضا منداهلل نزل لوج دعنغير لو كان من األمر 

على نّا دل مناألمر  قييلاألرض  و واتم  السّ  صراط ربّك فيوا ّن هذا  يصفون

اهلل ليظلم نفسا من بعض وما كان  بالقسطمة القي   يوم ربّك يحكم نّ ا  و قسطاس قويم

 يرامقط ّرةذ

  

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

هو ا له ا اّل  ال قل اهللو الّصفراءالورقه ثّم اء جرة البيضن للشّ ذيوم اإل كر ربّك فيذ

من قبلكم  ينذالّ  ممأ اوبذك دلقو ده لعزيز حمينّ ا  بأمره  اءشي منعلى  يوحي

األرض  ما فيو واتم  السّ  يعلم ما فيوا ّن اهلل  الغالبونوا نّا نحن  بالحّق  ناهمذخأف

 مة بينربّك يحكم يوم القي   نّ ا  و مة يبعثونيوم القي   همثّم  مر ربّك يخلقونأبكّل  قل
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ا قل دشيء شهيكّل  على كان اهللو ةرّ ذما اليوم ظلم من بعض و لدبالعالنّاس 

 سبون كنتم تكعّما  كم لتجزوننّ إفالقيّم  راطالّص  اذهعلى  لوااعم

  

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

ر هو العزيز المتكبّ ا اّل  ا لٓه الاء البيض الّشجرة علىاء الحمراء ك في الورقربّ  كرذطه 

أحكام  هامنفبيّنات  آيات نزل في الكتاب دلقو يشركونعّما  تعالىو قل سبحانه

يؤتون و ةلو  يقيمون الّص  ينذالّ  المؤمنونا نّما  لقوم يسمعون قلنّا دل منتنزيل  القرآن

 نّ ا  قالوا  ينذالّ  كفر دلقو قونالمتّ  هم أولئكالباب ف من قبل ةخلون الكعبديو ةكو  الزّ 

 دمرنا قأروح من ا اّل  ابن مريم يسىما كان عتعالى و قل سبحانه مسيحال اهلل هو

 هو سبحانها اّل  ا لٓه ال كّل شيء اهلل خالق نّ أاس النّ  الكتاب ليعلمو ىدارسلته باله

 القرآن تأويل نزلت في دق كاهلل ربّ  دمن عنبيّنات  آيات يشركون تلكعّما  تعالىو

 انّ دل يلقي الحكم مناألرض و واتم  السّ  في كصراط ربّ وا ّن هذا  لقوم يفقهون

  قسطاس مبينعلى 

 

ن الّرحيم   بسم اهلل الّرحم 

وما  ونرّ سيعلم ما تاهلل  نّ أاعلموا و قوا اهللاتّ  المألأيّها  ك قل ياتنزيل من كتاب ربّ 

ما اليوم ظلم في حكم ربّك و بالقسط قل مةربّك يحكم يوم القي  ّن اهلل أو تعلنون

 ل لكلماتهدّ من كتاب ربّك ال مبا ليك  نوحي المأن اتّبع  اهلل سميع عليمو ةرّ ذل دع

 و
ّ
جل أأحد فإّن  ال تخف في سبيله منو كربّ  لحكمع النّاس دأن ا دحمي اهلل غني
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 هم أولئكلنا في الكتاب فيكتمون ما نزّ  ينذالّ  نّ ا  اهلل عزيز حكيم قل وآلت  اهلل

 اهلل ليوقنون آياتب النّاس وح لعلّ اللّ أحكام  ل اهلللك يفّص ذالمون كالّظ 

  

ن الّرحيم   بسم اهلل الّرحم 

 فيدحم تنزيل من ل
ّ
هو ا اّل  ا لٓه ل في حولها قل اهلل الما نزوالّطور  حكم شجرة ي

نّا دل من آيات يعدمن كتاب با ليك  لع ما نزّ دفي ب نّ ا  و رجعونتا ليه و كّل شيء رّب 

ينزلون  ينذالّ  أولئكون داهلل يسج آيات سمعواا ذا  ينذالّ  لباب منكماألي ولأل

كثر أ ولكنّ  لك من فضل اهللذنفسهم أشتهت ا ام ربّكبإذن  تدّ عأ دفيها ق وسدالفر

ربّك  دقين عنللمتّ  نّ ا  و اهلل لمؤمنين آياتب مكثرهأنا دما وجو يشكرون قل الالنّاس 

 قلاء من خمر حمرثّم اء بيضاء نهار من مأتجري من حولها اء الم وجه ىعل اتجنّ 

 كرذبمنهم شأن  كلّ  كرذالك ينهفيها ربّك ء الآوا دوج دقطرة منها ق شربواا ذا 

لك فضل اهلل يؤتيه ذوجه كّل  هو يلقي الوجه منا اّل  ا لٓه اهلل الاء ينالسّ  في الّشجرة

 يعقلونلقوم نّا دل من آيات مثالفي تلك األ نّ ا  و يمدحكم ق وذاهلل واء شي من

 

ن الّرحيم   بسم اهلل الّرحم 

اآلخرة ة اهلل في الحيو  أراد  كرة لمنذوح تحكم باطن اللّ  منا اّل  ياتاآل لناطه ما نزّ 

 لك اليومذفي كّل و تية ال ريب فيهاآاعة السّ فإّن  المألأيّها  اقل اصبروا ي ىولواأل

 ربّك فيها ورقاتبإذن  اءالحمرمن نار شجرة  دوقياء علينا ليعرضون تلك شجرة صفر

ا يّاي  هو قلا اّل  ا لٓه اهلل الاء ينالسّ  الّشجرة ار فيبحكم النّ  يءشكّل  في كرذياء بيض

ين ذالفاسقون قل للّ  هم أولئكبغير علم فنا آيات لون فيديجا ينذالّ  نّ ا  و قونفاتّ 
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ربّك فمن  دبعهن يوفي أا اّل أحد  من ىاهلل لن يرض نّ ا  في حكم الكتاب  ون اهللديري

 كمأنفس اهلل كخلق دعنآدم  مثل خلق نّ ا  و الفائزين منلاآلخرة فهو في  يدى بعهوفّ 

 كوراذكان م ديقول له كن فق نأفقبل  يءلشاهلل ربّك أراد  ا ذا
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 الحكم هلل يعلم ما في نّ ا  ه قل دمن عبااء شي منعلى األمر  لنزّ  دقي ذالّ  سبحان

 منا ليك  يوحأحكم ما أن اتّبع  هو لعزيز حكيما اّل  ا لٓه الوا نّه  األرضو واتم  السّ 

 هللا آياتب النّاس وح لعلّ في باطن اللّ  ياتاآل لهو ينزّ ا اّل  ا لٓه ه النّ ا  ك ربّ  كتاب

اهلل  نّ ا  لين قل وّ نبأ األ ا لىأهلها  دن يعوأا اّل  نامة عليمحرّ  ىقل تلك القر يؤمنون

 ينذالّ  كفر دلقو علينا يعرضونكّل و هللا اّل  ما اليوم حكمو لدمة بالعالقي   يحكم يوم

ر ديصفون أليس اهلل بقاعّما  سبحان اهلل القرآن حرفألك الكتاب ذ حكم قالوا في

 ونه قل سبحان اهلل عّما يشركون دوكان خلقا من  القرآنا مثل على أن ينّزل حرف

 

ن الّرحيم   بسم اهلل الّرحم 

 نّ ا  ز حكيم قل ن عزيدلت من لنزّ  دربّك قا سم  كرذلك الكتاب في حكم ذلم ا

هنالك كم أنفس ىدلر ملحظ األ دوا عرشها قدورا ذا  ات في وجه العرشجنّ  قينللمتّ 

وا مائها دوروا ذا  هوا اّل  ا لٓه الشأن  كلّ  فياألمر  هلل نّ ا   أال تكمدفئأفي اء كر الورقذي

 ربّك من خّط بإذن  فرقت دقثّم اء لك من عين بيضذنهارا سبعة تجري أ وادوج دق

كر في ذي هبعلمأحد  ار فيها لن يحيطنهاألكّل  وادوج دشربوا من نهر قا ذا  قلاء حمر

اء كحكمها مثل م الّصفراءاء مثّم  هو ا اّل  ا لٓه الاء ينالسّ  في الّشجرة ناراء البيضاء م
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وجه ا اّل  عنها شأن كلّ  في دى أحوجه منها لن يركّل  بمثلها يلقي الوجه فياء الحمر

أكثر  ولكنّ  لك فضل اهلل من ربّكذهو ا اّل  ا لٓه اهلل الاء بيضال تفي الورقاربّك 

ما ا اّل  ض منهاببعّكر ذيت ماو شيء كلّ  أحكام ل في الكتابنزّ  دلقو ال يعقلونالنّاس 

 اء ش
ّ
 هم أولئكبا فذوح كاللّ  آياتب ىظلم ممن افترأمن و عزيز قل اهلل ربّك لقوي

ما و لك من حكم اهللذ نّ ا  ال ريب و في قلبيالّروح  بع ما يلقيتّ أ مانّ ا  المون قل الّظ 

ا ليه  كلّ و اهللعلى  ا اّل  يجرأما و هدهلل وحعمل أاهلل دعب ا نّيقل  ن يكفرونأ فاخأ

  ليحشرون

 

ن الّرحيم   بسم اهلل الّرحم 

غير اهلل أقل  هم المشركون أولئكف دون عهدمن ربّك  ىتأتنزيل من كتاب كريم من 

 ا بما عملواتفرحو بما عملتم في سبيل اهلل لتفرحون قل الأنتم  أم عو في الكتابدأ

 دعمن بو لاهلل من قب لك حكمذ نّ ا  وا ليه  يدبعها اّل  عمالأحد  اهلل لن يقبل منفإّن 

ما اليوم ظلم و بالقسط قل مةربّك يوم القي  حكم ين ا  و قونفاتّ  يايّ ا   المألأيّها  ال ياأ

 تنزيلو األرضو واتم  السّ  عدفي ب نّ ا  و ادشيء شهيكّل  على في حكمي وكان اهلل

 فولفي أ كربّ  حكمو األرض ما يخرج منواء مالسّ  ما ينزل منو وحاللّ  آيات

  لقوم يعقلون اهلل دمن عن آيات القمرو مسالشّ 

 

ن الّرحيم   بسم اهلل الّرحم 

زجاجة  ها مننّ ا  قل اء الحمرة من نار داح المصباح الموقفي المصبربّك كر ذم سط

 لك مثلذبنوره األرض و واتم  السّ  ءييضاء حمرثّم اء خضرثّم اء صفرثّم اء بيض
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 دها كوكب نّ أك جاجةالزّ في  جاجةجاجة من الزّ جاجة الزّ الوجه في الزّ 
ّ
لقي الوجه ت ّري

ربّك يؤمنون  آياتب النّاس في الكتاب لعلّ  مثاللك يضرب اهلل األذشطر ككّل  من

ار كر ربّك عن يمين النّ ذباء كر الورقذهنالك ياء الحمرفق أمس من الشّ  طلعا ذا  قل

ن أ دالمسجآيات  ودورا ذا  ي المؤمنين قلدجزي عبانلك فلذمثل  نّ ا  و هوا اّل  ا لٓه ال

 كرذقل بالّطور  في الّشجرة كرذبكروا ذاثّم أهلها  منبإذن  خلوادا ثمّ أهلها  والمعأ

في كر ربّك ذمثل  نّ ا  و بينقرّ ماهلل ال دجزي عبانلك ذكو هوا اّل  ا لٓه ك الربّ ا سم 

جاجة وجه الزّ كّل  جاجة منفي بيت الزّ  دوقياح ة فيها مصباح المصبكمشكو  اء الورق

وجه كّل  كرذيو شطركّل  وجه منكّل  ييحكاء بيضثّم اء صفرثّم اء خضر ثمّ اء حمر

 نّ ا  و من قبل القرآن لك حكم ربّك فيما نزل فيذهو كا اّل  ا لٓه اهلل الشأن كّل  في

لنا نزّ  دلقو رونكّ ذاهلل يت آياتب النّاس لعلّ  األلواحمثال في األ لك يضرب اهللذمثل 

بع تّ أي نّ ا  قليال قل من المؤمنين ا اّل  بهاّكر ذيت ماو كّل شيءحكم  الواحا فيهأمن قبل 

 كّل شيءعلى  كان اهللو اهللا اّل أحد  خاف منأما و كتاب اهلل منالّروح  ما يلقي

  ادشهي
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 ابع ثمالرّ  لة بالّسرّ لّ حها منّ ا  قل ابع السّ  لل من الحوّ طر األكر ربّك في حكم سذلم ا

 هو قل لن يحيطا اّل  ا لٓه ور اهلل الط من ورقات شجرةشأن  كلّ  كر فيذالث يّسر الثّ 

المرسلين و ينبيّ حف النّ ّص الاهلل في  دلك عهذأحد  رفع الحكم منيلن وأحد  بعلمه

وح اللّ  آيات قالوا في ينذالّ  كفر دلقو ترهبونا يّاه  ن كنتما   ادخلوا الباب سجّ دا قل

 ربّك كتابمن بيّنات  ياتاآل يشركون تلكعّما  ربّي قل سبحان اهلل القرآن حرفأ
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األرض و واتم  السّ  ا صراط ربّك فيذه نّ ا  ا قل دحأة ربّك دشرك نفس في عبات اّل أ

 ديلقي الحكم من ل
ّ
من و واتم  السّ  من في ديسجوا ّن هلل  دصراط عزيز حميعلى  ي

 نّ ا   كّل شيء يعلمهو ا اّل  ا لٓه الوا نّه  األرض في
ّ
ربّك يحكم يوم وا ّن اهلل  عزيز ه لغني

  ليبعثونا ليه  كلّ و ما اليوم ظلم في حكم ربّكو مة بالقسطالقي  
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ون من ديعب ينذالّ  نّ ا  قون فاتّ هو ا يّاه ا اّل  ا لٓه كر ربّك في الكتاب قل اهلل الذالمص 

هم  أولئكاهلل ف وند  اعلمواو اهللأن اتّقوا  المألأيّها  ون قل يادار هم فيها خالالنّ مأوي 

 الكتاب عظيمأّم  لك يوم فيذ نّ ا  ال أمره أل خضع الكلّ  دقيوم ي ف هقوالمكم نّ أ

ّل لن يمّسهم حّر من الّشمس وهم في ظمن نور ربّك  المؤمنين في ظلّ ى تر ذفيومئ

فيه تختلفون أنتم  يذالّ  ا يومذه نّ ا  قل ثّم المحشر  دصعي ىلا  نظر ان أن نور كريم م

 هلل  ذيومئاألمر فإّن  فيهمن ربّك ذإحكم بان أ
ّ
 داليوم عن نّ ا   لعمريو لمكتوب العلي

الكفر من  ق شجرةذوي الخاشعين دخل في رحمة ربّك عبادمة فاربّك يوم القي  

مر أاعة السّ  حكمفإّن  اهلل أن اتّقوا المألأيّها  قل يامن عين حميم اء محكم ربّك 

 ابذع نّ ا   الأ ي الّرّب ديناو وجهك درؤسهم عن واسناك ذالمجرمين يومئ ىيم تردق

  الّرحيم غفورال ناأي نّ ا  قل  القرآن يهم بحكم ربّك فيدناتو ديدلك اليوم لشذاهلل في 

 

ن الّرحيم   بسم اهلل الّرحم 

أن  لوندلقوم يع القرآن باطنعلى  لتفّص  دقثّم نّا دل لت مننزّ  دا كتاب قذه نّ ا  

 أاّل  هدن لعهيقيدّ الّص و ينبيّ لنّ ارسل أ دقي ذالّ  من كتاب ربّك اهللا ليك  أوحى مااتّبع 
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لك ذليوم الجمع النّاس  عدن اأفي كتاب حفيظ القيّم  ين اهللدلك ذا يّاه  اّل ا   وادتعب

رهم من حكم ربّك ذربّك فان آياتب يكفرون ينذالّ  نّ ا  والكتاب قريب أّم  يوم في

ربّك قل  دل من عنشكل ما نزّ على  ما عملواو حشر الكلّ  دق ذفيومئ في يوم عظيم

كم نّ دهلل لنعي الحكم نا  أال  ي من ربّكدن مناذّ أ دق ذيومئ نّ ا  و بينذّ للمك ذفويل يومئ

 ذا لنحكم بينكم يومئنّ ا  و رادمقت كّل شيءعلى  كان اهلل ربّكو خلقوا من قبل دكما ق

  ادشيء شهيكّل  على كان اهللو ةرّ ذل دعنفس على  ا نظلمما كنّ و بالقسط

 

ن الّرحيم   بسم اهلل الّرحم 

 دتنزيل من لحم 
ّ
 خلوا البابداو مالحر نوا من رّب ذاستأثّم  ليالحكم  نا  ال أ ي

 دق جبل ثلج كمثل مؤمن في قريةار في مثل حكم النّ  نّ ا  ترحمون لعلّكم  هلل ادسجّ 

خلوا الباب داو وا هللدن اسجأف اهلل عليكم خفّ  دقاآلن  قلربّك  آياتب أهلها كفروا

 انّ دربّك بغير حكم من ل آيات يلون فديجاوا ّن الّذين  تفلحونلعلّكم  قبل الوجه من

أنتم  ما دار بعخلوا النّ دال تو واتفاسكا لى اهلل الّذكر  بلغا ذا  قلهم المشركون  أولئكف

 هن قلدب دّ ميو من نار دوقي داهلل كمثل شجرة ق دل المؤمن عنمث نّ ا  تعلمون قل  ال

في  تيااآل ل اهلللك يفّص ذحولها ك من ءييضو وجهها دك من نفسها يوقربّ بإذن 

مثل كّل  من األلواحلك يضرب اهلل في ذكو اهلل تؤمنوناء كم بلقلعلّ  لك الكتابذ

 وندنا يهتآياتب اسالنّ  لعلّ 
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وا نّه  هدمن عبااء شي من ىعلاألمر  لنزّ  دهو قا اّل  ا لٓه ار اهلل الفي وجه النّ  ذكراهلل االمر

ما اليوم ظلم في حكم و لدمة بالعيوم القي  لنّاس ا قل اهلل يحكم بين حكيم لعليم

وا ّن  تعلمونأنتم و تقربوها فالأهلها  ظالمة ىعلينا ليعرضون قل تلك القركّل و ربّك

 دالحماس ال يعلمون قل النّ أكثر  ولكنّ  لك الكتابذفي  القرآن حكامأن بيّ  دقاهلل 

 لنا منما نزّ و نظرونتك ربّ  وجه ا لىمة كم يوم القي  نّ أه بدمن عناألمر  اءج دقي ذالّ  هلل

  نئواهلل ليستهز آياتب نا المشركيندوج دقو ا اّل آية 

 

ن الّرحيم   بسم اهلل الّرحم 

 كربّ ا سم  كرذل ذيومئ الحكم نا   أال عدمن كلمة الباألمر  لنزّ  دقي ذالّ  قل سبحان

يء ما من شو األرضو واتم  السّ  يعلم غيبوا ّن اهلل  الكتاب لمكتوبأّم  كان في دق

رض أعلى جنّات  ربّك دقين عنللمتّ  نّ ا  ويشركون عّما  تعالىو سبحانهبأمره  اّل ا  

كر ذما خلق اهلل فيها بكلّ  كرذنهار فيها ياألكّل  وادوج دوا بابها قدورا ذا  قلاء بيض

كر ربّك ذب الّشجرةفي اء كر الورقذا ذا قل ا يّاي فارهبون وهو ا اّل  ا لٓه الالّطور  في كربّ 

 في نار ذالمجرمين يومئ نّ ا  و فليحشر المؤمنون ذقل فيومئهو ا اّل  ا لٓه الالّطور  في

اهلل  آيات قرؤاا ذا  هم ينذالّ  لباب منكمولي األأل ياتاآل لنافّص  دلك قذك دمنضو

  ونديسج
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ن الّرحيم   بسم اهلل الّرحم 

 ين اشكر لأاكرين الشّ  من قلبك لتكوننّ على الّروح  لنزّ  دقي ذالّ  باسم ربّك أقرا  

  يأوححكم ما  بعاتّ و
ّ
 داعة لالسّ  حكمفإّن  من ربّك ا لي

ّ
 اهلل لمن قريباء شن ا   ي

فإّن  دخلوا عرش الفؤادقل احكم ربّك لاء العمأهل  حضروا دق اليوم لكذفي  نّ ا  و

 وبأمره  صكميمحّ  نأأراد  داهلل ق
ّ
 الاء في الورقالّروح  لنزّ  دقاآلن  قل دحمي اهلل لغني

 دالحكم من لاء ج دقاآلن  قللمتعال الكبير ا هوا اّل  ا لٓه
ّ
ي دعباء دأن اسمعوا ن ي

اء جاآلن  قل ا يّاه فاتّقون قل كّل شيءا اّل اهلل خالق  ا لٓهال اء الحمر الّشجرةفي 

لك لهو ذّن هو أال ا  ا اّل  ا لٓه ربّك الا سم  كرذي لوجه دعبا ه أن ابشردالوحي من عن

  الفوز العظيم

 

ن الّرحيم   بسم اهلل الّرحم 

هو قل ا يّاه ا اّل  ا لٓه اهلل ال الّصفراء الّشجرةعن اء الحمراء كر ربّك للورقذسم ط

 دقاء ّن العميع أال ا  دربّك على لوح ب دن من عنذاإلاء ج دقاآلن  ون قلدفاعب

ولهت قل  دق دكشفت وا ّن الفؤا دخضعت وا ّن الّرضوان ق دصعقت وا ّن العرش ق

نّزل في  دالموقنين ولق دلك فلنجزي عباذمثل  هو وا نّ ا اّل  ا لٓه ال كّل شيءاهلل خالق 

صراط ربّك وا ّن هذا ّكر بها ا اّل من الّسابقين قليال ذوما يت كّل شيءأحكام  القرآن

وات واألرض يلقي الحكم من ل  على قسطاس مبين قل اهلل خالق دفي الّسم 
ّ
كّل ي

ي مة بين النّاس يحكم يوم القوا نّه  اءعلى من يشاألمر  هو ينّزلا اّل  ا لٓه ال شيء

 عن العالمين
ّ
  بالقسط وكان اهلل ربّك لغني
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ن الّرحيم   بسم اهلل الّرحم 

 دواكّل  ين فإنّهم لفيدمن كتاب حفيظ وال تتّبع سبل المفسا ليك ألقي  أن اتّبع ما

نّا لقوم يعقلون فمن أبصر فلنفسه دمن لبيّنات  ياتاآلتلك  المألقل يا أيّها  دبعي

أّم  كان في دقاألمر  له نار جهنّم حكم في الكتاب وا نّ فإّن  كريذومن أعرض من 

 حكم ما نّزلتأن اتّبع  دلموقواء على وجه المقرب الّزوال وأنت  دالكتاب مقضيّا وق

حكم النّار في فإّن  قرب وال تخفمقضيّا أن ا دكان الوع ذحينئفإّن  من قبلا ليك 

 قدل دحين الوقو
ّ
ربّك في الكتاب ليرضى  لك فضل اهلل منذكان مسطورا  دي

  ا الفلك ولتكونّن من الّشاكرينذك على هدفؤا

 

ن الّرحيم   بسم اهلل الّرحم 

كروا اهلل فيها ذمن قبل الباب وا دخلوا المسجدفرضنا في الكتاب أن ا دا نّا نحن ق

لك ذاء من أفق الّسماء طلوع خيط البيض دفول حمرتها وعنأ دزوال الّشمس وبع دعن

حكم ربّك ثّم قم أن اتّبع  لكتاب وكان اهلل بما يعملون النّاس خبيراحكم اهلل في ا

كر ذالحرام وي دمن شطر المسجاء حّرك خيط الحمر دقاآلن  فإنّ  كريذالبيت لاء تلق

 أن اتّقوا المألون يا أيّها دهو ا يّاه فاعبا اّل  ا لٓه الاهلل قل الّطور  ن ربّك فيذمن ا  اء ورق

ل في الكتاب ثّم اركعوا ثّم نزّ  دبما ق مكروا اهلل ربّكذت ثّم االبياء اهلل ثّم قوموا تلق

ة فيذفإّن  واداسج صراط ربّك في وا ّن هذا الكتاب لمكتوب أّم  لك حكم الّصلو 

وات واألرض   اء اللّوح لعلّكم بلق آيات يتلو عليكمالّسم 
ّ
اهلل توقنون وا نّا لنعلم أي

 عن العالمين وا نّا  قام ألمر ربّك قل اعملوا فإنّكم دنفس منكم ق
ّ
مالقوه واهلل لغني

 حصيناه في كتاب مبين أ دّر نفسه وما من شيء ا اّل قذّر كذّ لنحكم يوم القي مة بال
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ن الّرحيم   بسم اهلل الّرحم 

 آيات بالحّق فيهنّزل الكتاب  دهو قا اّل  ا لٓه ع قل اهلل الدكر ربّك في ألواح البذطه 

 غفور ولقأال ا   القرآنربّك في أراد  دقلقوم يفقهون وينزل فيه ما بيّنات 
ّ
مننّا  دنّه لغني

ك من دت فؤافي باطن اللّوح ليثببيّنات  آيات ا ليك ينزل دعليك في الفلك بما ق

أّن اهلل لعزيز ك كتاب اهلل يتلوه عليكم لتعلموا لذين قل دولتكونّن من الّساج ذكراهلل

 الّشجرةكر ذقل اقرؤا اء البيضاء في الورق الّصفراءهن دّ تلك شجرة تنبت بال دحمي

اهلل واعلموا أّن  أن اتّقوا هو الكبير المتعال قل يا أيّها المألا اّل  ا لٓه الاء في الّسين

 ون دلوجه ربّك يسج الّشجرةفي حول اء الورق

 

ن الّرحيم   بسم اهلل الّرحم 

هلل ااء لعّل النّاس بلقبالحّق  ياتاآلنّزل  دلك قذتنزيل من كتاب كريم ولمثل 

وات واألرض  ليؤمنون وا ّن ربّك يحكم يوم القي مة بالقسط قل اهلل يعلم من في الّسم 

 دوكّل له ساج
 
ّ على صراط قويم وا نّه لكتاب ال ريب دمن ل القرآن ون وا نّك لتلقى

ي

  اهلل المقّربين دلك فلنجزي عباذفيه تنزيل من عزيز حكيم قل ولمثل 

 

ن الّرحيم   بسم اهلل الّرحم 

ا ليه  الحكم هلل وكلّ  ه أال ا ندمن عبااء نّزل الّروح على من يش دي قذهلل الّ  دالحم

 وماع الّشأن وخلق أنفسكم دون وا ّن في بدهو ا يّاه فاعبا اّل  ا لٓه ليرجعون قل اهلل ال

 كرذ دعهنا ذأخ دقوا نّا نحن  لقوم يتفّكروناألمر  من كتاببيّنات  آيات تعملونأنتم 
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ون وا ّن ربّك يعلم غيب دولو ال يبايعون اهلل لن يوجقل  كّل شيءربّك من ا سم 

وات واألرض ال  وه لعلّكم تفلحون دلكم رّب الخلق فاعبذ  هو قل ا اّل  ا لٓه الّسم 

 

ن الّرحيم   بسم اهلل الّرحم 

ا ا اّل اهلل دعوا فيها أحدهلل قل ال ت ديع وا ّن المساجدتنزيل من باطن اللّوح في حكم ب

ن الّ  يحكم يوم القي مة ون وا ّن ربّك دهو وكّل له عابا اّل  ا لٓه ي الذربّكم الّرحم 

 ديوم الفصل لتجزون عّما كنتم تكسبون وما من شيء ا اّل قفإّن  بالقسط قل اتّقوا اهلل

كّل  عودنفخ في الّصور نفإذا  النّاس ال يعلمونأكثر  فّصل حكمه في الكتاب ولكنّ 

لك اليوم لحكم ذلنعلم حزنك في وا نّا  ادشهيء الخلق بإمامهم وجئناك على هؤال

 ين اتّبعوك فيذكتب على نفسك الّرحمة ليجمعّن الّ  داهلل قفإّن  ربّك أقبل وال تخف

 لك من فضل اهلل عليك ولكنّ ذوال حّر  داللّوح في ظّل ظليل لن يمّسهم بر آيات

 النّاس ال يشكرون أكثر 

 

ن الّرحيم   بسم اهلل الّرحم 

في حين األمر  بلغ دع النّاس ليوم قريب فقدأن ا األمر لك لوح من كتابذالم 

نصر اهلل من قبل الوجه اء ج دأال يا أيّها المأل لقشأن  الّزوال أن اقرأ كتاب ربّك في

نّزل الّروح على قلبي أن اتل كتاب  دقاآلن  نّ يع أال ا  دب دفي صعيكّل  وادأن اسج

هو العزيز ا اّل  ا لٓه ب ربّك اهلل التلون كتا دبالنّار قاء الورق نّ يع أال ا  دربّك في حرف ب

ا الّصراط وما ذهأحكام  فّصلنا في صحف النّبيّين والمرسلين من قبل دالحكيم ولق

 المؤمنين قليال  ّكر بحكم ربّك ا اّل منذيت
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الحكم للنّور شأن  ه قل اليومدمن عبااء نّزل الحكم على من يش دي قذسبحان الّ 

اء هو يمّن على من يشا اّل  ا لٓه الوا نّه بأمره  اءيخلق ما يشوا ّن اهلل ع لمكتوب يدالب

 حمياء كما يش
ّ
نا نحكم لهم في الكتاب آياتلّما كفروا بتلك القرى  دواهلل غني

وا ّن اهلل نا بغير علم وال كتاب مبين آياتلون في دين يجاذا منها فإنّها محّرمة للّ أخرجو

فّصلنا في كتاب  دوات وما في األرض وكّل شيء قم  ي السّ يعلم ما ف كّل شيءخالق 

وا ّن ون داهلل ليجح آياتب رأينا المشركين دنّزل في الكتاب ا اّل وقآية  حفيظ وما من

 على قسطاس مبين دمن لاألمر  وات واألرض يلقيم  صراط ربّك في السّ هذا 
ّ
ي

 ن عزيز حكيم دمن لشأن  كلّ  في ياتاآلوا نّك لتلقي 

 

 حيم ن الرّ حم  الرّ  بسم اهلل

 دولق دالحكم هلل قل ا نّه لسميع عليم ولق أال ا نبأمره  نّزل الّروح دي قذسبحان الّ 

بشري برسول كريم قل ا نّما هو عيسى في ا نّزلنا من قبل روحا من أمرنا ا لى مريم أن

 لمن المقّربين دلوا نّه  هوا اّل  ا لٓه الاء كر من الورقة الحمرذأمرنا ب دالكتاب ق
ّ
ي

ن لمن النّاصرين ذيوم اإلوا نّه  اءشبّه يوم الجمع لقومه وأرفعناه ا لى الّسم دألّولين فقا

ي من حكم ربّك دفّروا عبا دالحرام ق دقرء حرف من لوح األزل في المسجا ذا  قل

 منهم يحكم في الملك دأح؟؟؟ اهلل المقّربين قل  دا اّل ا ثني عشر نفس من عبا

 ي الخاضعين دربّك لعبابإذن 
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نزل األمر من ا ذا  ي الموقنين ودبشر عباني أن اذنزل الّروح والمالئكة بإ دقاآلن  قال

 فيومئدل
ّ
ربّك قل بإذن  اءكشف الغط دلك اليوم قذفليفرح المؤمنون وا ّن في  ذي

 دفي صعي ذوا نّا لنحكم بين الكّل يومئ يعدن بذون ا  دمن األمر  ديشه ذالكّل يومئ

حصيناه في كتاب أ كّل شيءوات واألرض وم  يث وا ّن ربّك يعلم غيب السّ دح

  قريبأيّام  عو النّاس ا لى حكم ربّك فيديشأن  كلّ  صراط ربّك فيوا ّن هذا حفيظ 

 

 حيم ن الرّ حم  بسم اهلل الرّ 

 أن اتّقواعلى قسطاس مبين قل يا أيّها المأل بالحّق  ياتاآلنّزل  دي قذهلل الّ  دالحم

اهلل  آياتبيفترون وا ّن الّذين  ه لعلّكم تفلحوندعبأيّام  اتّبعوا حكم اهلل فياهلل و

اللّوح ولم تخشع  آياتيتلون وا ّن الّذين  المونالّظ  هم أولئكواتّبعوا حكم الباطل ف

اهلل  آيات ين اتّبعواذهم الفاسقون قل ا ّن المؤمنين الّ  أولئككر ربّك فذقلوبهم من 

هم فإذا  الكتاب آياتسمعوا بالحّق وا ذا الّذكر  نذأذا ا   و في سبيل اهللدوليجاه

 خلوا جنّات النّعيم دقضى حكم ربّك فيهم أن ا دين قذالّ  أولئكون ديسج

 

ن الّرحيم   بسم اهلل الّرحم 

وا ّن هذا هو ا يّاه فاتّقون ا اّل  ا لٓه في حول النّار قل ال الّصفراءكر ربّك للورقة ذطه 

 كونوا منلت الّشجرةوالمرسلين أاّل تقربوا تلك  صراط ربّك في صحف النّبيّين

نا ا اّل من المؤمنين آياتّكر بذوما يت كّل شيءأحكام  نزل في الكتاب دالمين ولقالّظ 

وات واألرض  دا اّل هو لسميع عليم ولق ا لٓه الوا نّه  قليال وا ّن ربّك يعلم غيب الّسم 
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تنبت الّطور  ه شجرةذهربّك واهلل لعزيز حكيم قل ا ّن  آيات كّل شيءنفّصل في 

  اهلل أن اتّبعوه لعلّكم ترحمونا اّل  ا لٓه أن ال ياتاآلب

 

ن الّرحيم   بسم اهلل الّرحم 

اهلل عن يمين النّار اء الورقاء دأن استمع ن الّصفراءالوحي من شجرة اء ج دقاآلن  قل

 عزيز تلك األمثال لح دّ ال مر كّل شيءهو رّب ا اّل  ا لٓه ال
ّ
ربها في نضكمه واهلل قوي

 أال يا أيّها المأل ا نّ  بعضا من القول غروراالّطور  آيات الكتاب لئاّل يقول النّاس في

ل في دّ كم ال مبأنفس بمثلينزل في الكتاب فإنّها خلق  دوا بما قدهلل ثّم اشهاألمر 

نّزل  دا ولقدربّك ملتحا سم  كرذ؟؟؟ نفس في القي مة من  دكلمات ربّك ولن تج

وات واألرأبدع  ماكّل  في الكتاب الخلق هلل  نّ ض وما بينهما أال ا  في خلق الّسم 

 دهو يقبض الّروح من العبا اّل  ا لٓه شيء وا نّه الكّل  ليحشرون قل اهلل يعلما ليه  وكلّ 

ن الّ وه دلكم اهلل ربّكم فاعبذ  ن ذحين اإل ي ذلعلّكم تفلحون أن اشكروا ربّكم الّرحم 

  الّزوال يوم الجمعة لعلّكم ترحمون في خّط  ن ربّكمذبإ كرونيذهو واا اّل  ا لٓه ال

 

ن الّرحيم   بسم اهلل الّرحم 

 أن  أوحى دهو قا اّل  ا لٓه كر ربّك في يوم الجمعة من يمين العرش قل اهلل الذ
ّ
ا لي

 دا نّي أنا الجواوه دوف بعهي أدق بعهدّ صي بما نّزل في الكتاب فإن دكروا عبذا

هم وا نّا لنجزي الخلق بما كانوا دمن مراق كلّ  نفخ في الّصور يحشرا ذا  الحكيم قل

 دولق دودن ربّك ممذمن ا   خّط ينا دالكّل بإمامهم بين أياء ج دربّك يعملون فق دعن

 عّما اكتسبوادوا لدأنفسكم واشهأن اقرؤا كتاب  ذالوحي يومئاء ج
ّ
اليوم فإّن  ي
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ان اهلل عّما بحكمه وما كان اهلل ربّك بظاّلم من بعض النّقير قطميرا فسبحكّل  يجزى

 عن دل خردوما اليوم ظلم عالمون في حكمه الّظ  افترى
ّ
ل وكان اهلل ربّك لغني

العالمين جميعا أال يا أيّها المأل ا ّن الحكم يوم القي مة هلل وما يخفى عليه شيء في 

 اهلل عّما كنتم تعملون  أن اتّقوا الكتاب

 

ن الّرحيم   بسم اهلل الّرحم 

هو قل ا يّاه فاتّقون أن ا اّل  ا لٓه ال الّصفراء الّشجرةعن اء لحمركر ربّك للورقة اذالمرا 

اهلل يعلم من في أحد فإّن  وال تخف في سبيل ربّك منا ليك  وحىأاتّبع ما 

وات ومن في األرض  عزيز ولقوا نّه  الّسم 
ّ
حرف من باطن  القرآننّزل في  دلقوي

ن ومن نعّمره اس ال يعلموالنّ أكثر  ن ولكنّ ذأحرف اإلا ليك  ننّزل الّسطر ولو نشاء

اء يشنزيل من اء نزل ا لى أجل مكتوب فال تعقلون ولو نشنحكم في الكتاب أن ا

في الكتاب أجل ما نزل عليكم  يقض دالنّاس ال يسئلون ولقأكثر  ا لى أمره ولكنّ 

 وا نّا لنحكم يوم القي مة بينكم عّما تختلفون ألنفسكم أال يا أيّها المأل أن ارحموا

 ل ا لىدكري فتنقلبوا يوم العذون حكم من د تبطلوا أعمالكم من كم والأنفس

 كم خاسرين أنفس

 

ن الّرحيم   بسم اهلل الّرحم 

وا ذا  لك يوم قريبذع النّاس ليوم الجمع دالوحي من ربّي أن ااء ج دقاآلن  قل

كانوا  دحزن القي مة وهم قحشر المؤمنون في ظّل كريم لن يمّسهم  دنفخ في الّصور ق

ّن يم أال ا  ده قلحكم ربّك في وجنزل العرش من حولها  ذوجه جميل فيومئ في ظلّ 
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رك ثّم قل هنالك دعظيم أشر ا لى ص دربّك في مقعبإذن  ةداستقّرت األفئ فإن اليوم

ربّك بإذن  أرسلنا الّريح لتجري الفلك دالكتاب لمكتوب ولقأّم  الوالية هلل الحّق في

 ور دكتاب لمقفي حكم الشأن  كلّ  فياألمر  أال ا نّ 

 

ن الّرحيم   بسم اهلل الّرحم 

مننّا  دقويم ولق دنّا لمن كان على عهدمن ل آيات تنزيل من كتاب األّول ال ريب فيه

كرني وال تخف فإّن الحكم ذفي سّر باطن الّسطر أن ا آياتب البحرأيّام  عليك في

 في لوح البدمن ل
ّ
لنحكم يوم القي مة  وا نّااأللواح ا ليك لرّجعنا اء ع مقضيّا ولو نشدي

ثّم أبشر األمر  من كتابا ليك  قىما يلأن اتّبع  رقيبا كّل شيءان اهلل على ل وكدبالع

اء كر فيها ورقذيث وا ّن لهم في حكم الكتاب جنّات يدي الّصابرين بشأن حدعبا

القرى أنباء  لك منذلك اليوم مأتيّا وكذربّك في  دلوجهي وا ّن وعاء بالثّناء الّسين

 ع الّشأن وأحرف الحكم أمر ربّك من قريب دتعلّم النّاس في بنوحيك ل

 

ن الّرحيم   بسم اهلل الّرحم 

 دولقهلل وكّل له قانتون األمر  نّ  ا  ر من الحكم أالدبقاألمر  نّزل دي قذسبحان الّ 

 دفّصلناه في كتاب حفيظ ولق دق كّل شيءعلمنا ما ينقص من األرض وأطرافها و

 يسئلونك عن النّبأ في الكتاب قل عظيم آياتب يدشر عبابا ن من ربّك أنذاإلاء ج

 الكبير ا اّل  ا لٓه لك وجه منه في كتاب ربّك الذفي األمثال اء كر الورقذا ذا 
ّ
هو العلي

 علدصراط ربّك في السموات واألرض يلقي الحكم من لوا ّن هذا 
ّ
قسطاس  ىي
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الخلق كّل  المأل فإيّايكري أال يا أيّها ذمن شأن  تت علىأ دمبين قل وا ّن الّساعة ق

 فارهبون 

 

ن الّرحيم   بسم اهلل الّرحم 

ون دهو قل ا يّاه فاعبا اّل  ا لٓه كري وجه ربّك الذطه ا نّا أنزلناه في الورقة المباركة أن ا

 أالدمن لشأن  كلّ  فياللّوح وما ينزل أحكام  فّصل في الكتاب دولق
ّ
لك لهو ذّن ا   ي

وا نّه آلت  أجل اهللفإّن  صبروافي حكم ربّك قل ا المونالّظ  افترى دالحّق المبين ولق

 في دلن يج ذهو نحكم يوم القي مة بين الكّل بالقسط فيومئا اّل  ا لٓه ال
ّ
وا من ولي

ا لعلّكم دخلوا الباب سجّ داهلل وا أن اتّقوا حكم الكتاب وال نصير أال يا أيّها المأل

وات واألرض يحكم وا ّن هذا ترحمون   على قسطاس دمن لصراط ربّك في الّسم 
ّ
ي

 فما لكم ال تشكرون بأمره  ويجري الفلكبالحّق  مبين قل اهلل يرسل الّرياح بشرا

 

ن الّرحيم   بسم اهلل الّرحم 

كر ذّ لك اليوم للذالحكم في  نّ أال ا  بأمره  اءي نّزل في الكتاب ما يشذتبارك الّ 

وات واألرض يعطي الكّل بوصفوا ّن هلل  يع لمكتوبدالب هم واهلل أنفس ملك الّسم 

وات واألرض وما ينزل في الكتاب وما تفيض في دعزيز حكيم وا ّن في ب ع الّسم 

من  آيات وما نخلق فيها من اللّؤلؤ والمرجانا البحر المالح األجاج ذاآلفاق وخلق ه

 على قسطاس مبينبالحّق  ياتاآلنّزل  دي قذهلل الّ  دون قل الحمدنّا لقوم يسجدل

لن  ذين فيومئدخلوا أبواب جهنّم ساجدول للمجرمين أن انفخ في الّصور نقوا ذا 

 ّر ليحشرون ذّ ينا بمثل بعض من الديستطيعوا أن يخرجوا من حكم ربّك وكّل ل
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ن الّرحيم   بسم اهلل الّرحم 

 حكم الورقفإّن  اءكروني يا أيّها المأل من العمذقل ا
ّ
ع لمكتوب دفي يوم الباء ا لي

ثّم  الّصفراءثّم اء البيض الّشجرةكروني على ذأن ااء قنّزلنا كتاب الوحي للوراآلن  قل

ن ذاء نالنّاس ال يعلمون أأكثر  لك فضل اهلل من ربّك ولكنّ ذهو ا اّل  ا لٓه الاء الحمر

كر ذكر وجه ذأن يأراد  داهلل قفإّن  لمن كان في العرش أن ينزل ا لى أرض قريب

هو العزيز الحكيم أال يا أيّها اّل ا   ا لٓه ومن حوله الالّطور  اسمه في الكتاب بما نزل في

أن  من عين حميماء فيها ا اّل بمأحد  هم نار جهنّم ال يسقىدالمأل ا ّن المفترين مقع

 لتنظرون اء كشف الغط ديوم القي مة قفإّن  كمأنفس وارحموا اتّقوا
ّ
 وكّل ا لي

 

ن الّرحيم   بسم اهلل الّرحم 

كره واهلل ذلمن أعرض من   وحيل لحكم ربّك والدّ ن ال مبذحم تنزيل من كتاب اإل

وا ّن  ربّك من قريببإذن  نا فسوف نهلكهمآياتكفروا ب دسميع عليم تلك القرى ق

ربّك لن يستطيعوا يوم القي مة حكما وما نحكم لهم في  آيات بونذّ يكالّذين 

وات واألرض الالكتاب وليّا وال ظهيرا  هو يحكم ا اّل  ا لٓه وا ّن ربّك يعلم غيب الّسم 

ة الفي ال أكثر  ّرة ولكنّ ذل دنيا كمثل حكمه يوم القي مة قل وما اليوم ظلم عدّ حيو 

 دولن يحيط بعلم ربّك أح كّل شيءنّزل في الكتاب حكم  دال يعلمون ولقالنّاس 

 عزيز ا اّل  ا لٓه الوا نّه  اهللاء ا اّل من ش
ّ
 هو لقوي
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ن الّرحيم   بسم اهلل الّرحم 

أيّام  يلنشهد ففاتّقون وا نّا  يايّ ها المأل ا  يا أيأال ره بأم نّزل الّروح دق ذيسبحان الّ 

ّن صراط اهلل ا  ليجحدون واهلل  آياتب النّاسأكثر  ربّك كلمة العدل ولكنّ ا سم  ذكر

 ذن من لدالّذي نّزل اإل
ّ
اهلل يا أيّها المأل  وان اتّقأة الجاهليّ  كمح حدلم نرض أل ي

وات واألرض وكّل لديه عبد منيب الّسم  في  بما ال يعلم يتنبئونأون قل لعلّكم ترحم

 هو لغنا اّل  ا لٓه الوا نّه  وات وما في األرضالّسم   ربّك يعلم ما فيوا ّن اهلل 
ّ
عن  ي

ا نّ ا  ك وآياتاتّبعوا  الّذين قد يبعباداء ولقد عملنا ما قد فعل الّسفه العالمين ولقد

 لكتاب بمقعد عّز كريمابشر رسل ان ألنحكم بين الكّل بالعدل 

 

 ن الّرحيمسم اهلل الّرحم  ب

وات صراط ربّك في الّسم   لعلىوا نّه  لحكم ربّك في كتاب بديعاآلن  نزلناه فيأنّا ا  

 من لديلقي األمر  واألرض
ّ
ل في الكتاب كلمة العد على قسطاس قويم ولقد نّزل ي

لسميع عليم ولقد شهد اهلل في المسجد  اهلل ربّكفإّن  ن النّاس بالقسطن احكموا بيأ

اهلل بنار اء عدأن ابشروا أاب العذ ةهلها كلمأ ذنا  ر لحرام لمن طاف حول البيت بغيا

ه آياتدوا رّب البيت بكفركم بعال تنّكم مالقوه وإاهلل ف أن اتّقواالمأل ليم فيا أيّها أ

ة في مقام في النّار لتحشرون ولن ينفعكم حّج البيت وال الّصلو   مةنّكم يوم القي  إف

 كملّ لى حكم الكتاب لعا  ارجعوا اهلل و أن اتّقوا الحجر عنداء عالدّ  البراهيم وا  

 ترحمون
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 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

  ّن هذا كتاب منا  
ّ
 سبعة عشرة منأحد  يل فين اذكروا ربّكم على ظلم اللّ ألدي

فّصل في الكتاب  محكمات لعلّكم تنزلون مقعد العّز في يوم حديث ولقد آيات

ن انصتوا ألك الكتاب ذ قرءا ذا  النّاس ال يعلمون قلأكثر  ّكنول كّل األلواح مثل

 القرآنترحمون ذلك حكم اهلل في  واشهدوا بما نزل من لديه كلمة العدل لعلّكم

 قد فرضنا حجّ وا نّا نحن  الفصل ظهيرا من حكم ربّك لن يجد في يوم ومن يتعدّ 

 ّن ربّك لأالنّاس  البيت وما نزل في الكتاب ليعلم
ّ
العالمين من عمل في  عن غني

 وجه ربّك خير لداء تلق
ّ
 شهيدا يءشكّل  ة وكان اهلل علىالحيو  كّل  لمن يعبدي

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

ل نز قداآلن  قل فاعبدونا اّل هو قل ا يّاه  ا لٓه عن يمين النّار الالّطور  اهلل ذكر ربّك في

فإّن  النّاس ليوم العهد ؟؟ كحكم ربّ أن اتّبع  ئكة عن يمين العرشالّروح والمال

 جل اهللأفإّن  بالحّق  والمن اعأالمأل يا أيّها  الكتاب لمن قريب قلأّم  ذلك يوم في

ر فاستغأن فيما كنتم فيه تختلفون ولقد عهدنا ليونس  واهلل يحكم بينكم بالعدلآلت 

في  سكنتهأ لذلك قداء جائه وجه من الهوأم فخلق عظي ىلعل نّهإمر ربّك فأعلى 

حكم ربّك  كانقد  لى حكم ربّك في قعر بحر قديم وكذلكا  رجع الحوت لي بطن

 بديعشأن  كلّ  في
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 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

 شأن بديع ربّك قد كان في كلّ ا سم  ّن ذكرا  تنزيل من كتاب ربّك في حكم قديم و

وف فسأهلها ظالمة  الكتاب لمستقيم تلك القرىأّم  صراط ربّك في ىلعلوا نّه 

ّن ا  و ألمرهل ربّك ال مبدّ  ابكت ّن ذلك حكم فيا  نرسل عليهم ريحا من واد بعيد و

هذا صراط ربّك في مشهد الخلق  نّ ا  الكتاب لمشهود وأّم  حكم اهلل يومئذ في

 اهلل ليكفرون آياتب ولكّن النّاس

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

تنزيل وا نّه  مبين لى قسطاسربّك في حكم الّسبيل عبإذن  ّن هذا كتاب قد فّصلتا  

 نّا بلسان عرمن لد
ّ
فإّن  اهللبإذن  ومليك في ذلك اليا   يوحأما أن اتّبع  فصيح بي

هو تنزيل ا اّل  ا لٓه وات واألرض الالّسم   صراط ربّك فيوا ّن هذا حكم بديع  كلذ

مر وال بما تؤ اصبرهو ثّم  ا اّل  ا لٓه نّه الا  ك من ربّك ليا  ي ما نلقأن اتّبع  ممن عزيز حكي

 عرباّل بلسان ا  تتكلّم النّاس في الّسبيل 
ّ
ك مبين ذلك فضل اهلل من عند اهلل علي ي

 عجميين في حفظ جميلاألألسن لكنت من 

 

 ن الرّحبمبسم اهلل الّرحم  

 هو الا اّل  ا لٓه ّن هذا كتاب من لدنّا في ذكر حكم ربّك الا  
ّ
 يصاحب الحميد يا غني

تؤمر  صبر بماامن كتاب ربّك على الجمل و كليا  ألقي  الّركب فاستمع لماذا

 لتكونّن لمن المهتدين ولقد نزل 
ّ
اّل ا  في الّسبيل  كلّم النّاسأ أاّل بالحّق  الحكم ا لي

 بلسان عرب
ّ
ر المسكّ اء سا من المأكي اسقناء قويم فقد طلع الفجر في برد من الهو ي
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ّن أعلم باالنّار قريبا و ذو مّس من ءاناشئة البرد يطلب مفإّن  ر بالورقة المخضّرةالمغيّ 

أشّد حّرا للمشركين في حكم الكتاب من حديد ذو مّس ر في البرد المسكّ اء شرب م

على  الّصفراءتنبت في قرب منزل اء ئق صفراّن هذه شجرة ذو حدا  قديم ومن نار 

 اهلل العلا سم  ذكر
ّ
 الكبير  ي

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

نّا نحن ا  و لما كنتم توعدون ياتاآلاللّوح في بدع  ّن هذا كتاب قد نزلت في مستسرّ ا  

عوا اد أن ين من قبلالنّبيّ  لىا  أوحينا  لقوم يسمعون وكذلك قد ياتاآلقد فّصلنا 

  يوحأما أن اتّبع  يرجعونا ليه  لّ كوآلت  جل اهللأفإّن  ام اهلليّ النّاس أل
ّ
من ربّك  ا لي

ون لملشهيد عّما كنتم تعوا نّه  عبادهمن اء على من يش األمري لقهو يا اّل  ا لٓه نّه الا  

ربّك ا سم  وات واألرض وما كان النّاس في حكم ذكرالّسم   ّن ربّك يعلم غيبا  و

ليعلم النّاس حكم ربّك فيما كانوا من ا ليك  يالحرم يلق ءانبألك من يختلفون وكذ

 النّاس قد كانواأكثر  الحكم من لدنّا ولكنّ  ينّك لتلقا  ليعرضون و ذكراهللحكم 

 اهلل يجحدون آياتب

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

 حكمت من لدن علأ ّن هذا كتاب قدا  
ّ
 لتنزيل من عند ربّك علىوا نّه  حكيم ي

 الحكم من لدنّا يوات واألرض يلقصراط اهلل في الّسم   ىلعلوا نّه  صراط مستقيم

ينّزل األرض و واتملك الّسم  وا ّن هلل  هدى من عند ربّك وكتاب كريم ىنّه لعلا  و

ا اّل  ا لٓه عزيز عليم هو الّذي ال لتنزيل من لدنوا نّه  على قسطاس قويمبالحّق  ياتاآل
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 لغنوا نّه  هو يحكم بين النّاس بالعدل
ّ
ا ليك  يالغيب نوحأنباء  حليم وكذلك من ي

بديع قل شأن  كلّ  النّاس حكم ربّك في ليعلماء لعلى هذا الفلك المسّخر فوق الم

ه آياتباهلل وآمنوا  نأ القرآن آيات ربّك في حكمبإذن  ّن هذا كتاب قد فّصلتا  

 واتّبعوا حكم اهلل لعلّكم ترحمون

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

ّن ا  المنذرين و فؤادك ولتكونّن من ىسبحان الّذي قد نّزل الّروح على قلبك لترض

قل يا للمؤمنين حسيبا  بربّك كفىربّك يحكم بين النّاس بالقسط وما اليوم ظلم و

الجّن نس وون لو اجتمع اإلاه تعبديّ ا   ن كنتما  اهلل واتّبعوا حكمه  أن اتّقوا أيّها المأل

 هم بمثلا نمدّ نّ ك لون يستطيعوا ونّا لليك من لدا   توا بسورة مثل ما ننّزلأن يأعلى 

فإّن  قل انتصروا المون في حكمهالّظ  فسبحان اهلل عّما افترى هم من حكم ربّكأنفس

 نفسكم ويومئذل ألنفخ في الّصور فال عدحشرون فإذا يا لى اهلل  كلّ وآلت  جل اهللأ

شهيدا  كّل شيءحول النّار ونحكم بينكم بالعدل وكان اهلل ربّك على جئنا بكم 

 بمؤمنين  ذكراهللأيّام  النّاس فيأكثر  لقوم يعقلون وما وجدنا ياتاآلقد فّصلنا  وكذلك

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

ن اعبدوه أمر واأل له الخلقبأمره  وات واألرضالّسم  أبدع  هو الّذي قدا اّل  ا لٓه  الاهلل

هم فإذا  ربّك آيات سمعوا ذاا  ن نّما المؤمنون الّذيا  كم تفلحون طيعوا حكمه لعلّ أو

خاشعون قل يا أيّها النّاس هذا حكم  همفإذا  اهلل يحضروا بين يدوا ذا  يسجدون

ليه المصير ا  هو وا اّل  ا لٓه دا وقولوا اللّهّم ربّنا السجّ  البابفادخلوا  القرآناهلل في 
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  يوحأما أن اتّبع  اهلل تؤمنوناء لعلّكم بلقه آياتعليكم  لذلك يفّصل اهلل
ّ
 من عند ا لي

 اهلل وادع النّاس ليوم ال ريب فيه وكّل في ذلك اليوم على اهلل يعرضون

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

 ل ربّك نّ أعلم النّاس اّل ليا   ياتاآلعليك المرا ما نّزلت 
ّ
ا اّل  ا لٓه ليم هو الّذي الح غني

ا ليك  وما ينّزل ياتاآلّن في بدع ا  عليم و لسميعوا نّه  اءعلى من يشيلقي األمر  هو

الّذين قد سبقت لهم كلمة العدل في  أولئكحليم  ّوابألكّل  آيات من حكم اهلل

 أولئكمن حكم اهلل فا ليك  يكفرون بما ينّزلذين وا ّن الّ  المهتدون هم أولئكو القرآن

ا اّل  ا لٓه الوا نّه  مة عند ربّك يحضرونلن يقبل منهم عمل وهم في القي   المونالّظ  هم

 يحكم بين الكّل بالقسط وما يظلم ربّك عدل ذّرة واهلل شهيد بما كانوا يعملون هو

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

أكثر  ولكنّ  مين القيّ ذلك لهو الدّ اّل ا يّاه ا  وا تعبد اّل أالمص تنزيل من عند ربّك 

هم الفاسقون  أولئكف ربّك كذباا سم  يفترون على ذكروا ّن الّذين  النّاس ال يعلمون

  ىتّبع ما يوحأا نّما  قل 
ّ
ليس اهلل بكاف أا شهيد كّل شيء اهلل على كاناهلل وبإذن  ا لي

 لغنوا نّه  ضاألر وات وما فيما في الّسم  وا ّن هلل  ذكره
ّ
عن العالمين جميعا هذا  ي

في دين اهلل صادقين ولعمرك كم ا ن كنتم أنفس من عند نةبيّ  ينورأقل فبالحّق  ذكراهلل

ّن ربّك ا  ركون وهم المش أولئكو ذكراهلللم يكونوا مؤمنون بمانهم ا ذا يا  نفعهم لن ي

 لنونعوما كنتم تون هو يعلم ما تسرّ ا اّل  ا لٓه نّه الا  ووات واألرض يعلم غيب الّسم  
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 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

 ينّك لتلقا  و بغير علم وال كتاب مبينه آياتاّل يجادل النّاس في أالم تنزيل من ربّك 

من لدنّا فاتّبعوا  الحكم من لدنّا على كتاب حفيظ قل يا أيّها النّاس هذا كتاب

 لغنوا نّه  همرأب ءااهلل يمّن على من يشفإّن  ّسر منهحكمه واقرؤا ما تي
ّ
حميد تلك  ي

ربّك وا ّن اهلل فيما كانوا يعملون  فسوف يهلكهم اهلل بذنوبهمأهلها  القرى ظالمة

وا ّن هذا النّقير قطميرا  نفس بما كسبت وما كان اهلل ليظلم نفسا من بعضكّل  يليجز

 اهلل لعلّكم تهتدون آيات وات واألرض يتلو عليكمصراط اهلل في الّسم  

 

 ن الّرحيمالّرحم  بسم اهلل 

ّن ا  م كري وكانوا على هدى وكتابا يّاه  اّل ا  النّاس  اّل يعبدأربّك  هذا كتاب من عند

قل وقد كان  يءبش اهلل ربّكأراد  ا ذا كّل شيءاهلل كمثل خلق  دمثل خلق عيسى عن

ا اّل  ا لٓه ال كما يشاء اءلمن يش ييعط وات واألرضملك الّسم  وا ّن هلل  عند اهلل مذكورا

 الحكم من لدنّا يوات واألرض يلقفي الّسم   صراط ربّكوا ّن هذا ليه المصير ا  و هو

 لعلوا نّه 
ّ
 اّل ا  حكم  لقوم يشهدون وما كنت في ياتاآلقد نّزلنا وا نّا نحن  حكيم ي

 هو واهلل سميع عليما اّل  ا لٓه ربّك البإذن 

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

  يوحأفاستمع لما 
ّ
جل أّن إف هو فادع النّاس لحكم ربّكا اّل  ا لٓه نّه الا  من ربّك  ا لي

ا سم  النّاس في حكم ذكر وات واألرض وما كانيعلم غيب الّسم  وا ّن اهلل آلت  اهلل

 ذكراهللبالقسط وما اليوم ظلم في حكم  بين النّاس يّن ربّك يقضا  ربّك يختلفون و
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ّن ذلك ا  من قبل و آنالقرل في ّن ذلك حكم من لدنّا بما نزّ ا  ووكّل على اهلل يعرضون 

 لىا  تؤمنون بالّذي يدعوكم أه آياتباهلل وآمنوا  نالعظيم وقال المشركون للّذي لهو الفوز

تبعثون  ذكراهلل ىلو قتلتم إلأن متّم ا  نفعكم الفرار لكم ال تعلمون قل لن ي القتل فما

 ّن المشركين في النّار لخالدونا  وبالحّق  بين النّاس يّن اهلل ربّك يقضا  و

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

هو له ا اّل  ا لٓه مره الأب وات واألرضالّسم  أبدع  ربّك الّذي قدا سم  عسق ذكر من ذكر

 لوا نّه  مرالخلق واأل
ّ
ترى المجرمين ناكسو رؤسهم عند  مر ربّكأاء جوا ذا  حميد غني

ياح رسل الرّ أ ّن ربّك قدا  هم المقبوحين و أولئكو مرمن األ يءربّك لن يستطيعوا بش

لك بديع كذشأن  كلّ  لتعلموا حكم اهلل فياء من الّسم ءانزل المأمن شطر البيت و

ولتكونّن من األكبر  ليرضى فؤادك ليلة يوم الغيبا ليك  ياللّوح نوحأنباء  من

لهو الحّق وا نّه  من عند ربّك على صراط عزيز حميد الحكم ىلتلقنّك ا  الّشاكرين و

  ّولينصراط اهلل على نبأ األ

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

 هو الّذي قد هو العزيز الحكيما اّل  ا لٓه ربّك الّذي الا سم  هذا كتاب من لدنّا في ذكر

على من يلقي األمر  هوا اّل  ا لٓه ال نّها  دك بروح من عنده لتكونّن من المنذرين ويّ أ

 لقووا نّه  اءيش
ّ
لتكونّن  ذكراهللن اتّبعوا أالمأل كتاب حفيظ يا أيّها  ّن هذاا  عزيز و ي

 ّولينقد فّصلت من لدنّا في صحف األ ّن حكم ربّك هذاا  و لمن المهتدين
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 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

سرى أقد  هو في ذكر عبدنا الّذيا اّل  ا لٓه لت من عند ربّك الّن هذا كتاب قد نزّ ا  

 لعلوا نّه  لى الحجّ ا  بالبيت الحرام 
ّ
 بايع ذكر قد لهو الّذيوا نّه  على صراط مستقيم ي

من عند ربّك ة ل فيه الواليربّك عند الحجر في المسجد الحرام يوم الّذي قد نزّ ا سم 

 صراط اهلل العل ىلعل
ّ
 راده اهلل قبل ذلك لحكمهأاهلل ربّك قد أراد  الكبير قل من ي

 وا نّه 
ّ
على الفلك حين الّرجع في شأنه  ل من لدنّانّا لنشهد ما تنزّ ا  لمن الّسابقين ولدي

 وا نّه  قل
ّ
 مهمر ربّك في هذه اللّيلة حكما لم يقدّ ألمن المقّربين ولقد بلغ من لدي

 من قبل ذلك فضل اهلل من ربّك فقل الحمد هلل وكن من الّساجدين كذلك من أحد

بمثل نار لن تمسسه نار من قبله  نه ليجاهد في سبيل اهللأش الحرم نوحيك فيأنباء 

 كريناهلل لمن الّشاأيّام  وليكون في

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

ا اّل  ا لٓه ال وات واألرضّن هذا كتاب من لدن عزيز حكيم هو الّذي له ملك الّسم  ا  و

 هو ال
ّ
 عليه عند ربّك في مره فسالمأدك بروح من يّ أهو قد ا اّل  ا لٓه الحميد اهلل ال غني

لمحسنين فنعم ا زيّن اهلل ليجا   مثل ذلكلن ّن مثل ذلك فيعمل العامليا  وشأن  كلّ 

لباب منكم مّمن األ يولأل ياتاآلّولين وكذلك قد فّصلنا بأ األالمقام عند ربّك النّ 

 نة الّسابقين كان على بيّ 
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 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

 هو الحا اّل  ا لٓه الاألكبر  في يوم ذكراهلل
ّ
 وات واألرضالقديم هو الّذي بدع الّسم   ي

 اهلل لبالعدل واء مره يحكم ما يشأب
ّ
وات ّن ربّك يعلم غيب الّسم  ا  عن العالمين و غني

وا ّن لعلّكم ترحمون  هو فاعبدوه وجاهدوا في سبيل اهلل بالحّق ا اّل  ا لٓه واألرض ال

  وات واألرض يتلو منصراط ربّك في الّسم  هذا 
ّ
بون هتر ا يّاه ن كنتما  اهلل  آيات لدي

مة بين يوم القي   يقضربّك ياهلل  نّ ا  و عقلونياهلل لقوم بإذن  ياتاآلوكذلك قد فّصلنا 

 النّاس بالقسط وكان اهلل ربّك لسميع عليم

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

شأن من  على صراط عزيز حميد وما كنت فيبالحّق  ياتاآلالحمد هلل الّذي قد نّزل 

  ىاّل وقد يوحا  حكم ربّك 
ّ
ا ليك  يلقأما أن اتّبع  ممن عند ربّك في كتاب كري ا لي

  الّساعةفإّن  اهلل من عند
ّ
الغيب نوحيك ليكون النّاس  ءانبألك من قريب كذلدي

هم من حكم ربّك فإذا  اهلل آيات سمعوان ا ذا نّما المؤمنون الّذيا  ن لمن المهتدي

لهم  أولئكنفسهم بالغرفات من الّرضوان وأ اشترى اهللن الّذي أولئكون يسجد

  الفائزون

 

 يمن الّرحبسم اهلل الّرحم  

تحكموا بين  ربّك للمؤمنين قل يا أيّها المأل اتّقوا اهلل والا سم  ّن هذا كتاب من ذكرا  

في الكتاب ومن  تعلمون ذلك حكم اهللا ن كنتم  القرآنمن حكم بالحّق  اّل ا  النّاس 

يحكمون بغير ما نّزلنا في الكتاب  نّن الّذيا  المون والّظ  هم أولئكحدود اهلل ف يتعدّ 
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نّهم في ا  ربّك يستهزؤن و آياتب الّذين هم نّما المشركونا  فاسقون هم ال أولئكف

لن يمّسهم برد من حكم اهلل وعليهم غضب من لدنّا  مة لمن المقبوحين فيومئذالقي  

 ليمأولهم عذاب 

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

اس ادع النّ ي هو قد اصطنعتك لذكرا اّل  ا لٓه في حول النّار الاألكبر  ذكراهللالمعص 

 كّل شيءفي األرض و وات ومالى صراط اهلل العزيز الحميد هو الّذي له ما في الّسم  ا  

بالقسط وما كان اهلل ليظلم  يحكم بين النّاسوا ّن اهلل قد فّصلناه في كتاب بديع 

 نفسا من بعض ذّرة واهلل 
ّ
ّن للمتّقين عند ربّك جنّات فيها عرش ا  و عن العالمين غني

 ت فيهاعدّ أ قداء ثّم من لبن ثّم من خمر حمراء بيض ءامن م نهارأمن حولها  يتجر

تعلمون ا ن كنتم األكبر  ذكراهللنفسهم وفيها من لدنّا حكم من أ ربّك ما اشتهتبإذن 

عنا بدأهلكناها وألمن المهتدين وكم من قرية  نّ اللّوح لتكون آيات ولقد نّزلنا عليكم

 خرينآخلقا 

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

وات ومن الّسم   له يسجد من في يذهذا كتاب قد فّصلت من لدن عزيز حكيم الّ ّن ا  

 أاّل األكبر  من النّاس عهد خذناأاهلل واهلل سميع عليم ولقد ا اّل  ا لٓه في األرض ال

اهلل لمن المهتدين قل كيف أيّام  كونوا فيوبعضا من القول  ذكراهللتقولوا في حكم 

للمؤمنين ظهيرا اتل  جعلهن يأاء اهلل قد شوا ّن ع بدال ربّك حكما سم  ال يعلم ذكر

من  نذرهم من حكم البدع لعّل النّاس قد كانوا على هدىأالعدل و للّسابقين كلمة
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األرض وما كان النّاس في و واتّن ربّك يعلم غيب الّسم  ا  حكمهم وكتاب مبين و

 يختلفون ذكراهللحكم 

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

 ّن ذكرا  بشرى للمتّقين وو هدىا يّاه  اّل ا  اّل تعبدوا أبالعدل  ياتاآلذي نّزل الحمد هلل الّ 

ّن ذلك ما ا  تعلمون وا ن كنتم  هذا ماّل على الّصراط القيّ ا   اأحد عىربّك ما دا سم 

في ا ن كنتم  ماّل اهلل ذلك دين القيّ ا  وا  تعبداّل أ ون والمرسلون من قبلقد دعى النّبيّ 

فليؤمن ومن اء وحده فمن شا لى اهلل  دعوكمأ يقل هذه سبيل دين اهلل لمن الّصادقين

 ّن حّجة اهلل بالغة من لدن علا  فليكفر و ءاش
ّ
حكم  حكيم فوربّك لو يعلم النّاس ي

 يديهم لحكم ربّك من قريبأهم وكّل ما عملت أنفس لترون النّار في اليقين

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

وا نّا  عزيز حميد في حكم اللّوح على صراط ياتاآلنّزل  هو الّذي قدا اّل  ا لٓه اهلل ال

ّن اهلل ربّك لسميع عليم ا  و من قبل ومن بعدا ليك  يقد نّزلنا الحكم فيما نلقنحن 

اّل وقد كنت في حفظ من لدنّا ا  ّول األ وما تتلو حرفا من لوحشأن  وما كنت في

ا لى  قبلأك وحكم ربّ أن اتّبع  حكم ربّك من قريب عظيم فسوف يرى المجرمون

 وال تخف من كلمة الّسرّ ا لى  الحرام وادع النّاس وجه ربّك في شطر من المسجد

 يهو يلقا اّل  ا لٓه لهو الحّق الوا نّه  شهيدا يءشكّل  على اهلل ربّك قد كانأحد فإّن 

 مقتدرا يءشكّل  قد كان علىوا نّه  اءمن يش الحكم على
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 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

يعلم  ّن ربّكا  هو العزيز الحكيم وا اّل  ا لٓه الاء الحمر الّشجرةفي  ذكراهللكهيعص 

ّن هذا صراط ا  و وات واألرض وما كان النّاس في حكم الكتاب يختلفونغيب الّسم  

وا نّه  يحكم بين النّاس بالقسط ّن ربّكا  فاتّبعوا لعلّكم تفلحون وشأن  كلّ  ربّك في

الحكم من عند  ىنّك لتلقا  فقهون ويلقوم  ياتاآل لغفور شكور وكذلك قد فّصلنا

 شهيدا يءشكّل  من قبل وكان اهلل ربّك على القرآنربّك على ما نّزل في 

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

 هو العلا اّل  ا لٓه ربّك في وجه النّار الا سم  حمعص ذكر
ّ
 للمتّقين عند نّ ا  م قل القدي ي

ربّك ا سم  لى ذكرا   الفؤاد هم من وجهقبل كلّ أعليها يعرشون وسرر مرفوعة ربّك 

 اّل ما شئنا وكلّ ا  أحد  بعلمه من لدنّا في كتاب مكنون ال يحيط لهو الّسرّ وا نّه  يسئلون

هم في نار  أولئكفالّذكر  يشاققوا نأ يريدونوا ّن الّذين  سيسئلون ذكراهللمن حكم 

 جهنّم خالدون

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

نا قد وجد وحده القرآنربّك في ا سم  ذكروا ذا  دونّن هذا كتاب من لدنّا لقوم يشها  

 ما وجدناوصحاب النّار بما كانوا يكسبون أالنّاس هم أكثر  نّ ا  ركين لمعرضين والمش

 أولئكحكم من عنده فيما و حاربون اهلليوا ّن الّذين  بمؤمنينه آياتالنّاس باهلل وأكثر 

 وننّهم قوم ال يسمعأهم المشركون قتلهم اهلل بكفرهم ك
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 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

الّذين  نّ ا  عرض عن المشركين وأوا ليك أوحينا  ماأن اتّبع  كتاب من لدنّاا ّن هذا 

نّهم لفي نار ا   المون ولعمركالّظ  هم أولئكويعرضون من ذكر ربّك ف القرآنيتلون 

 يديهمأبما اكتسبت  ناسا عند قوم يعقلون فويل لهمأضّل أهم  أولئكجهنّم يحرقون ف

ما كان اهلل ربّك و يفصل بين النّاس بالقسطوا ّن اهلل وويل لهم عّما كانوا يعملون 

تتفّكروا في خلق  لمأو با قللعالمين حسيلبربّك  كفىليظلم نفسا من بعض ذّرة و

 ّن فيا  و ءار فوق الموهذا الفلك المسخّ  ياتاآلنفس ووات واألرض وبدع األالّسم  

 عهد ربّك مشهودا على ب منكم مّمن كانلبااأل يولأل آيات مثالتلك األ

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

قل  هو فاعبدوه لعلّكم تفلحونا اّل  ا لٓه ال القرآنكتاب فيما نّزل من قبل في ا ّن هذا 

ف كي لك يتلو كتاب ربّك كمن هو ال يعلم حرفا منه فما القرآنفمن كان على حكم 

 الخالص حكم اهللا ّن هذا وكم أنفس فبحكم الّطاغوت قد رضيتأتشعرون  ال

اء يبدع ما يش وات واألرضملك الّسم  وا ّن هلل  ما تحكموناء فويل لكم سبالحّق 

توّكلت على اهلل  من الّسابقين يهو ومن اتّبعنا اّل  ا لٓه اهلل الّذي ال يبحكمه قل حسب

 غنلوا نّه  بين النّاس بالعدل هو يحكما اّل  ا لٓه الوا نّه  يحشرونا ليه  وكلّ 
ّ
عّما كنتم  ي

 تعملون
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 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

 ن استمع ما يوحى أنّا كهمع ذكر من لد
ّ
عليك  مراأل يهو يلقا اّل  ا لٓه من ربّك ال ا لي

ين نّزلنا الحكم للنّبيّ  نّا نحن قدإة فمّ أّن النّاس كانوا ا  لكنت على العالمين شهيدا و

هو عادل ا اّل  ا لٓه نّه الا   نأشكّل  يقين من قبل ليعلم النّاس حكم ربّك فيوالّصدّ 

هم في  أولئكو نّ الّظ  ربّك حرفا سم  حكيم ولقد كفروا الّذين قالوا في حكم ذكر

كم أنفس ن ارحمواأ ذكراهللالخالص يدعوكم  فغير دين اهللأضالل مبين يا أيّها المأل 

للمؤمنين الّذين لباب لعلّكم تفلحون قل األ يولأيا  نّكم مالقوه واتّقوا اهللأاعلموا و

لعدّو مبين وا نّه  كمأنفس الّشيطان في يبما يلق عمالكمأاتّبعوا حكم اهلل ال تبطلوا 

ن استقاموا أ يءشكّل  ربّك منا سم  خذ في يوم البدع عهد ذكرأربّك قد وا ّن اهلل 

 راط لعلّكم تفلحونعلى هذا الّص 

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

نّما ا  قل ند ربّك في حكم البدع لقوم يشهدون كتاب قد نّزلت من عا ّن هذا 

يعملون و وجه اهلل يسجدون على األرض هللاء حضروا تلقا ذا  المؤمنون الّذين

للمؤمنين في  هم المهتدون ضرب اهلل أولئكوبالحّق  الّصالحات على هذا الّصراط

لقوم يعقلون  تيااآلقد نّزلنا وا نّا نحن  اهلل يؤمنوناء لقبم لعلّهشأن  كلّ  من القرآن

صحاب النّار في كتاب أهم  أولئكاهلل يستسخرون و آياتب اّل ا  النّاس أكثر  وماوجدنا

به  يليحياء ماء نزل من الّسمأ ربّك قدوا ّن اهلل هم في النّار لمحضرون وا ذا  ربّك

 ربّك ساجديا سم  ذكربإذن  القلوب وليدخل النّاس في باب الحرم
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 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

قد  نّا نحنا  هو تنزيل من عزيز حكيم وا اّل  ا لٓه الاألمر  المص ذكر ربّك في كتاب

كثر النّاس أ حكم في الكتاب لكّل بالعدل ولكنّ نمن قبل و القرآنفي  ياتاآلفّصلنا 

في ظلمات البّر  اللّوح لقوم يتفّكرون قل من يهديكم آيات ال يعلمون ولقد نّزل

حكمه لعلّكم تشهدون  ن اعبدوه واتّقواأشأن  كلّ  يالخلق ف عوندوا نّا نحن  والبحر

ا ن كنتم ا يّاه لّذكر ل غير اهلل يدعوكم فهل من خالقبالحّق  فيا أيّها المأل اشهدوا

سبحانه وتعالى ه آياتالمون في الّظ  ربّك مّما افترىاهلل  قون فسبحانتعبدون والحّق تتّ 

 عّما يشركون

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

اهلل  آيات سمعواا ذا  ذكراهللّن الّذين يؤمنون با   كتاب من لدن عزيز حميد ا ّن هذا

مة يوم القي   فزع ال يحزنهم هم الّسابقون أولئكعينهم لحّب اهلل فأمع تفيض من الدّ 

كر يجيبون حكم ربّك الذّ دعى ا ذا  نّما المؤمنون الّذينا  لهم الفائزون  أولئكو

  ويجادلون في بين
ّ
لهم المقّربون  أولئكاّل اهلل فا  أحد  من ولم يخافوااهلل لحكمه  يدي

الكعبة بيت الحرام اء تلقا لى  وجوهكم قيمواأل دين اهلل الخالص بالعدا ّن هذا و

شأن  كلّ  من لدنّا على ياتاآلنّك لتلقى ا  و تدعونا ن كنتم ا يّاه  اهللا سم  يذكر فيها

 واهلل ربّك لشهيد عّما كنتم تعملون
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 ن الّرحيمحم  بسم اهلل الرّ 

 ءاتنبت بالورق الّصفراء الّشجرةة من رّ كر ورقة محمكتاب من عند ربّك في ذا ّن هذا 

فيعمل  مثل ذلكفإّن  مر اهللوم ألن احزنوا في ذلك اليأهو قل ا اّل  ا لٓه الاء البيض

ّن في ذلك ا  و لهم الفائزون أولئكالّذين عليهم صلوات من ربّك و أولئكالمخلصون 

ّن الّذين ا   بالحزن فيا أيّها المأل كونوا لمن العابديناء تت شجرة الّسيننبأ اليوم قد

هم  أولئكالفردوس و يرثوناء يقين والّشهدين والّصدّ يبكون لحكم ما نّزلنا على النّبيّ 

نفس بما اكتسبت األ بين النّاس يربّك يقضوا ّن اهلل في حكم الفرقان لشاهدون 

شئنا لنجمعنّكم ا ذا  قل لسميع عليموا نّه  هفي حكم بكافليس اهلل أحكمه قل  في

 ل عليكم العذاب بما كنتم تكفروننزّ نكرنا ثّم لذ

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

 قبل ي أنا قد اجتبيتك لذكرأا اّل  ا لٓه ّول الاألالّطور  حمص ذكر ربّك في
ّ
ال و ا لي

لهم الّذكر  ذنأاهلل ربّك لشكور حليم وقد حّل حكم الكتاب للّذين قد تخف فإّن 

هم  أولئكالّطاغوت فا لى  ن يتحاكمواأ موال النّاس بالباطل ولن يرضواأولم يأخذوا 

  ويجاهدون في بينه آياتو باهللآمنوا  الّذين أولئكالمتّقون 
ّ
 نّهم فيا  وبالحّق  اهلل يدي

 مة بالقسط الويحكم يوم القي  اء يخلق ما يشوا ّن اهلل ليشفقون  خشية اهللمن شأن  كلّ 

 المينالّظ  حكام في ذلك الكتاب ولكنقد فّصل األوا ّن اهلل العزيز الغفور  هوا اّل  ا لٓه

بعضا من  اهلل ويعلمون آيات اهلل يجحدون قل للمؤمنين الّذين اتّبعوا آياتب قد كانوا

وا ّن  علينا يعرضون القسط واتّقوا من يوم كلّ باحكموا بين النّاس  القرآنحكم باطن 

 المونالّظ  هم أولئكين النّاس بالباطل فيحكمون بالّذين 



  من آثار حضرت نقطه اولى  –كتاب الروح 

  ٦0 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

 هو العلا اّل  ا لٓه كتاب من لدنّا في حكم ربّك اهلل الّذي الا ّن هذا 
ّ
يا أيّها  الخبير ي

اء ن يشأاّل ا   المأل اتّقوا اهلل واحكموا بين النّاس على قسطاس مبين قل وما تشاؤن

 ّن الّذين يكفرونا  وواهلل سميع عليم اء على من يشيلقي األمر  هوا اّل  ا لٓه نّه الا  اهلل 

هم  أولئكحرف و الل بعيد لن يقبل من عملهمض هم في أولئكاهلل ف آياتب

 آيات بعد ما قد سمعوا يحكمون بين النّاس بالباطلوا ّن الّذين  صحاب الجحيمأ

 هم المشركون أولئكفالّذكر  اهلل ويعرفون حكم

 

 ن الّرحيمم  بسم اهلل الّرح

لقوم يعلمون اهلل يحكم بينكم بيّنات  آيات فيهبالحّق  القرآنالحمد هلل الّذي قد نّزل 

 هو قل ا اّل  ا لٓه بالقسط ال
 
ة قم الّصلو  أمن لدنّا  ياتاآل نّك لتلقىا  رفون وتص فأنّى

ا ذا  جل مكتوبألكّل فإّن  بالحّق  الكتاب ل فيمر بين النّاس بما نزّ ءأالباب واء تلق

آمنوا  للّذين ياتاآللى اهلل يحشرون وكذلك قد فّصلنا ا   ضى اهلل ربّك حكمه فكلّ ق

 كانوا على صراط علو هآياتباهلل و
ّ
اّل من المؤمنين ا  نا آياتلمستقيم قل وما يتذّكر ب ي

م اهلل نار جهنّ اء نشا  كم اصبروا يا أيّها المأل واسئلوا اهلل من عدله ينزل علي قليال قل

 ؟ ؟؟من 

 

 ن الّرحيمم اهلل الّرحم  بس

من عند اهلل  ناتبيّ  آيات الّسبيل فيهأحكام  كتاب من لدنّا قد فّصلت فيا ّن هذا 

ه آياتا ليك  اهلل أوحىقد  وكذلكء المن اآل لقوم يعقلون قل من لم يعرف اهلل لم يلذ
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ذا الل نأكل الّشعير وهالّظ  علينا في ظّل هذا لكنت من الّشاكرين وكذلك قد مّن اهلل

ء الالجنّة باآلأهل  مونّن مثل ذلك يتنعّ ا  نّه واسع عليم وا   من فضلهاء الملح البيض

نّه حميد مجيد ا  ت البي هلأّن ذلك حكم من فضل اهلل علينا ا  و من فضل ربّك

 القرى نقّص أنباء  نّه جواد حليم ذلك منا  بفضله اء يمّن اهلل على من يش وكذلك

 ولتكونّن من الّساجدين ةسلمقدّ عليك ليرضى فؤادك على تلك األرض ا

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

 يلقأفيما  األمر يق اعرف سبلالمص تنزيل من لدن عزيز حكيم يا محّمد أيّها الّصدّ 

بليغ وكلّم بالنّاس  شأنكّل  علم الّراكب حكم ربّك فيأظ ذا من كتاب حفيا ليك 

تكلّم  اّل أاهلل  بّك قل عهدرا سم  سئلك النّاس من حكم ذكروا ذا  فج عميقكّل  من

  اّل بلسانا  ل في الّسبي
ّ
 قل على صاحب قويمعربي

ّ
الجمل شيئا على  يالّركب هب ل ي

 ر قليلمن سكّ 

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

يا محّمد أيّها  اهلل على صراط عزيز حميدبإذن  حكمنا في الّسبيلأ كتاب قدا ّن هذا 

 حّب علىأربّك ما ا سم  ذكرفإّن  النّارا لى  سكقربها بنفأن من يديك ويق عجّ الّصدّ 

 
ّ
ن ال أ علم العبدأن ربّك وكان من المبعدي مرأولقد عصى العبد  طريّارزقا  العبد يدي

ئه على غير الحّق وكذلك ان يرفع عبد ندأّب ال يح اهللفإّن  يرفع صوته في الكالم

الّركب  يعلى صاحب اهلل يتذّكرون وقل آياتب الكتاب لعلّهم نفّصل للنّاس حكم
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 غضب يض عبدا يكلّم النّاس بلسان ذغباهلل يفإّن  من سبل الّشيطان ر العبدحذّ 

 ّواب الّرحيمالتّ  وربّك لهوا ّن اهلل  يربّك عدنا في حكما لى  ن عدتا  قل قبيح و

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

 كم اهلل العلمن ح لت من عند ربّك في سبيل المدينة على ذكركتاب قد نزّ ا ّن هذا 
ّ
 ي

ما نزل كّل  حكم الكتاب في لمؤمنين ليعلموال ّص ت نقالبيأنباء  الكبير ذلك من

 من لدن عزيز حميد قل لصاحب
ّ
حسن أمل جربّك على الا سم  حديث ذكر الّركب ي

لك من حكم بذ كفىاكرين ولتكونّن من الذّ  القصص ذلك من فضل اهلل عليك

اللّوح بعضا من حكمه ليعلم  آيات ن فين يبيّ أأراد  قد ربّكوا ّن اهلل شرف عظيم 

ا لى  القرآنفي أوحينا  لتكونّن من الّشاكرين وكذلك قدو النّاس حّقك في الّسبيل

 هم الفائزون أولئكو الحّق ب الّذين اتّبعوا أمر اهلل

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

هو خالق ا اّل  ا لٓه  الاهلل ربّيلقوم يسمعون قل بالحّق  ياتاآلالحمد هلل الّذي قد نّزل 

ّن اهلل بريئ ا  و مة بالقسطّن ربّك يحكم يوم القي  ا  تشركون وأنتم  يعلم ما كّل شيء

من حكم األمر  يلقي وات واألرضصراط ربّك في الّسم  ا ّن هذا وعّما كنتم تدعون 

بإذن  الّصفراء نهتنبت بالدّ  ءاتعلمون تلك شجرة بيضأنتم  لشهيد على ماوا نّه  ربّك

 وات واألرض وعنده علمربّك يعلم غيب الّسم   نّ ا  من لدنّا لقوم يوقنون و آيات كربّ 

 في كتاب حفيظ يءشكّل 
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 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

 هم أولئكف ربّكا سم  ّن الّذين يفترون على ذكرا  ظ المص ذكر ربّك من كتاب حفي

س ئب القرآنحرف أمن  وحاللّ  آيات خذأّن كلمة اهلل يا  ن قالوا المون ولقد كفر الّذيالّظ 

لعمرك يعرفون حكم ربّك ثّم و ما يحكموناء هم في سبل اهلل وسأنفس ما افتدت به

 هم أولئكف القرآنحرف  المون ومن قال في حرف منهالّظ  هم أولئكينكرونها و

 هم المشركون أولئكف القرآنالمون ومن قال في حرف منه غير حكم الّظ 

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

أن  ربّك يؤمنون آياتعبده لعّل النّاس با لى  بالحّق  ياتاآلالحمد هلل الّذي قد نّزل 

أنباء  ربّك من قريب ذلك من من عند اهلل ليعلم النّاس حكما ليك أوحينا  مااتّبع 

ا ّن وربّك ولتكونّن في دين اهلل لمن المهتدين  آياتؤمن النّاس بك لييالغيب نوح

صراط ا ّن هذا ود ربّك في بدع الّرضوان لما توعدون من عن لتكتاب قد نزّ هذا 

 اهلل لمن الموقنيناء اللّوح لتكونّن بلق آيات وات واألرض يتلو عليكمالّسم   ربّك في

اهلل  للمتّقين منكم جنّات ال يحيط بعلمها نفس ذلك من فضل عدّ أ ّن اهلل ربّك قدا  و

كّل  قد وجدوا وردوا بابهاا ذا  لعليك ليكونّن النّاس في دين اهلل لمن الّساجدين ق

دخلوا بيت وا ذا  في المرات ءارضها كوجه المأربّك بإذن  فيها وقد رّقت األلواح

ت عليها شمس من جالل اهلل قد استقرّ  وجه من نوركّل  سمائها منأربّك قد وجدوا 

وا ذا  هوا اّل  ا لٓه اهلل الالّطور  من شجرة يبمثلها تناد ربّك حيوان لم تر عينا سم  ذكر

ات من نور ربّك قد رّقت وجوههّن كوجه قد لحظن عليها حوريّ  حضروا عرشها

 رّ نّهّن كواكب دأكاء في الّزجاجة البيض الّزجاجة
ّ
 ا لٓه ال اهلل الّصفراءتوقد من شجرة  ي
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لحظت  قد لحظوهنّ وا ذا  عين بمثلهنّ  هو لم ترا اّل  ا لٓه ربّك الا سم  اهلل تباركا اّل 

نظروا وا ذا  بمثلهنّ  هو لم تر عينا اّل  ا لٓه ربّك الا سم  هّن تباركعينأان بطرف بداأل

اء نهّن حيوان من مأشعرهّن كو قد وجدوا لحظات العين نّ هحدي  أكّف الّساق من 

ربّك ا سم  تلقى الوجه في شعراتهّن تبارك ربّكبإذن  اءواحد تحّرك فيها خيط الحمر

بدان ربّك عين قد لحظت األبإذن  لحظتا ذا و عين بمثلّهن هو لم ترا اّل  ا لٓه ال

قربوهّن قد ولهت الفؤاد وا ذا  عين بمثلهنّ  هو لم ترا اّل  ا لٓه ال ربّكا سم  فيهّن تبارك

 عين ترلم هو ا اّل  ا لٓه ربّك الا سم  هّن تباركأنفس نّها حيوان بمثلأك بالّشعرات

 رضاألو واتشرقت الّسم  أ عينهّن قدأطلعت احدى شعرة من طرف وا ذا  مثلهنّ ب

عين  هو لم ترا اّل  ا لٓه ربّك الا سم  الخلق بوجههّن تبارك لحظ ّن نور ربّك قدأمنها ك

الخمر في كأس كصدرهّن اء قد وجدوا م الخمر منهنّ اء وا شرب مأروا ذا  بمثلهنّ 

هو لم تر ا اّل  ا لٓه ربّك الا سم  يديهّن تباركأالخمر من  شربنأنّهّن بكّل وجهة قد أك

اهلل  شعراتهنّ كّل  مناء الّسيناء ورقاء اللّوح قد سمعوا ند آيات ونتلا ذا و عين بمثلهنّ 

ا سم  تبارك ّن جمال ربّك قد جلّى بشعرهنّ أهو قد انجذبوا من لحنهّن كا اّل  ا لٓه ال

نفس قسمت األ قربهّن قد حضروا المؤمنونوا ذا  عين بمثلهنّ  هو لم ترا اّل  ا لٓه ربّك ال

هو لم ا اّل  ا لٓه ربّك الا سم  بغيرهّن تبارك ءااللّق لنا فياد أر ّن اهلل ربّك ماأالّسّر ب في

ّن الخمر في أوا بلف وجه قد شهدأن سبعياء وا قميصهّن ورأر ذاا  ترعين بمثلهّن و

سئلوا وا ذا  بمثلهنّ  هو لم تر عينا اّل  ا لٓه ربّك الا سم  س الّزجاجة تالحظهّن تباركأك

اهلل اء البيض الّشجرةعن اء الحمر ءاورقمر ربّك في الأجبن أ من حكم ربّك منهّن قد

ربّك بإذن  خرجواوا ذا  عين بمثلهنّ  اّل هو لم ترا   ا لٓهربّك ال ا سم  هو تباركا اّل  ا لٓه ال

 يذكراء بيضاء على األرض الياقوت حيوان من م يوجدوا مائها تجر من عرشهّن قد
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اء ثّم خمر حمر ّم من عسلهو ثّم من لبن ثا اّل  ا لٓه اهلل الاء في الّسين الّشجرةن أبش

عين  هو لم ترا اّل  ا لٓه ربّك الا سم  هّن تباركعجمأاء واحد منهّن تسقى بمكّل  نّ أك

على اء في الكأس الحمراء البيضاء قد وجدوا م ءارادوا خمر الحمرأوا ذا  بمثلهنّ 

 هو ا اّل  ا لٓه ربّك الا سم  تباركاألكبر  مر اهلللك ألحضرن من قبل ذ هّن قديديهّن كأنّ أ

من  ينهار تجراأل يديهّن قد وجدوا كلّ أشربوا كأسا من وا ذا  لم تر عين بمثلهنّ 

ولهت  عين بمثلهّن هنالك قد اّل هو لم ترا   ا لٓه ربّك الا سم  اهلل تباركبإذن  الكأس

كروا من قبل فاذ القرآناألكبر طبتم فيها ذلك ما قد وعد اهلل لكم في  ذكراهللفئدة باأل

 ذلك لهو الفوز العظيمّن اهلل ربّكم فإ

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

من لدنّا على كتاب  القرآن يليلقوا نّه  لقوم يعدلونبالحّق  ياتاآلتبارك الّذي نّزل 

ا اّل  ا لٓه ن الّن اهلل ربّهم الّرحم  أالنّاس  ليعلما ليك  يالقرى نوحأنباء  محتوم ذلك من

 هو ل
ّ
الحكم من  يلقوات واألرض يفي الّسم   صراط ربّك ّن هذاا  عن العالمين و غني

 لعلوا نّه  لدنّا
ّ
وات واألرض وما كان ّن ربّك يعلم غيب الّسم  ا  صراط مستقيم و على ي

أكثر  ولكنّ  اهلل من عنداألمر  نّك لتلقىا  اهلل يختلفون وا سم  في حكم ذكر النّاس

 النّاس ال يعلمون

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

 ا لٓه نّه الأاهلل  شهد من لدنّا في بدع الفردوس لقوم يشهدون لتّص ف كتاب قدا ّن هذا 

 ّن ربّك لهو العلا  وي ة لنفسقم الّصلو  أو يكرنا قد اخترتك لذأا اّل 
ّ
الكبير قل للّذين  ي
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تحبّون  ال اهلل عمّ نفقوا في سبيأتّبعوا حكم اهلل وا شأنكّل  يريدون وجه اهلل في

 ذن ربّك الا  من اء رض الياقوت يذكر بالورقأ جنّات نبتت في ونثنفسكم لعلّكم ترأل

 اّل هو ا   ا لٓه
 
اء بيض خالصاء ربّك من مبإذن  هانهار فياأل يتجر تصرفون ولقد فأنّى

 قلاء حيوان حمر هو ثّم من خمرا اّل  ا لٓه اهلل الاء الّسين الّشجرةمر اهلل من أيذكر من 

 كوجه الّزجاجة في الّزجاجة من عسل اهلل ثمّ ا اّل  ا لٓه شربوا قد لحظوا بنور ربّك الا ذا 

هو ذلك يوم الّذي قد نزل من ا اّل  ا لٓه فيها ال أنالشّ كّل  قتم قد وجدتم بالعدلمذّ ا ذا 

وات يسجد من في الّسم  وا ّن هلل  ربّك وذلك لهو الفوز العظيما سم  ذكراء لدنّا في لق

فعلوا الخير على هذا لكم اهلل ربّكم فاعبدوه وااهلل ذ  ا اّل  ا لٓه ومن في األرض ال

 الّصراط لعلّكم تفلحون

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

األمر  نّك لتلقىا  و هو فاعبده واتّكل عليه واذكره في وسط اللّيل كثيراا اّل  ا لٓه اهلل ال

لهو وا نّه  في كتاب حفيظ هو الّسرّ  نّها  كتاب بديع و ىلعلوا نّه  ديز حمين عزمن لد

واهلل آلت  جل اهللأفإّن  رواسطاس مبين قل انذق هلل لعلىا آيات الحّق يتلو عليكم

 لسميع عليم

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

أن  الّشاهدين ليرضى فؤادك ولتكونّن لمنبالحّق  األلواحنّا نحن قد نّزلنا عليك ا  

  يوحأما اتّبع 
ّ
 هو لا اّل  ا لٓه نّه الا  من ربّك  ا لي

ّ
هذا العالمين يا أيّها المؤمنون  عن غني

والّشهر الحرام  ياتاآلّن في بدع ا  تعبدون و اهيّ ا  ا ن كنتم  حكم من عند اهلل فاتّبعوه
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لهو الحّق في وا نّه  لباباأل يولأل آيات والحكم الّذي قد نّزل في الكتاب

 اهلل ليزّكيكم ويعلّمكم الكتاب والحكمة بعد ما آيات وات واألرض يتلو عليكمالّسم  

 وات واألرض يحكم بين النّاس بالعدلربّك في الّسم   اطصرا ّن هذا وتجهلون أنتم 

 صراط مستقيم ىلعلوا نّه 

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

 اّل ا  تعبدوا  أاّل المرسلون و ونالنّبيّ اء قا لما قد جحم تنزيل الكتاب من عند ربّك مصدّ 

من عند ليك ا   بون ما نّزلّن الّذين يكذّ ا  و تريدونا ن كنتم ا يّاه  مذلك دين القيّ ا يّاه 

النّاس للحّق أكثر  ين ولكنّ كملت لكم هذا الدّ أقل اليوم  المونالّظ  هم أولئكاهلل ف

علم  ال يعلم منو كمن ه ياتاآلنة من عند اهلل مثل هذه كان على بيّ  فمنأكارهون 

 اهلل قليال آياتب ال يشعرون القوم ءاهلل حرفا قليال فما لهؤال

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

  يوحالبلد الحرام ثّم يا لى  سرى بعبده يوماأسبحان الّذي 
ّ
اهلل روحا  رسلأن أ ا لي

هو ذلك ا اّل  ا لٓه ال المباركة الّشجرةمن  يمن لدنّا وليناد ياتاآل ىمن نفسك ليلق

ا ليك  في المسجد الحرام بما قد نّزلنا تقدير من لدنّا لقوم يعقلون ولقد مننّا عليك

الغيب نوحيك أنباء  من الّشاهدين ذلك من تؤمر وكن صبر بماامن حكم ربّك و

ربّك وليكون النّاس لمن الّساجدين قل يا أيّها المأل أيّام  في ليثبت فؤاد المؤمنين

 واهلل يحكم بينكم بالعدل هنّكم مالقوأاعلموا اعبدوه على هذا الّصراط وو اتّقوا اهلل

مة ليحكم يوم القي   نّها  وات واألرض وم  ربّك يعلم غيب السّ وا ّن اهلل نّه لسميع عليم ا  و
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 ىنّك لتلقا  حكام لقوم يعدلون واأل ّن ربّك قد فّصلا  علينا يعرضون و بالعدل وكلّ 

 من لدنّا واهلل سميع عليم القرآن

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

لى سبيل ربّك وال ا  هو ادع النّاس ا اّل  ا لٓه الاء الّسين الّشجرةكهيعص ذكر ربّك في 

 اهلل ربّك لقوأحد فإّن  من تخف
ّ
لتكونّن ا ليك  الحكم ياّل هو يلقا   ا لٓهال وا نّه  عزيز ي

وا ذا  هم صامتونفإذا  اهلل آيات عواسم ذاا  ن نّما المؤمنون الّذيا  من الخاشعين 

اء جوا ذا  يرجعون ذكراهللا لى  همفإذا  من لدنّا ليكا  ل ر ما نزّ هم غيأنفس اكتسبت

نفقوا في سبيل أوه آياتباهلل وآمنوا  نلّذيلستغفر لهم قل اهلل ي ن تستغفر اهللأالمؤمنون 

من  هم التّائبون ولعمرك لو استغفرت أولئكاّل اهلل وا   اأحد ال يريدونوبالحّق  اهلل

 هو لا اّل  ا لٓه ربّك الوا ّن اهلل المؤمنين ليغفر اهلل لهم 
ّ
 عن العالمين غني

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

 يلقنالحرم اء نبأهو لقوم يفقهون وكذلك من ا اّل  ا لٓه ل من عند ربّك الالمص تنزي

ربّك كذبا ا سم  ّن الّذين يفترون على ذكرا  اهلل يهتدون  آياتب لعّل النّاسا ليك 

هم في النّار لخالدون  أولئكربّك ف آياتب بواقذ كذّ وا ّن الّذين  المونالّظ  هم أولئكف

لتلقى  كوا نّ  ربّك وكان من الّصالحين آياتب منلمن يؤ ياتاآلّن ربّك قد فّصل ا  و

 من لدن عزيز حكيم ياتاآل
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 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

 هو العل اّل ا   ا لٓهالمباركة ال  الّشجرةحمرا ذكر من 
ّ
 من عند تنزيلا ّن هذا والكبير  ي

 القرى ليؤمنأنباء  ربّك لمن المعرضين كذلك منأيّام  يكون النّاس في أاّل ربّك 

ن اتّبع ما نتلو عليك من أربّك وليكونوا لمن المهتدين  آياتب القرى ومن حولها أهل

تك في ضيق عّما  ربّك لسميع عليم وال نّ ا  كتاب اهلل وذر المشركين في نار جهنّم و

اهلل يحكم بين الكّل بالقسط وكان اهلل ربّك فإّن  ربّك آيات المون فيالّظ  افترى

 من لدن عل القرآنعلم ما نزل في نّك لتا  شهيدا و كّل شيءعلى 
ّ
 حكيم ي

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

اّل هو ثّم ا   ا لٓهال  الّصفراءهو ثّم في الورقة ا اّل  ا لٓه الاء المص ذكر في الورقة الحمر

ا ّن هذا وتفلحون  هو فاعبدوه لعلّكما اّل  ا لٓه لكم اهلل ربّكم الذ  اء البيض الّشجرةفي 

ربّك يحشرون ا لى  وكلّ  يرجع حكم البدعا ليه  ت واألرضواصراط ربّك في الّسم  

حكم اهلل ولتكونّن لمن الّشاهدين  الغيب نوحيك ليرضى فؤادك منأنباء  ذلك من

مة يوم القي  يقضي ّن ربّك ا  ين وبيّ النّ  وفي صحف القرآنهذا حكم ما نّزلنا في 

ل من قبل ومن نزّ ما  لهو الحّق يعلموا نّه  يعرضون بالقسط وما اليوم ظلم وكّل علينا

 بعد وما كنتم فيه تختلفون

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

ليك كتاب ا   القوم يفقهون ولقد نزل من لدنّ بالحّق  ياتاآلالحمد هلل الّذي قد نّزل 

يوم وا نّه كّل  من لدنّا الحكم يوات واألرض يلقصراط ربّك في الّسم  ا ّن هذا وكريم 
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نذروا ان أالمرسلين من قبل وبيّين النّ ا لى  ىوحأقد  ربّكوا ّن اهلل بديع شأن  لفي

  يأوحلى اهلل يحشرون واتّبع ما ا  النّاس ليوم ال ريب فيه وكّل 
ّ
 ا لٓه نّه الا  من ربّك  ا لي

لسميع عليم وا نّه  ويحكم بين الكّل بالقسطاء على من يشاألمر  يهو يلقا اّل 

 في الكتاب واهلل غنالقرى نوحيك ليعلم النّاس حكم ربّك أنباء  لك منوكذ
ّ
 ي

 حميد

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

 ياتاآل ىقنّك لتلا  لت من لدنّا ثّم قد فّصلت على خّط قويم وكتاب قد نزّ ا ّن هذا و

وات علم غيب الّسم  ياهلل  نّ إف ملوااعع قل من لدنّا على سّر المستسّر من لوح بدي

 ريباقكم ما ينزل من لدنّا وفيه ح يءكّل ش علم يواألرض وعنده كتاب حفيظ يحص

 الوا نّه ه آياتالمون في الّظ  ّن ربّك يعلم ما يحكما  و لتنزيل من لدن عزيز حكيموا نّه 

 هو لغفور حليما اّل  ا لٓه

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

نات لقوم بيّ  آياتالّرسل من لدنّا فيه اء قا لما قد جكتاب من عند اهلل مصدّ ا ّن هذا 

بة رض طيّ أ ينّها ها  يتين واآلك رقدة ربّ ا سم  كرقد كتب على ذ وا ّن اهلليسمعون 

ذننا ذلك حكم اهلل من قبل إقد بيّن ب ّن الّسهر عليهاا  تحكم فيها بما نّزل من قبل و

بربّك  ىبما قد شهدت عليها وكفبالحّق  لنعلم نّاا  جد لسنّة اهلل تحويال وأما قل و

 يوات واألرض يلقملك الّسم  وا ّن هلل  يشهدونلهو الحّق من لدنّا لقوم لوا نّه  للمؤمنين

وات صراط ربّك في الّسم  ا ّن هذا ومن عباده واهلل عزيز حكيم  ءاالحكم على من يش
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اهلل لتهتدوا في ظلمات البّر والبحر ولتكونّن لمن  آيات يتلو عليكم واألرض

  المفلحين

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

 تنّزل ذكراهلل ا فاتّبعوا حكم اهلل لعلّكم ترحمون هذامن لدنّ  القرآن آيات المرا تلك

نّكم أتّقوا اهلل واعلموا ا   اللّوح فماذا حكم الّذين تدعون من دونهأحكام  ا ليك

ليه ا  هو وا اّل  ا لٓه الوا نّه  األرضووات ملك الّسم  وا ّن هلل  يحشرونا لى اهلل  مالقوه وكلّ 

نّهم ا  قل وما اليوم ظلم وكّل خلق هلل وبين النّاس بالعدل  يّن ربّك يقضا  المصير و

الّذين يفترون  نّ ا  المون والّظ  هم أولئكاهلل ف آيات بونّن الّذين يكذّ ا  و علينا يعرضون

 ال يفلحون هم أولئكاهلل فا سم  على ذكر

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

ت من شطر البي هو فاعبدوه وادخلواا اّل  ا لٓه البأمره  يءشكّل  سبحان الّذي قد خلق

 كمثل الّذين يجاهدون في بين اهلل آياتب الباب لعلّكم تهتدون مثل الّذين يؤمنون

 
ّ
 ما نّكم ستعلمونإوا ما شئتم فلمسئلون قل اعسي اهللا سم  من حكم ذكر اهلل وكلّ  يدي

وا ّن  مر اهلل يرجعونأا لى  ربّك يحكم بين النّاس بالعدل وكلّ  ّن اهللا  تغفلون وأنتم 

ا ّن هذا وهم المهتدون  أولئككلمته فأيّام  وينصرون اهلل فيه آياتؤمنون باهلل ويالّذين 

 صراط عل
ّ
 الكتاب لدينا لعزيز حكيمأّم  في ي
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 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

أنا ا اّل  ا لٓه ال ة لوجه ربّكقم الّصلو  أهو ا اّل  ا لٓه الاء الّسين الّشجرةلمص ذكر ربّك ا

تية ال ريب آالّساعة فإّن  اتّقوا اهلل ين اتّبعوك في ساعة الغيبفارهبون قل الّذ يايّ ا  و

ما كان اهلل ربّك بين النّاس بالقسط و ييقض ّن ربّكا  يرجعون وا لى اهلل  فيها وكلّ 

ا لى اهلل  والخلق وكلّ األمر  هو لها اّل  ا لٓه د الحاو ا لٓه كما لٓه نّما اهللا  قل  بالعباد بظاّلم

وكانوا ه آياتللّذين يريدون اهلل و آيات نفسخلق األو ياتاآل ّن في بدعا  يحشرون و

 المونالّظ  هم أولئكاهلل كذبا فا سم  ّن الذين يفترون على ذكرا   على صراط مستقيم

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

أحكام  فيه لر ينزّ لكتاب مقدّ وا نّه  مر مستترأعلى  يءشكّل  عطيناك الحكم فيأنّا ا  

ّن اهلل يحكم بينكم أ اهلل لتعلموا آيات يفّصل عليكم مستقرّ ولدينا حكم  كّل شيء

ما لها حكم نفس عنها و مربّك ال يتقدّ  جل في كتابأ ّن لكلّ أعلى لوح من قدر و

  مر مستمرّ أكّل  القرى نوحيك لتعلم حكم اهلل فيأنباء  من ر كذلكخّ أتن يأ

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

 هو العلا اّل  ا لٓه ذي الحم تنزيل من كتاب ربّك الّ 
ّ
 ا ليك يلقأن اتّبع ما أالكبير  ي

ّن ا  ون ولمقين عّما كان النّاس يعللمتّ  خيراآلخرة ّن دار ا  وآلت  جل اهللأفإّن  اهللبإذن 

شيء  كلّ  وكان اهلل ربّك على كّل شيءأحكام  فيه كتاب عند ربّك قد فّصلنا لّ لك

ا سم  اب منكم ممّن كان على عهد ذكرلباأل يولأل ياتاآلفّصلنا  شهيدا كذلك قد
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ربّك وليكونّن  آياتب الغيب نوحيك ليؤمن النّاسأنباء  مستقيما وذلك من ربّك

 صراط علا ّن هذا وين نراط لمن الموقّص الهذا  ىلعل
ّ
 الكتاب لمستقيمأّم  في ي

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

قد فّصلنا  نّا نحنا  ن ولقوم يشهدو القرآنحمرا تنزيل من عند ربّك في حكم باطن 

ا ّن ويسّرون وما يعلنون  ّن اهلل ربّك يعلم ماألم النّاس من قبل ليع القرآنفي  ياتاآل

اللّوح في حكمه لكان النّاس  آياتل وات واألرض قد نزّ صراط ربّك في الّسم  هذا 

األرض  وات وما فيّن اهلل يعلم ما في الّسم  أ ا أيّها المأل اعلموايؤمنون ربّك ياء بلق

وكان في كتاب ربّك لمن المشركين قل  يءلن يقبل منه ش ربّكا سم  ومن كفر بذكر

 لّ كا الكتاب لاهلل قد كان بما تعملون خبيرا ولقد نّزلنا هذفإّن  مكانتكم اعملوا على

 مقتدرا كّل شيءّن ربّك قد كان على أم النّاس عليع لالفلك في حكم البد

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

ذا نفخ إففاتّقون  يايّ ا  هو ا اّل  ا لٓه الاء جرة الحمركتاب في حكم نار اهلل للشّ ا ّن هذا 

ا اّل  ا لٓه ه النّ ا   ربّكاء اّل من شا  وات ومن في األرض في الّصور ليصعق من في الّسم  

 هو ل
ّ
وكان  يءشكّل  حكامأ ّن للمؤمنين من كتاب حفيظ قد فّصلنا فيها  حكيم و غني

قد وجدوا ما عملوا حاضرا لديكم  قضى ربّك حكمهوا ذا  عليماهلل ربّك لسميع 

اتّقوا اهلل من  القرآن آيات الّذين اتّبعوا محيطا قل للمؤمنين كّل شيءوكان اهلل ربّك ب

 توماحربّك م يوم الفصل قد كان عندفإّن  امهيّ أ
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 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

يحكم وا ّن اهلل ربّك مستقيما ا سم  كتاب من لدنّا لمن كان على عهد بذكرا ّن هذا 

قد وضع الميزان  مةّن يوم القي  ا  نصيرا و عليكبربّك  كفىّن اليوم ا  بين الكّل بالعدل و

  يوحأما أن اتّبع  بربّك المؤمنين حسيبا كفىيدينا وأبين 
ّ
 ا لٓه ال ا نّه من عند اهللا لي

لواح أهدى من لدنّا و نّك لعلىا  لتكونن من الّشاهدين واألمر ا ليك  ياهلل ويلقا اّل 

 صحاب النّعيمأهم من  أولئكالحّق الّذكر  واتّبعن فمن اتّقى مبي

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

نّما ا  يسمعون  هدى ورحمة لقوم كّل شيءفيه علم  يحصأ ص والكتاب الّذي قد

ر أكث نّ ا  و ونم المقتده أولئكفي يوم الغيب والّذكر  المؤمنون الّذين قد اتّبعوا حكم

صحاب الجحيم قل يا أيّها النّاس أ هم من أولئكئهم فاهوأاتّبعوا الحّق ب النّاس قد

وا ّن مة في كتاب اهلل للمؤمنين رّ نّها محإف عروال تحبّوا كلمة الشّ بالحّق  ياتاآلاتلوا 

حصيناه في كتاب حفيظ أ كّل شيءما في األرض وو واتربّك يعلم ما في الّسم  اهلل 

وا نّه  من حكم اهللبيّنات  آيات ا ليه وجه ينزلكّل  اهلل في صراط لهو الحّق ا ّن هذا و

 صراط مستقيم ىلعل

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

ادخلوا الباب  هو يا أيّها المألا اّل  ا لٓه مباركة في الكتاب قل اهلل ال الّشجرةالم تلك 

لدن عزيز حكيم من  ليكا   يلقأاستمع لما فب لعلّكم ترحمون يا أيّها الحبي سّجدا

ّن ذلك يوم على ا  قريب و استقم بما تؤمر وادع النّاس ليوم الفصل ذلك يومف



  من آثار حضرت نقطه اولى  –كتاب الروح 

  ٧5 

وجه كّل  اهلل في واد بعيد فيها نار من آيات بوافيومئذ ترى الّذين كذّ  الكافرين عسير

 ولهم فيها عذاب شديد

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

 هو الا اّل  ا لٓه ن الربّكم الّرحم  ّن اهلل أنزلناه في لوح البدع ليعلموا أنّا ا  
ّ
ّن ا  القديم و غني

 اّل من كان على عهد ذكرا   ناآياتر بفي كتاب حفيظ وما يتذكّ  ياتاآلربّك قد فّصل 

 كّل شيءهو لعلى ا اّل  ا لٓه نّه الا  اهلل اء ن يشأاّل ا  ربّك لمستقيم قل وما تشاؤن ا سم 

اّل ا   القرآنفي  ما نّزلنا تأويل  يعلملوح مبين ال ّن للّسابقين عند ربّك كتاب فيا  قدير و

 ا من المخلصينمن كان على هدى من لدنّ 

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

ليعلم ما يسّرون وما  هوا اّل  ا لٓه نّه الا  من لدنّا ا ليك  المص ذكر ربّك في حكم ما نّزل

 ما لم تقولون هذا حالل وهذا حرام بعد القرآنيعلنون قل للّذين ال يعلمون حكم 

تعلمون شأن  كلّ  فيأنتم  وات واألرض وماالّسم   يعلم غيبوا ّن اهلل تجهلون أنتم 

اّل وقد كان ا  ما عملت نفس مة بين الكّل بالقسط قل والقي   يوم يّن ربّك يقضا  و

 نّ ا  سمعون والكتاب لقوم ي لكفي ذ ياتاآلقد فّصل وا ّن اهلل حفيظ  عليها من لدنّا

 لكّل بالقسط وكان اهلل ربّك لسميع عليمربّك بين ا يفي ذلك اليوم يقض
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 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

 العل هوا اّل  ا لٓه ال ا نّه كتاب في ذكرنا قد سبّحت ربّك على جبل بردا ّن هذا 
ّ
 ي

 بحبل من لدنّا وات واألرض قل استمسكواصراط ربّك في الّسم  ا ّن هذا والحكيم 

 لعلوا نّه 
ّ
ّن في ا  تعبدون وا يّاه  ن كنتما  اهلل  آيات  اتّبعواعلى كتاب بديع يا أيّها المأل ي

ذ ا   الخلق يرجعون وما شئتكّل  لى اهللا   نّ ا  و كّل شيءأحكام  هذا اللّوح قد فّصلت

لمؤمنين شاهدا لبربّك  كفىالكتاب حكمه و اّل وقد قضى اهلل ربّك فيا  شئت 

هو يحكم بين النّاس  ا اّل  ا لٓه الوا نّه  األرضووات يعلم غيب الّسم  وا ّن اهلل ونصيرا 

 يختلفون ذكراهللبالقسط فيما كانوا في حكم 

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

 لعلوا نّه  ّوليناأل نبأ المرا ذكر صراط ربّك في
ّ
 يتلو عليكم شأنكّل  صراط اهلل في ي

 كأولئاّل كلمة العذاب وا   اهلل توقنون وما يشهد اهلل للّظالميناء اللّوح لعلّكم بلق آيات

 وات واألرض ال يحيط بعلم ربّكالّسّر في الّسم   لهوا ّن هذا وهم في النّار لخالدون 

 ذرهم فيأهلها  يم تلك القرى ظالمةز العلهو العزيا اّل  ا لٓه ال اهللاء اّل ما شا  أحد 

 كالغيب نوحيك ليرضى فؤادأنباء  م يحضرون ذلك منجهنّ  نارا لى  نّهمإحكمهم ف

 الّشاكرينعلى الفلك ولتكونّن من 

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

اهلل ربّكم  ن انذر النّاس ليوم الفصل وقلأ كلمة ذكرها لى  ىوحأالحمد هلل الّذي قد 

ن يعبده أاء لمن ش نا ذكر من عند اهللأنّما ا  وه لعلّكم ترحمون قل هو فاعبدا اّل  ا لٓه ال
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البيت لتعلموا حكم  عليكم حجّ  قد فرضناوا نّا نحن  وكان على هدى وكتاب حفيظ

 نّه لعلأبالحّق  اهلل في ذكره وليشهدوا
ّ
 شهيد ومن كفر بحكم البيت كّل شيءعلى ي

 اهلل ربّك لفإّن 
ّ
صراط  ىنّك لعلا  من لدنّا و نّك لتلقى البيانا  و عن العالمين غني

فقد تّقوا اهلل وال تقولوا ما ال تحيطوا به علما ا  الفرقان أهل  مستقيم يا أيّها المأل من

 كبر عند اهلل فيما كنتم فيه تحكمون

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

ة توا الّزكو  آو ةقيموا الّصلو  أهو فاعبدوه وا اّل  ا لٓه الالّطور  كتاب في حكم نارا ّن هذا 

نّما المؤمنون ا  تفلحون  وا الخير لعلّكملافعوكم نفقوا في سبيل اهلل مّما نّزل عليأو

 أولئكواستغفروا ربّهم فا لى اهلل  ينيبوا ثمّ بالحّق  اهلل فليشهدوا آيات سمعواا ذا  الّذين

نّا لنحكم بين ا  فعليها واء سأمن فلنفسه وقل من آمن  ئزينالمن الفاآلخرة هم في 

ال  كّل شيء ا لٓهنّما اهلل ا  المون قل الّظ  ما اهلل ربّك بغافل عّما يحكموالكّل بالقسط 

 آيات ا وجوهكم شطر البيت في المسجد الحرام واتّبعواقيموأاّل اهلل فاعبدوه وا   ا لٓه

اهلل وكونوا في دين اهلل لمن المخلصين يا أيّها المأل من النّصارى كيف افتروا على 

لمن المرسلين كيف وا نّه  تيناه روحا من لدنّاآ عبد اهلل قدوا نّه  عيسى ابن مريم كذبا

 ليمأوقد وّصى الحكم من لدنّا بنار  كمرّ ضتعبدون من دون اهلل ما ال ينفعكم وال ي

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

الّفصل  ن ادع النّاس ليومأه الفلك هذ ىكلمته لعلا لى  أوحىالحمد هلل الّذي قد 

نا كلمة آيات في نّا لنعلم ما يقول النّاسا  لقريب ونا وم من حكم الكتاب لدييذلك 
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 قل  القرآنقد قضى بعد  يالوح
 
راكم قوما أ يلينا ولكنّ ا  اهلل  وحىأكذلك قد  بلى

 في حكم الكتاب وكذلك قدي نّما هو وحإما نزل من عند اهلل فتجهلون قل كلّ 

ظلم مّمن افترى أمن ما تحكمون و ءالكم س فما القرآنموسى في أّم  ا لىأوحينا 

ليم أالمين من لدنّا عذاب لّظ ل نّ ا  لهم الفاسقون و أولئكعلى كلمة ربّك كذبا ف

 نة من لدنّا وحكم بديعمر اهلل لكنت على بيّ أبروح من  دتكيّ أد وكذلك ق

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

بالحّق  نّهمأ بعد ما ذكراهلللّذين يكفرون بل ربّك كتاب من لدنّا في حكما ّن هذا 

ربّك كذبا فال  آياتب قد افترى نّا لنشهد كلمة الّشرك في الّسفينة من الّذيا  يشهدون و

نّه لمن ا  ربّك المين ثّم كاّل والّظ  نّه لمنا   بعدين كالّ وربّكملمن ال نّها  ربّك و

م اهلل ربّك لسميع عليفإّن  الّظالم بحكم ربّك تك في حزن مّما افترى بين فالالمكذّ 

وات وما في يعلم ما في الّسم  وا نّه آلت  جل اهللأفإّن  صبراو ذكراهللظك ليّ قل مت بغ

مة بالقسط وما كنّا نظلم على نفس من بعض النّقير يحكم يوم القي   األرض واهلل

  قطميرا

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

 آياتب نذركمأنا أنّما ا  كتاب من لدنّا في حكم ربّك لقوم يسمعون قل ا ّن هذا 

نّه تنزيل عزيز حكيم ا   ية من مثلها وال ريب في حكم اهللآع النّاس بلن يستطيبيّنات 

من عين حميم فسوف اء من حديد وم بين في جهنّم سرابيلذّ للمك عدّ أقد وا ّن اهلل 

 مر اهلل عذاب عظيمأناكسوا رؤسهم عند وجهك ولهم من  المين يوم الفصلالّظ  ترى
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 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

الّصادقين وما  وكان لمنا لى اهلل  نابأبه و ذكراهللبنّا لمن آمن حمرا تنزيل من لد

 وما يلقشأن  كنت في
 
ن أمر ربّك أاء اّل وقد جا  قوال  من عندنا وال يحدثحكم  ى

اء في ذلك اليوم فليفرح المؤمنون قد ج نّ ا  و ادع النّاس ليوم الجمع ذلك يوم قريب

الم من لدنّا ذلك يوم الّذي كنتم به توعدون السّ  ييلق ئكة حول العرشالمالربّك و

كنّا في ذلك اليوم لمن ليتنا ما  ايقولون يلمحرومون و ومفي ذلك الي نّن المجرميا  و

 المذكورين

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

انذروا النّاس  نأن من قبل يبيّ النّ ا لى  أوحىهو قد ا اّل  ا لٓه هذا كتاب من عند ربّك ال

أكثر  ليك ااّل وقد وجدناا   نّزلناآية  يحشرون وما منا لى اهلل  ليوم ال ريب فيه وكلّ 

اهلل ربّكم  أن اتّقوا في يوم الغيب اتّبعوك النّاس لمشركين قل للمؤمنين الّذين

جل أفإّن  كرالذّ أيّام  كم فيأنفس وانتصروا الحّق ب ياتاآلهو واتلوا ا اّل  ا لٓه ن الالّرحم  

كّل  الغيب نوحيك ليرضى فؤادك فيأنباء  يرجعون ذلك من اهللا لى  وكلّ آلت  اهلل

هم  أولئكاهلل و آياتب يكفرون مة للّذينرّ ن تلك القرى محاكريلتكونّن من الشّ و شأن

 في هذا الحلم كلمة البدع ولكن النّاس ال يعلمونأراد  ّن ربّك قدا  المشركون و

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

 لوا نّه  اءعلى من يشيلقي األمر  هوا اّل  ا لٓه حم تنزيل من ربّك الّذي ال
ّ
وا نّا  حميد غني

 لعّل النّاس يؤمنون هذا كتاب كريم من قبل في القرآنفي  ياتاآلقد فّصلنا نحن 
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ليرضى فؤادك وكان األمر  مستسرّ  من آيات بديع وننّزل فيهشأن  كلّ  اهلل في آياتب

با ربّك كذا سم  ّن الّذين يفترون على ذكرا  و النّاس على هدى من عندنا ولوح مبين

ا حرّ  دّ شأم ّن نار جهنّ ا  لمحضرون قل  مة على وجه النّارنّكم في القي  إانتظروا ف

 نفسكم عّما كنتم تفترونأل

  

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

اء فاستمعوا ند ءاالعمأهل  هو قل يا أيّها المأل منا اّل  ا لٓه باح الفي الّص  ذكراهللالمرا 

هو تلك ا اّل  ا لٓه الاء ثّم الحمراء ثّم الخضر الّصفراءثّم اء البيض الّشجرةفي  ذكراهلل

عرش  يكتاب اهلل ف تتلياء الحمر ءاتنبت بالورقاء ّسينال الّشجرةورقة مباركة من 

ا تلك نار اهلل من لدنّا وبشرا سويّ آية  للعالمين الجالل من وجه ربّك الّذي قد جعله

 الحكم من لدن  ياألرض يلقو واتفي ملكوت الّسم  
ّ
أوحينا  ماأن اتّبع  حكيم علي

 ها شجرة توقد بالنّار وتنبتنّ أمصباح الّرضوان في الّزجاجة الّزجاجة ك في ذكرا ليك 

ربّك نور من  جلّهاا ذا  وات واألرضتضيئ الّسم  اء وجه دهن صافية بيضكّل  فيها من

 اهلل يؤمنون قل آياتب النّاس مثال لعلّ اهلل األرب النّور من نور كذلك يض ءنار يضي

 نور من نفسها ين تمسسه نار مصباح ذأقبل  من نفسهااء ضأ ذن ربّك فيها قدأا ذا 

 الشأن  كلّ  تذكر مناء ومن فوقها حمراء من تحتها خضرو ءاومن حولها صفراء بيض

 ة في مصباح المصباح فيدخلت عرش ربّك قد وجدت مشكو  ا ذا  ثمّ  هوا اّل  ا لٓه

في بيّنات  آيات وجه منهاكّل  سبعة قد فّصلت فياء ئم حمراقو ينّها ذأالّزجاجة ك

 اهلل العلا سم  حكم ذكر
ّ
ّن ذلك لهو الفضل ا  لذكره و  وذلك فضل اهللن الحكم هللا   ي
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  بلسان ياتاآلن ينّزل أر يقدلفغير اهلل ربّك أالعظيم قل 
ّ
 يولأفصيح اتّق اهلل يا عربي

 لعلّكم ترحمون ذكراهلللباب في األ

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

يؤمنون قل  اهلل آياتب من قبل لعّل النّاس القرآنكتاب في حكم ما نّزلنا في ا ّن هذا 

ذكر اء ن المنتظرين قد جم نّا معكمإربّك انتظروا حكم اهلل ف آيات بونللّذين يكذّ 

الحكم من لدنّا وكان  يبحمد ربّك وقد قض ئكة حول العرش يسبّحونالمالربّك و

 ييلقوا نّه  كذلك قد نّزلنا عليك روحا من لدنّاو االكتاب مقضيّ أّم  الحكم في

علم النّاس حكم القرى نوحيك ليأنباء  لخاشعين ذلك منمن ا لكنتا ليك  الحكم

ّن ربّك يعلم غيب ا  وكانوا على صراط ربّك لمن الّساجدين و يءش في كلّ ربّك 

 اّل وقد فّصلناه في كتاب حفيظا   يءاألرض وما من شو واتالّسم  

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

قل  ا لقوم يسمعونمن لدنّ  آيات وفيه يءشكّل  فيه علم يحصأكتاب ا ّن هذا 

ن كنتم في دين ا   ذكراهللمن  ياتاآلللمؤمنين الّذين يتلون كتاب اهلل فاسئلوا تأويل 

هم  أولئكليك غير الحّق فا   ليقولون في تأويل ما نزّ وا ّن الّذين  نياهلل لمن الّصادق

الّذين  أولئكالحكم من عند ربّك في اّل ما يلقا   القرآنالمشركون ال يعلم تأويل 

يديهم ثّم يعرضون أيكتبون الكتاب بوا ّن الّذين  الفائزون لهم أولئكوبالحّق  تدوااه

اشترت  هم المشركون بئس ما أولئكمكانا عن النّصارى و شدّ أنّهم ا  من حكم اهلل 
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يديهم أل لهم عّما اكتسبت فوي المونالّظ  هم أولئكهم من غير حكم ربّك وأنفس به

 وويل لهم عّما كانوا يعملون

 

 ن الّرحيماهلل الّرحم   بسم

 لعلا هوا اّل  ا لٓه ال يذالم ذلك الكتاب ال ريب فيه تنزيل من ربّك الّ 
ّ
الحكيم  ي

هو العزيز العليم قل يا  اّل ا   ا لٓهوات ومن في األرض ال الّذي له يسجد من في الّسم  

ا ن كنتم  اهلل ا اّل  ا لٓه ن الّذي الالّرحم   أيّها المأل اتّقوا اهلل واعبدوه وانصروا كلمة ربّكم

ون وثان والّذين يدعون من دها المأل اجتنبوا من األيّ أ في دين اهلل لمن الّصادقين يا

ربّك لو يعلم حشرون فوصحاب النّار يأمة في نّهم يوم القي  ا  يطان والشّ  ءاوليأنّهم إاهلل ف

موالهم أأيّام كلمته ب وينصرون حكم اهلل فيا يّاه  اّل ا  حكم ربّك لن يختاروا  النّاس

ا به توعدون هذا حكم اهلل في الكتاب للّذين ناهلل ذلك ما كاء ليوم لقاء نفسهم رجأو

 ربّك لمن الّصادقينا سم  وليائه وكانوا على حكم ذكرأيريدون اهلل و

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

 منون الّذيننّما المؤا   اهلل يوقنون آياتب لعّل النّاسبالحّق  ل الّروحسبحان الّذي قد نزّ 

يتّبعون وا ّن الّذين  لهم المهتدون أولئكو هم يسجدونا ذا  ربّك آيات سمعواا ذا 

ربّك قد فّصل وا ّن اهلل الّرضوان هم فيها خالدون  أصحابهم  أولئكو ذكراهلل

 نفس ومافي األ ىفعلم ما يخيّن ربّك ا  في ذلك الكتاب لقوم يسمعون و حكاماأل

 تعلنونأنتم 
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 ن الّرحيمم  بسم اهلل الّرح

ربّك قبل ا سم  بذكرآمنوا  الّذين قد أولئككتاب من لدنّا في ذكر للمقّربين وا ّن هذا 

لمؤمنين ل نّ ا  ّن بعضا منهم في حكم الكتاب لمن المرسلين وا  من حكم ربّه و جّ الح

ما قد  وردوا عليها قد وجدوا كلّ اء ا ذا رض ياقوت حمرأعند ربّك جنّات على 

وجه شمسا  نظروا سمائها قد وجدوا من كلّ وا ذا  تعلمونم أنت كم وماأنفس تحبّ أ

اء اّل ما شا   حدأمن حكم ربّك ال يحيط بعلم حرف منها األمر  لواحأيلقى عليها 

دخلوا قصر وا ذا  قديرايء شكّل  وكان اهلل علىاء هو يحكم ما يشا اّل  ا لٓه نّه الا  ربّك 

عين  ات لم تر عليها حوريّ ذن اهللا   ن منرقد شهدوا عرشا فيها قد استقراء الحمر

ا سم  لحظن بشعر قد عرفوا جمال وجهاء ا ذا من الّسم ءاهو ولم يمسسهنّ  وجوههنّ 

 مقتدرااء ربّك قد كان على ما يشوا ّن اهلل لّسابقين للك فضل اهلل ذ وجهكّل  ربّك في

 يحكم بالعدل وكان اهلل هوا اّل  ا لٓه الوا نّه  وات واألرضّن ربّك يعلم غيب الّسم  ا  و

  محيطا يءش ربّك بكلّ 

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

 هو العلا اّل  ا لٓه تتلى كتاب اهلل الاء تلك شجرة حمر
ّ
ربّك يحكم  ّن اهللا  الحكيم و ي

ّن اهلل أاتّكلوا عليه واعلموا و اهلل فاعبدوها اّل  ا لٓه الاء على من يشاألمر  لوينزّ اء ما يش

الحكم على  ييأمر بالعدل ويحكم بالقسط ويلق اهللّن أون شهيدا ولمقد كان بما تع

بالحّق  اّل ا  تّقوا اهلل وال تحكموا االمأل العزيز الحكيم يا أيّها  هوا اّل  ا لٓه الاء من يش

ّن ا  قل  في دين اهلل لمن الموقنينا ن كنتم  نفسكمفي سبيل اهلل ما تحبّون أل نفقوااو

 اهلل لهو ال
ّ
حسبه فنعم المولى  نّا نحنإقى من حكم اهلل فهو فمن اتّ ا اّل  ا لٓه ال غني
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روحا من عندنا ليكون من ا ليه  يتّق اهلل نزل لهو الحّق المبين ومنوا نّه  حّجة اهلل

 الموقنين

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

 ربّك العلا سم  كتاب في ذكرا ّن هذا 
ّ
ما في و واتالحميد الّذي له ما في الّسم   ي

لت عليه فنعم اّل هو توكّ ا   ا لٓهاهلل الّذي ال  يحفيظ قل حسب كتابا ّن هذا واألرض 

 خافوا منيربّك لن ا سم  في سبيل ذكر يجاهدونوا ّن الّذين  المولى ونعم النّصير

 ربّك لاء وا ّن اهلل من يش ذلك فضل اهلل يؤتيهأحد 
ّ
ّن كلمة ربّك ا  عن العالمين و غني

ّن إف وال تحزن من كلمة المشركينوجه ربّك ا لى  قبلأبالحّق  في يوم الفصلي يقض

بما اكتسبت وكان اهلل  مة يشهد اهلل الكلّ ّن في يوم القي  ا  اهلل قد كان عليك حفيظا و

 عليما شيء  ربّك بكلّ 

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

نا قد أاّل ا   ا لٓهل ال فلك العدا لى  ين اسرأحكم للّشمس نفي حين ما  ذكراهللالم 

ربّك ا سم  تباركاء الم الفلك المسّخر فوق ىئه لعلاواستمع ند يخلقت الخلق لذكر

 نفس بما عملت الكّل  يزجيوا ّن اهلل يعرفون  هو هدى وبشرى لقوما اّل  ا لٓه الّذي ال

 كان اهلل ربّك لهو العلو ويميت يهو يحيا اّل  ا لٓه
ّ
 علم ما فييّن ربّك ا  الكبير و ي

ع بد في لهو الّسرّ ا ّن هذا وبديع شأن  كلّ  فياألمر  ما في األرض ويبدعووات م  السّ 

ين بيّ في صحف النّ  ّق لهو الحا ّن هذا وكم تنزيل من عزيز حكيم أنفس نفس وخلقاأل
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 صراط علا ّن هذا وترحمون  ن فاعبدوه لعلّكماهلل ربّكم الّرحم  ا اّل  ا لٓه والمرسلين ال
ّ
 ي

 ما كانوا يعملونكل  يشهد النّاس

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

 ذكراهلل هو يعلم ما كنتم في حكما اّل  ا لٓه البأمره  كّل شيءلحمد هلل الّذي قد خلق ا

قضى اهلل وا ذا  الحكيم هو العزيزا اّل  ا لٓه ليحكم بين الكّل بالقسط الوا نّه  تختلفون

تك  المنون وؤاهلل ال ي آياتب النّاس نّ أن بمر ربّك للمعرضيأاء ربّك للمؤمنين قد ج

آلت  جل اهللأفإّن  واتّكل على اهلل ن اصبرأ الّسفينةأهل  د ترى منفي حزن مّما ق

 واهلل لسميع عليم

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

أن اتّبع  الحكيم هو العزيزا اّل  ا لٓه حمل تنزيل من لدنّا في صراط ربّك اهلل الّذي ال 

  ىوحيما 
ّ
ن ادع النّاس في أحمة الرّ  اهلل يكتب لذكرها اّل  ا لٓه نّه الا  من ربّك  ا لي

ذن في ذلك أ قدوا ّن اهلل ا الكتاب مقضيّ  أمّ  ذلك يوم قد كان فيفإّن  ومذلك الي

ّن ا   لمألاليبايع النّاس يد اهلل من قبل يوم العيد قل يا أيّها  ربّكا سم  حضور ذكروم الي

 ءاالّسين الّشجرةمن  يئان اسمعوا ندأهو ا اّل  ا لٓه ما اكتسبتم في سبيله ال اهلل يعلم

بما  الّذين قد خرجوا من بيتهم لوجه اهلل يزجهو يا اّل  ا لٓه الاء فوق جبل ثلج بيض

 هو الا اّل  ا لٓه نّه الا  اء كما يشاء يش
ّ
بالحّق  ذكراهلل ّن الّذين يبايعونا  المتعال قل  غني

 اّل ا  ما الحكم نحكم ما نريد وو ءاكم نبسط ما نشيديأنّهم يبايعون اهلل يد اهلل فوق إف
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لهو الجواد  هفإنّ  نكم واسئل اهلل من فضلهكمسا لينا يرجعون قل ارجعواا  كّل هلل و

 وهو العلبأمره  اءمّن على من يشي الواسع
ّ
 الكبير ي

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

 لت من لدن علكتاب قد نزّ ا ّن هذا 
ّ
حكم اهلل في  حكيم يا أيّها المأل اتّبعوا حكم ي

يشهد وا نّه  لتاّل هو عليه توكّ ا   ا لٓهاهلل الّذي ال  يعبدون قل حسبتا ن كنتم ا يّاه  امهيّ أ

نذركم بما أا نّما  لعلّكم ترحمون قل ا ليه  نيبواأالخلق  لعبده نعم المولى هو اهلل رّب 

اهلل وادخلوا  اّل ا  وا اّل تعبدأون والمرسلون يّ النّباء قا لما قد جقد نزل من عند اهلل مصدّ 

موقنون وقال له آياتن كنتم باهلل وا  الفرقان و  لكم فيالمسجد كما قد كتب اهلل

 يّن ربّ ا  ن قل وال في كتاب مبي ناآيات الفرقان ما وجدنا هذا فيأهل  المشركون من

كتاب حفيظ يا أيّها المأل فأتوا بسورة و نة محكمةمن عنده على بيّ اء من جبعلم أل

في دين اهلل لمن ن كنتم ا   بشرى للّسابقينومن اهلل  مثل هذا اللّوح على هدى

 الّصادقين

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

ّن ا  ما كنتم تعبدون و ينأ ينفخ في الّصور ينادوا ذا  حموا تنزيل من لدنّا لقوم يعدلون

ما نّزلنا في الكتاب حرفا وا نّا نحن  يشهدون بما اكتسبوا عند ربّككّل  في ذلك اليوم

اهلل  كفىمن ينزل الحكم من عنده ووهو ا اّل  ا لٓه ال يذاهلل الّ  ياهلل قل حسببإذن  اّل ا  

ئهم اهوأ ّن الحّق من عندك واتّبعواأوا لمن عقل للمشركين الّذي اللمؤمنين شهيد ربّك

  ىأوحع ما ن اتّبأ ون خبيرالموكان اهلل بما تعآلت  جل اهللأفإّن  انتظروا
ّ
ربّك  من ا لي
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صراط ربّك في ا ّن هذا وتك ظهيرا للمشركين  فال ل لحكمهدّ هو ال مبا اّل  ا لٓه نّه الا  

 اهلل تؤمنوناء اللّوح لعلّكم بلق آيات اهلل عليكمبإذن  األرض يتلىو واتالّسم  

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

ة توا الّزكو  آة والّصلو   قيمواأهو فاعبدوه وا اّل  ا لٓه الالّطور  كر شجرةكتاب في ذا ّن هذا 

يلقي  هوا اّل  ا لٓه الوا نّه آلت  جل اهللأّن إف اهللاء ان يرجوا لقلعلّكم تشهدون قل من ك

قد ي ذواتّبع هذا العهد الّ ه آياتل من كان يؤمن باهلل وقيرجعون  ليها  وكّل األمر ا ليك 

 ذكراهللمن حكم  يعرضونوا ّن الّذين  لكان من المهتدينبالحّق  ياتاآلا ليه  لنزّ 

 آياتب لعلّكم ياتاآلنفس وبدع األ ن انظروا فيأ هم الغافلون يا أيّها المأل أولئكف

نفسا من  مة بين الكّل بالقسط واهلل ال يظلميوم القي   يربّك يقض نّ ا  رون واهلل تتذكّ 

 بعض ذّرة وكان اهلل ربّك ل
ّ
 عن العالمين جميعا غني

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

وا نّه  اءمن يش علىيلقي األمر  هوا اّل  ا لٓه المباركة ال الّشجرةالمص ذكر ربّك في 

 يالّذين قد قض أولئكرون فال يتذكّ و اللّوح آيات ّن الّذين يسمعونا   م قللسميع علي

ب على نفسه الّرحمة ليغفر كت ربّك قدوا ّن اهلل ال يؤمنون  نّهم قومأحكم ربّك فيهم ب

اهلل ربّك  كفىو لحّق  ّن وعد اهللا  اهلل ويستغفرون اهلل بين يديك و آياتب يؤمنون للّذين

ون لمنفسكم عّما كنتم تعخير أل ّن بيت الحرام في الّشهر الحراما  للمؤمنين شهيدا و

ن ادخلوا المسجد الحرام من أالكتاب  نّا نحن نأمركم فيا  و دنىأ يه يتحبّون بالّتأ

 الباب لعلّكم تفلحون بلق
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 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

 النّاس بمؤمنين كثرأوم يسمعون قل وما وجدنا هذا كتاب قد فّصلت من لدنّا لق ا نّ 

يا أيّها المأل اتّقوا اهلل  كثرهم في حكم الكتاب لشاكرين قلأاهلل وما كان  آياتب

 نّكم مالقوه وكان اهلل ربّك لأاعلموا و
ّ
يلقي األمر  هوا اّل  ا لٓه هو الّذي ال عزيز غني

 ين والمرسلين قدبيّ ي صحف النّ هذا حكم اهلل ف نّ ا  لسميع حليم ووا نّه  اءعلى من يش

وا ّن اهلل كم خاسرين أنفس لىا  ئكم فتنقلبوا اهوأتقربوا  ن اتّبعوه والأمرنا أنزل من 

النّاس ال يعلمون أكثر  بين النّاس بما نزل في الكتاب ولكنّ  مةيوم القي   يربّك يقض

  لهم الفائزون أولئكجل اهلل لنفسه من قبل وأيأت  ذكراهللأراد  قل من

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

كانوا في دين اهلل و هآياتباهلل وآمنوا  للّذينبالحّق  ياتاآلالحمد هلل الّذي قد نّزل 

اللّوح  آيات اهللبإذن  عليكم فيكم يتلو ذكراهلللمن الّصادقين يا أيّها النّاس هذا 

هو ا اّل  ا لٓه اهلل هو ربّكم الّن أتّقوا اهلل واعلموا ا   فاتّبعوه لعلّكم ترحمون يا أيّها المأل

اّل كلمة ا  رون ولم يشهد اهلل عليكم في الكتاب لعلّكم تتذكّ  اللّوحأحكام  قد فّصل

فيومئذ لن تجدوا من دون بالحّق  فسوف يحكم اهلل بينكم في يوم الفصل الّطاغوت

طان الّشي ن فاتّبعوه وال تتّبعواصراط ربّكم الّرحم  ا ّن هذا وم من محيص نار جهنّ 

 ياتاآلقد نّزل  وافعلوا الخير لعلّكم تهتدون فسبحان الّذي ذكراهللكم من ليصدّ 

 النّاس ال يعقلونأكثر  على ذكر من حكم الكتاب ولكنّ بالحّق 
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 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

  يوحأما أن اتّبع  يل من كتاب ربّكالمرا تنز
ّ
اّل هو يعلم ا   ا لٓهنّه ال ا  اهلل  من عند ا لي

 ذكراهللليحكم بين النّاس فيما كانوا في حكم وا نّه  ّق ر الحتفعلون بغيتم أن ما

ينّزل على قلبه حكما من  ن يهديهأاهلل اء فمن شبالحّق  مر اهللأغ بلّ أنّما ا  ون قل فيختل

 ربّك يلقآيات من كفر بالمؤمنين و يعنده وكذلك ننج
 
من عذاب  على صدره ذّق  ى

 القرى يوحى أنباء  من ذلكنا العزيز الحكيم أ إنّيربّك ف
ّ
ال تخف قرب وان أ ا لي

يطان في صدور المؤمنين قل لن الشّ  يربّك يعلم ما يلقوا ّن اهلل منين نّك من اآلإف

المين الّظ  ويهلك ذكراهلللكّن اهلل يثبّت الّذين يؤمنون بو اهللبإذن  اّل ا  ضّركم بحكم ي

 هم أولئكعلم من لدنّا ف يجادلون في حكم كتاب اهلل بغيروا ّن الّذين  لمن قريب

 المونالّظ 

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

من يوم  لنشهد حكمك في الّسفينةوا نّا نحن  كتاب من لدنّا في حكم بديعا ّن هذا 

اّل كلمة ا  الفلك  هلوما شهدنا ألبالحّق  ييقضوا ّن اهلل الخروج وحين الّرجع 

المجرمين قل لن  نّا لنهلكنّ ا  ربّك و آياتبآمنوا  ناهلل الّذي يالعذاب فسوف يهد

حكم ربّك واكتب للّذين ما أن اتّبع  المونالّظ  هم أولئكو ذكراهللن كفرتم با  ينفعكم 

البيت الحرام من ا لى  فارجعوا ذكراهللبآمنوا  أن مدين هلأركبوا الفلك معك من 

 يتالب كثركم حجّ أعمالكم وال يقبل من أن تكفروا لن تقبل ا  و ن استطعتما   ل البرّ سبي

آلت  جل اهللأّن ا  يرجعون وا ليه  نّكم مالقوه وكلّ أاعلموا المأل و هايّ أا اهلل ي أن اتّقوا

 لوا نّه  بالحّق 
ّ
حّج البيت من األرض ا لى  قد جاؤاوا ّن الّذين  عن العالمين غني
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ن أاّل ا  شيء  اللّوح لن يقبل من عملهم آيات بعد ما رأوابالحّق  يشهدواوسة المقدّ 

 بيت الحرام ذلك حكم اهلل في الكتاب ومن يتعدّ ا لى  ويعودوا اهللذكرلى ا  يرجعوا 

بحكم اهلل يغفر لكم  منواآ نأ مدينأهل  المون قل ياالّظ  هم أولئكحدود اهلل ف

بالحّق  حكم اهللا ّن هذا ومّرتين  ن تكفروا لنعذبنّكم بحكم الكتابا  خطاياكم و

 فاتّبعوه لعلّكم ترحمون

 

 حيمن الرّ بسم اهلل الّرحم  

 فاعبدون اهيّ ا  هو ا اّل  ا لٓه ال الّصفراءثّم في الورقة اء الحمر الّشجرةفي  ذكراهللا رحم

هم  أولئكف اهلل ويحكمون بين النّاس بالباطل آيات يجادلون فيوا ّن الّذين 

من حديد ذوقوا عذاب  اهلل في سلسلةبإذن  مة مالئكةالمشركون قد جاؤهم يوم القي  

 ر حكم ما نّزلنافكيف تحكمون بغي نتم على غير الحّق تحكمونما كاء النّار هذا جز

موا كمبين فال وربّك لن يح آيات من قبل وقد جائكم ذكر من لدنّا على القرآنفي 

هم في عذاب اهلل لمحضرون تلك حدود اهلل  فإذا ن تحكم فيهم بالعدلأ اّل ا  بالعدل 

 المونالّظ  هم أولئكحكم اهلل ف ومن يتعدّ بالحّق  قد قضى عند ربّك

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

هذا  نّ ا  و اهلل يؤمنون آياتب لباب منكم الّذين هماأل يولكتاب من لدنّا ألا ّن هذا 

وا ّن كم تفلحون علّ ل اهلل فاتّبعوه آيات وات واألرض يتلو عليكمصراط ربّك في الّسم  

من اء على من يشاألمر  يقيل هوا اّل  ا لٓه الوا نّه  وات واألرضعلم غيب الّسم  ياهلل 

ربّك يحكم وا ّن اهلل من لدنّا لقوم يعقلون  ناتبيّ  آيات لغفور شكور وتلكوا نّه  عباده
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 ياتاآلم ن اهلل لكيحشرون كذلك يبيّ كّل ا لى اهلل و بين النّاس بالقسط وما اليوم ظلم

 اهلل تؤمنوناء لعلّكم بلق

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

ا ّن هذا و حكم اهلل لعلّكم ترشدون أن اتّقوا من عند اهلليّنات ب آيات المرا تلك

مره وكان اهلل ربّك أب وات وما في األرضك ما في الّسم  مسيشأن  كلّ  صراط اهلل في

ليعلم النّاس حكم ربّك في  الغيب نوحيكأنباء  محيطا وكذلك من كّل شيءب

اهلل  آياتب يكفرونن وا ّن الّذي حفيظ ذلك الكتاب وليكونّن على هدى وكتاب

 نينا المشركيأر اّل وقدا  اء نزل من الّسمآية  ما منو يوقنون للحّق شأن  كلّ  نّهم فيإف

 ما كانوا يحكموناء يديهم وسأاهلل يسخرون قتلهم اهلل بما اكتسبت  آياتب

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

ربّك  ت من خشيةندكّ على جبل الآية  نّزلنالو وا نّا نحن  الم تنزيل من كتاب كريم

ربّك على عهد اء لمن ج آياتمثال تلك األ ّن فيا  ربّك ذّرا ذّرا وا سم  وجائت ذكر

وا نّه  ربّكا سم  ذكرأيّام  المون فيالّظ  ّن ربّك يعلم ما يفعلا  ا ودربّك فردا فرا سم  ذكر

ّر من بعض ذ ذكراهللبالعدل وما اليوم ظلم في حكم  مةهو يحكم يوم القي  ا اّل  ا لٓه ال

ربّكم ا لى اهلل  ستحشرون ثمّ ا ليه  مأنّكالمأل اتّقوا اهلل واعلموا  هايّ أا ا فيذرّ و اذرّ 

 ن تبعثونالّرحم  
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 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

  يوحأما  أن اتّبع هوا اّل  ا لٓه س الالمص ذكر حكم ربّك في الواد المقدّ 
ّ
من  ا لي

مرا هذا ذكر من أربّك  ن حكمل لكلماته وما شئت لنفسك من دوكتاب ربّك ال مبدّ 

 سبيال ذكراهللا لى  خذاتّ اء عند اهلل لمن ش

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

 حكم شجرة كثركم ال تعلمون ولقد نزل في الكتابأولكّن األمر  نزلناه في حينأنّا ا  

 أراد اهلل النّار لمن من حول آيات قون تلكن ادخلوا النّار من حوله لعلّكم تتّ أالّطور 

ربّك ليرضى فؤادك بإذن  نزل الّروح ن يسجد بالعدل وكان من العابدين وكذلك قدأ

ار دفإّن  من باطن العرشا ليك  ن اتّبع ما يلقىأ مر اهلل ولتكونّن من الّشاكرينأمن 

ن ذمقعد اإل ن انظر وجه ربّك ثّم استقرّ أولى عن الّساعة واأل لمؤمنينلر خرة خياآل

 ربّك يهتدون آياتب البدع لعّل النّاس آيات نا الّسميع نرسلأي نّ إف

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

 ا يّاياّل هو قل ا   ا لٓه اهلل الاء الحمراء ثّم في الورقاء البيضاء ن اذكر ربّك في الورقأ

ّن ذلك ا  صعق رجال الفردوس قل  قداء من وجه العماء كشف الغطا ذا  ارهبون قلف

 *  ب قلقري ربّك في يومأراد  لمن ىكرذ
ّ
 منصعقاء العممن أهل  لّ الّظ  وجوهلدي

 ّن ا  و *
ّ
 * جمعهمأربّك للخلق ا سم  ا عرضنا عهد ذكرلمّ * ش منقطع لعرا رجال ا لي

ن أوكذلك قد فرضنا في الكتاب  * ّن البحر منخضعا  ار قوى وراد النّ أ لمن ينوح

 واهلل قوآلت  جل اهللأفإّن  حكم ربّكا لى  النّاس ادع
ّ
لّذين يفترون على ا نّ ا  عزيز و ي
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المؤمنون في كتاب ربّك الّذين  ا نّماالمون الّظ  هم أولئكربّك كذبا فا سم  ذكر

ذن إلاوم لي ين المنادذّ أوا ذا  ةة ويؤتون الّزكو  الّصلو   ويقيمونه آياتيؤمنون باهلل و

  ربّك وليجاهدوا بين مرأليجيبوا 
ّ
 هم المتّقون أولئكفبالحّق  اهلل يدي

 

 ن الّرحيمحم  بسم اهلل الرّ 

 القرآننزل في  فاعبدون ولقدا يّاه  هو قلا اّل  ا لٓه طسم ذكر ربّك عن يمين العرش ال

ّن في ا  الّسابقين قليال قل و اّل منا  نا آياتوما يؤمن بشيء  كلّ  من قبل حكم ربّك في

 البحر وما نرسل من شطر البيت ما تحرسنّ و رحاماأل ر فيوّ صكم وما يأنفس خلق

من باطن اللّوح  آيات رسلنا من قبل كتابا فيهألقد و رونلقوم يتفكّ من لدنّا  آيات

 نا يجحدون قل يا أيّها المألآياتاّل با  النّاس أكثر  ما وجدناو القرآنونفّصل من حكم 

نّكم مالقوه أوا ماهلل واعل أن اتّقوالكم كيف ال تشعرون  اهلل فما آيات لم نتلو عليكمأ

 نتم تكفرونأالّروح من لدنّا واء ولقد ج

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

 من عباده واهلل قواء على من يشاألمر  لسبحان الّذي قد نزّ 
ّ
 ن اتّبع ما يوحىأ عزيز ي

آلت  اهللأجل  فإنّ  النّاس لحكمه وادعا ليه  قبلأهو ا اّل  ا لٓه من كتاب ربّك الا ليك 

 ذن في شأنه واهلل بكلّ ل اإلالحكم على من نز يلقنا ا نّا ا نّملسميع عليم قل وا نّه 

 من لدنّا علىيلقي األمر  وات واألرضك في الّسم  بّ صراط را ّن هذا و عليمشيء 

  قبلان أا ليك  يقسطاس قويم وكذلك من حول النّار نوح
ّ
ّن اهلل إف وال تخف ا لي

قل اهلل يعلم غيب  لعزيز حكيموا نّه  المؤمنين أنفس في ييعلم سّرك وما تلق
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 نا  المأل ال يا أيّها أل بالعد مةهو يحكم يوم القي  ا اّل  ا لٓه الوا نّه  وات واألرضالّسم  

  الحكم من
ّ
 لينا ليرجعونا  لفرض وكّل لدي

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

صراط ربّك ا ّن هذا و من باطن الّسطر لقوم يعدلون آيات تنزيل من كتاب ربّك فيه

م مريا لى  رسلناأ دون ولقدتهت لعلّكم اهلل آيات وات واألرض يتلو عليكمفي الّسم  

جابها المخاض لما علمنا أا فمكانا شرقيّ  يربّك واقعد حكم ين اتّبعأمرنا أروحا من 

 خلة هذا تساقط عليكبجذع النّ  يليها خذا  نوحي  عليها فنادت ربّك سطرا بما نّزلنا

لعالمين جعلك لا اّل هو قد  ا لٓه نّه الاذكر ربّك ا   رطبا جنيّا ولقد نوحي ا لى عيسى أن

ل عبد اهلل قد نزّ  ا نّيالمهد قال ا لى  ذن ربّكإب شارتأرا فلّما جائت قومها سراجا مني

 لا  
ّ
 نّه لهو الحّق المبينإصراط ربّك فا لى  ن ادع النّاسأالّروح ي

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

بيض أفوق بحر  على جبل ثلج الّصفراء الّشجرةمن اء الم ذكر ربّك للورقة الحمر

ور قد ّص ال ذا نفخ فيإف فاتّقونا يّاه  هو قلا اّل  ا لٓه الاء مبارك بيضاء جور من ممس

لنحشر  انّ ا  اّل هو العزيز القديم وا   ا لٓهال وا نّه  هللا نّ ا   صعقوا الكّل من حكم ربّك قل

وكان اهلل ربّك  ر خردلما اليوم ظلم قدو الكّل على حكم ما اكتسبوا في سبيل ربّك

ّن ا  وشيء  هادة ال يعزب من علم ربّكعالم الغيب والشّ  ا قل اهللشهيد كّل شيءعلى 

قين من قبل يين والّصدّ بيّ النّ ا لى أوحينا  حفيظ وكذلك قد في كتاب كّل شيءحكم 

 واهلل  اهلل لحّق أجل  فإنّ  اهلل مرع النّاس ألن ادأ
ّ
 أن اتّقوا حميد قل يا أيّها المأل غني
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هو يحكم ا اّل  ا لٓه الوا نّه  وات وما في األرضفي الّسم   ّن اهلل يعلم ماأاهلل واعلموا 

 ليحشرونا ليه  بالقسط وكلّ 

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

 أن اتّبع وندفاعب اهيّ ا  هو قل ا اّل  ا لٓه من وجه ربّك عن يمين العرش ال ذكراهللالص 

في  له ساجدون ولقد فّصلناكّل و اّل لوجهها  كتاب ربّك ال حكم  منا ليك  ما يلقى

هم ننّزل عليا ذا  اهلل ليجحدون فكيف آياتب النّاس مثل ولكنّ كّل  ذلك الكتاب من

ال يا أون شطر البيت من لدن مغرب الّشمس ليسجدا لى  هم ذاإفاء من الّسم رجزا

الّساعة  نّ إاهلل واتّبعوا حكم ما نّزل عليكم من لدنّا ف أن اتّقوا الحكم هلل نا   أيّها المأل

وال  القرآننا بغير علم آيات يجادلون فيوا ّن الّذين  ونلماهلل خبير بما تعغتة وبتيكم تأ

 هم المشركون أولئكفالّذكر  ىلد حرف من

  

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

ك من بّ راء اسمع ند نأاهدين سبحان الذى نّزل الّروح على قلبك لتكونّن من الشّ 

فاستقم على  يلذكر قد اصطفيتك ناأا اّل  ا لٓه عن يمين النّار الاء الحمر ةشجر

  ذن منّن اإلإف صراط ربّك وادع النّاس من حكم كلمة العدل
ّ
في حول زوال لدي

ّن ا  يؤمنون و هلعّل النّاس بلقائ القرآنن حكم ن يبيّ أأراد  قد ّن اهللا  الّشمس قريبا قل 

أيّها النّاس يا  ميهو العزيز الحكا اّل  ا لٓه الوا نّه  ن تشرك بوجههأغفر لنفس ال ي ربّك

 يقضن يأنفسكم قبل أجاهدوا بو البيت من شطر الباباء اعبدوا اهلل ربّكم تلق

 ذّق الموت لكّل نفس في حكم الكتاب لحّق وكلّ  نّ إالكتاب ف حكم ربّك في
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ن ادخلوا شطر أنفس بحرف بديع كّل  مة يحسب علىّن يوم القي  ا  و يحشرونا لى اهلل 

الكتاب أّم  ّن الحكم مثل ذلك قد كان فيا  د ولى ظّل من شطر المسجا   البيت ثمّ 

 امقضيّ 

 

 ن الرحيمسم اهلل الّرحم  ب

 لد كتاب منا ّن هذا 
ّ
حكيم ولقد نّزل في  لتنزيل من لدن عزيزوا نّه  قوم يسمعونل ي

 ما خلق اهلل شيئاال واّل من المؤمنين قليا   ربّك آياتب روما يتذكّ  كّل شيءحكم  القرآن

اّل تحزن في أ يحدا وكذلك قد نّزلنا الّروح لحكمأنفس بربّه  اّل تشركأ هاّل لحكما  

لسميع عليم وكذلك  ربّكوا ّن اهلل  ىقضالبحر من حكم الكتاب ليأيّام فإّن  الّسفينة

من حكم اهلل ولتّكونّن من  ليرضى فؤادكي مرأقد مننّا عليك على الفلك بروح من 

 الّشاكرين

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

فارهبون ا يّاه  هو قلا اّل  ا لٓه اهلل ال الّصفراء الّشجرةعن اء ر ربّك للورقة الحمرالمرا ذك

وجه ربّك لي ن ابشر عبادأمن لديه األمر  ىيلق ّر بمثلكمنا عبد من دون الذّ أا نّما قل 

 ال نرى فيكم رجاال من لما اهلل يهتدون ولقد طال حكم الغيبة آياتب لعّل النّاس

 على يالّذي قد بعثن فبالحّق  تفلحوناهلل يا أيّها المأل لعلّكم  قواأن اتّ  فئدةاألأهل 

لكم كيف  باطن اللّوح فما آيات من مّما نريه يالخلق ما كذب فؤاده عبدكّل 

ال أين حكم ما كنّا فيه من الدّ األمر  بعض نّكم تقولون ما صدقأنّا لنعلم ا  تكذبون و

ال  القرآنلكّن النّاس من علم باطن حرف و ل فيّن الحكم ما بدّ ا  يا أيّها المأل 
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ينزل حرفا مثل ما نزل في الكتاب قل كالّ ثّم كالّ ولكّن  نأر فغير اهلل يقدأيعلمون 

 النّاس ال يعلمون

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

اّل هو العزيز ا   ا لٓهنّه ال ا  ربّك  يكرن اذأها ليا   يوحأو الّشجرةنزلنا النّور في يمين أنّا ا  

مر من الّذي قد نّزل األي ليلقوا نّه  حكم ما نزل في كتاب حفيظأن اتّبع  الحكيم

ن اصبروا يا أيّها أربّك في الكتاب  على قسطاس مبين ولقد قضى حكم ياتاآل

  مر اهلل منأفإّن  المأل
ّ
براهيم ليرضى ا  ا لى  يمرأرسلنا روحا من أ لمحتوم ولقدلدي

وكان اهلل  كّل شيءقرب من أمر اهلل أّن ا  بردا من قريب وني ها كوليا   يفي النّار ونوح

 محيطا كّل شيءعلى 

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

من  على حكم بديع ولقد فّصل فيه حرفبالحّق  سبحان الّذي قد نّزل الكتاب

تنزيل من  طرسّ حرف الأصراط ربّك في ا ّن هذا وويل على قسطاس مبين أباطن التّ 

لقد نّزلنا من و شطر الباب على صراط عزيز حميدن ادخلوا البيت من أعزيز حكيم 

 في ذكر يوسف من لوح باطن الكرس آيات قبل
ّ
نا يهتدون وما آياتب لعّل النّاس ي

ين من قبل لعّل بيّ لى النّ ا   وحيناأ لمشركين وكذلك قدنا آياتباّل ا  النّاس أكثر  وجدنا

 ّولين لوجه ربّك يسجدوناأل نبأعلى  اآلخرين
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 ن الّرحيمم  بسم اهلل الّرح

  حم تنزيل من
ّ
الّذين  سم على خّط قويم فسوف نمّن علىاإلحكم باطن  فيلدي

ة حكم صلو   استضعفوا في األرض على حكم غير مبين ولقد فرضنا في الكتاب

وا ّن  لعلّكم تفلحون اهلل يا أيّها المأل أن اتّقوا مثلهابل الحكم فيها الجمعة ومن نزّ 

  بغير حكم من ة الجمعةيقرؤن صلو  الّذين 
ّ
هم  أولئكف يكرمن ذ وال وصفلدي

 نّه ليكونّن منإمر ربّك فأمن  يتعدّ  الغافلون ذلك حكم اهلل في الكتاب ومن

نهار فيها مقعد صدق من تحتها األ يلمتّقين عند ربّك جنّات تجرلّن ا  المين والّظ 

 وعرش كريم

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

في الواد  نّ ا  فاعبدون وا يّاه  هو قلا اّل  ا لٓه اهلل ال المرا ذكر ربّك من شطر الحجر

شأن  كلّ  في تذكراء الحمراء تنبت بالورقاء س عن يمين العرش شجرة صفرالمقدّ 

بعهد ربّك في  ىقد وف لصراطوا نّه  فاعبدونا يّاه  هوا اّل  ا لٓه الالّطور  باسم ربّك في

الباب وكان اهلل اء ن تلقربّك م رادأذن لحكم بديع تلك القرى حّل لمن يوم اإل

في كتاب حفيظ وكذلك شيء  كلّ  ّن حكما  و غائبةكّل  ربّك لسميع عليم واهلل يعلم

نا أ إنّيلقيه في اليّم فألحكم ربّك و ين اصبرأمن قبل  موسىأّم  ا لىأوحينا  قد

 العزيز الحكيم
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 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

وات واألرض الّسم   ّن ربّك يعلم غيبا  قهون ولقوم يفبالحّق  ياتاآلتبارك الّذي نّزل 

 ذن ولكنّ البدع في يوم اإل في كتاب حفيظ ولقد فّصل حكم كّل شيءوعنده علم 

من شطر البيت فيؤمئذ ترى الّصبح قريبا  ننادى المؤذّ وا ذا  النّاس ال يشكرونأكثر 

 لقووا نّه  كّل شيءاّل هو يعلم ا   ا لٓهال وا نّه  ليس اهلل بكاف عبدهأ
ّ
وا ّن الّذين  عزيز ي

وال تأويل من غير حكم الّذكر  ىلد بغير علم من ذلك الكتاب آيات يجادلون في

 المونالّظ  هم أولئكف القرآن

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

 يوحأ ماأن اتّبع  يمم العلوهو القيّ ا اّل  ا لٓه ل لحكمه الدّ كر من كتاب ربّك ال مبذ

 
ّ
 نّه لغنا  و من عبادهاء على من يشاألمر  ييلق هوا اّل  ا لٓه نّه الا  من ربّك  ا لي

ّ
 حميد ي

ربّك فرض لمن جائك من  حكمفإّن  ت من شطر البابولمن دخل البي يكر لن اذأ

ّن ا  نا يوقنون وآياتمن الّشأن لعّل النّاس ب لوح مثالكّل  وجه قريب وكذلك قد نّزلنا في

في ذلك اليوم علينا  لّ ما اليوم ظلم عدل ذّرة وكو مة بالقسطحكم يوم القي  يربّك 

ها أنفس حكمتأبما شيء  كلّ  ينّا لنوفّ ا  نفس كتابها وكّل  يقرؤ ّن يومئذا  ليعرضون و

 وكان اهلل ربّك ل
ّ
 حميد غني

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

 البدع مكلفي مر اآل لهووا نّه  محكمات مبين آيات طر في سبعسّ ل من باطن التنزي

  منيلقي األمر 
ّ
 يفّمه ليوأو عيسىا لى  قويم ولقد نّزلنا الّروح على قسطاسلدي
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 على صراط عزيز حميد من لدنّا ياتاآلنّك لتلقى ا  تبعثون وأنتم  وكذلك يبعهد

على اهلل ربّك  ىفما كان يخو هم ال يفلحون أولئكيفترون على اهلل كذبا فوا ّن الّذين 

 طمحي كّل شيءة واهلل بوات وال في األرض من بعض ذرّ في الّسم  

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

ا ّن وفارهبون ي ايّ ا  هو قل ا اّل  ا لٓه الاء البيض الّشجرةعن اء طه ذكر ربّك للورقة الحمر

 نّه لقوا  اء ما ش اّل ا  أحد  أن لن يحيط بعلم ربّكفي كلم الشّ  لهو الّسرّ هذا 
ّ
أن  عزيز ي

 حكم لا نّ إمن كتاب ربّك فا ليك  ما يوحىاتّبع 
ّ
صراط في هذا  ا نّ ولمن قريب  لدي

  يوحىاألمر  لوح حفيظ قل
ّ
اء وكذلك قد نّزلنا الّروح على من يش على أمر مستقرّ ا لي

 ربّك ل اهللو نامن عباد
ّ
 عزيز غني

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

ا لى  روحا ليحشرون ولقد نّزلنا من قبلا ليه  ل الحكم بالعدل وكلّ سبحان الّذي ينزّ 

مة ّن ربّك يحكم يوم القي  ا  خرين وكانوا مثال آلنا وآياتّولين لينذر النّاس بنبأ األ

مة بكّل نّا لنشهد يوم القي  ا  يعرضون و من حكم ربّك صف فيكّل  ّن يومئذا  بالعدل و

نّا قد فّضلنا الجاهدين ا  ئمون واحين لقكّل  في كّل شيء نّا علىا  نفس بما كسبت و

 لينا ينظرونا  ك مة في ظّل ربّ القاعدين وكّل في يوم القي   بحكم ربّك على
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  ١0١ 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

فنعم  الّصفراءاء تنبت بالورقاء من لدنّا في كتاب مبين تلك شجرة حمر ذكراهلل

كّل نّزل حكم  ائعين قد كان مرتفقا يسئلونك من حكم الباطل قل اهللّط المقام لل

نّا ا  واء قبل لمن نش البحر من قنااس ال يؤمنون ولقد فرّ النّ أكثر  ولكنّ  القرآنفي  شيء

ون ضفبحكم الكفر ترأشهيدا  يءش قوم وكان اهلل على كلّ كّل  لنحكم بالعدل في

 نتم في كتاب اهلل لتفرقونأو

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

ّن بعضا من النّاس ا  و اّل قوم ساجدونا  ا منه فذكر ربّك من كتاب مكنون لن يقرء حر

اهلل توقنون قل  آياتب أنتم ما بعد لكم كيف تشركون اهلل يستهزون فما آياتب قد كانوا

 ا لٓه الوا نّه  مة بالعدلّن اهلل يحكم بينكم يوم القي  أاهلل واعلموا  أن اتّقوا يا أيّها المأل

 تكتمونأنتم  هو يعلم ما تعلنون وماا اّل 

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

هو اهلل  الخلق ليسجدونكّل  ل لكلماته ولهمن كتاب ربّك ال مبدّ  ذكراهللالمص 

اهلل خبير عليم ذلك و من عبادهاء على من يشبالحّق  هو ينّزل الّروحا اّل  ا لٓه ربّك ال

اهدين وكذلك ربّك ولتكونّن من الشّ  ت فؤادك من حكمثبالقرى نوحيك ليأنباء  من

ك في المدينة بحكم ربّ أهل  لنحكم بيناء ّولين ولو نشنبأ األ قد نّزلنا الّروح على

 ربّك يبعثونكّل ا لى اهلل  ثما ليوما  وا هم ليزدادّولين ولكّن اهلل يمدّ األ قرون
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  ١02 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

 ن عللتنزيل من لدوا نّه  ذنمن كتاب اإلا ليك  ن اتّبع حكم ما يلقىأ
ّ
ّن ا  و حكيم ي

 تهتاش ماكّل  ّن لهم فيهاا  ون الّصالحات مقعد صدق كريم ولمللمتّقين الّذين يع

اء عرش على بحر م ت من سندس وحرير لهم فيهاعدّ أّن لباسهم قد ا  هم قل وأنفس

ثّم اء نهر من خمر بيض ثمّ  الكافوراء ربّك من حولها نهر من مبإذن  ييجراء صفر

من ربّك ونعم المقام  ثّم نهر من عسل خالص نعم الّشراباء ثّم حمراء صفر

اء رة لم يمسسهّن هوزواجا مطهّ أعليها  نّ ا  وقل جاهدين قد كان عند ربّك مسطورا ملل

ن كشفت ا  رت شعراتهّن وذن ربّك قد نوّ ا  ات من العين حوريّ  من الّروح وال طرف من

 مرأّن ذلك من ا  ال أاآلن  وات ومن في األرض فيمنهّن ليصعق من في الّسم  ة وجه

ا باطلة للّذين نية الدّ حيو  فإّن  اهلل أن اتّقوا ربّك قد كان في لوح حفيظ يا أيّها المأل

 مبينا اثما  ة بالورق الّزيتون فقد احتمل في تلك الحيو   رضيريدون وجه اهلل فمن ي

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

مرنا وكان أ عرفواا ذا  حيوان لن تعلموا حكمها حتّىاآلخرة ّن دار ا  ال يا أيّها المأل أ

يلقي األمر  األرضو واتصراط اهلل في الّسم  ا ّن هذا ومحيطا  يءش اهلل ربّك بكلّ 

شهد اهلل  القرآنالكتاب كلمة  ذلك آيات يقولون فيوا ّن الّذين  عزيز حكيم ىلد من

المون قل الّظ  هم أولئكفي حكم الكتاب و هم النّارمأوي   أولئكلكاذبون نا آياتنّهم بأ

ّن تلك ا  فاسقون والهم  أولئكعرض من ذكره فيو ربّك آياتب ن افترىمّ ظلم مأومن 

بين هم ّن المكذّ ا  اهلل من قبل و آياتب لّذين يؤمنوناربّك  في كتاب ييهد اتياآل

 في ضالل مبين
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  ١03 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

حسب أ عرض من الجاهلينأن ادع النّاس لحكم ربّك وأن ذاإلاء قد جاآلن  قل

  بيناء ج المؤمن منا نّما فسبحان اهلل ربّك ه آياتن يؤمنوا باهلل وأالنّاس 
ّ
 اهلل يدي

نفقون يوا ّن الّذين  هم المهتدون أولئكفأحد  وال يخاف في سبيل اهلل منبالحّق 

هم المتّقون  أولئكن يصلحوا بين النّاس بالعدل فأ يل والنّهار ويريدونلّ موالهم بالأ

عسل وثلج وخمر اء نهار من مأربّك بإذن  من تحتها يجنّات تجر ّن لهم عند ربّكا  و

  نراب منعم الشّ  ولبن
ّ
و الفوز هلك لذ نّ ا  ال أبيت اهلل اء اهلل ونعم المقعد تلق يدي

بالعدل وما اليوم ظلم من بعض ذّرة  بين الكلّ  ةميحكم يوم القي  وا ّن ربّك الكبير 

 ال ّن اهلل هوا  قطميرا 
ّ
 لعزيز حكيموا نّه بأمره  اءذو القّوة يفعل ما يش غني

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

 ياتاآلتلك  ءاثّم البيض الّصفراءثّم اء ذن للورقة الحمرفي حين اإلالمرا ذكر ربّك 

 لون حكم ما نزّ لمّن الّذين يعا  و الكتاب لمن كان على قسطاس مبينأّم  مثال فيأ

المون ولقد نمّن الّظ  هم أولئكف نّ الّظ  من بعض ئهم بما اكتسبوااهوأثّم اتّبعوا ا ليك 

 ّن الّذينا  هم المهتدون و أولئكفي الكتاب وهم أنفس العهد بذكر لىا  للّذين استبقوا 

هم المشركون  أولئكف مر اهلل من لديناأربّك بعد ما قد عرفوا ا سم  ينقضون عهد ذكر

 كّل شيءفي قعر التّابوت وكان اهلل على  مة سرابيل من نار ومقاعدّن لهم يوم القي  ا  و

النّاس ال أكثر  ولكنّ في ذلك الكتاب  القرآنباطن  قد فّصلنا حكموا نّا نحن  شهيدا

  يشكرون

  



  من آثار حضرت نقطه اولى  –كتاب الروح 

  ١04 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

األمر  كانو ل لحكمهل عليك في المنام من كتاب ربّك ال مبدّ المص ذكر ما نزّ 

  ّن علىأالبحر  ا قل ولقد رأيت فيمقضيّ 
ّ
فّصلت فيها بعض من  صحيفة قد يدي

من لدن عزيز حكيم فيه تنزيل  لكتاب ال ريبوا نّه  ل محّمد رسول اهللآحكم قائم 

ّول من القمر اثنى عشر درجة في ليلة األ رفعا ذا  نّ أها بولقد قرئت حكم ما نزل في

 يا ثّم قد وجدت نفسالكتاب مقضيّ أّم  ا فينحكم قائم الّشهرين المتتابعين لقد كان

من اء سماء رأس المرقد في الهواء يت تلقأور ]عليه السالم[في حرم الحسين 

وات نورها الّسم   ءدا بمثلها وعمد بينهما بمثلها يضيمعو ءارض ارصأهب والذّ 

ثنى عشر درجة من ا   ذلك لحكم القمر فيكّل  علمت قد خلقت واألرض ولقد

 ناآياتفي المنام لعّل النّاس ب ياتاآلمثال وينّزل كذلك يضرب اهلل األ كتاب ربّك

نّك إبشر وال تخف فن اأ ر في الكتاب حكم ما يلقى عليك في الّرؤيايؤمنون ولقد عبّ 

 هو ينّزل الّروحا اّل  ا لٓه الا ليك وا نّه  لحكم ما نزّ  ن اهلللمن الخاشعين فسوف يبيّ 

 واهلل قوبالحّق 
ّ
 عزيز ي

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

ا يّاه  اّل هو قلا   ا لٓهال  الّصفراءثّم الورقة اء عن يمين النّار للّشجرة الحمر ذكراهللحمرا 

  يوحأحكم ما ع أن اتّب فارهبون
ّ
لهو الحّق القويم وال تتّبع  هنّ إاهلل ف من عندا لي

 ين الخالص عند اهلل مندّ الا نّما الغافلون  نّهم لهمإف يالّذين يعرضون من ذكراء هوأ

الّذكر  نذّ أبالحّق ا ذا  يديناأذلك الكتاب وجاهد بين  واتّبع حكمه آياتباهلل وآمن 

يتلو  القرآنصراط ربّك في علم ا ّن هذا ومتّقون هم ال أولئكمر وباأل بين النّاس



  من آثار حضرت نقطه اولى  –كتاب الروح 

  ١05 

وات غيب الّسم   ربّك يعلموا ّن اهلل اهلل توقنون اء نا بالعدل لعلّكم بلقآياتكم يعل

 في كتاب حفيظ كّل شيءل علم هو قد نزّ ا اّل  ا لٓه الوا نّه  واألرض

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

من ربّك اهلل  ذناإلاء قد جاآلن  ذن قلئلون من حكم ربّك في يوم اإلاعّم يتس

من  نصراّل باهلل هو الّذي يا  ة ال قوّ  اهللاء ن للقتال وقل ما شذّ أن أهو ا اّل  ا لٓه الّذي ال

 اهلل قومره وأبمالئكة من اء يش
ّ
وبمن ه آياتباهلل وآمنوا  المؤمنون الّذينا نّما عزيز  ي

  ويقاتلون بينا لى اهلل  نرغبويللقتال الّذكر  نذّ أوا ذا  مرهأ فرض في الكتاب
ّ
 اهلل يدي

ن للجهاد ن المؤذّ ذّ أن ا  وه آياتيؤمنون باهلل ووا ّن الّذين  هم الفائزون أولئكبالحّق و

ة الباطلة تحبّون الحيو  أال ينصرون  مةهم يوم القي   أولئكيعرضون من حكم ربّك ف

اهلل  أن اتّقوا مأللكم كيف ال تشعرون قل يا أيّها ال فمااآلخرة اهلل ونعيم اء عن لق

 ذلك لهو الفوز العظيمفإّن  نفسكمربّكم وما خلق اهلل في الّجنة أل وجها لى  وارغبوا

 في الكتاب ما ملكت نفسه وكان اهلل ل عرض من يوم الحرب فقد حلّ أمن و
ّ
عن  غني

 العالمين

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

فاعبدون ا يّاه  هو قلا اّل  ا لٓه اهلل الاء البيض الّشجرةعن اء للورقة الحمر ذكراهللالمص 

بالحّق  ليجاهد في سبيل اهلل دين الخالصا لى  اءد بفضله من يشيّ ربّك يؤوا ّن اهلل 

 في بين يد يقاتلونوا ّن الّذين  هم العابدون أولئكو
ّ
 جرهم فيأفقد وقع بالحّق  اهلل ي

نّار المن الموت حكم  لهم المهتدون لن يمّسهم بعد أولئكّن أحكم الكتاب ب



  من آثار حضرت نقطه اولى  –كتاب الروح 

  ١0٦ 

 اللّوح في ذلك الكتاب لعلّكمفّصل أحكام  لخالدون ولقد خرةم اآلفي نعي أولئكو

 نا لعلالكتاب لديأّم  صراط ربّك فيا ّن هذا وتهتدون  اهلل آياتب
ّ
 حكيم ي

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

 قريب قل ذن ثّم قد فّصلت في حكمنزلت من كتاب اإل قد القرآن آيات الم تلك

واهلل سميع آلت  جل اهللأ نّ إام ربّك فيّ ع النّاس ألن ادأ ينزل الّروح على قلباآلن 

ن أّم البحر الجمعان ي ىقلتااهلل في يوم الّذي  أن اتّقوا عليم قل يا أيّها المأل

اهلل يعلم فإّن  خوفا من القتلوال تعرضوا من جند الّشيطان  مرا على األاستقيمو

 ئكة لحكمه واهلل قوا من المالجنود رسللياء هو لو ش ا اّل  ا لٓه الوا نّه  مقّركم
ّ
حكيم  ي

ما الّذكر  اّل ليجاهد في سبيل اهلل وينفق في سبيلا  اهلل له  رلن يبلغ العبد مقعد ما قدّ 

 ّن اهللا  ون ولمعلنفسه ذلك حكم اهلل في الكتاب واهلل خبير بما كان النّاس ي حّب أ قد

النّاس ال أكثر  ولكنّ  القرآنفي  كّل شيءحكم ه ندوات واألرض وعيعلم غيب الّسم  

سة ومن كان في حولها من رض المقدّ ألينذر ا ليه  يلنا الوحكذلك قد نزّ و يؤمنون

 عباد اهلل المؤمنين

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

من يهديه اهلل اء لو شأحد  ا لى القرى وما تلتفتأّم  فيا ليك أوحينا  ن اتّبع حكم ماأ

بربّهم فنثبّتهم آمنوا  فئة الكهف أصحابّن ا  اّل ذكر كريم وا  وما عليك  ىتدفهو المه

 يوم معلوم وربّك الا لى  فيما نلهمهم
ّ
وات واألرض وما ذو القّوة يمسك الّسم   غني

من اء على من يشيلقي األمر  هوا اّل  ا لٓه حميد هو الّذي ال لغفوروا نّه بأمره  بينهما



  من آثار حضرت نقطه اولى  –كتاب الروح 

  ١0٧ 

وات واألرض يتلو عن الّشجرة صراط ربّك ا ا ّن هذوعباده واهلل عزيز حكيم  في الّسم 

أوحينا  كذلك قدو هو فاعبدوه لعلّكم ترحمونا اّل  ا لٓه اهلل الالبيضاء من حكم ربّك 

ذلك فإّن  اّل اهلل ربّكما  وا اّل تعبدأ ن ادع النّاسألى نبأ المرسلين من قبلك ا  وا ليك 

 ين القويملهو الدّ 

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

النّاس عاملين  حكام ما كانأوبيّنات  آيات فيهبالحّق  نزل الكتابأسبحان الّذي 

وا ّن  لباباأل يولمن لدنّا أل آيات فاقاآل ل في الكتاب ويخلق فيّن في بدع ما نزّ ا  و

الّطاغوت ا لى  ن يتحاكمواأرضون طل والّذين يالبيحكمون بين النّاس باالّذين 

كمن  القرآنل في ر ما نزّ ن يحكمون بين النّاس بغيمثل الّذي المونالّظ  هم أولئكف

هو ا اّل  ا لٓه الشيء  كلّ  ّن هلل يسجدا  و هم المشركون أولئكيعرض من ذكر ربّك و

 مرنا وكان اهلل ربّك لعلّيما حكيماأا لى  خلقوا قد رجعوا وكّل له قانتون قل بمثل ما

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

اّل هو قل ا   ا لٓهض ال بيثّم بحر األاء الحمر الّشجرةعن  راءالّصفللورقة  ذكراهللالمص 

فؤادك على الفلك من  لترضىا ليك  يوحأفاتّقون وكذلك من شطر البيت  ا يّاي

علمنا ما صبرت في جنب اهلل في  لمشركين ولتكونّن من الّشاكرين ولقداحرف أ

تبديال فسوف  لحكم اهللد جأ قل وما بالحّق  يذلك حكم اهلل قد قض سبيل الحجّ 

يديهم أرؤسهم بين يديك يستغفرون اهلل ربّك مّما اكتسبت  ترى على الفلك ناكسين

 نا نحكم فيآياتهم من المسئولين تلك القرى لّما كفروا ب أولئكربّك و في سبيل



  من آثار حضرت نقطه اولى  –كتاب الروح 

  ١0٨ 

 لكنّ و ّن ذلك فضل من اهلل عليهما  مر اهلل لعلّكم ترحمون وأا لى  ن ارجعواأالكتاب 

ما اليوم ظلم و مة بين النّاس بالعدلل يوم القي  يفّص وا ّن ربّك علمون النّاس ال يأكثر 

 ربّك عدل ذّرة وكان اهلل ربّك لعزيز حكيمأيّام  مثل

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

وا نّا  فارهبون اهيّ ا  هو قل ا اّل  ا لٓه عن يمين العرش ال الّصفراءجرة للشّ  ذكراهللالمص 

أنباء  معلوم وكذلك من على قدر كّل شيءلكتاب لاأّم  قد نّزلنا الحكم فينحن 

وات وما في ربّك يعلم ما في الّسم   نّ أعلم النّاس ربّك لي أمرا ليك  القرى نلقى

 هو لا اّل  ا لٓه الوا نّه  األرض
ّ
 مريلقي األشأن  كلّ  صراط ربّك فيا ّن هذا وعزيز  غني

ن حكم القتل في بي كم بعد ما قد علمتمأنفس امنتم منءقل  ليه المصيرا  من لدنّا و

ن أاّل ا  ه آياتباهلل وآمنوا  ن يرضى اهلل عن المؤمنين الّذينلقل  عزيز حميد يدينا واهللأ

 نّه لمن الخاسرينإرض من حكم ربّك فعأمن وبالحّق  يجاهدوا في سبيل اهلل

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

عن اليهود وال  تؤمنون لن تقبل اهللاء لعلّكم بلقبالحّق  اهلل نتلوها عليكم آيات تلك

وما هو  ةكفر النّصارى في كلم ن يؤمنوا باهلل العزيز الحميد ولقدأاّل ا  ة النّصارى فدي

نّه في حكم الكتاب لمن المقّربين قل يا أيّها ا  و مردناه بروح من األيّ أاّل عبد اهلل قد ا  

أنتم  ركوا في عبادته بماال تشو وها اّل  ا لٓه ن الّذي الالّرحم   ن اعبدوا اهلل ربّكمأالمأل 

فارهبون قل كيف ا يّاه  هو قلا اّل  ا لٓه ال كّل شيءاهلل خالق ا نّما  يديكم تصنعونأب

 لكم ال تشعرون نجيل فمااإلما تقرؤن الّصحف و من دون اهلل بعد تعبدون



  من آثار حضرت نقطه اولى  –كتاب الروح 

  ١09 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

نحشر الّذين  لّصورنفخ في اا ذا  حم تنزيل من كتاب ربّك في صراط حميد قل

ن ادعوا شفعائكم أن ذليهم روحا من اإلا  يدعون من دون اهلل في واد من النّار ونرسل 

ربّنا  أمريأو ه آياتيقدروا ويقولون يا ليتنا نؤمن باهلل و م من دون اهلل فلنن رعتالّذي

 الجحيم أصحابهم  أولئكلهم و صفسبحان اهلل ربّك ال محي حكمه ا لى بالّرجوع

وما شأن  ما كنت فيو ر حكمه من لدن خبير عليمجال مكتوبا قد قدّ أّن لكّل ا  و

حكام في ذلك البديع وكذلك قد فّصلنا األ أمراّل با  روحا  يتحكم بحرف وما تلق

  الكتاب لكّل تّواب حليم

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

  نم مستّسر لمن كان على هدى آيات سبحان الّذي قد نّزل الكتاب في تسع
ّ
لدي

 ّول من كتاب كريماأل ّولين في لوحعليك من نبأ األ ّص نق وكان من الّساجدين ولقد

 ما يقول مناقسطاس كريم ولقد عل الحّق في ونّه لهإما ينزل من حكم ربّك فأن اتّبع 

له في كتاب  صّن من في النّار ال محيإف ربّك فال يحزنك قولهمأيّام  المون فيالّظ 

حكمت بنفسه وال حكم ألكّل كتابا قد فإّن  المأل هايّ أبروا يا ربّك من قريب قل اص

 لخاضعونه اّل هلل وكّل لديا  

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

نّا ا  فاعبدون وا يّاه  هو اّل ا   ا لٓهفي الفردوس اهلل ال  ربّك لمن استقرّ ا سم  في ذكراهللالم 

هو العزيز ا اّل  ا لٓه ال ةالّشجراء من ورقي ئان اسمع ندألنعلم لحزنك في الّسفينة 



  من آثار حضرت نقطه اولى  –كتاب الروح 

  ١١0 

  في بحر المسجور فئدةوجه األا ليك  نّ ا  القديم و
ّ
نور فإّن  اأخرجولمكتوب قل لدي

 ةقرئت حوريّ ا ذا  البديع لهو الّسرّ وا نّه  ل في الكتابيلحظكم بما نزّ  نأأراد  ربّك قد

فاق لقد اآلما نزل في الكتاب ويبدع في كّل  لمن كان في حولها اصعقنّ  منها قد

لم تمسسها نار من قبل نور  توقد من ناراء ان لديها لمن الخاشعين تلك شجرة حمرك

ة فيها المصباح المصباح من نور على نور ال ظّل في حكمه الّزجاجة من نور لمشكو  

 وجه الكّل  شطر ويذكر النّور فيكّل  من الوجه ىلقياء ثّم الحمر الّصفراءثّم اء البيض

 دّ مر ال يا أيّها المأل الأم لهو الحّق العظيوا نّه  في الكتاب هو ذلك حكم اهللا اّل  ا لٓه

ّن اهلل ربّك قد كان ا  ال أها ب ردتلنق كّل شيءا بمثل خلق ع ذرّ فن نرأاء ولو نش لحكمنا

 مقتدرا كّل شيءعلى 

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

 ما نّزلنا منو ليرجعونه ا لي الحكم هلل وكلّ  نا  ال أبأمره  الحمد هلل الّذي قد نّزل الّروح

 قل قتلهم اهلل بئس ما افتدت به روناهلل لمسخّ  آياتب اّل وقد وجدنا المشركينا  آية 

أكثر  في ذلك الكتاب ولكنّ  كّل شيءفّصلنا حكم  ون ولقدلمما يعاء هم وسأنفس

ذا نفخ في الّصور يحشر الكّل في صعيد واحد ونحكم إف اهلل لكافرون آياتب النّاس

يعلم وا ّن ربّك حكم ربّك يرجعون كّل ا لى  هنالك القرآن بحرف من باطن بينهم

 هو لا اّل  ا لٓه الوا نّه  وات واألرضالّسم   غيب
ّ
  نعن العالمي غني

  

 

 



  من آثار حضرت نقطه اولى  –كتاب الروح 

  ١١١ 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

حكما في  لكلّ وا ّن  فارهبونا يّاه  هو قلا اّل  ا لٓه المص ذكر ربّك في باطن العرش ال

 منيلقي األمر  األرضو واتصراط ربّك في الّسم  ا ّن هذا ولّوح لمكتوب لذلك ا

 
ّ
 هو لا اّل  ا لٓه الوا نّه  بالعدل كّل شيء على قسطاس مبين واهلل يحكم بينلدي

ّ
 غني

نّهم كانوا إفأهلها  هلها قل يا أيّها المأل ال تقربواأ ّن تلك القرى ظالمةا  حميد و

هو ا اّل  ا لٓه الوا نّه  ربّكأيّام  املون فيمقّر المؤمنين وما هم ع يعلموا ّن ربّك لظالمين 

 لعزيز حكيم

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

 يجاهد في سبيله اهلل ربّكأراد  ن لمنذأن أن ذحم تنزيل من كتاب ربّك في يوم اإل

أكثر  ولمن ياتاآلحكام تلك أ القرآنل في ذلك لهو الفوز العظيم ولقد نزّ فإّن 

ذلك أحكام  ين من قبلفي صحف النّبيّ  د فّصلنالقن وكفرواهلل لي آياتب النّاس

 مثل وما يزيدكّل  من األلواحننّزل في و النّاس ال يعلمونأكثر  الكتاب ولكنّ 

 ا لٓه ال نّها  وات واألرض وربّك يعلم غيب الّسم  وا ّن اهلل استكبارا و اّل هزواا  المعرضون 

  ذن منلتلقى اإل كنّ ا  هو يحكم بالعدل فيما كان النّاس فيه يختلفون وا اّل 
ّ
بإذن  لدي

 وكان اهلل ربّك عليك حفيظاشأن  كلّ  ربّك في

 

 

 

 



  من آثار حضرت نقطه اولى  –كتاب الروح 

  ١١2 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

شرق األرض  لىا  لحافظون ولقد بلغ حكم ربّك نّا له ا  من لدنّا والّذكر  نّا نحن نّزلناا  

 علىحكمه وكان اهلل ربّك  ن يهديه فيظهرأاهلل اء اسكن وال تخف فمن ش نأ وغربها

 آيات ليطفؤا عهدينّهم على أقد علموا  رادوا رجال الّذينأ شهيدا ولقدشيء  كلّ 

ال يا أيّها ألو كره المشركون ن يتّم حكمه وأاّل ي ا  بى اهلل ربّ أقل الّذكر  ىلد اهلل من

على حكم باطن  يقد بعث ذكروا ّن اهلل كنتم تعلمون  كبر عّماأمر اهلل أ نّ ا  المأل 

قبل  يذكر ربّهفتى نّه ا  المأل ال تعجبوا حكم اهلل قبل ال تقرؤن يا أيّها  من نتمأو القرآن

 وا نّه  كم لديناأنفس ذكر
ّ
 لمن الّساجدينلدي

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

لعزيز حكيم قل  نّها  ل لكلماته وهو ال مبدّ ا اّل  ا لٓه تنزيل من كتاب ربّك اهلل الّذي ال

 لمن الكافرين ومن كفر نّهإؤمن فن ال يأاء  فمن شنّا نتلو عليكم كتاب اهللا  ا نّما 

يوم فإّن  اهلل أن اتّقوا الين يا أيّها المألّض ال لمنوا نّه  ربّه فلن يجد لنفسه حكما آياتب

كّل  م حكمعلنّا لنا  يبعثون قل و ماب جهنّ يومئذ في عذ ّن المجرمينا  الّساعة لحّق و

وا نّه  كّل شيء ربّك يؤمنون واهلل يعلماء لقى ا ل نا فيهم لعلّهمأمرلقد نؤّخر و نيافي الدّ 

ذلكم اهلل ربّكم فاعبدوه  مره ويسّخر الفلك بحكمههو يرسل الّرياح ألا اّل  ا لٓه ال

  لعلّكم ترحمون

  

 

 



  من آثار حضرت نقطه اولى  –كتاب الروح 

  ١١3 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

 الاء من شجرة الّسين نّهّن تنبتا  قل اء ثّم الحمر الّصفراءثّم اء ذكر ربّك للورقة البيض

ذلك لهو  نّ ا  بذكرهم في الكتاب و فاعبدون ولقد نمّن على الّسابقينا يّاه  هوا اّل  ها لٓ 

هم يوم  أولئكئهم فاهوأا لى  حكم اهلل ثّم قد رجعوا اتّبعواوا ّن الّذين  الفضل الكبير

ّن لكّل حكما في الكتاب ا  لنرسل الّريح من شطر الحجر واء لو نشو مة ال ينصرونالقي  

في ذلك الكتاب ولكّن أكثر النّاس ه آياتال يعلمون وا ّن اهلل قد بيّن  كثر النّاسأ ولكنّ 

مة بالقسط هو يحكم يوم القي   اّل ا   ا لٓهال وا نّه  كّل شيءربّك يعلم وا ّن اهلل ال يقرؤن 

 المين اليوم حول جهنّم يحشرونالّظ  نّ ا  و

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

في كتاب ربّك  المؤمنونا نّما ين قل تنزيل من كتاب ربّك ال ريب فيه هدى للمؤمن

ويجاهدون أحد  ذن منيوم اإل باهلل ورسله ومالئكته وال يخافونآمنوا  الّذين هم قد

لت من كتاب قد نزّ ا ّن هذا وهم المفلحون  أولئكو لوجههاء اهلل ابتغيدي  في بين

 كثرأّن ولكاء وما ينزل من الّسم القرآنمبين ولقد فّصل فيه حكم  نّا على قسطاسلد

 هو لا اّل  ا لٓه نّه الا  و وات واألرضيعلم غيب الّسم  وا ّن ربّك النّاس ال يؤمنون 
ّ
عزيز  غني

لعزيز وا نّه  ل لكلماتهين والمرسلين ال مبدّ بيّ النّ  صراط ربّك في صحفا ّن هذا و

 حكيم

 

 

 



  من آثار حضرت نقطه اولى  –كتاب الروح 

  ١١4 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

أن  يهتدون اهلل آياتب في ذلك الكتاب لعّل النّاس ياتاآلسبحان الّذي قد فّصل 

 وححكم ما ياتّبع 
 
  ى

ّ
مر ع النّاس ألن ادأ العزيز القديما اّل هو  ا لٓهنّه ال ا  من ربّك  ا لي

 عليم قل من وف واهلل سميعآلت  جل اهللأّن ا  ل لحكمه وربّك ال مبدّ 
 
وف أ يبعهد ى

 شأن واهلل  نفس في كلّ كّل  نّا لنعلم حكما  ده وهبع
ّ
اّل وقد ا  شيء  حميد وما من غني

حكمه لعلّكم ا لى  اهلل وارجعوا أن اتّقوا نفسكمأ كان له حكم في الكتاب بمثل

  منيلقي األمر شأن  كلّ  صراط ربّك في ّن هذاا  تهتدون و
ّ
 بديعااء على ما يشلدي

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

  الحكم منفإّن  ذنورق اإل ن اذكر ربّك فيأ
ّ
ذّر من جبل  نّها  لمسطور قل لدي

 من  ييلقى الوحاء ينالسّ 
ّ
في صحف  نّه لهو الّسرّ ا  و فارهبونا يّاه  هوا اّل  ا لٓه اهلل ال لدي

  حكم من علمه نفس وذلكبيحيط  نن لين والمرسليبيّ النّ 
ّ
 على قسطاس قويملدي

فارهبون ا يّاه  هوا اّل  ا لٓه ن الأمن يالّطور األ ن ربّك عن جانبمعو لهو الحّق يدوا نّه 

اهلل  دمن عن آيات القمر وحكم ما نزل من الثّلج من جبل بردو مسفول الشّ أ ّن فيا  و

 ربّك ال تقنطوا من رحمة اهللأيّام  هم فيأنفس الّذين ظلموا يقل لعباد لقوم يتفّكرون

 هو لجواد حليما اّل  ا لٓه نّه الإعهده فا لى  ارجعواو

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

 يوحىما  حكمأن اتّبع   في حكم بديعوح تنزيل من اهللمن باطن اللّ  آيات ؟؟؟

كشف الوجه من وجه ي نأوم في ذلك اليأراد  هو قدا اّل  ا لٓه نّه الا  من ربّك ا ليك 



  من آثار حضرت نقطه اولى  –كتاب الروح 

  ١١5 

  من ؟؟؟ قديم ولقد سئل الّرضوان من حرف من باطن اللّوح
ّ
ال يا ألمن قريب لدي

اّل ا  من أمر  سئليال  ا ّن من أرادربّكم و من قبل ال تسئلوا من ألم أقل لكمأيّها المأل 

في حكم الّطور  حينئذ على شجرةاء قد ذكر الورقف حكما بديعاا ليه  نن ينزل الّرحم  أ

عن النّار من  ىيدعاء النّور في الورقة الحمر يهو يلقا اّل  ا لٓه ال تسئلون اهللأنتم  ما

 اء عن شجرة البيضاء ثّم من الم الّصفراء شجرة
 
شطر كنور ربّك كّل  الوجه من يلقى

 جاجة الّزجاجةالوجه كالزّ  يلقياء لمصباح توقد من شجرة الّسينا لمصباحفي ا

هو ا اّل  ا لٓه شطر اهلل ال من كلّ شأن  كلّ  يذكر فياء ثّم الحمر الّصفراءثّم اء البيض

 تسئلونأنتم  ذلك حكم اهلل فيما

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

 من لد ّن لكّل وجه في كتاب ربّك قلا  تنزيل من كتاب كريم و
ّ
عليها سّر حفيظ قل  ي

المون ومن الّظ  هم أولئكوجهه فل وجها من حكم ما نزل في الكتاب يومن يفتر

 القرآنهم ال يفلحون ولقد نّزلنا حكم باطن  أولئكف ظلم مّمن افترى على اهلل كذباأ

اهلل  أن اتّقوا النّاس ال يؤمنون قل يا أيّها المألأكثر  لكنّ و ياتاآلفي بعض من 

 يرجعونا لى اهلل  وكلّ آلت  جل اهللأفإّن  راط الّقيم بالعدلّص العلى  والمعاو

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

ال ظّل لها وما حكم  نّها شجرةا  قل اء الحمر الّشجرةعن  ضيئةكر ربّك للورقة المطه ذ

بل شجرة مباركة توقد من نار اهلل ق في الكتاب عليها ال من شطر الّشرق وال من غربها

نا آياتمثال في الكتاب لعّل النّاس بضرب اهلل األي مسسها نار من نار كذلكن تأ



  من آثار حضرت نقطه اولى  –كتاب الروح 

  ١١٦ 

 الّذكر  مثل هذا نّ ا  يوقنون و
ّ
من  ربّك ال من وجهبإذن  توقد الّشجرةكمثل تلك لدي

قد كان مسئوال  ّن عهد اهللا  وال شطر من األرض كذلك حكم اهلل في عبده واء الّسم

 هو لا اّل  ا لٓه الوا نّه  شيء كلّ ليس اهلل ربّك يقدر بأ
ّ
يعلم غيب وا ّن ربّك حميد  غني

شأن  حفيظ وما كنت في قد فّصل حكمه في كتابشيء  وات واألرض وكلالّسم  

ة اهلل ّن سنّ ا  ا والكتاب مقضيّ  مّ أ وكان الحكم في اّل ا  ال تتلو حرف من كتاب ربّك و

 كثر النّاس ال يهتدونألكّن وبالحّق  تضق قد

 

 ن الّرحيمالّرحم  بسم اهلل 

يا أيّها  من باطن اللّوح لقوم يسجدون آيات عتس المص ذكر من كتاب ربّك في

ون ّن الّذين يسجدون من دا  ومستقّر شيء  كلّ  فيا لى اهلل  نّ ا  المأل لن تجد المفّر و

حتّى تحكموا  القرآنل أهعنك  لن يرض هم الكافرون أولئكلّشمس والقمر فلاهلل 

 أن اتّقوا العزيز الّرحيم يا أيّها المأل على توّكلو عرض عنهمأن أ نهموقل فيما شجر بي

مة في نار جهنّم نّكم وما تحكمون بغير الحّق يوم القي  أو هوقمال نّكمأاهلل واعلموا 

 تحضرون

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

لنا يسمعون ولقد نزّ  لقومبالحّق  القرآنل حم تنزيل من كتاب ربّك اهلل الّذي قد نزّ 

ال يا أن فقد كانوا في قسطاس مبي ّولين حرفا من باطن ذلك الكتابفي صحف األ

  ة منّن الحجّ ا  المأل أيّها 
ّ
ّن في ا  ن يقوم بقدره وأأحد  حق لن يقدرأعلى  بالغةلدي

النّاس ال يؤمنون ءامنتم عّما أكثر  ولكنّ  القرآنباطن  بحكم يذلك اليوم لنقض



  من آثار حضرت نقطه اولى  –كتاب الروح 

  ١١٧ 

 ون ولقد جائكم نفس منلقلكم كيف ال تع فما نّ الّظ  نفسكم من حكمأ اكتسبت

رى ألمن  رحمته ة لدينا يصبر في حكم اهلل ما يرى ويبسطذرّ كّل  خضع منأنفسنا أ

قون ّن مثل الّذين ال يصدّ ا  و لكم كيف ال تؤمنون الكتاب فماأّم  له ذكر من لدينا في

كم في له ح لم يبلغ ركن الحجر قل فماو حكم الكتاب كمن طاف من شطر البيت

  هم الفاسقون أولئكالكتاب و

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

 ىلقمن حيث ي وامضأحد  ا لى شطر البيت وال تلتفت نما ليك  ن اتّبع ما يوحىأ

علم النّاس الحرم نوحيك لياء نبأ نّه لهو الحّق المبين كذلك منإقلبك ف على الّروح

 هو لا اّل  ا لٓه ّن ربّك الأ
ّ
عليك ولمن دخل البيت من شطر  لّ تلك القرى ح حميد غني

لمن  نّها حلّ ا  هر الحرام قل في الشّ  جّ سئلونك عن الحقون ويهم المتّ  أولئكالباب و

حرم  النّاس يتأيت ليبمن حكم ال دق وكان من الخاشعين ولقد فرّ بالّص  ّق الحاء ج

 النّاس الأكثر  ولكن القرآنومن كان لهم حكم  ]صلّى اهلل عليه وآله[ رسول اهلل

  الحكم مناء لقد جوحكمون ي
ّ
ال و ن ادخلوا حرم القدس من شطر الّشمائلألدي

 يد و قام بينأالقبر اء المرقد ومن صلّى تلقاء اّل ورا   لّواتص
ّ
 اهلل لن يقبل من عمله ي

  لمن المشركين أولئكوشيء 

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

 هو قلا اّل  ا لٓه اهلل ال ءاثّم الحمر الّصفراءثّم اء ن اذكر وجه ربّك في الّزجاجة البيضأ

اللّوح  آيات وات واألرض يتلو عليكمالّسم   صراط ربّك فيا ّن هذا وفاعبدون ا يّاه 



  من آثار حضرت نقطه اولى  –كتاب الروح 

  ١١٨ 

في حرف من باطن  ياتاآلونّزلنا  األلواحنّا نحن قد بدعنا ا  و اهلل توقنوناء لعلّكم بلق

أكثر  مثل ولكنّ  من كلّ اهلل لتؤمنون ولقد فّصل في الكتاب  آياتلعّل النّاس ب الّسطر

على من األمر  هو ينّزلا اّل  ا لٓه ال كّل شيءاهلل ليجحدون قل اهلل رّب  آياتالنّاس ب

 هواّل ا   ا لٓهال وا نّه بأمره  اءحكم ما يشيربّك وا ّن اهلل لغفور شكور وا نّه  من عبادهاء يش

 مة بين الكّل بالعدل واهلل يوم القي   يقضي
ّ
  حميد غني

 

 ن الّرحيملّرحم  بسم اهلل ا

ا يّاه  هو قل اّل ا   ا لٓهال اء حول جبل ثلج بيضاء المص ذكر كتاب ربّك في بحر حمر

 بيض اهلل الهذا البحر األ ماء علىاء الحمراء ن اسمع ذكر ربّك في الورقأفارهبون 

مات ربّك لل لكفئة الكهف ال مبدّ ا لى أوحينا  قد فاتّقون وكذلكا يّاه  هو قلا اّل  ا لٓه

 نّ ا  هم في سبيل اهلل وأنفس القرون من قبل بما اكتسبتلنهلك  وا نّا يرجعونليه ا   وكلّ 

أهل  شطر البيت ولكنّ  لنرسل ريح الّطيب مناء نا يجحدون ولو نشآياتكثر النّاس بأ

سنا أوا بأيرجعون ولّما را لى اهلل  لعلّهم هم بالعدلناخذأنا فآياتالفلك لّما ظلموا ب

  اهلل ليشركون آياتب هما ذا  البّرا لى  اهمن ولّما نجّ يدّ له ال دعوا اهلل مخلصين

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

  قد نزلت من القرآن آيات حم تلك
ّ
لنا قد نزّ  وا ّن نحن على صراط عزيز حميدلدي

 ّن ربّك لأالّروح على قلبك ليعلم النّاس 
ّ
 المون فيالّظ  ينّا لنعلم ما يفترا  حميد و غني

 بين الكّل بالعدل وكان اهلل ربّك لقو ةماّل هو يحكم يوم القي  ا   لها   الوا نّه  ربّكأيّام 
ّ
 ي

وات وما في الّسم   ّن هلل ولدا سبحانه وتعالى له ما فيا  ن قالوا عزيز ولقد كفر الّذي



  من آثار حضرت نقطه اولى  –كتاب الروح 
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 األرض واهلل 
ّ
هو ا اّل  ا لٓه من في األرض الو واتعزيز قل هلل يسجد من في الّسم   غني

بأمره  اءخلق ما يشيربّك وا ّن اهلل قانتون  هلل كذبا وكّل هللعلى ا يظلم مّمن يفترأمن و

  هو لسميع عليما اّل  ا لٓه الوا نّه 

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

نّا لنشهد ما يعمل ا  و الم ذلك لوح من باطن العرش تنزيل من اهلل ربّك العزيز القديم

أّم  عليك في ّص نق دون ولقدلشاه نّا نحنا  وا ما شئتم ولمربّك قل اعأيّام  النّاس في

ما  ينّا لنقضا  من حكم ربّك في الكتاب و ياتاآلف لنصرّ  نّاا  ّولين والقرى نبأ األ

 ناآياتالحرم نوحيك لتشهد أنباء  كان اهلل ربّك لغفور حليم وكذلك منو بالعدلاء نش

 من نفسا لى  ن ينزل حكم اهللأعجبتم أف لهو العزيز اللّطيوا ّن ربّك شأن  كلّ  في

  لكم كيف ال تؤمنون  حكم ربّك فمااّل ا  شأن  في ناعبدأراد  كم وماأنفس

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

يسمعون ولقد  لقوم القرآنمن باطن بيّنات  آيات سبحان الّذي قد نّزل الكتاب في

عاملون قل من كّل ل نّاا  و شيءكّل  فّصلنا في كتاب ذكر يوسف من قبل حكم

فمن حكم ربّك قد كان في كتاب حفيظ واهلل  ومن اهتدت لنفسهافئة اكتسبت خطي

تريدون أم قل هو العزيز الحكيا اّل  ا لٓه ن يشفع الأحّب يأذن لمن يو كّل شيءيعلم 

اّل كمثل ظّل من ظّل ا  اآلخرة وما كانت جنب حكم ربّك في وزينتها  الّدنيا ةالحيو  

ا اّل  ا لٓه نّه الا  و وات واألرضعلم غيب الّسم  يربّك وا ّن اهلل لكم كيف ال تشعرون  فما

 لوا نّه  من عبادهاء ل الحكم على من يشهو ينزّ 
ّ
  حميد غني



  من آثار حضرت نقطه اولى  –كتاب الروح 
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 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

من قبل لوحا من باطن  مبين ولقد نّزلنابيّنات  آيات طه ذكر من كتاب ربّك في سبع

مة القي  حكم يوم نل انّ ا  قديم و من مقام البدع لمن كان على عهد آيات الّسطر فيها

من  القرآنلّوح في لاأحكام  لقد فّصلو المين اليوم في ظالل بعيدالّظ  نّ ا  بالعدل و

نّهم لهم الفائزون إمأل اليمين في الكتاب ف ن اذكرأعلمون النّاس ال يأكثر  قبل ولكنّ 

ضوان فيها بركات من اهلل ادخلوا الرّ  أن الّذين قد قضى حكم ربّك فيهم أولئكو

  هو الفوز العظيمّن ذلك لا  عليكم و

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

نّزل  لقدو فاعبدونا يّاه  هو قلا اّل  ا لٓه عن يمين النّار الاء ذكر ربّك للورقة الحمر الم

 ّن مثل خلقا  كارهون و كثركم للحّق أيديكم لحكم اهلل ولكن أئكة بين المالالّروح و

اّل من شئنا وكان اهلل ا  أحد  ليكا   كم وما يعلم تأويل ما نّزلأنفس عند اهلل كخلقآدم 

قيموا على أن اعبدوه وأمن شطر البيت  محيطا واهلل يرسل الّروح كّل شيءربّك ب

هو ا اّل  ا لٓه الوا نّه  وات واألرضيعلم غيب الّسم  وا ّن اهلل الّصراط لعلّكم تفلحون 

 ل
ّ
اهلل ربّك  نّ ألى الّذين من قبلك ليعلم النّاس ا  ليك وا   وحيناأ حميد وكذلك قد غني

 ل
ّ
  عزيز غني

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

للعالمين  براهيم هدىا  من مقام  آيات فيهبالحّق  سبحان الّذي قد نّزل الكتاب

من ا ليك  يوحأ ماأن اتّبع  ربّك وكان من الخاشعين آياتبآمن  قدوا نّه  جميعا



  من آثار حضرت نقطه اولى  –كتاب الروح 
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 لقونّه ا  و ءاعلى من يشيلقي األمر  هوا اّل  ا لٓه نّه الا  كتاب ربّك 
ّ
عزيز تلك القرى  ي

ل الّساجدين ولقد مننّا في تلك الجزيرة بما نزّ  وكانوا من يآياتبآمنوا  فيهم رجال قد

نّا لنشهد في ذلك ا  ذلك لهو العّز القديم وفإّن  ين اشكر لأ على الجبلا ليك  الّروح

 من خشية ما قد دعوت اهلل ربّك على الجبل ولو ال نمسك روحها الندّكت اليوم

 الكتاب عجيبأّم  الفتى لسّر فيّن هذا ا  ال أر األم

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

  ىالحرم تلقأنباء  المرا تلك من
ّ
ن لوح الّسّر م ن ادع النّاس لكلمات ربّك واتلأ ا لي

ا ليك  هذا حكم ما يلقى ليرجعونا ليه  وكلّ  جل اهلل لحّق أفإّن  كتاب ربّك ما شئت

ل في ذلك الكتاب اد الّشكور ولقد نزّ لهو الجوّ وا نّه   اهللاّل ا  من كتاب اهلل ال معّز لعبد

  ّن ذلك حكم منا  و مة في حرف مستسرّ حكم يوم القي  
ّ
لمستقّر ولقد كان النّاس لدي

  منشأن  كلّ  في القرآننّك لتلقى ا  و يوم البدع في عهد مستمرّ 
ّ
 مستتر أمرعلى لدي

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

نا أا نّما قال قومه  نوحاء نّه لمن المرسلين ولّما جإي الكتاب فربّك ف اذكر عبد أن

ا ليه  مةيوم القي  أنتم  الّذي خلقكم ثمّ  ن اعبدوا اهللأاّل تشركون أرسول من عند اهلل 

نّه لقريب إنوح ادع ربّك فا لى  اهلل ربّك كذبا فنوحى بوه فافتروا علىيبعثون فكذّ 

ك فاحكم آياتالمون في الّظ  يتعلم ما يفتر نّكا  دعى نوح ربّك اللّهم  مجيب فقد

 لقو فإنّك بالعدل بينهم
ّ
 نع الفلكصن اأا ليه  ينوح جبنا حكم ربّك ثمّ أ عزيز ولقد ي

  بين في ذلك اليوم لمغرقونالمكذّ فإّن  يدينا ثّم اركب ومن اتّبعك من المؤمنينأب
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 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

كان في حكم  حين لقدكّل  ربّك في أمرّن ا  و ّوليننبأ األ ل من كتاب ربّك فييتنز

 ربّك يا بن ذنإقال ب فلّما ركب الفلك قداآلخرين شأن  الكتاب بمثل
ّ
من آاركب و ي

بينهما وكان من  الموج حلّ ا لى  ينوح ناآل له ففي مردّ جبل ال ا لى  يوأباهلل قال س

فإّن  ربّك أمرى ا ل ين ارجعأها ليا   يوحن ذناإل مقرّ ا لى  اءا بلغ المالمغرقين فلمّ 

يومئذ لمسئول وكذلك قد نّزلنا الّرجز للّذين  مرّن األا  وبالحّق  يالحكم قد قض

حكيم  ن يظلم نفسا من بعض خردل واهلل عزيزأوما كان اهلل ربّك ب اهلل آياتب يكفرون

اّل اهلل الّذي خلقكم ا  وا اّل تعبدأ ين والمرسلينلهو الحكم في صحف النّبيّ ا ّن هذا و

 مة تحشرونيوم القي  ا ليه  ثمّ 

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

حرف البدع أّن مثل ا   فاعبدونا يّاه  هو قلا اّل  ا لٓه اهلل الاء للورقة الحمر ذكراهللالمص 

كم هلل ربّك أنفس فكّل خلق مثل القرآنما نزل من قبل في ّول الّسور كمثل أ في

نا آياتالوجه لعّل النّاس باء تلق كتاب ربّك في تلو عليك منأما أن اتّبع  يسجدون

 في كتاب حفيظ ليعلم النّاسالّطور  آيات نزلأن أك لى فؤادي ا  لنوحا نّ وا   رونيتذكّ 

من  القرآنل في نزّ  ا دون ماأمرعيت بديع قل ما ادّ شأن  كلّ  كلمة العدل من لدنّا في

ن كتاب باطن اللّوح م ّن ذلك حكم اهلل فيا  شهيدا و كّل شيءقبل وكان اهلل على 

 اهلل ليكفرون آياتب النّاسأكثر  ربّك من قبل ومن بعد ولكنّ 
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 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

ا يّاه  هو قلا اّل  ا لٓه اهلل الاء ثّم البيضاء ثّم الحمر الّصفراءالم ذكر ربّك للورقة 

أيّام  مّما اكتسبت فيلكّل  طرافها ونحكمأنّا لنعلم ما تنقص األرض من ا  فارهبون و

من  مريلقي األ وات واألرضالّسم   صراط ربّك فيا ّن هذا وبّك واهلل سميع عليم ر

كّل وات واألرض وعنده علم يعلم غيب الّسم   ّن ربّكا  لدنّا على قسطاس مبين و

  نزلوا ذا  في كتاب مبين شيء
ّ
ّن ا  عظيم وقول الكافرون كلمة مصيبة يمن لدي

هم  أولئكهو وا اّل  ا لٓهربّك الّذي ال  من فضل هلليسئلون ا المؤمنين في ذلك الحين

 ئزوناالف

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

قد  الفجر كتاب حينئذفإّن  اءفق الّسودأعن اء ن اذكر ربّك عند مطلع خيط البيضأ

وا ّن في حكم اللّوح عظيم  نّه لقسمإف القرآنكان مشهودا ثّم اذكر كتاب ربّك في 

فاعبدون فكيف يعبدون ا يّاه  هو قل اّل ا   ا لٓهرض ال وات واألربّك يعلم غيب الّسم  اهلل 

 لقو ربّكوا ّن اهلل اهلل لشرك من حكمه 
ّ
مة في يوم القي   محكم اهلل لكعزيز فسوف ي ي

ون حكم اهلل تريدا ن كنتم  مس ومغربهامطلع الشّ  ا لى ذكراهللليم ولقد بلغ حكم أبنار 

 اه فارغبونيّ إف

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

اّل هو قل ا   ا لٓهعن يمين النّار ال اء الحمر الّشجرةعن  الّصفراءكر ربّك للورقة ذ ؟؟؟

شأن  وما كنت فيه آياتباهلل وو القرآنمنت بحكم آ نا عبد اهلل قدأا نّما فاشهدون  ا يّاي
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اهلل واعبدوه وافعلوا  أن اتّقوا نفسكمة اهلل ألمن بقيّ  اّل ذكرا  نا أاّل من المستغفرين وما ا  

النّاس به  كثرأكانوا  اّل وقدا  اهلل  دالنّاس رسول من عناء ترحمون وما ج ر لعلّكمالخي

 كلّ  حكمنا وكان اهلل علىك اّل ا  الكتاب ما يقرء أّم  ّن حكم هذا العبد فيا  لكافرون و

وما  ن وزينتهنّ يالبنة الّدنيا وما تريدون في الحيو  وات المال والجنّ ا نّما مقتدرا شيء 

خير للمتّقين عّما كنتم اآلخرة ّن دار ا  ولى وشأة األمتاع في النّ  نّ رحامهأخلقت في 

 تكسبون

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

محّمد كمثل  هو العزيز الحكيم ما كانا اّل  ا لٓه تنزيل من كتاب ربّك اهلل الّذي ال

أّم  ربّك في أمرغ بلّ  هو ذكر بين باطن اللّوح لقوم يشهدون ولقدا نّما نفس منكم 

بربّك بذنوب عباده  كفىو تهم داحضة في حكم الكتابّن حجّ ا  لقرى وحولها وا

قرب أاّل ا  نا أمرتشركون وما كان أنتم  بعد ما القرآنمنتم بحكم آخبيرا وشهيدا قل ء

وما عملوا كّل  نفخ في الّصور ليحشروا ذا  ون خبيرالمبما تع وكان اهلل كّل شيءمن 

ة واهلل بالقسط وما كان اهلل ليظلم نفسا قدر ذرّ  لنحكم بين الكلّ ا نّا رض العدل وأفي 

 ل
ّ
 عزيز  غني

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

نّه لهو إف الّروح في قلبك يحكم ما يلقأن اتّبع  ّن ذلك حكم من كتاب حفيظا  

جال مكتوبا ألكّل  نّ إالحّق المبين وال تخف في سبيل ربّك من فعل المعرضين ف

ذى في األكّل  رسلنا من قبلأمن  قد رأوا في سبيل ربّكربّك يبعثون ولا لى  وكلّ 



  من آثار حضرت نقطه اولى  –كتاب الروح 

  ١25 

ن أالخاضعين لمكتوب قل يا أيّها المأل  يلعباد جنب اهلل ولكّن اليوم حكم العّزة

الّساعة تأتيكم فإّن  ة الباطلة بمتاع قليلال تسكنوا في الحيو  و اهللاء لقا لى  ارغبوا

 ن الربّكم الّرحم   صراط ّن هذاا  ومقضيا  مراأل وكان شيءبغتة هنالك ال تستطيعوا ب

  بين هو فاستمسكوا بحكمه وجاهدواا اّل  ا لٓه
ّ
بينكم لعلّكم الّذكر  نذّ أبالحّق ا ذا  يدي

 توقنوناآلخرة اء بلق

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

اء كشف الغط فارهبون قل لوا يّاه  هو قلا اّل  ا لٓه ربّك في باطن اللّوح الا سم  كرذ

شيء  كلّ  حكم القرآنفي  تعملون ولقد فّصلأنتم  كم كمثل ماأنفس لترون النّار في

نا ولن يقبل آياتن كفرتم با  مانكم يا   اهلل ليجحدون قل لن ينفعكم آياتب النّاس ولكن

 واهلل شيء  من عملكم
ّ
اللّوح بغير علم من أحكام  الّذين يجادلون في نّ ا  حميد و غني

هم قل ال أنفس يطان فيشّ لقى الأما عض ن بم ]ويسألونك[هم الغافلون  أولئكلدنّا ف

ن أاء من عند اهلل لمن شبيّنات  ياتاآلذنه تلك إاّل با  شأن  نا فيأما اّل هلل وا  حكم 

  يكون من المهتدين

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

في  ن اذكر حكم ربّك من باطن اللّوح في كتاب مبين قل لو يعلمون حكم ما نزلأ

لقد بلغ و كبر عند اهلل عّما كنتم تريدونحرفا من ذلك الكتاب أل نّ ألقد علموا  القرآن

 ن اقبل أ يءشا لى كّل  حكم ربّك
ّ
واهلل سميع ه أمرب اءيش من ياهلل ربّك يهدفإّن  ا لي

 جل اهللأفإّن  نهمانذر رجال العرف بي نأنا آياتّن تلك القرى قد جحدوا با  عليم و
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وتكفرون بما نزل بعد فما لكم كيف  القرآنتؤمنون ب واهلل غفور شكور قل كيفآلت 

 في كتاب مبين كّل شيءوعنده حكم شيء  كلّ  تشعرون واهلل يعلم ال

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

ن أالّرضوان  هلأهو قل يا ا اّل  ا لٓه طه ذكر ربّك في يوم الجمعة عن يمين العرش ال

ّن حينئذ حكم الفجر إف ءايضفق البأعن اء اذكروا اهلل ربّكم عند مطلع خيط الحمر

 لقووا نّه ه أمرب اءاهلل ما يشي ربّك يقضأيّام  ّن لنا رجعة فيا  قد كان قريبا و
ّ
ّن ا  عزيز و ي

ن اذكر ربّك في أالبيت واهلل عزيز حكيم أهل  بفضلنا اهلل كاّل  غنيربّك يأيّام  في

اآلن  قل فضل عظيم ذووا نّه  اءعلى من يش مريلقي األ هوا اّل  ا لٓه اهلل ال ذلك الحين

لسميع وا نّه آلت  جل اهللأ نّ إع النّاس لحكم ربّك فن ادأ من عنده يالوحاء قد ج

ل بين الكّل صفهو يا اّل  ا لٓه الوا نّه ه آيات المون فيالّظ  يعلم ما يحكموا ّن اهلل عليم 

 يم حكيملعلوا نّه  بالعدل

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

من  شيء سم لكلّ ل اإلهو ينزّ ا اّل  ا لٓه نّه الا  ربّك  من كتاب ين اتّبع حكم الوحأ

من حكم ربّك في  قل سبيل الّروحاآلن  نّ ا  رون وتتذكّ  ال لكم كيف خزائن الّسطر فما

ح ربّك لك في الكتاب وسبّ  رن ارجع مقعد ما قدّ أه ذن حكم من لديه قل اإلنفس

والّذين اتّبعوه بالعدل  يلنّبون على اربّك يستغفر للّذين يصلّ وا ّن اهلل ائفين كثيرا للّط 

الّذين  ةئمّ األذكر محّمد رسول اهلل وا ذا  ن اذكروا اهلل ربّكمأهم الوارثون  أولئكو

عند محّمد  ذكراهللن يأ ظلم مّمن منع نفسهأهم العاملون ومن  أولئكوه أمرب يهدون
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ن اذكروا اهلل أأل كثيرا قل يا أيّها الم صلّوا عليهثّم ن استغفروا ربّكم أ نيبيّ خاتم النّ 

فإّن  غروب الّشمسا لى  من يوم الجمعةاء البيض من مطلع خيطاألكبر  ربّكم لذكره

 مقعد عّز في جنّة العدن من حكم ربّك قد كان محتوما اكرينللذّ 

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

 نّه لكتاب فيها  و حم تنزيل من كتاب البدع ال ريب فيه هدى وبشرى لقوم يعدلون

اء من الّسمآية  يشهدون وما نزل طر البيت لقومسحكام من أمن باطن الّسطر و آيات

نّهم قلوبهم بعض من الجبل وال يشعرون أسخرون كي ناآياتن بينا المشركيأاّل وقد را  

 ئهم ويفسدون في األرض بغير الحّق اهوأون عباهلل ويتّ  آياتب يكفرون ّن الّذينا  و

 من ول ةخراآل لهم في هم النّار ومامأوي   أولئكف
ّ
ل اّل وقد نزّ ا   ةدابّ  وال نصير وما من ي

 ل المؤمنونليتوكّ ف ّن على اهللا  و هالكتاب رزق في

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

الخلق حين  ييحي ربّكوا ّن اهلل اهلل العزيز الحكيم ا اّل  ا لٓه ال مراأل تنزيل من كتاب

أنباء  ّن منا  اهلل غفور حليم وو هأمرت بهم حين الموي  فتوهو يا اّل  ا لٓه الوا نّه  وجودهم

موسى وعيسى من بعد وكذلك نّزلنا ا لى  ثمّ  براهيم من قبلا  نوح وا لى نوحي  القرى

صراط ربّك في ا ّن هذا ومن عباده واهلل عزيز حكيم  ءاالرّوح من لدنّا على من يش

غيب  يعلموا ّن ربّك على قسطاس مبين  من لدنّا مريلقي األ األرضووات الّسم  

 هو لا اّل  ا لٓه الوا نّه  وات واألرضالّسم  
ّ
اء نا على العمأمر نزلوا ذا  عن العالمين غني

 اهلل مسئوال أمروكان بالحّق  مراأل يقض فيومئذ قد
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 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

 يبشرى لعبادو براهيم هدىا  من مقام  آيات فيهبالحّق  سبحان الّذي نّزل الكتاب

ة ويطوفون حول البيت ويركعون الّزكو   ة ويؤتونن يقيمون الّصلو  الّذي أولئكالمؤمنين 

يبعثون وكذلك قد ا لى اهلل  يومئذ قد قضى بالعدل وكلّ  ّن حكم ربّكا  مع الّراكعين و

 حرفأمن حكم باطن اللّوح لقوم يعقلون ولقد كفر الّذين قالوا في  ياتاآل فّصلنا

نحن قد نّزلنا من الحكم ما  نّاا  ركون سبحان اهلل تعالى عّما يش القرآنالكتاب كلمة 

 عاملون نّا لكلّ ا  بعضا من القول والّذكر  نزل من يد ن يقول فيماأ حدوما ألاء نش

 

  ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

عن اء البيض في الورقةاء ة المصباح المصباح الحمرفي المشكو   ذكراهللالمص 

 هو الحا اّل  ا لٓه اهلل الالّطور  يمين
ّ
نفق في أكتاب اهلل من  في المؤمنا نّما قل  يمالعل ي

  ذن في بينيوم اإل سبيل اهلل ما كتب اهلل له وليجاهد في
ّ
هم  أولئكربّك و يدي

المون مثل الّظ  هم أولئكموال النّاس بعد ما علموا فأيكتمون  ّن الّذينا  قون والمتّ 

 كلّ  تثمر فياء لممن تحتها ا يموالهم في سبيل اهلل كمثل شجرة تجرأنفقون ي الّذين

ل الّروح على بما نزّ  انذركما نّما الّصادقين قل  زيربّك ولمثل ذلك فلنجبإذن  حين

ذن من اإل ينّك لتلقا  عّما كنتم تعبدون و نا بريئأاّل اهلل وا  أحد  خاف منأوما  يقلب

 بديعشأن  كلّ  لدنّا في
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 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

 في حكم باطن اللّوح بلسان عربالحّق ب ياتاآلالحمد هلل الّذي نّزل 
ّ
قويم قل لو  ي

لن يستطيعوا ولو كانوا  ليكا  ل مّما ينزّ آية  توا بمثلأن يأنس والجّن على اجتمع اإل

لقى أ في فؤادك كمثل روح القدس قد ظهيرا مثل روح اهلل مراأل هم علىأنفس بمثل

ين بعضهم لعهد ّضلنا النّبيّ ف قديرا ولقد كّل شيءربّك على  ذننا وكان اهللإسول بالرّ 

اهلل و ربّك على بعض وكذلك قد نّزلنا الحكم في ذلك اليوم للمؤمنينا سم  ذكر

 بالحّق واهلل ل هو يحكم يوم العدلا اّل  ا لٓه الوا نّه  يشهد لكّل امرء بما كسب
ّ
عّما  غني

زل الموت نبالحّق ا ذا  اشهدواواهلل  أن اتّقوا ون قل يا أيّها المأللمكان النّاس يع

 تؤمنونأنتم  الّشهادة بعد ما احدكم وال تكتموأل

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

أهلها  القرى قد كفروا من عند اهلل لقوم يفقهون تلك آيات وما نزل فيه القرآنص و

وا ّن حكم ربّك يرجعون ا لى  لعلّهم ءاام ربّك فسوف ننّزل عليهم رجزا من الّسميّ أب

ما كان اهلل ربّك كان اهلل ربّك لسميع عليم وو بين الكّل بالعدل ةميحكم يوم القي  اهلل 

مر ن بينكم باألن المؤذّ ذّ أوا ذا  نا واهلل عزيز حكيمآياتكفروا ب اّل وقدا  مهلك القرى 

خير  خرةار اآلدفإّن  ما كنتم فيها لى  نواركال تواآلخرة م ياهلل ونعاء لى لقا   فارغبوا

ربّك فهو ظالم لنفسه  ن يقتل في سبيلأعرض من أمن نفسكم عما كنتم تعملون وأل

 مة لنفسه من ولولن يجد يوم القي  
ّ
 وال ظهير ي

 

 



  من آثار حضرت نقطه اولى  –كتاب الروح 

  ١30 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

فاعبدون ا يّاه  هو قلا اّل  ا لٓه العرش اهلل ال نيعن يماء المص ذكر ربّك للورقة الحمر

 بع حكم يلقن اتّ أ
 
وكان اهلل ربّك لسميع بالحّق  قائمة الّساعةفإّن  من عند اهللا ليك  ى

 سبيل ربّك كمن يدخل الجنّة من شطر البيت فما عليم مثل الّذين يجاهدون في

من  نهمعيأاهلل تفيض  آيات سمعواا ذا  المؤمنون الّذينا نّما  لكم كيف ال تعقلون

 كلّ ّن لأاهلل واعلموا  أن اتّقوا هم في الحين يسجدون قل يا أيّها المألوا ذا  معالدّ 

ربّك  ذنإلينا ليرجعون تلك شجرة قد خرجت با  الموت حتم ثّم  من نفس منكم ذّقا

 هو فاعبدوه لعلّكم تفلحونا اّل  ا لٓه كتاب ربّك ال ىس تتلفي الواد المقدّ 

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

الحكيم وما  هو العزيزا اّل  ا لٓه نّه الا  اقرء كتاب ربّك في حكم ما نّزلنا على فؤادك 

ذنه وكان إاّل با   القرآناّل بحكم ربّك وما تتلو حرفا من حكم باطن ا  شأن  في كنت

 اهلل ربّك لقو
ّ
ّن اهلل أبيت الحرام وقبلة للنّاس ليعلم المؤمنون  عزيز جعل اهلل الكعبة ي

 ربّك لقو
ّ
 ذنناإوات واألرض يدع النّاس بصراط ربّك في الّسم  ا ّن هذا و حميد ي

شيء  كلّ  وات واألرض وعنده علميعلم غيب الّسم  اهلل  وا نّ لى صراط عزيز حميد ا  

اء على من يشيلقي األمر  هوا اّل  ا لٓه ال نّها   يحكم الوحأن اتّبع  في كتاب حفيظ

 واهلل عزيز حكيم

 

 

 



  من آثار حضرت نقطه اولى  –كتاب الروح 

  ١3١ 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

مبين ولقد  كتاب قد نزلت من عند ربّك في حكم باطن اللّوح على قسطاسا ّن هذا 

نّه لصراط يمّرون النّاس ا  و رض مستترأر من لدنّا على اب عهد المقدّ فرض في الكت

ليسجد هلل ربّك كّل  بالّساق حينئذ كشف الّساقفإذا  وال يشعرونشأن  كلّ  عليها في

علم يوا ّن اهلل اهلل لمن قريب اء نشا  وم ذلك في يو من يمين البيت في المسجد الحرام

في كتاب اء ماعة وحكم ما ينزل من السّ األرض وعنده علم السّ و واتغيب الّسم  

 النّاس ال يؤمنونأكثر  حكم الباطن ولكنّ  األلواحلقد نفّصل في بعض من و مبين

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

مثل الّذين يكتبون  فاسجدونا يّاه  هو قلا اّل  ا لٓه جل اهلل الكتاب األ في ذكراهللحم 

ربّك كمثل الحمار يحمل كام حأفيه من ون بما نزل لميديهم ثّم ال يعأب القرآن

ن اذكروا أّن المساجد هلل ا  ر من حمي ضلّ أنّه في حكم الكتاب ا  بل  القرآنلواحا من أ

ّن ذلك ا  حكم ربّك فيهم بالنّار و يحدا فيقضأ اهلل ربّكم فيها وال تدعوا من دون اهلل

ن أل في الكتاب وال حكم ما نز القرآنلن تعلموا لحن أنتم  قل لهو العذاب العظيم

وا نّه  ة في الكتابحكم حجّ كّل  هلل في نّ ا  لعلّكم ترحمون وبالحّق  ربّكم اعبدوا اهلل

 اّل هو لا   ا لٓه ال
ّ
حّجة للّذين  ما كانت ياتاآلّن تلك ا  الّذين قالوا  كفر حميد ولقد غني

بوا بينكم وبين الّذين قد طل قل سبحان اهلل وتعالى فما الفرق القرآنال يقرؤن علم 

فرق ياهلل  فكان الحكم من عندأا ليه  قد نّزلناهاي تالّ  آيات من قوم موسى دون تسع

خر بحرف وحده فسبحان اهلل وتعالى عّما اآلمن عنده و ياتاآلبكّل اء لمن ج

 يشركون



  من آثار حضرت نقطه اولى  –كتاب الروح 

  ١32 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

ا ّن واه فارهبون يّ ا   هو قلا اّل  ا لٓه جرة المباركة عن يمين العرش اهلل الللشّ  ذكراهللحمرا 

وات اه فاعبدون واهلل يعلم غيب الّسم  يّ ا   هو قلا اّل  ا لٓه وات واألرض الملك الّسم  هلل 

وا ّن  اهلل ربّكم فاعبدوه لعلّكم ترحمونا اّل  ا لٓه الخزائنه  شيءكّل  واألرض وعنده من

 ولئكأفبالحّق  حكم اهللا ودبما نزل في حكم الكتاب بعد ما قد شه يكفرونالّذين 

 ثر النّاس ال يعلمونأك لكنّ و كّل شيءالكافرون ولقد نزل في الكتاب حكم  هم

يرجع حكم البدع واهلل عليم ا ليه  وات واألرضهذا صراط ربّك في السم   ؟؟؟

 حكيم

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

وعد  على ذنوم اإلهو ينّزل الّروح في يا اّل  ا لٓه اهلل الاء للورقة الحمر ذكراهللالم 

حكم  لقد فرضنا فيو هو العزيز الحكيما اّل  ا لٓه ال كّل شيءعلم ي مقدور قل اهلل

لعّل اهلل يقبل منهم حّج  لى الحجّ ا   ن يرجعواأن اركبوا الفلك معك لّذيلالكتاب 

اهلل اء لقا لى  ن ارغبواأللجهاد الّذكر  ذنأا ذإف ّن ذلك لهو الفضل البديعا  البيت و

 عرض من حكم ربّك لن يقبل من عملهألك لهو الفوز الكبير من ذفإّن  نياوملك الدّ 

 خسرينلمن األاآلخرة في يوم وا نّه شيء 

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

ّن ا  ال أمنشور  لكتاب قد نزل في حكموا نّه  بقدر مسطوراألمر  سبحان الّذي نّزل

كذلك ينزل  في لوح مرقوم قد فّصل القرآنّن حكم ا  ر بحكم محتوم وقد قدّ  يالوح



  من آثار حضرت نقطه اولى  –كتاب الروح 

  ١33 

ّول بمثل ذلك لقد كان النّاس في يوم األو ربّك في سحائب من نوربإذن  الّروح

من شطر  يحويرسل الرّ بالحّق  مقدور قل الحمد هلل الّذي نّزل الكتاب اليوم على قدر

 ّن ذلك حكم من كتاب ربّك في لوح مستورا  مر والبيت في الحين باأل

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

في كتاب ربّك على سطر  ّن ذلك لهو الّسرّ ا  من لدنّا في فؤادك من سّر قديم و ذكراهلل

 قويم تنزيل من اهلل ربّك العل
ّ
هو رّب العرش العظيم قل ا اّل  ا لٓه قل اهلل ال الحكيم ي

ّن ا  يح من شمائل البيت وكان اهلل لسميع عليم والرّ  ؟؟؟ما و يفمن النّار في فؤاد

 صراط عل
ّ
 مقوي هذا خّط  ي

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

ع ربّك في صراط بدي حم تنزيل من كتاب اهلل الّذي نّزل الّروح بالعدل لتتلو كتاب

  يوحأبع ما ن اتّ أ
ّ
لكتاب ال وا نّه  اّل هو العزيز الحكيما   ا لٓه من كتاب ربّك ال ا لي

 الغن ريب فيه قد نزل من اهلل ربّك
ّ
في  ّشكّ لقلبه حرف من ا الحميد قل من نزل في ي

يوم  على الّصراط ين يمشأحكمه ب ذلك الكتاب فقد قضى الكتاب في آيات

أوحينا  الّسابقين وكذلك قد كلمةا لى  ن يتوب ويرجعأاّل ا  لف سنة أمة خمسين القي  

كتاب  ذلك يوم في حكمفإّن اآلخرة من يوم  دين انذروا عباأ ن من قبليالنّبيّ ا لى 

اّل هو يحكم يوم ا   ا لٓهاهلل ال  وات واألرضّسم  ب اليربّك يعلم غوا ّن اهلل عظيم 

 مة بالعدل واهلل قوالقي  
ّ
 عزيز ي

 



  من آثار حضرت نقطه اولى  –كتاب الروح 

  ١34 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

ذلك  آياتب في كتاب مبين قل للّذين يكفرون القرآنطه ذكر من حكم باطن 

نّكم لتكذبون ا  ما ال يحيطوا و بوانّهم قد كذّ مكانا من النّصارى أل أشرّ أنتم  الكتاب

ّن يومئذ ترى ا  مة بين الكّل بالعدل ويوم القي   قنون فسوف يحكم اهللوتأنتم  ام بعد

 لعلّكم ترحمونا لى اهلل  اهلل يا أيّها المأل ثّم توبوا أن اتّقوا عظيم بين في نارالمكذّ 

في  صراط ربّكا ّن هذا ومة ال ينصرون نّهم يوم القي  ا   ذكراهلليكفرون بوا ّن الّذين 

 هو العزيز القديما اّل  ا لٓه من ربّه اللقي األمر ي وات واألرضالّسم  

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

حكم ربّك من  ن اتّبعأتبارك الّذي نّزل الكتاب في حكم باطن الّسطر لقوم يعدلون 

 امنايّ أاهلل في  أن اتّقوا الفرقانأهل  اليقين قل يا ذلك لهو الحّق فإّن  يكتاب الوح

ما بإذن  اّل ا   القرآنوال تقرؤا حكما من  لينا ليحشرونا   وكلّ ّق بالح تيةآالّساعة فإّن 

 واهلل آلت  جل اهللأّن إف فرض حكمه في الكتاب
ّ
الورقة اء ن اسمع ندأحميد  غني

نفخ في ا ذا و هو العزيز الحكيما اّل  ا لٓه ال ينّها تقرء من كتاب الوحإف على البحر

بينهم بالعدل  يومئذ ربّك يحكم ّن اهللا  رض العدل وأالخلق في كّل  الّصور يحشر

 وكان اهلل ربّك لشهيد عليم

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

تعالى عّما يصفون و سبحانه كّل شيءهو خالق ا اّل  ا لٓه للورقة الّزيتون اهلل ال ذكراهلل

 هو لا اّل  ا لٓه نّه الا  و من عبادهاء قل اهلل ينّزل الّروح على من يش
ّ
ا ّن هذا وعزيز  غني



  من آثار حضرت نقطه اولى  –كتاب الروح 

  ١35 

  منيلقي األمر  األرضو واتصراط ربّك في الّسم  
ّ
على صراط قويم ولقد لدي

ا حدأاذكروا  ذاا  النّاس ال يقرؤن قل أكثر  في ذلك الكتاب ولكنّ  القرآن فّصل حكم

وا ّن اهلل لتكونّن من الفائزين  الّسالم عليهم كلمةاهلل ربّكم على  وابواب فاذكرمن األ

 ه الخاشعينلعباد القرآنم في ربّك قد سلّ 

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

مة اّل هو يحكم يوم القي  ا   ا لٓهال وا نّه  فارهبونا يّاه  هوا اّل  ا لٓه ال كّل شيءقل اهلل خالق 

هو يعلم ا اّل  ا لٓه الوا نّه  نّ الّظ  تعبدون اهلل بحرف من بالعدل واهلل غفور حليم قل كيف

ا اّل  ا لٓه ال نّها  ن يخلص عمله هلل وحده وأاّل ا  عمال أحد  قل اهلل لن يقبل من ما يفعلون

 هو ل
ّ
وات واألرض يدعو من ورقة صراط ربّك في الّسم  ا ّن هذا وون لمععّما ي غني

يفصل وا ّن ربّك هو على صراط مستقيم ا اّل  ا لٓه ال ءاثّم البيض الّصفراءثّم اء الحمر

 اس ال يعلمونالنّ أكثر  ا اختلفوا في حكم ذلك الكتاب ولكنّ ممّ  بين النّاس

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

ربّك يدعو  أمرّن ا  حكيم و وما نزل عليها من لدن عزيزالّطور  المرا ذكر ربّك في حكم

ى الحكم من نّك لتلقا  فاعبدون وا يّاه  قل هوا اّل  ا لٓه في حول النّار ال الّشجرةمن 

أيّام  ربّك يمّن فياهلل وا ّن ربّك ما شئت واهلل جواد حليم  ذن اقرء من كتابروح اإل

هو الّذي  النّاس ال يشكرونأكثر  ربّك لمن يسئل حكما من ذكره ولكنّ ا سم  ذكر

 لكم كيف ال فماشأن  كلّ  في الحكم هلل نا  هو قل ا اّل  ا لٓه البأمره  اءد من يشيؤيّ 



  من آثار حضرت نقطه اولى  –كتاب الروح 

  ١3٦ 

ما في األرض وعنده علم الّساعة وما ينزل من و واتيعلم ما في الّسم  وا ّن اهلل تؤمنون 

 رحام في ذلك الكتاب لوح من لدنّا على قسطاس مبينر في األوّ صي ومااء الّسم

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

 صراط علا ّن هذا وحمرا تنزيل من كتاب ربّك في لوح حفيظ 
ّ
في حكم الكتاب  ي

يتلو كتاب ربّك من حكم بديع  ين والمرسلينبيّ في صحف النّ  لهو الّسرّ وا نّه  لمستقيم

ذن لوح اإل ذلك فيكّل  على يوسف قل حكم من حكم يونس وما نزلويسئلونك 

 يندّ ّول الأّن ا  ا عظيما وثما  الّذكر  البيت من دون علم لمن حجّ  لمسطور واهلل يشهد

 هو العلا اّل  ا لٓه في كتاب ربّك كلمة العدل ال
ّ
 الكبير ي

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

 هو العلا اّل  ا لٓه الحسنى الاء سمأاقرء كتاب ربّك له 
ّ
ل ثّم اتّبع حكم ما نزّ  الكبير ي

ن ادع أن من ربّك ذاإلاء قد جاآلن  قل من الفائزين نّ رك لتكونالّروح على صد

اهلل ربّك ال فإّن  في سبيل ربّكا ليك  اصبر بما نزلو دين اهلل الخالصا لى  النّاس

 جر الّصابرين وربّك الأ يضيع
ّ
من عباده  ءالى من يشعيلقي األمر  هوا اّل  ا لٓه ال غني

 هم أولئكبعضا من القول و ربّك آيات واهلل جواد عليم ولقد كفر الّذين قالوا في

ربّك واهلل ربّك لهو بإذن  اّل ا  شيء من لدنّا ب وال تحكمشأن  المون وما كنت فيالّظ 

 ال
ّ
 العزيز غني

 

 



  من آثار حضرت نقطه اولى  –كتاب الروح 

  ١3٧ 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

حرفا من  ذكراهللما يأخذ  رى لقوم يعلمونهدى وبشبالحّق  تبارك الّذي نّزل الكتاب

اهلل فإّن  اهلل فيما تريدون أن اتّقوا القرآنمن باطن  اّل حكم ربّكا  وما ينّزل اهلل  القرآن

في  ياتاآلنّزلنا  لعزيز حكيم وكذلك قدوا نّه  وات وما في األرضالّسم   يعلم ما في

أراد  رض في الكتاب لمند فقيعدلون ول هدى ورحمة من لدنّا لقوم كّل شيءحكم 

 النّاس نفسه من حكم ربّك في الكتاب ثّم يعدل بين ؟؟؟ ة بقوم من النّاسالّصلو  

ما عملوا بوجه ما خلقوا وكان و نفخ في الّصور يحشر كلّ فإذا  واهلل خبير عليمبالحّق 

 اهلل ربّك لسميع حليم

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

أن  فارهبون اهيّ ا  هو قل ا اّل  ا لٓهحمر ال ثّم بحر األ منربّك في الواد األيا سم  ذكر

  يوحأاتّبع ما 
ّ
هو يعلم ما ا اّل  ا لٓه الوا نّه  بالحّق آلت  ل اهللجأفإّن  اهلل دمن عن ا لي

  منيلقي األمر  وات واألرضفي الّسم   صراط ربّكا ّن هذا والمون الّظ  يفعل
ّ
لدي

من المبعدين  بحكم ربّك وكانعرض من وجهه فقد استهان أومن  على سّر مستّسر

الّروح واهلل ا لى  ذنناإوما ينزل ب القرآنفي  ولقد فّصل في ذلك الكتاب حكم ما نزل

 ربّك ل
ّ
 واهلل ربّك لقو يلقى الّروح من روح الوحأ حميد قل قد غني

ّ
 عزيز ي

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

فاتّقون واهلل يحكم يوم  ا يّايقل  هوا اّل  ا لٓه المرا ذكر ربّك في النّار ومن في حوله ال

نا فقد آياتبآمنوا  اهلل عليم حكيم تلك القرىو مة بالعدل وما اليوم ظلم عدل ذّرةالقي  
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 ى الحكم من روح قديم قل الّروحقنّك لتلا  اهلل غفور حليم وو جرهمأاهلل بإذن  كتب

 ّروح في كتاب ربّكال لهوا ّن هذا والنّاس ال يعلمون أكثر  شأن من نور الفؤاد ولكنّ 

 لقووا نّه  ذنهإبيلقي األمر 
ّ
 عزيز حليم ي

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

لقد علمنا ما و من المنذرين روح البدع على قلبك لتكوننّ اآلن  سبحان الّذي نّزل

المين ولقد الّظ  كان منواه قد اتّبع هووا نّه  ين لرجل مؤمنجّ رض السّ أجاهدت على 

 ذلك يوم قريبفإّن  النّاس ليوم العدل ّول وادعرض األأل نزان أقرب يوم الحكم 

وا نّه  كّل شيءربه من ا سم  خذ عهد ذكرأقد وا ّن اهلل من قبل  ليكا  نوحي  ماأن اتّبع 

 اّل هو لقوا   ا لٓهال 
ّ
من لدن كان في نقض  القرى من يومأّم  عزيز ولقد مننّا عليك في ي

  مناألمر  نّ ا  بعيد قل 
ّ
 ن يكفرأاء يؤمن شئنا له بالعدل ومن ش نأاء فمن ش لحّق لدي

 لفإنّا 
ّ
 عن العالمين جميعا غني

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

 القرآنحرف أفي  اهلل قد حّرم كلمة الّسؤال أنّ اآلن  فيذن اإلاء قد ج القرآنقل و

 هو لا اّل  ا لٓه النّه أو
ّ
 من بعض الحكم قل قد فّصلنا سئلك النّاسوا ذا  حميد غني

 ولقد فرض في الكتاب لكلّ  قويمل عد يي الكتاب من قبل بلسان ذف ياتاآل

كتاب األّول بماء الّذهب في ألواح بيض لطيف  أن يكتببآياتنا  منآ نفس قد

ما في  ربّك يعلموا ّن اهلل الكتاب من لدن عزيز حكيم أّم  الفضل في لهو ؟؟؟
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ا سم  ذكر يبايعونّن الّذين وا   هو لسميع عليما اّل  ا لٓه الوا نّه  وات وما في األرضالّسم  

 نّهم يبايعون اهلل واهلل شهيد عليمإربّك في حكم الكتاب ف

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

ن اتّبع حكم أ فارهبون ا يّايهو ا اّل  ا لٓه عن يمين الحجر الاء للورقة الحمر ذكراهللطه 

ربّك ا سم  ذكر ؟؟؟ يقد حّرم للمعرضين من ذكر اهللفإّن  الوجهاء ربّك واحجب تلق

 العل
ّ
واهلل اء بالحّق قد جفإّن األجل  ذنمن كتاب اإلا ليك  ما يلقىأن اتّبع  الكبير ي

ة اهلل بقيّ ا سم  ّن ذكرا  رحمتك و كّل شيء وسعتي ربّ  م فسبحانك اللّهمّ غفور رحي

يوم  لنغفر إنّان اشكر ربّك ثّم اسجد لوجهه فأم الجواد الحلي نتأنّك ا  و مثل ذرّ 

 نا الأ ينّ ا  يديك حتّى ترضى نفسك و مة بينالقي  
ّ
نزل كلمة الغفران  الكريم ولقد غني

البيت حكم الكتاب سّجدا هلل ومثل ذلك لعباد اهلل  ثّم من دخل يبمن ربّك أل

 الّسابقين

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

  منا ليك  صبر بما نزلأالبحر ثّم  اقرء كتاب ربّك في
ّ
الحميد الحكيم فإنّي أنا لدي

 أولئكّن ا  في كلم البدع و تك في حزن من عمل الّذين ال يعلمون حكم ربّك وال

و أن اغفر لهم أك ناكسين رؤسهم بين يدي نفساألكّل  المون فسوف يرجعالّظ  لهم

 بذكرآمن  تلو كتاب اهلل منأا نأا نّما م قل اهلل سميع عليو ادخلوا الباب بالوجه واهلل

تابوت  قعر ريم ومن كفر نحكم له بنار تابوت فيندخله في جنّات عدن ك ربّكا سم 
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 الكلم القسطفي سبيل ربّك بالعدل و نا ثّم يجاهدونآياتيتّبعون وا ّن الّذين  حديد

 لهم المهتدون أولئكفإّن 

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

أن اتّبع  اليقين ذلك لهو الحّق  فإنّ  في الحين يبع حكم الوحاقرء كتاب الّروح ثّم اتّ 

  الّروح حكم البدع من يلتلق نّكا  مام مبين وا  ن الّروح في قلبك من لد ييلق ما
ّ
لدي

ّن ا  وبأمره  اءمن يش يهو يهدا اّل  ا لٓه الحّق ال اهلل لهووا ّن ربّك على حكم بسّر قديم 

 نّه لمن المهتدين ومنإف يلعهد ذكراهللفي حكم بديع من بايع  النّاسكّل  اليوم

 بين يدولم يجاهد  يعرض من ذكرأ
ّ
 هم المشركون أولئكاهلل ف ي

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

قم أو يفاعبدن ناأا اّل  ا لٓه من شطر البيت ال يالوحاء قد زال الّزوال وجاآلن  قل

 نا العلأ ينّ ا  و ية لوجهالّصلو  
ّ
نا أ إنّين لهم فذأ ؟؟؟ العماء سئل القديم ولقد ي

 ينّ ا  اهلل الفرد الحكيم قل ا اّل  ا لٓه الّسماء ال في صحف ه لهو الّسرّ نّ إم فالجواد الحلي

وا نّه  الكريم هو العزيزا اّل  ا لٓه الاء يتلو كتاب اهلل من ورقة الحمر ؟؟؟ ار فيلهو النّ 

  منر الجلل سط فينزل  لكتاب قد
ّ
ن اقرؤا يا أيّها المأل أم يالعل نا الحميدأ ا نّيولدي

  ياتاآلتلك 
ّ
  ذلك لهو الفوز العظيم لمسطورفإّن  لحين الّزوا النّهار ثّم في طرفي
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 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

ّن مثل الّذين يسمعون ا  و لتوقنونأنتم  ما اهلل بعد آياتب يا أيّها المأل كيف تكفرون

من لدن  القرآنالّذين قد سمعوا حكم  اهلل كمثل آيات ثّم ال يتّبعونالّذكر  حكم

نّا ال نريد بتلك إالفرقان فأهل  اهلل يا أن اتّقوا حكيم محّمد رسول اهلل واهلل عزيز

 آياتب لكم كيف ال تشعرون ل اهلل من قبل فماآكفرون بن يؤمن الّذين يأ اّل ا   ياتاآل

ظهر من حكم هذا نشئنا ل نا  لكم كيف ال تؤمنون بذكر بدع حديثا و اهلل قليال فما

 الفتى العرب
ّ
اهلل  ّن عهدا  مره وأمن  لّمن يتعأاّل ا   جوابه ن يقوم فيأأحد  ما يستطيع ي

براهيم ا  ونوح ثّم آدم  ا الفتى منخذنا عهد هذألقد  كبر عّما كان النّاس يعملونأ

خذنا عنهم حكم البدع فضال من اهلل العزيز أمرنا فأا لى  ساروا قد وموسى وكلّ 

 الحميد

  

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

 نّزل من لد مر قد قدرأ ىلعلوا نّه  المستتر القرآنق و
ّ
على حكم مقتدر قل سبحانه  ي

نّا ا  و رّ قنّزلناه على باب مستشيء  كلّ و وات وما في األرضوتعالى يعلم ما في الّسم  

وات ومن في األرض يسجد هلل من في الّسم  كّل  نّ ا  و من بحر مزن منعقراء نّزلنا الم

  وجه مستتركّل  في

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

ذن وم اإللي ن ادع النّاسأهو العزيز الحميد ا اّل  ا لٓه ال مرالّروح باأل قد نّزلاآلن  قل

ال تخف في سبيل ربّك و في نفسك ما يلقي الّروححكم أن اتّبع  ذلك يوم قريب
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 هو لقوا اّل  ا لٓه نّه الا  و هلل قد كتب العدل بين النّاساأحد فإّن  من
ّ
عزيز تلك القرى  ي

ن اصبر يا كلمة أيعملون  كانوا ل عليهم حكم ما همفسوف نرس ناآياتبأهلها  قد كفروا

نغفر يوم  هو لعزيز حكيم فسوفا اّل  ا لٓه الوا نّه  يعلم ما ترى في جنبه اهللفإّن  اهلل

 هو لا اّل  ا لٓه الوا نّه  ربّك ئل ما ترضى من فضلاممة من شطر اليمين والشّ القي  
ّ
ذو  غني

 فضل عظيم

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

أن اتّبع  فاعبدون اهيّ ا  هو ا اّل  ا لٓه قل ال الّصفراءثّم اء ذكر ربّك للورقة الحمرالمع 

 حكم ما يوحى 
ّ
اآلخرة من يوم  ين انذروا عبادأ هوا اّل  ا لٓه نّه الا  من كتاب ربّك  ا لي

 وات واألرضربّك يعلم غيب الّسم  وا ّن اهلل الكتاب عظيم  ذلك يوم في حكمفإّن 

 مة بالعدل واهلل قوحكم يوم القي  هو يا اّل  ا لٓه اهلل الو
ّ
 عزيز ي

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

ذلك  آياتب في كتاب مبين قل للّذين يكفرون القرآنطه ذكر من حكم باطن 

بون نّكم لتكذّ ا  ما ال يحيطوا و بوانّهم قد كذّ مكانا من النّصارى أل رّ شأأنتم  الكتاب

ّن يومئذ ترى ا  مة بين الكّل بالعدل وقي  يوم ال توقنون فسوف يحكم اهللأنتم  ما بعد

 لعلّكم ترحمونا لى اهلل  اهلل يا أيّها المأل ثّم توبوا أن اتّقوا عظيم بين في نارالمكذّ 

في  صراط ربّكا ّن هذا ومة ال ينصرون نّهم يوم القي  ا   ذكراهلليكفرون بوا ّن الّذين 

 عزيز القديمهو الا اّل  ا لٓه من ربّه ال مريلقي األ وات واألرضالّسم  
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 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

حكم ربّك من  ن اتّبعأتبارك الّذي نّزل الكتاب في حكم باطن الّسطر لقوم يعدلون 

 امنايّ أاهلل في  أن اتّقوا الفرقانأهل  ذلك لهو الحّق اليقين قل يافإّن  يكتاب الوح

ما بإذن  اّل ا   القرآنمن  ال تقرؤا حكماو لينا ليحشرونا   وكلّ بالحّق  تيةآالّساعة فإّن 

 واهلل آلت  جل اهللأّن إف فرض حكمه في الكتاب
ّ
الورقة اء ن اسمع ندأحميد  غني

 ربّكبإذن  حينكّل  ر فيرات تثمخل في قرب الفربّك كمن يغرس النّ  على البحر

عليه من أنتم  ماو فاد هو الّذي سّخر الّشمس والقمرنمن شأن  فيربّك  مرما كان ألو

في كتاب اهلل لقوم  آيات ذلككّل  الفلك من نفس شمائل البيتا ع وهذحكم البد

 ن اللّوح وما ينزل من بعد من لد حكامأيعقلون ولقد فّصلنا في الكتاب من قبل 
ّ
 علي

مة في هم يوم القي   أولئكئهم فاهوأاهلل واتّبعوا  آياترون بفيكوا ّن الّذين  حكيم

  العذاب لمحضرون

 

 ّرحيمن البسم اهلل الّرحم  

لهو وا نّه  اه فاتقونيّ ا   هو قلا اّل  ا لٓه ثّم نهر الفرات الاء الم ذكر ربّك في الورقة الحمر

  نّك لتلقى الّروح منا  حكيم و الحّق في كتاب البدع تنزيل من لدن عزيز
ّ
على لدي

قل  برار لمستقرّ في صحف األوا نّه  اّل ا  ع بايع بذكر البد حكم بديع وما من نفس قد

ّن الّذين ا  و لى حكمه صراط عدل قويما  اهلل ثّم ارجعوا  ياعجيبوا دأ أليا أيّها الم

ربّك معرضا ا سم  ت ذكرأمن يو الجحيم أصحابهم  أولئكاهلل ف آياتب يكفرون

 المونالّظ  هم أولئكمن حكمه ف
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 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

نتم أالبدع و اّل تقربوا شجرةأالّطور  ئكة من يمينالقد نّزل الّروح والماآلن  قل

 صراط علا ّن هذا وتعلمون 
ّ
لتذكرة لمن كان على وا نّه  في حكم الكتاب لمستقيم ي

لمن كان من الموقنين ولقد علمنا حكم ّل ح نّها  قل  عهد قويم يسئلونك عن البيت

في كتاب ربّك  آيات ذلككّل  ينلوّ األعلى نبأ  اآلخرينب ّولين فسوف نحكماأل

 تنزيل من عزيز حكيم

 

 ن الّرحيم الّرحم  بسم اهلل

نّا ا  لعزيز حكيم اّل هو ا   ا لٓهال وا نّه  من عبادهاء سبحان الّذي ينّزل الكتاب على من يش

نّا نأذن فيكم ا  عدل مبين قل  ذن على قسطاسنحن نّزلنا الحكم من كتاب اإل

يقرض اهلل بالعدل فيحكم له في  يذمن ذا الّ  اهلل لتكفرون آياتب أنتم ا ن بالحكم

نا كمن يعرض من حكم ربّه قل سبحانه وتعالى آياتبآمن  من نّ ا  جر كريم وأب الكتاب

 هم ال يشعرون أولئكاهلل كمن يدخل النّار و آياتب مثل الّذين يكفرون عّما يشركون

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

العزيز القديم ولقد  هوا اّل  ا لٓه في الورقة المباركة عن يمين العرش ال ذكراهللالمص 

ّن الّذين ا  ن مام مبيا  نات من لدن بيّ  آياتمثل كّل  تاب من قبل منكلا فنا فيصرّ 

يكفرون بما نّزلنا في الكتاب وا ّن الّذين  هم المهتدون أولئكفبالحّق  اهلل آيات اتّبعوا

اتّبع و هآياتباهلل وآمن  المؤمن في كتاب ربّك منا نّما هم المشركون  أولئكف من قبل
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 لد منالّذكر  حكم
ّ
صراط ربّك في  ّن هذاا  لهم المهتدون و أولئكّن ا  قل ي

 من لدنّا على حكم بديع مريلقي األ وات واألرضالّسم  

 

 ن الّرحيمم  بسم اهلل الرحّ 

ا اّل  ا لٓه نّه الا  و وات وما في األرضيعلم ما في الّسم   يالّذي نّزل الّروح في قلب نّ ا  قل 

 هو ل
ّ
 حكم ما يوحى أن اتّبع  حميد غني

ّ
هو يعلم ما ا اّل  ا لٓه نّه الا   ن كتاب ربّكم ا لي

 كّل شيءحكم  القرآنحكيم ولقد فّصل في  وات وما في األرض واهلل عزيزفي الّسم  

 واهلل قو
ّ
 كرالذّ يشاّقوا  نّن الّذيا  مام حّق مبين ا  من لدن  يالوحاء قد ج نز قل اآلعزي ي

نا عبد مثل أ نّماا  م قل ظلم عظي أصحابهم  أولئكاهلل ف آيات بعد ما قد سمعوا

اّل اهلل ربّكم ا  وا اّل تعبدأاء الحمر ثمّ  الّصفراءثّم اء ن شجرة البيضمعو بواب يداأل

 ن لعلّكم تهتدونالّرحم  

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

نّا ما ا  من المنذرين و الّذي نّزل الّروح على قلبك لتكوننّ  ربّكا سم  اقرء كتاب ذكر

وا ّن ربّك القوم الّذين من قبل ال يسجدون  ناآياتؤمنوا بين أاّل ا  حرف بتلك األ نريد

ثنين ا   ينا لٓهعون ّن الّذين يدا  تصرفون  ىنّ أفهو ا اّل  ا لٓه بالقسط ال مةيحكم يوم القي  

يتلو  يّن هذه سبيلا  قل  النّار لخالدون أصحابهم  أولئكقد كفروا باهلل جهرة و

 الحكم منفإّن  اءحكم الورقأن اتّبع  مالعزيز الكريهو ا اّل  ا لٓه كتاب اهلل وحده ال

 
ّ
 لمن قريبلدي
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 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

نتم من قبل اهلل أوتجحدون  ناآياتلك حكم ما تحكمون فبّن ذا  ترجعون و قل ا لى أين

النّار في كتاب ربّك  أصحابهم  أولئكو يختلفون لموقنون فويل لهم عّما كانوا

 خالدون

 

 م ّرحين البسم اهلل الّرحم  

 بعد ما قد أقمنا قسطا مبينااء الحكم تقديرا ونحكم بالعرش على المقّدرنا ا نّا نحن 

سم اإلا نّما ذّر قديما كّل  في العدل فلم يرون حكمأثا حديشأن  من مرألبا واتالّسم  

 هو قد كان ذو حكما اّل  ا لٓه نّه الا  العبد شأن  من حكم الخلق فسبحان اهلل ربّك

هو فاذكروه في ا اّل  ا لٓه الاء الحمر ة اهلل يدعو من ورقةنا ذكر من بقيّ أ ا نّنيبديعا قل 

 
ّ
 النّهار ذكرا كثيرا طرفي

 

 م ن الّرحيبسم اهلل الّرحم  

 يبعونقل فاتّ  سم من باطن الحكم في حكم ربّك هذا صراط بديناك اإلعطيأا نّا 

ن أاب فقد فرض في الكت ذكراهللب دظ من حاالحكم لفرض في كتاب حفيفإّن 

ئه اقبل يوم ندالّذكر  يعرفونوا ّن الّذين  يخرجه من بينه حكم من اهلل العزيز الحكيم

وا نّه  مام مبينا  من لدن  لهو الّسرّ وا نّه  استقاموا على الّصراط من حكم لوح مبين فقد

 قسطاس قويمكّل  لهو العدل في
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 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

يتّبعون  ّن الّذينا  ّول في حكم لوح مبين قل ف األل بالحرسم المجلّ لهو اإلا ّن هذا 

في الّذكر  نزل في يد يكفرون بماوا ّن الّذين  هم المهتدون أولئكفبالحّق  اهلل أمر

 ا لٓه الوا نّه  وات واألرضغيب الّسم   ربّك يعلموا ّن اهلل المون الّظ  هم أولئكنا فآيات

 هو لا اّل 
ّ
ا ليك  لبديع ال يعلم تأويل ما نزّ  شأنكّل  صراط اهلل فيا ّن هذا وحميد  غني

 لى غير وجه ربّك ال ينظرونا  الّذين  فئدة عباد اهللاّل رجال األا  

 

  ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

ّن ا  فاعبدون و اهيّ ا  هو قل ا اّل  ا لٓه من شطر البيت في المسجد الحرام ال ذكراهللالمص 

 شأن قو ربّك في كلّ ا سم  حّج البيت فرض لمن كان على عهد ذكر
ّ
ا نّما حكيم  ي

 كان اهلل ربّك لقوولدنّا من الّذكر  ربّك حكما سم  ذكرأيّام  ين فيدّ ال
ّ
ّن ا  حكيم  ي

كثرهم أّن ا  كثرهم ال يعقلون وأفإّن  القرآنبآمنوا  نأ نا وقد علمواآياتبالّذين يكفرون 

نا يديأبين  ا عملواهنفخ في الّصور يحشر الكّل فيوا ذا  ال يشعرون في حكم اللّوح

 ممدوداء ا بعد صّف مثل خيط حمرصفّ 

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

 هو العلا اّل  ا لٓه نّه الا   يالرّوح بالعدل في قلب سبحان الّذي نّزل
ّ
 ؟؟؟ الحكيم ي

 مرهمأحدا وأ فال تجب ياتاآلذ يسئلونك من حكم ا  مام مبين وا  الوحي من لدن 

  منشيء  كلّ  كامحأه ّول فيلى حكم العدل في كتاب األا  ربّك بإذن 
ّ
لقوم لدي

 نا ويدخلون بذلك في حكمآياتالنّاس في  ّن في كلمة الجواب ليختلفا  رون ويتفكّ 
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حرف التّوحيد ما سئلوا حكم في كتاب أحكم ربّك في  جبأحرف قليل ولكن كّل 

 ك وكان اهلل ربّك لسميعا عليماآياتنّا لنعلم حكم الكّل في ا  مستتر ول ربّك فرض

 

 ن الّرحيمّرحم  بسم اهلل ال

عيسى ابن  المسيحا نّما قد نزلت من لدنّا لقوم يعقلون قل  القرآن آيات المر تلك

فلنفسه آمن  قل من ذن لمستقرّ لذلك في مقعد اإلوا نّه  ياتاآلبتلك آمن  مريم قد

مة لمن نّه في يوم القي  ا  و ومن يعرض من حكمنا لن يجد في الكتاب لنفسه حكما

من ربّك يلقي األمر  األرضو واتصراط ربّك في الّسم  هذا ا ّن والخاسرين لمحشور 

 هو الا اّل  ا لٓه بين الكّل بالعدل ال مةيحكم يوم القي  وا ّن ربّك اهلل العزيز الحكيم 
ّ
 غني

اهلل  داللّوح هدى وبشرى من عنأحكام  من قبل الحميد ولقد فّصلنا في الكتاب

 لقوم يسمعون

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

وا نّه  مبين محّمد رسول اهلل في حكم قسطاس نلد في يوم العهد من ذكراهلل المص

 لعل
ّ
 ول ي

ّ
لقد كفر الّذين قد و ن عظيمآمن حكم قر وات واألرضاهلل في الّسم   ي

المشركون وكذلك قد كان حكم اهلل  هم أولئكنقضوا عهد اهلل في يوم الّطاغوت و

 ل لحكمه تنزيل من لدن علمبدّ  هو الاّل ا   ا لٓهنّه ال ا  ربّك ا سم  ذكرأيّام  في
ّ
م يحك ي

 وصبلف نفس أكبر سبعون األ ولقد بايعوا في حجّ 
ّ
ين بيّ محّمد رسول اهلل وخاتم النّ  ي

شهيد عليم قل يا أيّها  فئة قليلة واهلل اّل ا  اهلل  وف بعهدياهلل فلم  نزل الفتنة من عند ذاا  و
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 تنة مثل الّذين من قبلكم فحينئذالف ال تعرضوا من حكم اهلل فتدخلوا باب ألالم

 كم خاسرينأنفس لىا  قلبوا نلت

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

ذلك  نّ ا  تعلمون وأنتم  اهلل بعد ما آياتب في كتاب بديع قل كيف تكفرون ذكراهلل

الّروح بالعدل  لنزّ  يذتعرفون فوالّ أنتم  لهو الحّق بعد ماوا نّه  تقرؤنأنتم  حكم بعد ما

 نا ال يسجدونآياتسمعوا ا ذا  نّهما   يشعرون ونّهم قوم الا  

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

مرنا أ مدينهل أ ائفة منطوكذبوا  ذن ربّك في وعد مستقرّ ا  اقتربت الّساعة من 

كتاب ا ّن هذا ولمستتر  النّار في حكم الكتاب أصحابهم  أولئكهم فائهوا أواتّبعو

ّن اهلل ربّك يعلم ما في ا  و ب بديعذن ربّك في كتاا  حكمه من  ربّك يقرء لكلّ 

 لهو  ا اّل  ا لٓه الوا نّه  وات وما في األرضالّسم  
ّ
اهلل  آيات اتّبعواوا ّن الّذين  حميد غني

من  القرآنقد وعد اهلل في  يتلجنّة الّ اتلك  الوارثون هم أولئكفي حكم اليقين ف

 قبل واهلل قو
ّ
 عزيز ي

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

 هو العلا اّل  ا لٓه على البحر الاء الورقء ان اسمع ندأ
ّ
الفلك  ييجر الحكيم هو الّذي ي

واهلل عزيز األمر  حكم من ّن لكّل شأنا  في الحين بريح ما يرسل من شطر البيت و

 ينّزل يذفارهبون هو الّ  ا يّاياّل هو ا   ا لٓهال الّطور  فيالّذكر  قد كلّماآلن  حميد قل
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 القرآنآية  قرؤاا ذا  فيمحكمات مبين فك اتآيمن حكم الكتاب في سبع األمر 

أنتم فإذا  قرؤا في الكتابوا ذا  هوا اّل  ا لٓه نّه الألتؤمنوا  الّشجرة حكم النّار عن يمين

 وهذا الفتى العربالّطور  الّشجرةفرق بين يتعرضون هل الحكم ل حينال في
ّ
 قل ي

 بين حكم اهلل وكّل له ساجدونشأن  ق فيرسبحانه وتعالى ال نف

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

  اقرء كتاب الّروح من
ّ
نزل عليك وا ذا  حميد واهلل عزيزبالحّق آلت  اهللأجل  فإنّ  لدي

هو ينزل ا اّل  ا لٓه الوا نّه  ربّك لسميع عليم اهللفإّن  ذن لمن شئت بالعدلأالحكم ف

 جمعهمأّن في ذلك الباب فليدخل الّسابقون ا  حفيط و في كتاب كّل شيءحكم 

وا ّن من حكم قديم شأن  كلّ  نّك لتلقى الحكم فيا  عزيز قديم و حكما من لدن

 هو العزيز الحكيما اّل  ا لٓه وات وما في األرض اليعلم ما في الّسم  ربّك 

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

 ذكراهللالنّاس  ءاتنزيل من لدنّا على صراط قويم ولقد ج القرآنحرف أالمرا تلك 

ّن ذلك ا  وا يّاه  اّل ا  وا اّل تعبدأ ون والمرسلون من عند اهلليّ النّباء ا جقا لممصدّ بالحّق 

نّا من لديلقي األمر  وات واألرضفي الّسم   صراط ربّكا ّن هذا ولهو الحّق المبين 

ا اّل  ا لٓه رض الياقوت تتلو الكتاب ربّك الأنبتت في  مستقيم تلك شجرةعلى صراط 

 هو العل
ّ
 آياتب لعّل النّاس كّل شيءك الكتاب حكم القديم ولقد فّصلنا في ذل ي

في أّم الكتاب  آيات كمأنفس وات واألرض وخلقّن في بدع الّسم  ا  ليوقنون و اهلل

  شكورّو عف ذي لكلّ 
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 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

الّذين يقيمون  نّ ا  فاعبدون وا يّاه  هو قلا اّل  ا لٓه نس الالورق األ في ذكراهللحم 

في الّصور نحشر المجرمين  نفخوا ذا  كثرهم ال يعقلونأفإّن كر الذّ  يدي ة بينالّصلو  

فريقا يدخل جنّة النّعيم بحكم  في حول الّصراط وفي الحين نحكم بينهم بالعدل

 هو ذو منّ ا اّل  ا لٓه الوا نّه  اءمن عباده ما يش ّن اهلل يغفرا  ال أربّك وفريقا في الّسعير 

ن يؤمن ومن أاء فمن شه آياتاهلل بإذن  عليكم ة اهلل يتلومن بقيّ  عبد ا نّنيم قل قدي

 ّن اهلل لا  و ليكفراء ش
ّ
من  عزبهادة ال يواهلل عالم الغيب والشّ أجمعين  عن النّاس غني

 هو الا اّل  ا لٓه وات وما في األرض الفي الّسم   شيء وله ما علمه
ّ
 الحميد غني

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

أنتم ما ون حكم منّكم لتعلا  ن ال تشركون والّرحم   ربّكم آياتب يا أيّها المأل قل

أنتم  ما بعد لكم في الحكم تؤمنون فماأنتم  نّكم لتفترون على اهلل بعد ماا  وتكسبون 

 توقنونأنتم  بون حكم اهلل بعد مانّكم لتكذّ ا  تفترون و

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

 للنّاسفرضنا  قدوا نّا نحن  سبحان الّذي نّزل الّروح بالعدل في حكم قسطاس مبين

 اهلل قووالّذكر  عهد
ّ
 اهلل كمثل الّذين يجاهدون في آياتب عزيز مثل الّذين يؤمنون ي

  بين
ّ
جنّات عدن من قطعة الياقوت فيها  الفائزون همل أولئكّن ا  اهلل بالعدل و يدي

فيها  تقد اعدّ ء الما خلق اهلل من اآلكّل  اءالّزجاجة حمر رض مثلأواء عرش من الم

البدع لن يقبل  آياتب يكفرونوا ّن الّذين  لمؤمنين لمكتوبلربّك  نعم المقام عند
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هم الخاسرون هذا كتاب اهلل يحكم بينكم بالعدل فما  أولئكوشيء  عملهم من

 لكم كيف ال تؤمنون

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

العرش اء في تلق بد ربّكن اعأهو ذكرا كثيرا ا اّل  ا لٓه ن اذكر ربّك في حين الّزوال الأ

 صراط اهلل العلن يالكتاب حس مرقد حكم اهلل في
ّ
ألقي  ثّم اتّبع حكم ما الحميد ي

لهو الّسّر في الّسطر وا نّه  في حكم قسطاس مبين نّه لهو الحّق إمن كتاب ربّك فا ليك 

من لدن  يالوحاء قد جاآلن  حميد قل واهلل عزيز يءالمجلّل لن يحيط بعلم اهلل ش

 م حماا  
ّ
نّا إفأحد  ال تخف في سبيل ربّك منواإلذن وم ن ادع النّاس ليأمبين  ي

 واهلل قوبالحّق األمر  لنحفظ
ّ
 حكيم ي

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

 اقرء باسم ربّك اهلل العل
ّ
 ا لٓه األرض ال وات وما فيالحميد هو الّذي له ما في الّسم   ي

 هو الا اّل 
ّ
ّن اهلل ربّك ا  و من كتاب حفيظاا ليك  ىحكم ما يوحأن اتّبع  الكبير غني

عدل ذّرة واهلل  ظلموم ما اليو وات واألرض وما كان النّاس بالقسطم  ب السّ يعلم غي

اّل ا  ّكر بحرف منها حكام اللّوح وما يتذأ عزيز حكيم ولقد فّصلنا في الكتاب من قبل

 عباد اهلل الّسابقون
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 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

فاعبدون مثل  اهيّ ا  هو ا اّل  ا لٓه ال الّصفراء الّشجرةعن اء رقة الحمرللو ذكراهللالمص 

ا ليه  هلل وكلّ األمر  قل اهللا اّل  ا لٓه ال كّل شيءوات واألرض كمثل خلق خلق الّسم  

  بين نفس وما عملتكّل  نفخ في الّصور نحشروا ذا  ليرجعون
ّ
ا اّل  ا لٓه الوا نّه  اهلل يدي

فّصلنا في الكتاب من قبل حكم الباطن في  م ولقدغفور رحيوا نّه  هو يحكم بالعدل

نّهم يبايعون اهلل يد ا  ربّك ا سم  ّن الّذين يبايعون ذكرا   واهلل خبير عليم القرآنبعض من 

  ؤمنونالنّاس ال يأكثر  نّ أّن في يوم العهد اهلل يعلم لصادقون أل نّهمأاهلل تشهد 

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

ّن ما ا  ون الّساجدين على قلبك لتكونّن مشأن  كلّ  الّروح فيالحمد هلل الّذي ينزل 

لن يحيط بعلمه نفس  لنفسك حكم يّن كلمة الوحا  نّزل في الكتاب حكم النّاس و

هم  أولئكبين النّاس بالعدل ف ؟؟؟اهلل  آياتّن الّذين اتّبعوا ا  م قل واهلل عزيز حكي

 هو لقوا اّل  ها لٓ  وات واألرض اليعلم غيب الّسم  المهتدون وا ّن اهلل 
ّ
أن اتّبع  عزيز ي

 هو لا اّل  ا لٓه نّه الا  من ربّك ا ليك لقي ما أ حكم
ّ
الّروح في  لقىأ حكيم هو الّذي غني

 وجه قريبكّل  صدرك من

 

 م ن الّرحيبسم اهلل الّرحم  

 حكيمنزل باألاآلن  الحكم فيا ّن 
ّ
 من األمر لهو الّروح في كلموا نّه  مر من لدن على

  ّن حرفا مّما نزل منا   قل عزيز حميد ىلد
ّ
ما واآلخرة من حكم  عندي كبر شأناألدي

في حكم لوح  القرآننّك لتلقى ا  و حميد ؟؟؟ ّن ذلك تنزيل منالكتاب أل يبدع في
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صراط ربّك في حكم  ىلعلوا نّه  ربّك ذو عّز كريم ّن ذلك حكم من كتابا  حفيظ و

 قسطاس مبين

 

 ن الّرحيم بسم اهلل الّرحم  

المحكمات هدى  ياتاآلب كرالّروح من ربّك اهلل الّذي يرسل الذّ  قد نزلاآلن  قل

اّل هلل ا  شأن  يعلم حيث يجعل حكمه وما الحكم في ة اهللّن بقيّ ا  وبشرى للمؤمنين قل 

الوالية في الفؤاد من حكم ربّك قد فّصلت على ا نّما  لكم كيف ال تتذّكرون فما

في  ّن الواليةا  عباد خاضعون قل نحن  وا نّا اّل هللا  شأن  فياألمر  صراط قويم وما نرى

نكّفر عنه سيئاته وندخله في  ن يؤمنأاء عدل مبين فمن ش يمن حكم ذ يصدر

 عرش كريم ظلّ 

 

 م ن الّرحيبسم اهلل الّرحم  

المؤمنون الّذين ا نّما  فاعبدونا يّاه  هو قلا اّل  ا لٓه في الورقة الّزيتون ال ذكراهللالم 

هم  أولئكالّصالحات على هذا الّصراط و لغيب ويعملوناأيّام  يؤمنون بذكر ربّك في

نهار سبعة أربّك بإذن  فيها يلهم الفائزون جنّات عدن تجر أولئكّن ا  المهتدون قل و

ذلك  نّ ا  يل كثيرا واللّ  يهو ثّم سبّحه في ثلثا اّل  ا لٓه فيها من حكم الورقة ال يدعون

 االّزوال فكرا خفيّ شأن  في
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 ّرحيم ن البسم اهلل الّرحم  

هو ا اّل  ا لٓه ال كتاب قد نّزلت من لدنّا لقوم يسمعون قل الحّق من ربّكا ّن هذا 

اذكر ربّك في وجه العدل و محيطا كّل شيءبالعدل وكان اهلل ربّك باء يحكم ما يش

وا نّه  صراط ربّك في لوح حفيظا ّن هذا ومبين  هو ذو عدلا اّل  ا لٓه نّه الا  المرقد اء تلق

 لد منيلقي األمر 
ّ
هو ا اّل  ا لٓه ال كّل شيءيعلم وا ّن ربّك قسطاس قويم  على حكمي

 العزيز القديم 

 

 ن الّرحيم بسم اهلل الّرحم  

ما تدعون يدخل يوم و وماأنتم  هو ماذا تعبدون قلا اّل  ا لٓه في الحين ال ذكراهلل طسم

ا ّن هذا و ء عّما كنتم تعملونياهلل بر نّ ا  مون قل ال تعلأنتم  يمة في النّار الّتالقي  

 مرفي ريب من األا ن كنتم  كثر النّاس ال يشعرونأ على حّق شأن  كلّ  ين فيالدّ 

 فادعوا من دون اهلل ما ال يسمعون وال يعقلون

 

 ن الّرحيم بسم اهلل الّرحم  

نّا ا  ذن وبحكم اإل نّا له لعاملون ولقد مننّا عليك على البحرا  نّا نحن نّزلنا الحكم وا  

نّا نحن طايفون في إالمنام ف لة الخسوف على حكمل رأيت في ليهلمرسلون 

ظهر المرقد اء ّن تلقا  في وسط البيت و ّن مرقد محّمد رسول اهللا  المسجد الحرام و

تلو أل اهلل آهر مرقد الّظ  ةلقد كنت في الّصلو   ا نّيو لمستقرّ  ربعة منهمأل اهلل آمرقد 

 مرقد جعفر ابن محّمد ابن علاء اهلل تلق كتاب
ّ
المرقد حجج أهل  لحسنخ اأابن  ي

كّل  اهلل بهم ئّمة العدل في كتابأ أولئكّن ا  وات واألرض وعلى من في الّسم   اهلل
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  ١5٦ 

في الّشهر الحرام  ن اكتب حكم البيت للبيتأحكم ليعدلون كّل  الخلق على

  م بينّن المقدّ ا  واء وحكم المراقد حرف اله
ّ
 هو قلا اّل  ا لٓه كلمة العدل ال اهلل يدي

 في ذلك الكتاب ليعلم النّاس حكم ربّك من ليكا  أوحينا  وكذلك قد فارهبونا يّاه 

 
ّ
 لمن قريبلدي

 

 ن الّرحيم بسم اهلل الّرحم  

وا ّن  اه فاعبدونيّ ا   هو قلا اّل  ا لٓه ال الّصفراء الّشجرةعن اء الورقة الحمر ذكراهللالمرا 

ذ ا  ذين لّ المؤمنون اا نّما هم العابدون  أولئكف ة اهلل حّجة ربّكيؤمنون بذكر بقيّ الّذين 

 لباسا لتسكنوا من فضل اهلل ولتكونوا ار اللّيل وجعلهاهلل يقدّ و لتصمتون ياتاآلقرء 

ن اتّبعو حكم أمن قبل  البيع والّربوا في الكتابأحكام  لمن الّساجدين ولقد فّصلنا

يلقي األمر  وات واألرضربّك في الّسم   صراطا ّن هذا واهلل بالعدل لعلّكم تفلحون 

 دنّا على قسطاس مبينمن ل

 

 ن الّرحيم بسم اهلل الّرحم  

ا نعلم نّ إال تشركون فو ن ادخلوا البابأمر اهلل وال تكفرون أن اتّبعوا أالمأل قل يا أيّها 

ّن ذلك ا  الكتاب ما ال تعلمون و نّكم تقولون في حكما  ال تعلمون وأنتم  حكم ما

 ال تشعرونأنتم  ن مابون في حينّكم لتعذّ ا  ال توقنون و نتمأكلمة النّار و
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 ن الّرحيم بسم اهلل الّرحم  

ّن في تلك ا  و فاعبدونا يّاه  هو قلا اّل  ا لٓه الحّق البالحمد هلل الّذي نّزل الكتاب 

هم المهتدون  أولئكاتّبع حكمه فو ذكراهللبآمن  مثال لعباد اهلل الموقنين منأ ياتاآل

د حّقت عليه كلمة العذاب وكان ة اهلل فقبقيّ  العهد ربّك مجرماا سم  بذكر يأتمن 

 وات واألرض يتلو كتاب ربّك في كلّ لهو الحّق في الّسم  وا نّه  لغفور ودود اهلل ربّك

 هم الّسابقون أولئكنا وآياتبآمنوا  شأن واهلل عزيز حميد تلك القرى قد

 

 ن الّرحيم بسم اهلل الّرحم  

يلقي األمر  هو اّل ا   ا لٓه اله وا نّ  سبحان الّذي نّزل الّروح في الحين لكنت من الفائزين

 هو لا اّل  ا لٓه الوا نّه  من عبادهاء على من يش
ّ
أحكام  لقد كفر الّذين اتّبعواو حميد غني

 لا   يوحأحكم ما أن اتّبع  اهلل عزيز حكيمو البدع آيات ّن من بعد ما قد سمعواالّظ 
ّ
 ي

 ين عبادععرض أوأحد  ال تخف في سبيل ربّك منو هوا اّل  ا لٓه نّه الا  من ربّك 

بالعدل وما اليوم ظلم عدل ذّرة واهلل  الكلّ ن مة بيالقي   نّا لنحكم يوما  الجاهلين و

هدى وبشرى لعباد اهلل  كّل شيءأحكام  نّزلنا في الكتاب عليم حكيم ولقد

 الخاشعين

 

 ن الّرحيم بسم اهلل الّرحم  

اء مثل شجرة الّسين طقليرجعون قل من نا ليه  نّا هلل وكلّ ا  مر قد نّزل الّروح باألاآلن  قل

 نّه لولإالمحكمات ف ياتاآلتلك 
ّ
 قو على الحكم واهلل ي

ّ
صراط ا ّن هذا وعزيز  ي

ذن نّك لتلقى اإلا  سبحانه عّما يصفون واألمر و وات واألرض له الخلقربّك في الّسم  



  من آثار حضرت نقطه اولى  –كتاب الروح 

  ١5٨ 

نّا لنحكم بين ا  الكتاب لمستتر وأّم  في كّل شيء ّن حكما  في حكم قسطاس مبين و

 شاهدون لكلّ وا نّا نحن  طالعالمين بالقس

 

 ن الّرحيم بسم اهلل الّرحم  

  في بين مةلكّل يوم القي  اّن ا  مره ول ألّن ذلك حكم من كتاب ربّك ال مبدّ ا  
ّ
اهلل  يدي

لى وجه ذكر ربّك ا  بالعدل وكّل  مراأل ينزل الّروح يومئذ قد قضوا ذا  ليسجدون

ربّك أيّام  كان النّاس في بما نمبيّ  اهللو يعمل بما ينزل في كتابهكّل  ينظرون قل

على شأن  كلّ  الحكم في يوات واألرض يلقالّسم   صراط ربّك فيا ّن هذا ويعملون 

 بتهمقد كذّ  القرآنحرف أ ياتاآلالّذين يقولون في حرف من تلك  نّ ا  مر مستقّر وأ

العذاب  هم ولكنّ من في األرض كلّ  يلنهداء ن ولو نشوبما كانوا يكذباء جز همأنفس

 هم المشركون أولئكالبدع و آياتب لّذين يكفرونقد حّقت ل

 

 ن الّرحيم بسم اهلل الّرحم  

يتلو من ورقة  يلسبي ّن هذها  لتكونّن من المنذرين قل ا ليك  في الحيناألمر  نزلناأنّا ا  

لهو الحّق المبين وا نّه  ا اّل هو ا لٓه ال لكم اهلل ربّكم الحّق اّل اهلل ذ  ا  وا عبدتاّل أاء الحمر

لهو الّسّر في وا نّه  فاعبدون ا يّاه قلهو ا اّل  ا لٓه الاء الّسين الّشجرةباركة عن تلك ورقة م

 حكم العماء يتلو ؟؟؟ لهووا نّه  مام حّق مبينا  لدن  ؟؟؟ وات واألرضم  السّ  ملكوت

 ّروح فيلالحكم با ىلقتل كوا نّ  حين من حكم قسطاس مبينكّل  كتاب ربّك في

 بديعشأن  كلّ 

 



  من آثار حضرت نقطه اولى  –كتاب الروح 

  ١59 

 ّرحيم ن البسم اهلل الّرحم  

لكتاب قد نزل من  نّها  هو العزيز القديم وا اّل  ا لٓه ّول الالم ذلك حرف من كتاب األ

وات وما في األرض ما في الّسم   يعلموا نّه أحد  مام حّق كريم لن يحيط بعلمها  ن لد

اّل اهلل الواحد ا  م خلق سه حكم اإلما نزل في سبحانه وتعالى عّما يصفون في كلّ 

  ما يوحىحكم أن اتّبع  القديم
ّ
هو العزيز الحكيم وال ا اّل  ا لٓه نّه الا  من عند اهلل  ا لي

 مينأنفس كّل  ة اهلل منحّق بقيّ  ذمن الخلق ثّم خ حدتبايع أل

 

 ن الّرحيم بسم اهلل الّرحم  

من عباد  عرضأاّل حكم الخالص وا  أحد  حكم ربّك في كتاب مبين وال تقبل من

ذّرة  ما اليوم ظلم عدلو مة بين الكّل بالعدليوم القي   ييقضوا ّن اهلل اهلل الجاهلين 

 واهلل 
ّ
ويذّل من يشاء بحكمه وا نّه بذكره اء يش هو يعّز منا اّل  ا لٓه الوا نّه  حكيم غني

 يعطي الملك على من يشاء بذكره 
ّ
هو ا اّل  ا لٓه الوا نّه  اءويمنع الملك عّمن يشلغني

 لقو
ّ
هذا  بحر وما يبدع فيه وحكملاا وات واألرض وخلق هذّن في بدع الّسم  ا  و عزيز ي

من اهلل لقوم يتفّكرون  ناتبيّ  آيات كمأنفس وما يخلق فياء الفلك المسّخر فوق الم

 ذلك الكتاب هدى وبشرى لعباد اهلل المؤمنين في القرآنأحكام  ولقد فّصلنا

 

 ن الّرحيم بسم اهلل الّرحم   

موالهم أنفقون ي بدون مثل الّذينفاعا يّاه  هو قلا اّل  ا لٓه الالّطور  عن يمين ذكراهللهذا 

هم الوارثون  أولئكفي الّرضوان و كمثل الّذين يغرسون شجرة الخلدالّذكر  في سبيل

النّهر ثّم تخرج الثّمرات  ييلقى الوجه فيها ثّم يجر رض ياقوتأجنّات قدس في 
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 روح حيوان من قطعة اللّؤلؤ لم تر عين من قبلها يمثل جمال ذ منها قل فيها عرش

 يوجه اهلل يحك ات من نوررائك العدن حوريّ ن على األن فيها قد استويثل ما زيّ بم

خلق لحظات  الفرد الحكيم في جمعّن تبارك اهللأن من أالشّ كّل  حدى منهنّ ا  كّف 

نرى مقامهّن ونحكم فيهّن ولو ظهرت في ي عينهّن قل فوالّذي نّزل الّروح في قلبأ

 ّن اهلل قدا  ليهّن وقالوا ا  الخلق كّل  ذبوامنهّن قد انج بداع لحظة عينملكوت اإل

 نفسه سبحانه وتعالى لو نقول حرفا من كتابهّن ليصعقّن من في بنوراآلن  لحظنا

ّن ذلك لهو الحّق ا  ال أ ّن ذلك لهو الفوز الكبيرا  ال أوات واألرض في الحين الّسم  

نزل ئدة الخلق وما يفأّن ذلك لهو الّسّر في ا  ال أ ّن ذلك لهو الّشأن البديعا  ال أن اليقي

 كتاب ربّك اهلل العل محكمات في آيات كّل ذلك مرمن األ
ّ
 الحكيم ي

 

 ن الّرحيم بسم اهلل الّرحم  

لقد  المألقل يا أيّها  هو العزيز القديما اّل  ا لٓه نّه الا  بالحّق  نّزل الّروح تبارك الّذي

مام ا  ة اهلل لعهد بقيّ  ذكراهلل يبايع أن هآياتباهلل وآمن  فرض في الكتاب لكّل نفس قد

مرقده عرش  ين تأتأالّذكر حكم ربّك فرض  أيّام عدد ن لم تدركا  عدل حكيم و

 ل وكان اهلل ربّك يءعرض لن يقبل من عمله شأعّز كريم قل ومن  ربّك مقعد
ّ
عن  غني

في الكتاب واهلل خبير  اّل بحكم ما نّزلناا  ت ن يدخل البيأ حدالعالمين ولم يحّل أل

حكم  يالحكم لذكرفإّن  ة اهللعبد بقيّ ي موا بين يدها النّاس ال تقدّ عليم قل يا أيّ 

 مام حا  
ّ
  كّل الحكم من نّ ا  قديم و ي

ّ
ة فرض من اهلل العزيز كمثل حكم الّصلو  لدي

 الحكيم
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 ن الّرحيم بسم اهلل الّرحم  

فاعبدون ا يّاه  قل هوا اّل  ا لٓه الالّطور  المباركة عن يمين الّشجرةفي  ذكراهللالمص 

يديهم واهلل عزيز أيبايعون اهلل يد اهلل فوق  نّهما  ربّك ا سم  ّن الّذين يبايعون ذكرا  قل 

 ناآياتّن لهم مقاما كريما قل من يكفر با  سيحضرون عرش ربّك قل  ّن الّذينا  حكيم و

كيف تجيبون يوم  الفرقانأهل  من المألليم يا أيّها أمة من عذاب نذقه يوم القي  

  مة بينالقي  
ّ
كم أنفس اءهوأنتم بأنات والبيّ  ياتاآلب ذكراهللفال جائكم رسل أ اهلل يدي

لكم كيف ال  يعدل ما يظهر من عصا موسى فما يةآالكتاب  فمن كان فيأبون تكذّ 

 اهلل قليال آياتب تشعرون

 

 ن الّرحيم بسم اهلل الّرحم  

ابقين قل لعباد اهلل السّ  بالعدل بذكره القرآناّل حكم ا  طه ما نّزلنا عليك في الكتاب 

نا ال آياتنّهم با  و القرآنن يؤمنوا بأالنّاس  فحسبأن نا مؤمنيآياتالنّاس بأكثر  وما نرى

كيف  القرآنمنوا بما نّزل اهلل في آسالم واإل قد ولدوا في لى الّذينا  يفتنون انظر 

اهلل  ءااّل من شا  خرجوا من حكمه  قدكّل  من حكم الفتنة وكذلك يوم العدل افترقوا

 هو لا اّل  لٓها   نّه الا  
ّ
مرنا أقوا كّل قد صدّ  مثل موسىآية  ليكما  نزلنا أوا ذا  حكيم غني

ية لن يخطر بقلب آفتنّاكم ب لتفتنون ولقد منها لعلّكم بالحّق آية  كبرأنّا نّزلنا بالعدل ا  و

لباب لعلّكم األ يولأاهلل يا  أن اتّقواشأن  كلّ  سنّتنا في ه وكذلك قد كانلبشر عد

 اهلل لتكفرون آياتب كثركمأنزل حكم البدع فكيف لّما  ترحمون
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 ن الّرحيم بسم اهلل الّرحم  

 أناما تصفون و حكم الفتوى قل سبحان اهلل عّماالّذكر  أيّام حسب النّاس فيأالمرا 

ا ّن هذا ومن حكم قسطاس مبين  لى دين اهلل الخالصا  ة اهلل يدعوكم اّل عبد بقيّ ا  

حكم اهلل في الورقة اء من شجرة الحمريتلو  وات واألرضصراط اهلل في الّسم  

مثل الّذين يجاهدون في سبيل اهلل كمثل  فاعبدونا يّاه  هو قلا اّل  ا لٓه ال الّصفراء

 القي مة يوم نّا لنحكما  لهم الفائزون و أولئكّن ا  باب وكّل  دخلون الجنّة مني الّذين

 واهلل ذّرة  بالقسط وما اليوم ظلم عدل
ّ
حي من كتاب الو حكمأن اتّبع  حميد غني

 هو لسميع عليما اّل  ا لٓه الوا نّه آلت  اهللأجل  فإنّ  اإلذن

 

 ن الّرحيم بسم اهلل الّرحم  

اهلل  آيات ّن الّذين يتّبعونا  الّذي نّزل الّروح في الحين على حكم عدل قويم  سبحان

 اهلل لم يعدل بين النّاس كلمة نّ ا  هم المفلحون ولقد كفر الّذين قالوا  أولئكمن لدنّا 

نسان من خشية اهلل كّل اإلو من الخلق أحد قل لو كنّا نريد نحكم العدل لن يقوم

مة هو يحكم يوم القي  ا اّل  ا لٓه الوا نّه  وات واألرضغيب الّسم   يعلموا ّن اهلل ليصعقون 

وات واألرض صراط ربّك في الّسم  ا ّن هذا وبالعدل واهلل سميع عليم  اسبين النّ 

  منشأن  كلّ  مر فياألي يلق
ّ
 واتّن في بدع الّسم  ا  على قسطاس مبين ولدي

 من لدنّا في كتاب مبينبيّنات  آيات اءاألرض وما ينزل من الّسمو

 

 

 



  من آثار حضرت نقطه اولى  –كتاب الروح 

  ١٦3 

 ن الّرحيم بسم اهلل الّرحم  

وا ّن فاعبدون  اهيّ ا  هو قل ا اّل  ا لٓه الاء الحمر الّشجرةمن  الّصفراءللورقة  ذكراهللالمص 

العدل في قلوب  حرفأنّا نرسل إان فن التقى الجمعأ يوم اإلذن أوحى قدربّك 

 اهلل قوالخاشعين و
ّ
عرض عن حكم أمن كل من يوم العد عزيز مثل الّذين يعرضون ي

ل للّذين تالكتاب حكم الق نا فيضفر لقدو المونالّظ  هم أولئكّول وربّه يوم األ

 هم المشركون قل يا أيّها المأل هذا صراط اهلل في أولئكو يكفرون باسمائنا من قبل

نّك لتلقى ا  صراط قويم و من لدنّا علىشأن  كلّ  فييلقي األمر  وات واألرضالّسم  

 بديعشأن  كلّ  من قبل في القرآن

 

 ن الّرحيم بسم اهلل الّرحم  

نفخ في ا ذا و فارهبونا يّاه  هو قلا اّل  ا لٓه البالحّق  الحمد هلل الّذي قد نّزل الّروح

بين النّاس بالعدل واهلل عزيز ي هو يقضا اّل  ا لٓه الوا نّه  لى ربّك يحشرونا  كّل  الّصور

بالعدل الّذكر  واتّبع عهده آياتباهلل وآمن  من المؤمن في كتاب اهللا نّما حكيم 

كّل  ّن الحينا  المهتدون ولقد بلغ حكم ربّك في شرق األرض وغربها و هم أولئكف

قّل أهم في جمعأالنّاس ي شهيد عليم ولو شئنا لنهدوا نّه  نة محكمةقد هلكوا عن بيّ 

حكم ربّك وال تخف أن اتّبع  لقدير عزيز م حكمه وكان اهلل ربّكرك العلحين لن يد

وات واألرض وكّل قد يدينا ليستقّر ملكوت الّسم  أ ن حكمبيأحد فإّن  اهلل منأيّام  في

 فّصلناه في ذكر بديع

 

 



  من آثار حضرت نقطه اولى  –كتاب الروح 

  ١٦4 

 ن الّرحيم بسم اهلل الّرحم  

يا أيّها المأل  اهلل أن اتّقواقديم  تبارك الّذي نّزل الكتاب بالعدل في حكم عدل

 ا لٓه على البحر ال الّشجرةحكم  ؟؟؟ لعلّكم تفلحون ابالعدل ثّم ادخلوا الباب سّجد

 ويومئذ ال يفلحبالحّق  تيةآالّساعة  نّ إف ية لوجهقم الّصلو  أو يهو فاذكرنا اّل 

 مة يشهدلمستتر واّن في يوم القي  حكم الكتاب  في صراط ربّكا ّن هذا والمون الّظ 

 هو لا اّل  ا لٓه الوا نّه  ربّك في العرش حكمكّل 
ّ
فمن  دين اهللا ّن هذا شكور قل  غني

 ن يعرض وكان اهلل ربّك لأاء ن يدخل ومن شأاء ش
ّ
 حميد غني

 

 ن الّرحيم بسم اهلل الّرحم  

هو العزيز  اّل ا   ا لٓه نّه الأوات واألرض من لمن في الّسم  الّطور  عن يمين ذكراهللطسم 

بإذن  برارصحف األ في سمائهمأا لنكتب نّ ا  نا وآياتبآمنوا  يم قل تلك القرى قدالقد

 ةكرذت كّل شيءأحكام  في الكتاب ّن ذلك لهو الفوز الكبير ولقد فّصلا  ربّك و

وات واألرض يتلو من ورقة مراد ربّك في الّسم   ّن هذاا  وبشرى لعباد اهلل الخاشعين و

 ا لٓه وات واألرض اليعلم غيب الّسم  وا ّن اهلل يم العزيز الحك اهلل كتاب ربّكاء الحمر

 ال هوا اّل 
ّ
 هوا اّل  ا لٓه وات واألرض الهلل رّب الّسم  شأن  كلّ  فياألمر  الحميد قل غني

 العل
ّ
 الكبير ي

 

 ن الّرحيم بسم اهلل الّرحم  

ّن ذلك ا  و ذن تنزيل من لدن عزيز حميدكتاب كريم قد فّصل فيه حكم اإلا ّن هذا 

  ّول تنزيل مني الّسطر األلهو الّسّر ف
ّ
ّن ذلك لهو الحكم في ا  وعلى صراط قويم لدي
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  ١٦5 

اهلل ويفسدون  آياتب ّن الّذين يكفرونا  و ل في حكم قسطاس مبينكلم البدع قد نزّ 

ال يا أفلحون هم ال ي أولئكعليهم كلمة العذاب و في األرض بغير الحّق فقد حّقت

 لعلشأن  كلّ  فيوا نّه  وات وما في األرضاهلل يعلم ما في الّسم   ّن كلمةا  المأل أيّها 
ّ
 ي

 حكيم

 

 ن الّرحيم بسم اهلل الّرحم  

اه فارهبون هو يّ ا   هو قلا اّل  ا لٓه الاء الحمر الّشجرةللورقة المباركة عن  ذكراهللالمط 

أن  هو العزيز الكريما اّل  ا لٓه مره الأب الفلك يجرالّذي يرسل الّرياح من شطر البيت لي

كم ثّم أنفس اءهوأا من أخرجوحكم اهلل بالعدل و الفرقان ثّم اعلمواأهل  اهلل يا اتّقوا

ه آياتباهلل وآمنوا  المؤمنون الّذينا نّما لعلّكم تفلحون  ؟؟؟ل اهلل جاهدوا في سبي

بواب ليسلّموا عليهم ذكرا من اهلل العزيز األا سم  سمعواا ذا و كرواتّبعوا حكم الذّ 

 دينكّل  وما ينّزل اهلل فيه آياتمنت باهلل وآ واب قدبمثل األ نا عبدأا نّما  الحميد قل

ن أاّل ا  حكما أحد  لن نقبل من ذكراهللهو العزيز الحكيم يا ا اّل  ا لٓه نّه الا   يعلى قلب

ّولين هما في حكم الكتاب لمن المقّربين األنّ ا  حمد وأكاظم من بعد  آياتب يؤمن

 لمسطور

 

 ن الّرحيم بسم اهلل الّرحم  

 اّل هو العلا   ا لٓه ل الّروح باألمر في الحين السبحان الّذي نزّ 
ّ
حرف أالقديم مثل  ي

  الحين قل في بشيءاهلل ربّك أراد  ا ذا ق األمرلبدع كخلا
ّ
لموجود لن يعرف لدي

 وا ّن الّذيناّل هو ذو لطف عظيم ا   ا لٓه نّه الا  حكم ربّك في البدع شأن  في الخلق
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  ١٦٦ 

ا نّما  الجحيم أصحابهم  أولئكوشأن حكم  اهلل لن يقبل منهم في آياتب يكفرون

 منآحكم البدع و ّول من سمعأّن ا  اهلل ليسجدون و آيات سمعواا ذا  المؤمنون الّذين

 ّولين لمسطورن األّم الكتاب لمن المقّربيأ نّه فيإربّه ف آياتب

 

 ن الّرحيم بسم اهلل الّرحم  

 يأخذ ّن كلمة اهللا   نّه لحّق يقين ولقد كفر الّذين قالواا  األمر  نزلناه في حينأنّا ا  

ّن الّذين يجادلون ا  وقل سبحانه وتعالى عّما يشركون  القرآنمن حكم  ياتاآلحرف أ

 الّشجرةسة من مقدّ تلك ورقة  ؟؟؟ كثرهمأفإّن  في الّسفينة من غير حكم الكتاب

 العلبإذن  المحكمات ياتاآلبتنبت اء الحمر
ّ
ّن في حكم شهر الحرام ا  الحكيم و ي

 من كتاب ربّك اهلل العزيز الحميدبيّنات  آيات ما نزل حول البيتوي والمشعر والهد

 البدع تنزيل من عزيز حكيم آيات ض في الكتاب حكمرف لقدو

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

العزيز الحميد  اّل ليؤمن من في المشرق والمغرب باهللا   ياتاآلما نّزلنا عليك  طه

وا ّن  يعدلونلقوم  هدى وبشرى يءكّل شأحكام  ولقد فّصل في الكتاب من قبل

ا اّل  ا لٓه نّه الا  من ربّك  الفضل الوحدة قد كتب عليهمأيّام  فيالّذكر  يتّبعون الّذين

 هو ل
ّ
ا يّاه  قل ا اّل هو ا لٓه ال واألرض واتصراط ربّك في الّسم  ا ّن هذا وعزيز  غني

من  القرآن في يكمثل الّذين يكفرون بالوح اهلل آيات بونفاعبدون مثل الّذين يكذّ 

هو ا اّل  ا لٓه وات واألرض الربّك يعلم غيب الّسم   نّ ا  و المونالّظ  هم أولئكّن ا  قبل و

 لغفور شكوروا نّه  مة ربّك يحكم بين النّاس بالعدلالقي   ّن في يوما  و
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  ١٦٧ 

 ن الّرحيم بسم اهلل الّرحم  

 عليم يا واهلل حكيمشأن  كلّ  نحن قد فرضنا عليك في الكتاب كلمة البدع في ا نّا

  ن واشهدوا بيناهلل ربّكم الّرحم   أن اتّقوا أيّها المأل
ّ
ربّكم كلمة العدل هل  اهلل يدي

كتاب اهلل شأن  كلّ  ثّم يتلو في نيعجميبداع مثل الّذي رشد في األفي اإلآية  تعدل

  بلساناء ما ش
ّ
لم يعدل من حكم ربّك تلك االية حكم  قويم كاّل وربّكعربي

لو اجتمع من  يعليم فوربّك الّذي نّزل الّروح في قلب يدوات واألرض واهلل شهالّسم  

 مثل ما نزل من يديك لن يستطيعّن ولن يقدرنّ آية  ن يكتبواأاألرض و واتفي الّسم  

بحكم  كفىحفيظ و ّن ذلك حكم اهلل في كتابا  لو كان الكّل على البعض ظهيرا وو

 ة اهلل خير شاهد ووكيلربّك عدل بقيّ 

 

 ّرحيم ن البسم اهلل الّرحم  

حكم  محكمات من دون حرف من آيات سبحان الّذي نّزل الكتاب فيه

مة بين النّاس يوم القي   يحكموا ّن ربّك هو ذو عدل كريم ا اّل  ا لٓه الوا نّه  المتشابهات

وات واألرض وما ّن ربّك يعلم غيب الّسم  ا  و هو لغفور ودودا اّل  ا لٓه الوا نّه  بالعدل

اّل بحكم الّروح ا  شأن  يختلفون قل ما كنت في لكان النّاس في حكم سطر المجلّ 

ي سحّجة في نف ياتاآلّن ا  مام عدل مبين قل إلوا نّه  يردص في ة اهلليلقى من بقيّ 

في حكم الكتاب بعد  ينولى النّبيّ أّن ا  ألنفسكم واهلل خبير عليم واألمر  مثل ما كان

  اآلخرينبين نّه لمن المقرّ ا  و في عيسى ابن مريماألمر  محّمد رسول اهلل روح
ّ
لدي

 لمشهود 
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  ١٦٨ 

 م ن الّرحيبسم اهلل الّرحم  

  هذا كتاب قد نزلته منا ّن 
ّ
حكم  النّاس م ربّك في قسطاس مبين لو يعلمكبحلدي

البدع  في كلم لهو الحّق  ّن ذلكا  ال أباب لوجه كريم كّل  ين منالبدع ليدخلون الدّ 

من شأن  كلّ  يتلو فيالّطور  في الّشجرةّن ذكر ا  يم وز العلحكم في كتاب اهلل العزي

 لا  هور الّظ  في مأل ؟؟؟ لهووا نّه  حكم البدع ذلك حكم قديم
ّ
 لا   ي

ّ
 كلّ  قد قلنا في ي

 في ذلك الكتاب بحكم قسط حفيظ ياتاآل اهلل ربّك قد فّصل نّ ا  ظهور وشأن 

 

  ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

 ؟؟؟ اهيّ ا  هو قل  ا اّل  ا لٓه ال الّصفراء الّشجرةعن اء في الورقة الحمر ذكراهلل

  

 ن الّرحيم بسم اهلل الّرحم  

اّل ما ا  حد بعلم ربّك أ فاتّقون قل لن يحيط ا يّايهو ا اّل  ا لٓه المص ذكر وجه ربّك ال

من لدنّا وكان اهلل ربّك على  القرآننّك لتلقى ا  هو الغفور الودود وا اّل  ا لٓه نّه الا  اء ش

ّن ا  وما اليوم ظلم و ّل األلواحك في يحكم ربّك قد قض نّ ا  مقتدرا قل و كّل شيء

 يد الكتاب منأّم  الحكم في
ّ
ا سم  يفترون على ذكروا ّن الّذين  اقد كان مقضيّ  ي

 ييفلحون وكذلك قد مننّاك بحكم من لدنّا ولمثل ذلك فلنجز هم ال أولئكربّك ف

 الخاشعين
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 ن الّرحيم اهلل الّرحم  بسم 

حكام اللّوح في أ ابقين ولقد نفّصلقد فرضناها من كتاب ربّك للسّ  آيات المرا تلك

الغيب أنباء  ذلك من اّل قليل من الّسابقينا  ربّك  آياتب كتابك من قبل وما يتذّكر

ّن الّذين ا  حكم ربّك من قريب  نوحيك لترضى فؤادك على البحر وليعلم النّاس

الكتاب أجل  الّذين قد قضى أولئك هم المفلحون أولئكفبالحّق  اهلل آيات اتّبعوا

وكان اهلل ربّك على اء ذلك فضل اهلل يؤتيه من يش اّل تحزنوا وابشروا بالجنّةأنفسهم أل

 كم وحكم الّشمس والقمر وهذاأنفس وشأن ياتاآلّن في بدع ا  و قديرا كّل شيء

 من لدنّا لقوم يشهدون آيات جاجمسّخر فوق بحر األالفلك ال

 

 ن الّرحيم بسم اهلل الّرحم  

يعلم ما وا ّن ربّك يعلمون  هو تنزيل من لدنّا لقوما اّل  ا لٓه ي الطه اقرء كتاب ربّك الّذ

 حصيناه في كتاب مبين قل ما كنت فيأيء وات وما في األرض وكّل شفي الّسم  

باهلل  كفىمن قبل و القرآن وقد قضى حكمه في اّل ا   يكتاب ربّ  من ما تتلو حرفاوشأن 

 عل
ّ
 ليها  وكّل اء على من يشاألمر  يويلقاء شهو يخلق ما يا اّل  ا لٓه ربّكم ال اهلل شهيدا ي

 يكفرونوا ّن الّذين  هم المهتدون أولئكربّك ف آياتب ّن الّذين يؤمنونا   يحشرون

  المونالّظ  هم أولئكن يفسدوا بين النّاس فأاهلل ويريدون  آياتب

 

 ن الّرحيم بسم اهلل الّرحم  

اهلل ا سم  ذكر ءاوهم بلقه تآياالم ذلك الكتاب نور من عند ربّك للّذين يؤمنون باهلل و

هم ذلك أنفس اشتهت ماكّل  ت ألنفسهم من حكم ربّك جنّات فيهاعدّ أ يوقنون قد
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  ١٧0 

ربّك بما قد قضى من ا سم  ذكر اميّ أ في يّن ربّك يقضا  لحكم اهلل لما كانوا يؤمنون و

ة مّن للّظالمين في القي  ا  ا والحكم مقضيّ  وكان الحّق اء يقين قل جين والّصدّ قبل للنّبيّ 

ذلك بما اء من عين حماء نحكم لهم بم استغاثواوا ذا  نفسهمأحاطت بأنارا قد 

نّا نحكم إالغافلين قل يا أيّها المأل اتّقوا اهلل ف ربّك وكانوا منأيّام  يديهم فيأمت قدّ 

كنّا نظلم ما ممّزق بالقسط وكّل  المشركين من ولنمّزقنّ بالحّق  على الّصراط بينكم

ّن ا  من قبل و القرآنليك حكم ما نّزل في ا   ّر نقيرا ولقد نّزلنامن بعض الذّ أحد  على

 ربّك ظهيراا سم  على ذكر رفاليوم ترى الكا

 

 ن الّرحيم بسم اهلل الّرحم  

 الغيبأنباء  ذلك من اهلل يؤمنون آياتب اسلعّل النّ بالحّق  القرآنتبارك الّذي قد نّزل 

قد فّصل وا ّن ربّك يوم قريب  ن ادع النّاس ليوم الجمع ذلكأ ذكراهلللى ا  نوحي 

نتم تعلمون أاهلل و آيات بما نزل عليكم من لقوم يعقلون كيف تكفرونبالحّق  ياتاآل

شهيدا ولقد كفر الّذين  كّل شيءكان اهلل على و نّا نحكم بينكم بالعدلإقل اعملوا ف

أبدع  قد هو ااّل  ا لٓه ال كّل شيءمن دونه قل اهلل خالق  رباباأاهلل  آيات اتّخذوا بعض

 وكّل له قانتونبأمره  الكلّ 

 

 ن الّرحيم بسم اهلل الّرحم  

اّل نار ا  نفعكم ال ي حم تنزيل من لدن عزيز حكيم قل كيف تعبدون من دون اهلل ما

اتّخذوا وا ّن الّذين  ال يعقلون نّهم قومألكم كيف ال تشعرون قتلهم اهلل ك جهنّم فما

فاعبدوه  كّل شيءهلل ربّك خالق اون المشرك لهم أولئكهم فأنفس ربابأئهم اهوأ
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 الّشيطان كلمة الّشرك في ييلقوا ذا  لعلّكم تفلحون م بالعدلراط القيّ لّص اهذا  ىلعل

 منونآ أنتم ذاإف هم قل اتّكلوا على اهللأنفس

 

 ن الّرحيم بسم اهلل الّرحم  

 هو العلا اّل  ا لٓه ال القرآنفي  ذكراهللحمرا 
ّ
وح حكام اللّ أ قد فّصلوا ّن ربّك الكبير  ي

مة بالقسط وما يوم القي   ييقض ّن ربّكا  اهلل يؤمنون و آياتب في الكتاب لعّل النّاس

لقوم يسمعون  ياتاآللذلك قد فّصلنا و لينا يرجعونا  اليوم ظلم في حكم اهلل وكّل 

ا ّن هذا وتختلفون  ذكراهللاألرض وما كنتم في حكم و واتّن ربّك يعلم غيب الّسم  ا  و

 ا الّروح من لدنّا وكان الحكم يومئذ مقضيّ  يوات واألرض يلقلّسم  ا صراط ربّك في

  

ن الّرحيم   بسم اهلل الّرحم 

مة القي   ؟؟؟ ربّك في صراط عزيز حميد هو الّذيبإذن  قد فّصلتهذا كتاب ا ّن 

الغيب نوحيك ليعلم النّاس أنباء من  بالعدل وما كان اهلل ربّك بظاّلم للعبيد ذلك

ربّك ا سم  ّن ذكرا  على صراط ربّك لمن الموقنين و ولتكوننّ  بالحّق  القرآنكلمة 

محيطا ولقد كفر  كّل شيءحكم ربّك بالعدل وكان اهلل ربّك ب مة منيحكم يوم القي  

يا أيّها  ما تفتروناء لكم س قل ماا ليك  ّن اهلل ما ينزل حكم الكتابا  قالوا  الّذين

وادخلوا ه آياتباهلل و منواآعلوا فلن تفن لم تقدروا وا  المأل فأتوا بحديث من مثله و

 في دين اهلل من الّصادقينا ن كنتم  الحرم من قبل الوجه
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 ن الّرحيم بسم اهلل الّرحم  

  يوحأما أن اتّبع  حم تنزيل من لوح حفيظ
ّ
األمر  ييلق هوا اّل  ا لٓه نّه الا  من ربّك  ا لي

 لقووا نّه  اءعلى من يش
ّ
نتم أمثلة وأون اهلل ن دم عزيز قل يا أيّها المأل كيف تحبّون ي

اء رجبالحّق  وليائه ويجادلون في سبيل اهللأو المؤمنون الّذين يحبّون اهللا نّما تعلمون 

من حكم كّل  يدينا يخافونأيومئذ قد وضع الميزان بين  يحشرونكّل ا لى اهلل  ليوم

 ءكّل شينّا لنحكم بين النّاس بالعدل وكان اهلل ربّك على ا  ظلم و اهلل وما اليوم

 واهلل ربّك لبأمره  اءوات واألرض يمّن على من يشهلل ملك الّسم   نّ ا  شهيدا و
ّ
 عن غني

 العالمين

  

 ن الّرحيم بسم اهلل الّرحم  

اهلل عالم و ترجعون ذكراهلللى ا  ال يا أيّها النّاس أبأمره  سبحان الّذي قد نّزل الّروح

مة النّاس يوم القي   بين ييقضوا نّه  يءالغيب والّشهادة ال يعزب من علم ربّك ش

ربّك لن يقبل من  آياتب كفر بأنفسكم اليوم على الحكم شهيدا ومن كفىبالقسط و

 قدوا ّن اهلل المون الّظ  هم أولئكمن نار و مة في سلسلةربّك يوم القي  اء وج يءعمله ش

نّك ا  اهلل يجحدون و آياتب لكّن النّاسو من قبل القرآنالبدع في أحكام  لفّص 

وا ّن اهلل ن يكفر أاء ن يؤمن ومن شأاء فمن ش يسبيلهذه ا قل من لدنّ  ياتاآللتلقى 

 ل
ّ
كّل  صراط اهلل في ىلعلوا نّه شأن  كلّ  صراط ربّك فيا ّن هذا و عن العالمين غني

 حكم بديع

 

 



  من آثار حضرت نقطه اولى  –كتاب الروح 

  ١٧3 

 ن الّرحيم بسم اهلل الّرحم  

من  الحكم على ينلقوا نّا نحن  نوم يفقهولقبالحّق  ياتاآلسبحان الّذي قد نّزل 

ين ربّك من النّبيّ ا سم  خذنا عهد ذكرأشهيدا ولقد  كّل شيءوكان اهلل ربّك على  اءنش

وكان اهلل ربّك آلت  جل اهللأّن ا  و ذكراهللام يّ روا النّاس ألن انذأن من قبل يقيوالّصدّ 

نّا على لدلتنزيل من  ا نّهمن قبل و القرآنفي  ياتاآلقد فّصل وا ّن اهلل لسميع عليم 

  يوحأما أن اتّبع  بشرى للمؤمنينو هدى اب ال ريب فيهلكتوا نّه  حكم بديع
ّ
من  ا لي

 هو الا اّل  ا لٓه نّه الا  ربّك 
ّ
 الحميد غني

 

 ن الّرحيم بسم اهلل الّرحم  

 هو العلا اّل  ا لٓه ار الالمص تنزيل من قول النّ 
ّ
اهلل ب آمنوا المؤمنون الّذينا نّما القديم  ي

ة ويؤتون بالعدل الّصلو   ؟؟؟ زال الّزوالوا ذا  الكتاب بالغيبأحكام  صرواتوانه آياتو

ّن مثلهم في صحف النّصارى ا  المهتدون و هم أولئكحّق ما نزل في الكتاب ف

اللّوح  آيات من نفسها كذلك قد فّصل اهلل عليكم ضائتأكشجرة توقد من نار قد 

ي ف نّزل اهللغير حكم ما بّن الّذين يحكمون بين النّاس ا  و اهلل تؤمنون آياتب لعلّكم

اّل ما شئنا ا  المون قل ال يعلم تأويل ما نزل في الكتاب الّظ  هم أولئكمن قبل ف القرآن

 اهلل ربّك لقو نّ ا  و
ّ
 النّاس حكم ربّك في الغيب نوحيك ليعلمأنباء  عزيز وكذلك من ي

 مر اهلل لمن قريبأوليسلّموا شأن  كلّ 
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 ن الّرحيم بسم اهلل الّرحم  

كفر الّذين  قد فّصلت من لدنّا لقوم يسمعون ولقد ثمّ ه آياتحكمت أ المرا كتاب قد

ن يتّخذ لنفسه أ يلربّ  اهلل ما كانا اّل  ا لٓه ّن المسيح ابن اهلل سبحانه وتعالى الا  قالوا 

ربّك وا ّن اهلل عبد اهلل وكّل هلل قانتون  المسيحا نّما ولدا سبحانه وتعالى عّما يصفون 

ربّك ساجدون وما نحكم في ا سم  ذكر مره وكّل لوجهأب وات واألرضالّسم  أبدع  قد

من شأن  لفي نّها  من قبل و ذكراهلللى ا  نوحي  اّل وقدا  ما ننّزل شأنا ويء الكتاب بش

اّل ما ا  أحد  وما يتذّكر بها يءكّل ش حكامأنفّصل في الكتاب وا نّا نحن  حكم بديع

 النّاس ال يعلمونأكثر  شئنا ولكنّ 

 

 ن الّرحيم بسم اهلل الّرحم  

العزيز الحكيم  هوا اّل  ا لٓه من عباده الاء على من يشاألمر  الّذي قد نّزل هلل دالحم

لصراط من لدنّا وا نّه  يعقلون من لدنّا لقوم آيات نفسكمأخلق و ياتاآلّن بدع ا  قل و

عا من لعلّكم تفلحون قل ما كنت بد يا أيّها المأل هننا فاتّبعوذإالحكم ب ييلق

ا لى اهلل  دعوأ يلّن هذه سبيا  اهلل وبإذن  اّل ا  للّوح ا بواب وما نتلو عليكم حرفا مناأل

يوم  يقضي ّن ربّكا  بربّك شاهدا ونصيرا و كفىباهلل للمؤمنين وكيال و كفىوحده و

  لينا يبعثونا  كّل مة بالقسط وما اليوم ظلم والقي  

 

 ن الّرحيم بسم اهلل الّرحم  

اّل هو ربّك ا   ا لٓهى ال من عندا ليك  يوحأما أن اتّبع  حمص تنزيل من كتاب كريم

نفس بما اكتسبت كّل  قل نا الجواد الحليمأ إنّيفاعبده واصبر بما نزل عليك ف
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  ١٧5 

اتّخذ عهد ربّك نحكم له في اء فمن ش طائفة حول البيت وكّل علينا يعرضون

لكّل نفس بما كسبت في  يالحكم هلل يقض نا   الأمن نفسك  يالكتاب بعهد

 ا لٓه ربّك الا سم  في عهد ذكراء ما يدخل من يشحكي سبيل اهلل وكان اهلل ربّك عليما

 اهلل الا اّل 
ّ
للمجرمين بنار لم يك  يمة بالعدل ونقضنّا لنحكم بين القي  ا  و الحميد غني

اهلل  آياتب يضرب اهلل األمثال في الكتاب لعّل النّاس ؟؟؟ ناراء ذو مّس من هو

 يؤمنون

 

 ن الّرحيم بسم اهلل الّرحم  

 يا أيّها المألاهلل قل ا اّل  ا لٓه ين والمرسلين الفي صحف النّبيّ  ياتاآل ا نّا نحن قد نّزلنا

 من لدنّا الّروح يوات واألرض يلقصراط ربّك في الّسم  ا ّن هذا وفارهبون  ا يّاين أ

 لعلوا نّه 
ّ
 اللّوح ليؤمن النّاس حكما منا ليك  على حكم قريب كذلك قد نّزلنا ي

 ل يّن ربّ ا  قل  وقنينربّك وليكونّن في دين اهلل لمن الم آياتب
ّ
يلقي األمر  قدير غني

لترضى ا ليك نوحي  القرىأنباء  كذلك منو هو العزيز القديما اّل  ا لٓه الاء على من يش

 فؤادك على البحر ولتكونّن من الّشاكرين

 

 ن الّرحيم بسم اهلل الّرحم  

 مر ا اّل أ مة بالقسط وما اليوموم القي  ييحكم وا ّن ربّك حم تنزيل من لدن عزيز عليم 

ا اّل  ا لٓه ال الّصفراء توقد بالورقةاء كنّا عن الخلق لغافلين تلك شجرة حمرما من لدنّا و

الحرم نوحيك أنباء  كذلك منوم لقدير عليوا نّه  اءمن الخلق ما يش ىهو قد اصطف

 لغفور شكور يّن ربّ ا  لتحكم بين النّاس بأمرنا قل 
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 ن الّرحيم بسم اهلل الّرحم  

نزل من  القرآن حكم ربّك فيا ّن هذا وربّك في لوح بديع  حمعص ذكر من كتاب

ّن بعضا من ا  كتاب حفيظ و من لدنّا على ياتاآل ينّك لتلقا  بعد لقوم يعقلون و

  ما نزل من ولم يؤمنوا ياتاآلببعض آمنوا  النّاس قد
ّ
وا ّن من حيث ال يعلمون لدي

لقد  يربّ و ا يل ذ يسئلونك من حكم البدع قا  الكتاب و بين الكّل في ييقضربّك 

في كتاب  حصيناهأ يءعالم الغيب والّشهادة ال ريب في حكم اهلل وكّل ش جائكم

أجل  فإنّ  تحول البي المدينة قل ارجعوا مساكنكم وطوفواأهل  جاؤكوا ذا  حفيظ

 واهلل يسئل عن الكّل عّما كانوا يعملونآلت  اهلل

 

 ن الّرحيم بسم اهلل الّرحم  

ن اتّبع ما أ لقوم يعلمون القرآنلدنّا ثّم قد فّصلت حكم كتاب قد نزلت من ا ّن هذا 

 لا   يوحأ
ّ
ن المؤمني ين ابشر عبادأ هو ينزل الحكم اليكا اّل  ا لٓه نّه الا  من ربّك  ي

نّا لنحكم في ا  ن وّولينقّص عليك من نبأ األ نّا نحنا  نا الّسميع العلّيم وأ إنّيف يبوجه

 بين يقضليوا نّه  ربّكأيّام  المشركون فيأراد  ربّك يعلم ما قد نّ ا  خرين وآل نةالمدي

 الكّل بالعدل واهلل قو
ّ
ليثبت فؤاد المؤمنين  الحرم نوحيكأنباء  عزيز وكذلك من ي

 وكانوا لمن المهتدين ذكراهللب

 

 ن الّرحيم بسم اهلل الّرحم  

اهلل ربّك يحكم  نّ ا  هو القديم المنّان وا اّل  ا لٓه البأمره  سبحان الذى قد نّزل الّروح

مر اهلل ألنسئل الكّل فيما سئلوا من  نّاا  مة بالعدل وما اليوم ظلم وبين النّاس يوم القي  
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 وربّك ال
ّ
الغيب نوحيك ليعلم النّاس أنباء  هو العزيز القّهار كذلك منا اّل  ا لٓه ال غني

 صراط ّن هذاا  ربّك من قريب وا سم  وليسلّموا حكم ذكر ءشيكّل  ربّك في حكم

نّك ا  تتذّكرون و اهلل آياتب ليكم لعلّكما  الحكم  ياألرض يلقوات وربّك في الّسم  

مة بالعدل وما يوم القي   يربّك يقض نّ ا  لصراط قويم وا ّن هذا ومن لدنّا  ياتاآللتلقى 

 كان اهلل ربّك بظاّلم للعبيد

 

 ن الّرحيم بسم اهلل الّرحم  

مة يوم القي   يحكم يّن ربّ ا  من لدنّا في حكم لوح حفيظ قل بيّنات  آيات تلك المرا

حكم البدع ا ليك أوحينا  قد شهيدا وكذلك ءشيكّل  بالقسط وكان اهلل ربّك على

وات وما في ربّك يعلم ما في الّسم   نّ أقديرا و كّل شيءّن ربّك على أليعلم النّاس 

يلقي  وات واألرضهلل ملك الّسم   نّ أو حصيناه في كتاب حفيظأ كّل شيءاألرض و

لباب منكم األ يولأل ياتاآلكذلك قد فّصلنا وم عزيز حكيواهلل اء على ما يشاألمر 

 يوقنوناآلخرة اء الّذين هم بلق

 

 ن الّرحيم بسم اهلل الّرحم  

فإذا  اهلل آيات سمعواا ذا  المؤمنون الّذينا نّما كتاب من لدنا لقوم يسمعون ا ّن هذا 

 عليهم في الّذين قد كتب اهلل أولئكهم يعرضون فإذا  مّروا باللّغووا ذا  هم يسجدون

 أصحابنّكم في الكتاب إبالجنّة ف اّل تحزنوا وابشرواأنجيل والفرقان ة واإلوري  التّ 

اهلل  آياتب المين قد كانواالّظ  بالحّق ولكنّ  مر ربّكأاء الّرضوان خالدون ولقد ج
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هو يحكم بالعدل ا اّل  ا لٓه الوا نّه  األرضو واتالّسم   يعلم غيبوا ّن ربّك يجحدون 

 ط فيما كنتم فيه تختلفونبالقس يويقض

 

 ن الّرحيم بسم اهلل الّرحم  

المأل اتّقوا  هايّ أا ام اهلل وقل ييّ ع النّاس ألن ادأا ليك  الحكم يهو يلقا اّل  ا لٓه اهلل ال

القانتين هذا حكم من  حدا وكونوا في دين اهلل لمنأ تشركوا في عبادة ربّكم اّل أاهلل 

وا ّن ربّك عابدين بالحّق  كونوا هللو الباب سّجدان ادخلوا أهو ا اّل  ا لٓه عند ربّك ال

مة عّما كنتم هو يحكم يوم القي  ا اّل  ا لٓه ال وات وما في األرضيعلم ما في الّسم  

ربّك بإذن  سة عليها يوم العدلجنّات مقدّ  ّن للّسابقين من المهاجرينا  تعملون و

كم ها بذكر من حالوجه في ييلقاء رض بيضأرضها قد وجدوا أ وردواا ذا  يدخلون قل

لى سمائها قد ا  نظروا وا ذا  هوا اّل  ا لٓه المباركة اهلل ال الّشجرةالنّار كر بذ)ذّراتها( ربّك 

 رضها من دون حكمأ ينّها هأالوجه عن األرض عليها ك يلقعرش ربّك ي وجدوا

 رّ ن فيها كواكب دبمثل في كتاب ربّك ولقد زيّ 
ّ
 قد فّصلت عليهنّ  لم تر عين بمثلها ي

كّل حرف منها باسم ربّك في  لواح من الحكم يتلوأأن وسرار من الشّ أربّك بإذن 

ن من حيكّل  ربّك فيبإذن  شمس عليها وطافت ءاضأهو ولقد ا اّل  ا لٓه حول النّار ال

هو ا اّل  ا لٓه في نفسها اهلل ال الّشجرةبذكر  كملك يسبّحون اهلل ربّ  لفأحولها سبعون 

زجاجة  لواح منأو ذكراهللمن  آيات في وجهها لى اليسار قد شهدواا  نظروا ا ذا و

اء الورقة الخضر حرف منها بحكم ربّك فيكّل  يتلواء ثّم البيض الّصفراءثّم اء حمر

وات على من في الّسم   هو قل لو نزل حرف منهاا اّل  ا لٓه اهلل الاء حول شجرة الحمر

كذلك اء نشاإل يما ذكروا ف ربّك كيوم صعقّن الكّل من خشيةيواألرض وما بينهما ل
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 هو قلا اّل  ا لٓه اهلل الاء الحمر الّشجرةبحكم النّار في  هاآياتكّل  حكم اهلل فيأقد 

نّها هو أالوجه فيها ك يقد عرفوا وجه ربّك في بين يديه يلق مشوا على األرضوا ذا 

كّل  الّشأن منكّل  وجه ويذكركّل  الوجه من ينّه على وجه األرض يلقا  و ءاالّسم في

في  ينّها هأمن عينها ك الخمراء م يوردوا مائها يجروا ذا  هوا اّل  ا لٓه يع اهلل المر بدأ

ا ذا  حيوان من حكم ربّك قل ءاصفراء لحكم ما نزل فيها ثّم ماء بيضاء نفسها ثّم م

ا اّل  ا لٓه اهلل الاء ثّم البيض الّصفراءثّم اء الحمر هم بذكر من ورقةأنفس شربوا قد وجدوا

 وات واألرض قائمة منهاربّك في حولها عرش قد وسعت الّسم   ذنإهو وقد رفعت ب

في اء البيضي عنها قبل وجهة منها تلقشأن  لم تبدعاء حمرذّرة  حدىا   ينّها هإف

 اهلل الاء في الّسين الّشجرةمنها بحكم  يءشكّل  يذكراء في الخضر الّصفراءو الّصفراء

منها قد  يءشكّل  نأك كّل شيءم حكاأ ربّك في حولهابإذن  رتهو ولقد سّط ا اّل  ا لٓه

رفعوا عرشها قد وا ذا  هوا اّل  ا لٓه في عرشها اهلل الكّل  ها يذكرأنفس خلقت حيوان بمثل

كّل واحدة  هو قد استوينا اّل  ا لٓه اهلل الاء في الّسين الّشجرةات على جمال حوريّ  قربوا

 منهّن على كرس
ّ
لم تر عين من حولها و وجوههّن عرش ربّك يءمن نور ربّك يض ي

ّن اهلل قد أوا بذننا قد شهدإب رفع الحجب من وجوههنّ وا ذا  من الخلق بمثلها

ربّك منهّن بإذن  ربّك قد سمعوا آيات تلوتا ذا و هوا اّل  ا لٓه اهلل الاآلن  يحفظهم في

 نا   الأ هوا اّل  ا لٓه س اهلل الفي الواد المقدّ  الّشجرةليهّن ذكر ا  ما نسبت  ومن كلّ 

ا اّل  ا لٓه األمر والخلق اهلل ال فئدة في هياكلوجوههّن قد اتّخذن األ لىا  الحكم هلل و

هذا كذلك يضرب األكبر  كر عليكم في يومالذّ  ن انظروا يا أيّها المأل مّما قد نّزلأهو 

 لم تتفّكروا في خلقأاهلل تتذّكرون قل يا أيّها المأل  آياتب األمثال في الكتاب لعلّكم

اهلل هل ا ن اتّقوأهو ا اّل  ا لٓه اهلل الالّطور  على الّشجرةذكر  ليكم منا  نزل ما يو كمأنفس
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ّن أن اعلموا بأ هوا اّل  ا لٓه اهلل الاء في الّسين الّشجرةدون حكم  ذكراهللسمعتم من 

 تؤمنون لكم كيف ال مة بالقسط فماواهلل يحكم يوم القي  آلت  جل اهللأ

 

 ن الّرحيم بسم اهلل الّرحم  

 لعلّكمبالحّق  ياتاآل لدنّا لقوم يشكرون وكذلك قد فّصلناحم تنزيل الكتاب من 

وات واألرض وما كنتم فيه تختلفون تلك يعلم غيب الّسم  وا ّن اهلل اهلل تتذّكرون  آياتب

األرض و واتصراط ربّك في الّسم  ا ّن هذا وفسوف نهلكها من قريب ة القرى ظالم

وات وما في ما في الّسم   ّن هللا  اهلل تؤمنون واء اللّوح لعلّكم بلق آيات يتلو عليكم

 لعزيز حكيموا نّه  هو يحكم بالقسطا اّل  ا لٓه األرض ال

 

 ن الّرحيم بسم اهلل الّرحم  

ّن ربّك ا  و هدى ورحمة للمؤمنين كّل شيءأحكام  الم تنزيل من كتاب ربّك فيه

رسل ن يأأراد  قد ّن اهللا  هو العزيز الحكيم وا اّل  ا لٓه مة بالقسط اليحكم يوم القي  

هم المهتدون  أولئكف باهلل وكلماته ويوفون بعهده في الكتابآمنوا  رحمة للّذين قد

وا ذا  واهلل سميع عليمآلت  جل اهللأ نّ إن اصبروا فأ القرآنأحكام  قل للّذين يتّبعون

شئت وا ذا  اّل ما شئنا قلا  من في األرض و واتنفخ في الّصور يصعق من في الّسم  

 يعلم ما يفعلوا ّن ربّك قديرا  كّل شيءربّك على  وكان اهللنحكم على البدع باألمر 

مة بالعدل وما يظلم ربّك على نفس من يوم القي  ي يقضوا نّه  المون في حكمهالّظ 

 بعض ذّرة قطميرا
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 لا   يوحأن اتّبع ما أ فاعبدونا يّاه  هوا اّل  ا لٓه البأمره  سبحان الّذي قد نّزل الّروح
ّ
 ي

ما يخلق في كتابه وكان اهلل ربّك لسميع  بحكماألمر  هو ينّزلا اّل  ا لٓه نّه الا  من ربّك 

ليظهر اء لو شوا ّن اهلل هم معرضون فإذا  من لدنّا جائتهم حكما ذا  عليم فكيف

ال  قل للمؤمنين الّذين اتّبعوكأهلها  لك القرى ظالمةتالمشركون  لو كرهحكمه و

 يوات واألرض يلقالّسم   لهو الّسّر فيا ّن هذا وفاتّقون  ايا يّ ا ن كنتم أهلها  تسلّموا

 اهلل يوقنون آياتب لعّل النّاسا ليك  الحكم

 

 ن الّرحيم بسم اهلل الّرحم  

يعلم ما في  يربّ  ّن اهللا  ا قل حدأاهلل  آياتب اّل تشركواأّن ذلك حكم في كتاب ربّك ا  

 وات وما في األرض واهلل ربّك لالّسم  
ّ
هو يعلم خائنة ا اّل  ا لٓه ال الّذي حميد اهلل غني

في بدع  ياتاآلنفّصل ذلك كنا يجحدون وآياتاألنفس ولكّن المشركين هم ب

د نزل حكم قاهلل يهتدون ول آياتلعّل الناس ب كّل شيءوات واألرض وخلق الّسم  

نا لمشركين وكذلك قد آياتب النّاس قد كانواأكثر  من قبل ولكنّ  القرآناللّوح في 

مر من لدنّا واحكموا بين النّاس األ ن اصبروا علىأن من قبل يلى النّبيّ ا   اهلل أوحى

 بالعدل وكان اهلل ربّك ل
ّ
 عن العالمين غني

 

 ن الّرحيم بسم اهلل الّرحم  

نّك ا  و نّكم لكارهونألنعلم  ا نّاو يالحكم ل نا  ال أالمص تنزيل من كتاب بديع 

ّن ا  يحشرون قل و لى اهللا   وكلّ  ب فيهن انذر النّاس ليوم ال ريأبالغيب  القرآنلتلقى 
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 آياتبآمنوا  ناهلل ليثبت الّذي نّ ا  كم وأنفس الّشيطان في يلقربّك يعلم ما يا سم  ذكر

المون في الّظ  اّل يقولألك حدود اهلل من ربّك ت بالمين لمن قريالّظ  ربّك ويهلك

كّل  فيصراط ربّك ا ّن هذا وعند ربّك لمن الّساجدين  ؟؟؟القول بعضا من ه آيات

 وكان اهلل ربّك ل يمرأالّروح من يلقي  لوح
ّ
مة يوم القي   لفصيوا ّن ربّك حميد  غني

 تكتمونأنتم  هو يعلم ما تعلنون وماا اّل  ا لٓه بينكم بالعدل ال

 

 ن الّرحيم بسم اهلل الّرحم  

 نّك لدإاّل تخف وال تحزن فأاألمر ا ليك  هو ينّزلا اّل  ا لٓه اهلل ال
ّ
أن  لمن المقّربين ي

 لا   يوحأما اتّبع 
ّ
يحكم ما يريد يا أيّها و ءاهو يخلق ما يشا اّل  ا لٓه نّه الا  من ربّك  ي

واهلل سميع عليم قل آلت  جل اهللأ نّ إالفرقان ليوم ربّك فأهل  ن انذرأب الحبي

ال له الخلق واألمر وكان اهلل ربّك أبأمره  األرضو واتالحمد هلل الّذي قد خلق الّسم  

 نّهم قدأحسبوا ئهم واهوأّن من النّاس قد اتّبعوا الحّق با  و قديرا كّل شيءعلى 

عند ربّك  نّهم لهم الّضالّون فسوف ترى المجرمين ناكسوا رؤسهما  كاّل وربّك  حسنواأ

 راجعونا ليه  الحكم هلل وكلّ  نا  قل األمر  من ءلن يقدروا بشي
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 لا  ي وحأما أن اتّبع  تكفرون اّل أربّك  الم ذلك الكتاب حكم من عند
ّ
نّه ا  من ربّك  ي

من  ياتاآلنّك لتلقى ا  اهلل يؤمنون واء لق لعّل النّاسبالحّق  ياتاآلهو ينّزل ا اّل  ا لٓه ال

ا نّما تعبدون قل ا ن كنتم ا يّاه  اهلل واتّبعوا حكمه أن اتّقوا ها المأليّ أقل يا  يعند

م من حكم ربّك معرضون ذلك هفإذا  الكتاب آيات سمعواا ذا  الّذين المشركون
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ربّك  نّ ا  الغيب نوحيك لترضى فؤادك وليكون المؤمنون لمن الخاشعين و ءانبأمن 

 هو لا اّل  ا لٓه الوا نّه  يعلم ما تلقى من حكم ربّك
ّ
 عزيز غني

 

 ن الّرحيم بسم اهلل الّرحم  

مبين وال  دى وكتاب نا وليكونّن علىآياتليؤمن النّاس ببالحّق  ياتاآلا ليك  نزلناأنّا ا  

فإّن  اهللبإذن  ا ليك ن اتّبع ما تلقىأ المشركين أنفس الّشيطان في يتحزن بما يلق

 ّن الحكم من لدا  وآلت  جل اهللأ
ّ
حكم ما ا ّن هذا وا قد كان في هذا لوح مقضيّ ي

وا ّن ربّك ذلك يوم قريب فإّن  ن انذر النّاس ليوم الفصلأ من قبل القرآننزل في 

شأن  في ليظلم نفسا بعض ذّرة وما كنت اهلل وما كان يفصل بين الكّل بالقسط

اهلل ربّك فإّن  اس بالعدلنّ ال ن استقم على حكم البدع واحكم بينأرا للّظالمين ظهي

 يوات واألرض يلقصراط ربّك في الّسم  ا ّن هذا و تّم نوره ولو كره المشركونأ قد

 كّل األلواح البدع فيكلمة فإّن  ياصبروا يا أيّها المأل لحكم الحكم من ربّك قل

  امقضيّ 
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ا لى  وكلّ  يالحكم ل نا   الأه من عباداء على من يشبأمره  سبحان الّذي نّزل الّروح

الّروح في مستسّر البدع  يلقاألرض يو واتلهو الّسّر في الّسم  ا ّن هذا ويحشرون اهلل 

الخلق قل الحمد هلل كّل  اءضأربّك قد م ا س ذكر رنو نّ ا  و كتاب كريم ىلعلوا نّه  ذنناإب

كذلك قد  ياتاآلنفس وخلق األشأن  تتفّكروا فيأو لم  علمونالنّاس ال ي كثرأالّذي 

 مر وما يتذّكرأكّل  في ربّك قد فّصل الحكموا ّن اهلل لقوم يعقلون  ياتاآلفّصلنا 
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 يلقم عند اهلل يّن العلا  قل  النّاس بمؤمنينأكثر  وما وجدنااء اّل ما شا  ربّك  آياتب

 قديرا كّل شيءّن ربّك قد كان على ا  ال أبفضله اء على من يش
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ينّزل على من  مر ربّكأّن الّروح من ا  كتاب من لدنّا في صراط عزيز قديم قل ا ّن هذا 

 ن اعبدواأين والمرسلين النّبيّ  لهو الحكم في صحفا ّن هذا وواهلل لسميع عليم اء يش

مرنا قد أاء وكان وعد اهلل مفعوال فلّما جآلت  اهللأجل  فإنّ  ام اهلليّ أاهلل وحده وابشروا ب

لمن الّصادقين وا نّا نحن  الكتابأحكام  ما وجدنا بهذا في وقالوا القرآنأهل  كذبوا

 اّل باب من لدنّاا  من قبل ليومه وما هو  القرآنل م اهلل الّذي قد نزّ أ علمأنتم أقل ء

 عل
ّ
  بلسانشأن  كلّ  في ياتاآلا ليه  م ينزلحكي ي

ّ
 قويمعربي
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قرب أ ينا قد اصطفيتك لذكرأا اّل  ا لٓه يمن الفي حول النّار عن الواد األ ذكراهللالم 

 ربّك لقوفإّن  وال تخف
ّ
ربّك حكما ا سم  ذكرأيّام  في يب رادأقد وا ّن ربّك عزيز  ي

 عبدنا بنصر قو ه وجاؤاوعبداهلل وا أن اتّقوا بديعا
ّ
الّسمع  ييعلم ما يلقوا ّن ربّك  ي

هو يحكم بين النّاس بالعدل وكان ا اّل  ا لٓه الوا نّه  عزيز حكيم بع الحكم من لدنيتّ و

ل بعدما نزّ  ذكراهللب الكتاب كيف تكفرونأهل  شهيدا قل يا يءشكّل  ربّك على اهلل

 من لدنّا على حكم بديعبيّنات  آيات ليكما  
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 يهو يلق اّل ا   ا لٓهال  يّن ربّ ا  اّل لكنت من الّشاهدين قل ا  ا ليك  ل الحكمطه ما نزّ 

ن أعجبتم أ مقتدرااء يش ما ىوكان اهلل علبأمره  وينزل الّروحاء الحكم على من يش

نا ليزّكيكم ويعلّمكم الكتاب آيات كم يتلى عليكمأنفس لى نفس منا  الّروح  يلقي

 لعلنا الكتاب لديأّم  لحكمة وكان فيوا
ّ
الغيب نوحيك ليعلم أنباء  حكيم ذلك من ي

ربّك بالبالغ ا سم  قضى حكم ذكروا ذا  حفيظ ءشيكّل  في ّن ربّك قد كانأالنّاس 

من لدنّا رضوانا  ّن ذلكألدنّا مقاما كريما وفإّن  ين ارجع لأ يالّروح من عند ليرسل

ولن يدخله نفس أحد  لن يحيط بعلمه األكبر ذكراهللب ما خلق اهلل ربّككّل  نذكر فيها

 ربّك العلا سم  دون ذكر
ّ
 الكبير ي

 

 ن الّرحيم بسم اهلل الّرحم  

تعالى عّما و هو العزيز المتكبّر سبحانها اّل  ا لٓه الاء المص ذكر ربّك للورقة الحمر

نّا على الحكم من لد ينّك لتلقا  و لقوم يعقلون ياتاآلقد فّصلنا وا نّا نحن  يصفون

وكانوا على هدى وكتاب شأن  كلّ  ربّك فيا سم  ليعلم النّاس حّق ذكر القرآنن طبا

 ة ويحكمونة ويؤتون الّزكو  ويقيمون الّصلو  ه آياتباهلل وآمنوا  الّذين المؤمنونا نّما مبين 

على العرش فيها  اهلل لهم جنّات عدّ أ هم المهتدون قد أولئكبين النّاس بالعدل ف

 الّصابرين كذلك من يمثل ذلك فلنجز نّ ا  ربّك وبإذن  همأنفس اشتهتما كّل  يبدع

 عبد حليمكّل  لىا  نوحي  القرىأنباء 
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  ١٨٦ 

 ن الّرحيم بسم اهلل الّرحم  

ذن ربّك اهلل إب ليكا   يوحألما أن اتّبع  الكتاب من لدن عزيز حكيم آيات المرا تلك

 يهو يلقا اّل  ا لٓه بديع اهلل ال شأنكّل  فيبالحّق  ياتاآلهو قد نّزل ا اّل  ا لٓه ال يذالّ 

نّا نقّص ا  وأهلها  عليم تلك القرى ظالمة وكان اهلل ربّك لسميعاء الحكم على من يش

ا ّن هذا ولينا يرجعون ا  كاّل فإّن  فانذرهم من حكم ربّك عليك من نبأ المرسلين

  يناهلل فاعبدون وكونوا في دين اهلل لمن الموقنا اّل  ا لٓه ن الالّرحم   صراط ربّكم

 

 ن الّرحيم بسم اهلل الّرحم  

هو ا اّل  ا لٓه سة في حول النّار اهلل الالمقدّ  الّشجرةالمرا ذكر ربّك للورقة المباركة من 

 العل
ّ
ّن ا  بالقسط وما اليوم ظلم و مة بين النّاسيوم القي   ييقضوا ّن ربّك الكبير  ي

 الحكم في ذلك اليوم هلل العل
ّ
  لمكتوب ي

 

 حيم ن الرّ بسم اهلل الّرحم  

 فإنّ  عند اهلل منا ليك ألقي  ماأن اتّبع  هوا اّل  ا لٓه الاء للّشجرة الحمر ذكراهللالمرا 

اهلل من  آيات كيف تسمعون ؟؟؟لينا يحشرون يا أيّها ا  وكان النّاس آلت  اهللأجل 

 لا  كان من غير عند اهلل ينّزل الحكم  تعرضون قل لوا ذا أنتم  ثمّ  ذكراهلللسان 
ّ
فقد  ي

ّن الّذين يكفرون ا  فسبحان اهلل عّما يصفون  ياتاآلبعض من  اس بمثلاستطاع النّ 

اآلخرة ب الّذين ال يؤمنون أولئكهم في كتاب ربّك لمشركون  أولئكاهلل ف آياتب

واألرض وما كان  واتالّسم   مة في النّار لمحضرون واهلل يعلم غيبنّهم يوم القي  ا  و

 ونفختلربّك ي آيات النّاس في حكم
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  ١٨٧ 

 ن الّرحيم لّرحم  بسم اهلل ا

 ىلعلوا نّه  لدنّا منيلقي األمر  صراط ربّكا ّن هذا وّن ذلك تنزيل من عزيز عليم ا   

ليعلم النّاس حكم ربّك  ليكا  ل الحكم القرى ينزّ أنباء  صراط مستقيم كذلك من

الكتاب لكّل عبد حليم أحكام  كذلك يقول اهلل واهلل ربّك لغفور رحيمشأن  كلّ  في

 هم يسجدون وال يحزنهمفإذا  مصيبةهم على نزلت عليا ذا  الّذين المؤمنونا نّما 

  ربّك راغبونا سم  لى وجه ذكرا  نيا وهم حكم في الدّ 

 

 ن الّرحيم بسم اهلل الّرحم  

يسجدون وكذلك قد  نا حكم من لدنّا لقومأا اّل  ا لٓه الم ذكر ربّك في حول النّار ال

المأل لقوم يسمعون قل يا أيّها  ربّك هدى وبشرىبإذن  لوحكّل  نّزلنا الحكم في

 تعبدون ولقد كفروا بعض منا يّاه  كنتم نا  تّقوا اهلل وانصروا حكم اهلل في كلم البدع ا  

هم يضحكون قل اتّقوا اهلل ا ذا  عين المؤمنينأنظروا  ذاا  الّذين هم  القرآنأهل 

ذن ا  اء قد ج مر اهلل تنظرون فيومئذأاء لى لقا  مة نّكم يوم القي  ا  مالقوه و نّكمأاعلموا و

في غرفات القدس من ذّل  ّن عبادناا  ن العرش لى يميا  المأل انظروا اهلل فيا أيّها 

  يحمدونن فبيالمكذّ 

 

 ن الّرحيم بسم اهلل الّرحم  

منّا آن تقولوا أكم مانيا  المص تنزيل من لوح العرش لقوم يفقهون قل لن ينفعكم 

دعى عبد من وا ذا ه آياتباهلل و نوامآ المؤمنون الّذين قدا نّما لسنتكم وال تجاهدون أب

كّل  وملياء رجبالحّق  اهلليدي  في بين يجاهدونالّذكر  ذنأوا ذا  حكم اهلل يجيبوه
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  ١٨٨ 

هم  أولئكين والمرسلين وفي صحف النّبيّ  هم المؤمنون أولئكيحشرون ا لى اهلل 

ون في الّذين ينفق أولئكيجاهدون  ذكراهللذن أا ذا  الّذين المؤمنونا نّما المتّقون قل 

 العل ذكراهلللى ا  كّل  نفسهم ويخافون من يومأموالهم وأب سبيل ربّك
ّ
  ليبعثون ي

 

 ن الّرحيم بسم اهلل الّرحم  

اهلل  آياتلك الكتاب لعّل النّاس بفي ذ كّل شيءسبحان الّذي قد فّصل حكم 

من  تقايقبض الّصد اهللفإّن  نفسكمنفقوا في سبيل اهلل ما تحبّون ألأؤمنون قل ي

وات واألرض صراط ربّك في الّسم   ّن هذاا  تنفقون وأنتم  المؤمنين حين ما ييدأ

 ّن اهلل قد كتب على نفسه الّرحمة ليجمعنّ ا  و تتّقون ا يّايالّطور  يحكم من شجرة

مة في ظّل من نور ربّك غير في يوم الحكم يوم القي   موالهمأالّذين ينفقون  المؤمنين

 لهم الفائزون أولئكأحد  منن شأ الّذين لن يخافوا في أولئك محدود

 

 ن الّرحيم بسم اهلل الّرحم  

 لوا نّه  الحكم هلل نا  ال أقد نزل من لدنّا  القرآنص و
ّ
لهو الّسّر ّن هذا ا  و حميد غني

اء اّل ما شا  أحد  قل لن يحيط بعلمها ليك  الحكم يلقالمجلّل في الحّل المستسر ي

 نّه علا  اهلل ربّك 
ّ
ن انذر النّاس ليوم ال أا ليك وحي ن الغيباء نبأ حكيم كذلك من ي

جال في كتاب ربّك لن يقدم نفس من أّن لكّل ا  ربّك يحشرون و لىا  ريب فيه وكّل 

أهلها  تلك القرى ظالمةّن ا  يرجعون وا لى اهلل  ن يتأّخر وكلّ أال له حكم ربّك و حكم

قوا اهلل قل يا أيّها المأل اتّ  في دين اهلل صادقينا ن كنتم  قل اتّقوا اهلل وال تقربوها

  نّه يعلم ما تفعلونإوانتظروا حكمه ف
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  ١٨9 

 ن الّرحيم بسم اهلل الّرحم  

نّا لنحكم ا  و مرنا لقوم يعقلونأربّك في الّصبر من ا سم  كتاب في حكم ذكرا ّن هذا 

 فرقا بين ما افترت جدألقديم قل وما  القرآنّن ا  فيما افترى المشرك على ربّك 

ثة نّه ثالث ثل  أبوا على ربّك بقد كذّ  نّهما  بل كم على اهلل وقول النّصارى من قأنفس

 ا لٓهكم ا لٓهاهلل ا نّما سبحانه وتعالى عّما يشركون قل  ثنينا   ينّه ثانا  نّكم لتقولون ا  و

 لكم ال تشعرون ولعمرك كم فماأنفس بمثل خلق القرآنل زّ هو قد ن اّل ا   ا لٓهواحد ال 

الكافرون حّقا في كتاب  لهم لئكأوو القرآننّهم قوم لن يؤمنوا باهلل وال بما نزل في ا  

 واهلل لقوآلت  اهللأجل  فإنّ  قل اصبر هم في النّار لخالدون أولئكاهلل و
ّ
بأس ذو  ي

 شديد 

 

 ن الّرحيم بسم اهلل الّرحم  

 ا لٓه الالّطور  شجرة من لدنّا مثل يوحوا نّه  الم ذكر ربّك فيما نزل عليك في المنام

الّسفينة من حكم ربّك ولتكونّن من  ى فؤادك فيعليك لترضاألمر  نا قد نّزلناأا اّل 

قد وجدت الكعبة قبر الحسين وفي  ين ربّ ذإب الّشاكرين قل دخلت مسجد الحرام

شطر البيت قبر اء ين وفي تلققبر محّمد رسول اهلل خاتم النّبيّ  يمينها من شطر الحجر

نيهم وثانيهم ثا بنت رسول اهلل ثّم استأذنت من كتاب اهلل وزرت ثالثهم قبل فاطمة

نّه لسميع عليم ثّم وجدت ا   من كتاب اهلل يّولهم بما قد نّزل الّروح على قلبأقبل 

ة ء المسجد نورها ملقي  قبر الحسين شمسا يضي ءاعلى وجه الكعبة شطر الباب تلق

ن أسيف ملقية بوجه الكعبة قد صّورت في جنبها وجه الشّ  على الجدار وفي حوله

لتعلم حكم  األرض بنوره ذلك ما نّزلت عليك في الّرؤياوات والّسم  اء ضأقد  شمس
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عبّر حكم ما نزل ي اهلل لمن قريب سلّم على حّجة ربّك ثّم قل يا موالاء نشا  ربّك 

 لا  
ّ
 نّك خير معبّر لإمن حكمك ف ي

ّ
الحرم نوحيك ليعلم اء نبأ حميد تلك من غني

ا قل هلل رضيّ  ادسجّ من قبل الباب  المسجد حكم ربّك وليدخلشأن  كلّ  النّاس في

هو يعلم ما في ا اّل  ا لٓه الوا نّه  المؤمنين ىرؤ ييفت اهللفإّن  يا أيّها المأل اصبروا

   في الّرؤيا تشهدونأنتم  األرض وما وات وما فيالّسم  

 

 ن الّرحيم بسم اهلل الّرحم  

 ّن في ذلكا  يوقنون و ام اهلليّ أكتاب ربّك قد نزل من لدنّا لعّل النّاس ب القرآنق و

وا ّن ّن مثل ذلك فيعمل العاملون ا  ربّك و مرأوات واألرض بشّقت الّسم  نا اليوم قد

 يحشرون وكذلك منا لى اهلل  بالقسط وما اليوم ظلم وكلّ  بين الكلّ  ييقضربّك 

يت في منامك أالحكم عليك لترضى فؤادك في يوم الّرجع ما قد ري القرى نلقأنباء 

 لا  قرب أاء الّسين قرب شجرة
ّ
بما  منين وكذلك قد مننّا عليكنّك من اآلإف فوال تخ ي

  يديك فيفإّن  ن اذكر ربّك وال تخفأفي عالم الغيب ا ليك  نزل
ّ
كان  قد يدي

 ولكّن النّاس ال يعلمون ياتاآلكّل  في القرآنأحكام  محفوظا ولقد نفّصل

 

 ن الّرحيم بسم اهلل الّرحم  

اتّقوه لعلّكم تفلحون و اعبدوا اهللن أبيّنات  آيات كتاب قد نزلت من لدنّا فيا ّن هذا 

 لا  بلّغكم ما نزل أنا أا نّما قل يا أيّها المأل 
ّ
اء فليؤمن ومن شاء فمن ش يكتاب ربّ  من ي

مة بالقسط نحكم بينكم يوم القي  نّا ا  لينا يبعثون وا   الخلقكّل فإّن  ن انظرواأفليكفر 

حول  ذلك اليومّن الكافرين في ا  في ظّل العرش يحشرون و ذيومئ ّن المؤمنينا  و
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  ١9١ 

ّن ربّك يعلم ا  و ما يحكموناء سهم أنفس جهنّم يحضرون فويل لهم بما اكتسبت

 قد فّصلنا في كتاب مبين كّل شيءوات واألرض وغيب الّسم  

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

أجل  فإنّ  ربّك حكمأن اتّبع  هوا اّل  ا لٓه بيض الربّك في البحر األا سم  المص ذكر

 لا  غكم ما نزل بلّ أ نّماا   بما تعملون خبيرا قل وكان اهللآلت  اهلل
ّ
من عند اهلل وما  ي

 لى ذكرا  ئقة الموت ثّم انفس ذكّل  بون قليكذّ  نأخاف أاّل على اهلل وما ا   يجرأ

نّا لنحكم بين ا  ّن في يوم الفصل قد وضع الميزان بالقسط وا  و ربّك ترجعونا سم 

ءهم نار جهنّم اّن جزا  يعلمون و المون بعد ما همالّظ  فبئس ما يعمل الكّل بالعدل

 نّ ا  شهيدا و كّل شيءما اليوم ظلم على نفس عدل ذّرة وكان اهلل على و بالعدل

 ال تعلمونأنتم  ماوء الاآلكّل  للمؤمنين جنّات من حكم اهلل فيها

 

 ن الّرحيم بسم اهلل الّرحم  

الّذكر  ربمّمن حا ظلمألقوم يؤمنون قل ومن بالحّق  ياتاآلل سبحان الّذي قد نزّ 

ّن اليوم لو ا  بين النّاس بالعدل و ليحكموا ّن ربّك هم الكافرون  أولئكلحكم ربّه و

  الّذين يجادلون في بين نّ ا  يعلمون العدل ليشهدون و
ّ
نفسهم أاهلل بأموالهم و يدي

ّن الكّل ا  ذا نفخ في الّصور ليجمع الكّل في معبد واحد وإف هم المتّقون أولئكف

محكمات  آياتا فيه ياتاآلربّك ينظرون وكذلك قد نّزلنا م ا س وجه ذكر لىا   ذيومئ

اء لقهم من فإذا  ربّك آياتب ا كفروالمّ ّن النّاس ا  اللّوح لقوم يعلمون و آيات ومنها

  ليحجبون ذكراهلل
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 ن الّرحيم بسم اهلل الّرحم  

ا فارهبون قل ي ا يّاي فيا أيّها المألاء المرا تلك شجرة مباركة تنبت بالورقات الحمر

نفقوا في سبيل أاّل هو واعبدوه وا   ا لٓهن الّذي ال جيبوا حكم ربّكم الّرحم  أالنّاس أيّها 

ا نّما نفسكم لعلّكم ترحمون ى كما تحبّون ألذأال و اهلل مّما رزقناكم من غير منّ 

ذن أوا ذا  ليخرجون ذكراهلللى حكم ا  هم فإذا  اهلل آيات ذا سمعواا   المؤمنون الّذين

 لهم الّسابقون أولئكفأحد  في اهلل حّق جهاده ولم يخافوا من ليجاهدون ذكراهلل

جنّات  ن ندخلهمأنجيل والفرقان باإلة ووري  الّذين قد وعد اهلل لهم في التّ  أولئكف

أوحينا  قد المجاهدين وكذلك يّن مثل ذلك فلنجزا  عدن ال يحيط بعلمها نفس و

 كمونّن ربّك يعلم ما يحأفي ذلك الكتاب ليعلم النّاس ا ليك 

 

 ن الّرحيم بسم اهلل الّرحم  

نتم تعلمون أوه آياتو اللّوح من لدنّا لقوم يعقلون قل كيف تكفرون باهلل آيات حم تلك

كر الّذي يدعوكم تؤمنون بالذّ أ ذكراهللب منواآن الفرقان للّذيأهل  وقال الّذين كفروا من

 اب منكم الّذين هملباأل يولأل ياتاآلكذلك قد فّصلنا و نّكم تقتدرونا  لى القتل وا  

كّل  وات واألرض وعنده علميعلم غيب الّسم  وا ّن اهلل اهلل يسجدون  آيات سمعواا ذا 

توا آالمأل ف هايّ أمن عند ربّك قل يا  ياتاآلنّك لتلقى ا  في كتاب حفيظ و شيء

عليك من  في دعواكم صادقين ولقد نقّص ا ن كنتم  بسورة مثل ما نزل في الكتاب

 د الّسابقين وكانوا على كتاب كريمكتاب ربّك لترضى فؤا
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 ن الّرحيم بسم اهلل الّرحم  

  في بدع الحكم بلسان القرآن آيات سبحان الّذي نّزل
ّ
 كرالذّ  ءاقديم ولقد جعربي

اّل اهلل ربّكم ا  وا تعبد اّل أيقون وون والّصدّ بيّ نّ الاء قا لما قد جمحكمات مصدّ  آياتب

يسئلونك من الّشهر الحرام قل و م كيف ال تؤمنونلك هو فماا اّل  ا لٓه ن الّذي الالّرحم  

هدى وكتاب حفيظ قل للمؤمنين  ربّك بحكمه وكان علىاء هو حّل لمن قد ج

نّكم مالقوه وال ألباب واعلموا األ يولأاتّقوا اهلل يا  نأربّك  آيات الّذين يجادلون في

نا أنفس را مننتم تعلمون ولقد نّزلنا عليكم ذكأكذبا و اهللا سم  تفتروا على ذكر

 ذن في الّشهر الحرام حجّ أقد وا ّن اهلل لكم كيف ال تشعرون  فما نات والّزبراتبالبيّ 

نّكم ستسئلون عّما كنتم أوا ملاعن استطاعوا وا  ن اتّبعوا حكم اهلل أ البيت معّمرة

 عاملون

 

 ن الّرحيم بسم اهلل الّرحم  

اّل ا  ال يكلّف نفسا  اهلل نّ ا  ن ومحكمات تنزيل من عند ربّك للمؤمني آيات الم تلك

 دون حكمها وكان اهلل ربّك ل
ّ
 الحكم من لدن عل نّك لتلقىا  عزيز و غني

ّ
أن  حكيم ي

 لا   يوحأما اتّبع 
ّ
عرض عن الّذين يدعون من دون اهلل أاّل هو وا   ا لٓه نّه الا  من ربّك  ي

 ذكراهللّن ا  ّن ربّك يحكم بين النّاس بالعدل قل ا  وب النّار أصحاهم من  أولئكف

ن مة عندشهد يوم القي  ي علم الّساعة في كتاب وا ّن هلل  عّما كان النّاس يعملون الّرحم 

 حفيظ
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  هذا كتاب من
ّ
 لا  ما يوحى أن اتّبع  لدي

ّ
تحيط  عرض عن المشركين قل لنأو ي

وا ّن  ملقدير عليوا نّه  بالعدلاء يحكم ما يشوا ّن اهلل اّل ما شئنا ا  نفس بعلم البدع 

 ماوا ّن ربّك المون الّظ  هم أولئكيطوفون حول البيت من غير علم الكتاب فالّذين 

 اهلل لو ذكره آياتب حّج البيت لمن ال يؤمنأراد 
ّ
 عن العالمين تلك القرى ظالمة غني

اء كم وما ينزل من الّسمأنفس وخلق ياتاآلانظروا في بدع  قل فال تقربوها وقلأهلها 

ي لقوات واألرض يصراط ربّك في الّسم  ا ّن هذا وتبصرون  اهلل آياتب ن كنتما  

نّكم أاعلموا و اهلل أن اتّقوا ن ادع النّاس ليوم الجمع وقل يا أيّها المألأا ليك  الحكم

فحينئذ بالحّق  اهللأجل  يأتن يأ نفقوا مّما رزقناكم سّرا وعالنية من قبلأمالقوه و

 نّكم ال تستطيعونا  

 

 حيم ن الرّ بسم اهلل الّرحم  

لهو وا نّه  فاشهدوني ايّ ا  هو قل يا أيّها المأل ا اّل  ا لٓه الالّطور  المرا ذكر حكم ربّك في

 ذكراهلللى حكم ا  وكّل األمر و اّل هلل له الخلقا  الحكم  نا  الحّق في كتاب ربّك 

كّل  ىنّك من لدنّا لعلا  في المنام وبيّنات  آياتب ليحكمون ولقد مننّاك في صغرك

ن أذن من عند ربّك اإلاء مر ينفخ في الّصور فيومئذ قد جاأل ءاجوا ذا  نفس شهيد

 نفس وشأنفي بدع األأراد  ربّك قدوا ّن اهلل لى مقام كريم ا  المؤمنين ي ابشر عباد

 اللّوح لعلّكم تهتدون آياتب منواآو ذكراهللن اعملوا يا أيّها المأل حكم أ ياتاآل
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 ن الّرحيم بسم اهلل الّرحم  

اشكروه و ن احمدوا اهللأربّك ء الآحضروا ا ذا  ك للمؤمنين قلحمص ذكر حكم ربّ 

سة على األرض المقدّ  ذكراهللن اذكروا أب فرات عذاء شربوا موا ذا  لعلّكم تفلحون

ذلك لهو الفوز أحد فإّن  من ذكرا كثيرا اتل كتاب ربّك وال تخف في حكم الكتاب

اللّوح  آيات بّك فيالنّاس حكم ر القرى نوحيك ليعلمأنباء  الكبير ذلك من

ل وال مبدّ اء كما يشاء ربّك يحكم ما يش نّ ا  ولتكونّن في دين اهلل لمن الموقنين و

 لغفور ودودوا نّه ه ياتآل

 

 ن الّرحيم بسم اهلل الّرحم  

ا لوح من ذه نّ ا  كتاب في ذكر حّج العبد من يوم الخروج لما كنّا توعدون وا ّن هذا 

قيموا وجوهكم أواء شطر العم وا يا أيّها المألسّر الحجب لما كنتم تشهدون قل انظر

 ذكراهللن اسر يا أفي الّشهر الحرام ا ليك  ينوح نّا نحنا  تشهدون وا ذا  الباب ثمّ اء تلق

سرى بذكره من أليعلم النّاس حكم ربّك عن قريب فسبحان الّذي  لى البيت الحراما  

 ألى المسجد الحرام ثّم قد ا  المقام  البلد
 
 لا   وحى

ّ
 أناا اّل  ا لٓه حكم ربّك الع أن اتّب ي

ا ّن  ن اعلموا يا مأل الخلقأّن ربّك يحكم في البيت لذكرك ا  بيت الحرام  ثّم حجّ 

ن ابشر أ ؟؟؟لى ا   وحيناأ من بيت ربّك قدالّذكر  بديع منه خرجشأن  كلّ  في البيت

  منالّذكر  يومفإّن  بوجه ربّك
ّ
 قريبلدي
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لعلّكم تعلمون  اهلل يا أيّها المأل آياتب ن ابشرواأن ذتاب من لوح ورقة اإلكا ّن هذا 

رحمون تمن قبل الباب لعلّكم  ن اصبروا لحكم اهلل وطوفوا سّر البيتأفيا أيّها المأل 

 ا يّايهو ا اّل  ا لٓه الاء ذكر شجرة الّسيناء الورق ن اسمعواأفي الّسبيل ا ليك  ينّا لنوحا  و

الفردوس  آيات النّهر قد شهد اهلل عليك حولّول رض األأ كرالذّ فارهبون فلّما ورد 

 ءاواسمعن ندالّذكر  يدي ن احضرن يا جمع الحيتان بينأاء ربّك في الم أوحىولقد 

كّل على  وكان اهللآلت  اهللأجل  فإنّ  ين اصبرأهو ا اّل  ا لٓه الاء على الم الّشجرة

على تلك األرض  ربّك آيات ءاالعمأهل  مر ربّكأمقتدرا ولقد سمعوا من  شيء

ا قضى حكم كرام ولمّ ربّك ذو الجالل واإلا سم  ويشهد اهلل عليهم شأنا من وجه ذكر

واستقر في اء لى مقعد الخضرا   يسر يا عبدأن أ مرناأروحا من ا ليك  لربّك فيها نزّ 

 في هو هذا ما وعد اهللا اّل  ا لٓه ال الّصفراءليها من حول ورقة ا   وحأواء ظّل شجرة الّسين

 الكتاب واهلل 
ّ
 حميد غني

 

 ن الّرحيم بسم اهلل الّرحم  

الّطور  آيات ربّك ثّم قد فّصلت في حكمبإذن  لت في الّسبيلكتاب قد نزّ ا ّن هذا 

صراط  ىا لعلنّك من لدنّ ا  و نا ما تنّزل فيها من حكم ربّكمللقوم يعلمون ولقد ع

لحكم  ين استقرّ أألرض لى اا   اهلل أوحىقضى حكم ربّك فيها قد ا ذا  مستقيم قل

كنت من لعليك ه آياتكذلك قد فّصل اهلل  ليهاا  نوحي  ربّك وقد قضى منك ما

يرسل  هوا اّل  ا لٓه الوا نّه  ربّك آيات ربّك يعلم ما قد حكمت عليها من نّ ا  الّشاكرين و

برد الّذي اء من مأراد  قد لغفور شكور واهلل ربّكوا نّه  من عبادهاء الحكم على من يش
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ربّك ويفسد في  آياتب ن يكفرألعبد  عبده وما يحلّ أيّام  من صخرة الجبليخرج 

 كروالذّ اء عّما كانوا يكسبون فلّما استقّر العرش على الم عن كلّ  نّا لنسئلا  األرض و

طوفوا بيت الحرام  المدينةأهل  ال يا أيّها العباد منأن المؤذّ  ينادليفاألمر  على بلد

ّن ذلك ا  و الجاللن وجه مالوجه ى لقم لكّل نفس يل  لقوا السّ أفي الّشهر الحرام و

 كنتم فيه تختلفون الكتاب لما حكم اهلل في

 

 ن الّرحيم بسم اهلل الّرحم  

 هو الا اّل  ا لٓه الاء الحمر الّشجرةعن اء حمرا ذكر ربّك في الورقة البيض
ّ
العزيز  غني

 لا  سر ان أا نّ الحكم من لداء قد ج ؟؟؟وا ّن الحكيم 
ّ
وكذلك  ؟؟؟إنّا ف وال تخف ي

 حكم ربّك وليعلم النّاس حّق ذكر ؟؟؟ليثبت فؤادك  ؟؟؟ا ليك في كّل أوحينا  قد

ن أقيموا ا ليك من قبل على جزيرة البحر أأوحينا  ما ؟؟؟ربّك في كّل واد ا سم 

تنبت بالورقاء  ؟؟؟في كتاب ربّك ورقة مباركة عن الّشجرة  ؟؟؟حكم ربّك 

  ا اّل  ا لٓهربّك ال  ؟؟؟البيضاء 
ّ
هو وا ّن مثل ذلك فلنجزي عبادنا المؤمنين قل وا نّه لدي

 لمن المقّربين األقدمين 

 

 ن الّرحيم بسم اهلل الّرحم  

نّا ا  فاتّقون و اهيّ ا  هو ا اّل  ا لٓه س حول جبل الثّلج الالمرا ذكر ربّك في البيت المقدّ 

م نعما حكمت و ربّك فنعم البيعأيّام  لنعلم ما قد حكمت في تلك الحجرة في

ر نفسه الّسكّ  بايعظلم  نّا لنعلم ما قدا  اهلل خمس سنين وأيّام  ما قضيت في ّشرىال

فيها اسمه قل استغفر اهلل ربّك  ن يذكرأ هللا من منع مساجدكالكتاب  ّن حكمه فيا  و
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لى صاحبك ما عملت من ا  اقض حصيت وأ عّما اكتسبت وانظر في الكتاب بما

 ذكراهللرضت من حكم اهلل ومنعت حّق عأن ا  و حكم اهلل لتكونّن من المفلحين

 وكان اهلل ربّك لآلت  اهللأجل  فإنّ  بفارتق
ّ
عن العالمين وكذلك قد فّصلنا  غني

وات وما الّسم   ربّك يعلم ما فيوا ّن اهلل اهلل يهتدون  آياتب لعّل النّاس بالحّق  ياتاآل

 رلغفور شكووا نّه  مة بالقسطهو يحكم يوم القي  ا اّل  ا لٓه في األرض ال

 

 ن الّرحيم بسم اهلل الّرحم  

 يوحأنّا لنحكم في الكتاب من يوم الّذي ا  حم تنزيل من لدنّا في كتاب حفيظ و

يميت عليه توّكلت وي هو يحيا اّل  ا لٓه ن اركب الفلك وقل بسم اهلل الّذي الأ ليكا  

كّل في ا ليك  ينّا لنوحوا  ما ورائه نّا لنعلم ما قد حكمت في البحر وا  نيب وأه ليا  و

 ل ربّكفإّن  ن افعل بما نوحيكأ يءش
ّ
صراط ربّك من قبل ومن ا ّن هذا وحميد  غني

نّا لنعلم غيب ا  نّه لدينا لصراط عظيم وإحكمه ف اهلل في لباب اتّقوااأل يولأبعد يا 

حكم من مستسّر اللّوح ال ا ّن هذا وفارهبون ا يّاه  هوا اّل  ا لٓه ال وات واألرضالّسم  

في البّر وما ا ليك أوحينا  البحر وما آيات وف نقّص عليكاّل هو فسا   يحيط بعلم ربّك

 نّه لغفور حليمأ أيّام ربّك اهلل في يوم الّرجع ليعلم النّاس فيبإذن  عليكي نلق

 

 ن الّرحيم بسم اهلل الّرحم  

صراط ا ّن هذا و ن اعبدوا اهلل وال تشركونأبأمره  هاراللّيل والنّ  قّدرفسبحان الّذي 

وا ّن هلل  لى اهلل ترجعونا   نّكما  الحكم والعدل و يواألرض يلقوات ربّك في الّسم  

  نّ أفهو ا اّل  ا لٓه الخلق الو مررجع حكم األليه يا  وات واألرض وملك الّسم  
تصرفون  ى
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 ا لٓه واحد ال ا لٓهكم ا لٓهاهلل ا نّما نتم تعلمون أالنّار و ثنين فتدخالا  ن يا لٓه قل ال تجعلنّ 

حكم ّن هذاا  يشهد عّما كنتم تعملون ووا نّه ه آياتفي المون الّظ  هو يعلم ما يفعلا اّل 

 دونلى وجه اهلل تعبّ ا  ا ن كنتم  فاتّبعوه لحّق ابالحّق 

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

ثّم اء البيضثّم اء بالورقات الحمر تنبتهو ا اّل  ا لٓه ال الّصفراءذكر ربّك للّشجرة  الم

حكم البدع لعّل  ؟؟؟ في قد اجتبيناكفاتّقون وكذلك ا يّاه  هوا اّل  ا لٓه ال الّصفراء

 يهو لقدير عليم يلقا اّل  ا لٓه نّه الا  مر اهلل أمن  اقل ال تعجبو اهلل يؤمنون آياتب النّاس

كذلك نفّصل و نّه ليكونإشيئا فأراد  ا ذا هوا اّل  ا لٓه الوا نّه  اءعلى من يش األمر

النّاس بالعدل  بالغيب ويحكمون بين ّن الّذين يؤمنونا  لكّل عبد شكور  ياتاآل

 هم المهتدون أولئكف

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

ا ذا  الّذين المؤمنونا نّما فاتّقون  ا يّايهو ا اّل  ا لٓه الاء المص ذكر ربّك للورقة الحمر

هم فإذا  ى المؤمنينأر ذاا  المشركون الّذين ا نّما هم صابرون فإذا  رأوا المشركين

مة في العذاب نّكم يوم القي  ا  وآلت  اهللل أج فإنّ  يضحكون قل اصبروا في النّار

 ينظرون قل ال يشفع ذكراهلللى ا  كّل مر وأمن  ّن يومئذ ال محيص لهما  لمحضرون و

 اهلل لمخرجوناء ّن المشركين في ذلك اليوم من لقا  ربّك و ذنإاّل با  مة يوم القي  أحد 
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 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

 مةّن يوم القي  ا  و فيه هدى وبشرى للمؤمنينحم تنزيل الكتاب من عند ربّك ال ريب 

 يعلم ما يفعلوا ّن اهلل لى وجه ربّك ينظرون ا   ّن المؤمنين يومئذا  لدينا محضرون وكّل 

كان اهلل ربّك لعزيز و مة بالعدليوم القي   يليقضوا نّه  ربّكا سم  المونفي حكم ذكرالّظ 

  لقوم يسمعون ياتاآلحميد وكذلك قد فّصلنا 

 

 ن الّرحيمحم  بسم اهلل الرّ 

في ذلك  القرآنحكام أ قد فّصلوا ّن اهلل نّا كنّا شاهدون ا  و ينزلناه في حين الوحأنّا ا  

اّل ا  شأن  وما كنت فيأراد  ما يربّك يقض نّ ا  اس ال يعلمون والنّ أكثر  الكتاب ولكنّ 

 يرسل وات واألرضملك الّسم  وا ّن هلل  لقوم يفقهون ياتاآلفّصلنا  ذنه وكذلك قدإب

لتنذر النّاس من حكم  ليكا  نوحي  واهلل عزيز حكيم وكذلكاء لى من يشعاألمر 

وا نّه  الحكم من لدنّا ينّه له الحّق يلقا  و ربّك لمن الّشاكرينأيّام  ربّك ولتكونّن في

 ى صراط مستقيمللع

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

ّن ربّك يحكم يوم ا  و فاتّقون ا يّايال يا أيّها الخلق أبأمره  سبحان الّذي قد نّزل الّروح

تختلفون فسوف ترى الّذين قد فيه هو يعلم ما كنتم ا اّل  ا لٓه الوا نّه  مة بالقسطالقي  

وات في الّسم   وا ّن هذا صراط ربّك نّهم في نار جهنّم محضرونأباهلل  آياتب بواكذّ 

مر يلقي األ هوا اّل  ا لٓه ن الّن ربّكم الّرحم  أ اهلل لتعلموا آيات واألرض يتلو عليكم

بين النّاس بالعدل وما اليوم ظلم  ياهلل ربّك يقض نّ ا  م ولعزيز حكيوا نّه  اءعلى من يش
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هم  أولئكفي سبيل اهلل ويوفون بعهده ف وا ّن الّذين يجادلون يحشرونا لى اهلل  وكلّ 

  المفلحون

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

 القديما اّل  ا لٓه اهلل ال
ّ
بالعدل ومن  نار جهنّم قل من تاب ربّك مجرما فله هو الحى

ربّك  آيات بونللّذين يكذّ  ربّك ال يغفروا ّن اهلل اهلل واهلل غفور حليم بإذن  تاب

 وات وما في األرضيعلم ما في الّسم   ّن اهللا  والّذين هم من حكم ربّك يسخرون و

 في أراد قدوا ّن اهلل عليم  يءاهلل بكّل شو بالعدل هو يحكم بين النّاسا اّل  ا لٓه الوا نّه 

باهلل ا ن كنتم  نّ الّظ  اّل تقربوا يا أيّها المأل حكمأعبده  ربّك بحكما سم  ذكرأيّام 

لى دين ا   ن ادع النّاسأكر ربّك لى ذا  نوحي  بالغيأنباء  كذلك منو توقنونه آياتو

واهلل ربّك آلت  اهللأجل  نّ إف اهلل الخالص وال تك في ضيق من فعل المشركين

  لسميع عليم

 

 ن الّرحيمحم  بسم اهلل الرّ 

نّك لتلقى ا  و لما كنت عليه شهيدا ياتاآلكتاب من عند ربّك في بدع ا ّن هذا 

قد اء الّسين الّشجرةالنّار في  لهوا ّن هذا واالحكام من لدنّا في مستسّر اللّوح مشهودا 

  نّكا  البيت واء ة تلقالّصلو   قمأو يا قد اصطفيتك لذكرنّ أا اّل  ا لٓه قال ال
ّ
لقد لدي

اّل ا  أحد  ّول ال يحيط بعلم ربّكطلسم األ لهو الّسّر في ّن هذاا  ا وبل مرضيّ كنت من ق

في  لهو الحّق ا ّن هذا وقديرا اء هو قد كان على من يشا اّل  ا لٓه نّه الا   ربّكاء ما ش

الكتاب  ربّك فيا سم  ذكر ىلعلوا نّه  الحكم من لدنّا يوات واألرض يلقالّسم  
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ّن ربّكم ألتعلموا  اهلل آيات الّشأن يتلو عليكملهو الحكم في بدع ا ّن هذا ومحمودا 

 هو يحكم بالقسط واهلل كان عزيزا حكيماا اّل  ا لٓه ن الالّرحم  

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

مر ربّك في أالّروح  لهوا ّن هذا ولما كنت عليه خبيرا األمر  كتاب في ذكر سرّ ا ّن هذا 

لهو ا ّن هذا ومحيطا  كّل شيءب كذننا وكان اهلل ربّ إب كّل شيءوات يمسك الّسم  

النّار على اء قدسكم واسمعوا ند قل اهبطوا من مساكناء الحكم في عرش العم

قيموا أهو ذلكم اهلل ربّكم فاعبدوه وا اّل  ا لٓه ال ذننا من بردإحّر ب يجبل الثّلج ذ

ّول خّط أواء ّول ضوء الّشمس قبل مطلعها من وجه الّسمأ وجوهكم شطر البيت في

 وكذلك يفّصل اهللاء فول حمرتها من طرف الّسمأفي وسط الّزوال وبعد  ءاوستاإل

في كلمة األمر  لهوا ّن ون مستقيما صراط ربّكم الّرحم   لىع لكنتمه آياتعليكم 

 الاء الحمراء بالورق وتنبتاء مضلشجرة توقد باإلوا نّه  الّروح من عندنا يلقعيسى ي

لهو الحكم في ا ّن هذا و حداأما يظلم ربّك هو يحكم بين النّاس بالقسط وا اّل  ا لٓه

اللّوح أنباء  حكمه كذلك من ما بدع منكّل  وات واألرض ينّور اهلل بهملكوت الّسم  

ا ّن هذا وعلى دين ربّك محمودا  لترضى فؤادك من حكم اهلل ولتكوننّ ا ليك  لينزّ 

ن ادع أك ليا  نوحي  الّصفراءخيط  اهلل ان يحّركأراد  ا ذااألمر  لهو الحّق في صراط

 اهو يفّصل عليكم لتدخلوا الباب سّجدا رضيّ  اّل ا   ا لٓه الاء النّاس على وجه الم
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 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

كّل  يتلى من ءاالّزجاجة الحمراء ة فيها مصباح بيضالمص ذكر نور ربّك في المشكو  

ثّم  الّصفراءثّم اء لحمرمن ورقة ا هنلهو الدّ ا ّن هذا وفارهبون ا يّاه  هوا اّل  ا لٓه حولها ال

مر اهلل تسليما أفاعبدوه واتّكلوا عليه وسلّموا  هوا اّل  ا لٓه الشأن  كلّ  يتلو فياء البيض

من حكم ربّك ثّم توقد بالنّار اء الحمراء تنبت بالورقاء في الّسين الّشجرةلهو ا ّن هذا و

 ر ثلج حولهاربّك على جبل برد في بحبإذن  خرجتأ قد يالّت الّشجرةمن  الّصفراء

المؤمنين من ي الحكم فيها وكذلك نجز ينار فوقها نار نور من نار على نار يلق

هذا لهو الّسّر في مستسّر الّسطر  نّ ا  عبادنا من كان على صراط ربّك شاكرا حليما و

ال يا أاء اّل ما شا  أحد  ال يحيط بعلم ربّك من حكم ربّك في طلسم البدع ييحك

لهو ا ّن هذا ومقتدرا  كّل شيءقد كان على  نالّرحم   ربّكمّن أالمأل اعلموا أيّها 

هو قد جعلت الحجر في ا اّل  ا لٓه الحرام اهلل ال في الّشهر الحرام عن البيت يالمناد

 ىلعلا ليك نوحي  ربّك في قربها وكذلكا سم  ذكر البيت الحرام ليبايعون النّاس

لهو العبد في كتاب ربّك ذا ا ّن هوا لكنت بحكم اهلل رضيّ اء الم الفلك المسّخر فوق

كّل اّل عدل وكان اهلل ربّك با  مة بالقسط وما اليوم في حكم ربّك القي   وميحكم ي

 عليما شيء

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

 اهللاذكروا و ليلقى الحكم من عند ربّك فاتّبعوهوا نّه  المص ذكر ربّك في كتاب بديع

حكم  ييتلاء الحمر الّشجرةفي الّذكر  ولها ّن هذا وكم لدينه ذكرا كثيرا كما هدي  

كّل ّن اهلل ربّك قد كان على ا  و مرناأك بروح من نديّ أهو كذلك قد ا اّل  ا لٓه ربّك ال



  من آثار حضرت نقطه اولى  –كتاب الروح 

  204 

 نّزل قد ثمّ اء العم جوّ من اء ربّك يخرج الورق لهو الحّق من حكما ّن هذا وقديرا  شيء

هو ا اّل  ا لٓه نّه الا   كّل شيءليعلم النّاس حكم ربّك في  بينهما بحكم من الشأناألمر 

 هوا اّل  ا لٓه اهلل الاء البيض الّشجرةمن  ييدعشأن  كلّ  لهو الوجه في نّها  عزيز حكيم و

 فوقاء الّسين الّشجرةاهلل من  آيات واسمعوابالحّق  قل يا أيّها المأل طوفوا حول البيت

الحرم ء أنبا كذلك منو ذكرا كثيراشأن  كلّ  واذكروه فيبالحّق  وسبّحوا هللالّطور 

نوحيك ليعلم النّاس حكم ربّك في الكتاب ليدخلوا البيت من قبل الباب خّشعا 

  وذاّل 

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

 يلقنما  ن استمعأهو ا اّل  ا لٓه ال األلواحفي  الّشجرةحكم أراد  فسبحان الّذي قد

في مستسر  تيااآل نّزل هو قدا اّل  ا لٓه اهلل وكن من الّشاكرين اهلل البإذن  ا ليك

 لا   يوحأما  ن اتّبعأسمعون ا ولقوم يالّرضوان بدعا من لدنّ 
ّ
ا اّل  ا لٓه نّه الا  من ربّك  ي

ليحكم بين الكّل وا نّه  عند ربّكلتلقى األنوار  وا نّك لقوم يشهدون ياتاآلهو يرسل 

ورقات  لتنشأ القرى نوحيكأنباء  هو يعلم ما تفعلون وكذلك منا اّل  ا لٓه ال بالقسط

وات واألرض هذا صراط ربّك في الّسم   نّ ا  لما كنّا توعدون واألمر  من مداداء الّسين

  اهلل تؤمنوناء لعلّكم بلقه آياتبالّشأن كذلك يفّصل اهلل  الّروح بالّروح والحكم ييلق

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

 يبدع ما كّل شيء تنزل من لدنّا على صراط قويم اهلل خالق القرآن آيات المص تلك

 لقووا نّه  كما يشاء اءيش
ّ
هو ا اّل  ا لٓه يحكم بين النّاس بالقسط ال ّن ربّكا  عزيز و ي
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ا ذا  الّذين يلعباد ياتاآلحكيم وكذلك يفّصل  لعزيزوا نّه  اءالحكم لمن يش ييلق

ربّك  آياتلعّل النّاس با ليك  ربّك يسجدون ولقد ننّزل حكم الكتاب آياتسمعوا 

 ّن ربّك لعزيز حميد وكذلك قدا  و مرفي مستسّر األعليك  ييهتدون فاستقم بما نلق

  ربّك لترضى فؤادك من حكم اهلل ولتكونّن لمن الّشاهدين ذنإبا ليك أوحينا 

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

 نّا لنهلكا  يشهدون و من لدنّا لقومبيّنات  آيات فيهبالحّق  سبحان الّذي نّزل الكتاب

ا ّن هذا وّولين باأل اآلخرينفسوف نلحق  ك كذباالمين الّذين قد افتروا على ربّ الّظ 

وادخلوا البيت من قبل الباب لعلّكم  يبعوناألرض قل اتّ و واتصراط ربّك في الّسم  

 أولئك من لدنّا لقوم يعقلون آيات عاملونأنتم  ّن في بدع الخلق وماا  و تفلحون

  هم المفلحون أولئكالّذين قد سبقت عليهم كلمة الّرضوان و

 

 ن الّرحيم الّرحم  بسم اهلل

اهلل وال تشركون  ن اتّبعوا حكمأهو ا اّل  ا لٓه كتاب من عند ربّك اهلل الّذي الا ّن هذا 

 ةة شطر البيت ويؤتون الّزكو  الّصلو   المؤمنون الّذين يخشون ربّهم بالغيب ويقيمونا نّما 

 فيها عرشات للّسابقين منكم جنّ  عدّ أقد وا ّن ربّك مؤمنون  خرةهم باآلوأهلها بإذن 

 كرالّشراب يذ من خمر مجّرد نعماء ثّم حمراء ثّم صفراء نهار بيضأمن حولها  يتجر

ّن الّذين يجاهدون في سبيل اهلل وال ا  ذلك لهو الفوز العظيم األكبر  اهللا سم  فيها

 صراط ربّك في مستسرّ ا ّن هذا وهم المتّقون  أولئكف اّل اهلل ربّكا  أحد  يخافون من
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 نّا لنعلم ا  ما يحكم المشركون وأال ساء  وشأن البدعاألمر 
ّ
 حّق أن منكم الفريقي أي

  النّاس ال يعلمونأكثر  بالعدل ولكنّ  كّل شيءم احكأ القرآنفّصل في  من ولقدباأل

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

بع ما ن اتّ أ هوا اّل  ا لٓه اهلل ال الّصفراءثّم للورقة اء المص ذكر ربّك للّشجرة الحمر

بين  ييقضوا ّن ربّك قريب  ذلك يوماألكبر  اهلل وادع النّاس ليومبإذن  كعلي ينلق

 كّل شيءعدل ذّرة وكان اهلل على  ذكراهلل النّاس بالعدل وما اليوم ظلم من عند

ربّك  يوحا ليك  ين يقضأربّك من قبل  آيات شهدت نّك قدأنّا لنعلم ا  شهيدا و

ظلم أالنّاس ال يعلمون ومن أكثر  نّ اهلل تحكم بين النّاس بالعدل ولك نّك من حكما  و

 ل ّن ربّكا  هم ال يفلحون و أولئكربّك كذبا فا سم  افترى على ذكر مّمن
ّ
ذو  غني

عليم ولقد مننّا عليك  هو لسميعا اّل  ا لٓه نّه الا  اء حمة يرسل الحكم على من يشالرّ 

كما نفعل من قبل اآلخرين نّا لنهلك ا  و المقّربين يّول بحكم عبادفي يوم األ

  بالمجرمين

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

على هدى  ربّك ولتكوننّ  آياتب اللّوح ليؤمن النّاس آيات نّا نحن نّزلنا عليكا  

بربّك للعالمين  كفىو مة بالعدل وما اليوم ظلموكتاب بديع وانّا لنحكم يوم القي  

نّكم أاعلموا اهلل و أن اتّقوا ين والمرسلينلهو الحكم في صحف النّبيّ ا ّن هذا وحسيبا 

 ّن اهلل ربّك ال ينّزل الحكما  قالوا  مالقوه واهلل ربّك لسميع عليم ولقد كفر الّذين

لكم كيف  دعوكم يا أيّها المأل فماأغير اهلل  قل سبحانه وتعالى فهل من خالقا ليك 
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 هو العلا اّل  ا لٓه الاء الحكم على من يشي ال تشعرون هو الّذي يلق
ّ
وا ّن اهلل الكبير  ي

أن  اهللأيّام  بالعدل واهلل غفور شكور قل للمؤمنين الّذين اتّبعوك في بين النّاس يحكم

  واهلل عزيز حكيمآلت  اهللأجل  فإنّ  بالحّق  اهلل واصبروا اتّقوا

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

نتم أاهلل و مرأعجبتم من أكتاب من لدنّا لمن كان على صراط عزيز حميد ا ّن هذا 

 لقو نّها  وبأمره  اءهو يخلق ما يشا اّل  ا لٓه نّه الأتوقنون 
ّ
يحكم بين ّن ربّك ا  وعزيز  ي

وا نّه  بالحّق  اهلل يحكم بينكمفإّن  الحساب قل اعملوا لسريع فينّه ا  و النّاس بالعدل

 ليه المصيرا  واء هو الّذي يسّركم في البّر والبحر ويجعل الحكم لمن يش لغفور ودود

  هم الكافرون أولئكون اهلل فّن الّذين يسجدون للّشمس من دا  و

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

منتم باهلل آن كنتم ا  هو العزيز الحكيم قل ا اّل  ا لٓه من الاآل المص ذكر ربّك في الواد

المشركون الّذين يعبدون اهلل ا نّما  عابدين مر اهللحدا وكونوا ألأفال تشركوا في عبادته 

ء شيكّل  هو رّب ا اّل  ا لٓه محضرون اهلل الهم في العذاب ل أولئكف رف من الخلقحب

وا ّن الّذين  ترحمون نفقوا في سبيل اهلل مّما يرزقكم اهلل من فضله لعلّكمأفاعبدوه و

وات ومن يسجد من في الّسم  وا ّن هلل  المشركون لهم أولئكهم فأنفس يعبدون بوصف

 ربّك لوا ّن اهلل لى حكمه ا  ره نسيّ كّل و في األرض
ّ
  عن العالمين غني
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 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

ربّك في علم  صراطا ّن هذا وفي مشهد كريم  ذكراهللن يبايع ما لمن لدنّ تنزيل المرا 

يعلم ما وا ّن ربّك اهلل تؤمنون اء بلق اللّوح لعلّكم آيات يتلو عليكم األلواحوكّل  القرآن

من عباده اء يش ل الحكم لمنهو ينزّ ا اّل  ا لٓه نّه الا  و وات وما في األرضفي الّسم  

وا نّه  اءكما يشاء وات واألرض يمّن على من يشملك الّسم   هلل نّ ا  واهلل عزيز حكيم و

 عزيز
ّ
ما و ءااّل ما شا   دحأمة بالقسط وال يحيط بعلمه ّن ربّك يحكم يوم القي  ا  و لقوى

القرى أنباء  نم بربّك للمؤمنين حسيبا وكذلك كفىكان اهلل ليظلم نفسا عدل ذّرة و

لكّل بما  ياّل هو يقضا   ا لٓهال وا نّه  اءّن ربّك يحكم ما يشأيعلم النّاس بنوحيك ل

  مقتدرااء اكتسبت وكان اهلل ربّك على ما يش

  

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

  تبارك الّذي يرسل الّرياح بشرى بين
ّ
ا نّما يرجعون قل  ليها  كّل الحكم هلل و نا   أال يدي

 تحشرونا ليه  نّكما  هو وا اّل  ا لٓه الء شيكّل  ا لٓهاهلل  ا نّما القرآننذركم بما قد نزل في أ

 لا   يوحأما أن اتّبع 
ّ
لقوم يعقلون ذلك  ياتاآلاّل هو قد نّزل ا   ا لٓهنّه ال ا  من ربّك  ي

ا ن  هوا اّل  ا لٓه نّه الا  ه نّه لكتاب حفيظ قل ادعوا اهلل وحدا  و الغيب نوحيكأنباء  من

  عند ربّك على صراط مستقيم من ياتاآلنّك لتلقى ا  تعبدون و اهيّ ا  كنتم 

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

الّساعة قد  نّ ا  ون قل فاعبدا يّاه  هوا اّل  ا لٓه اهلل الاء الحمر الّشجرةحكم من ا ّن هذا 

فسوف نهلكها من  النّاس ال يعلمون تلك القرى ظالمةأكثر  ولكنّ بالحّق  جائت
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هم فإذا  اللّوح آيات سمعواا ذا و بهمقلووجلت  ذكراهللا ذا  المؤمنون الّذينا نّما قريب 

 صراط علا ّن هذا وساجدون 
ّ
  قل ي

ّ
 القرآن آيات ليتلو من لدنّاوا نّه  مستقيملدي

  بلسان
ّ
  مبينعربي

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

 أن اتّقوا قل يا أيّها المأل فارهبون ا يّايهو قل ا اّل  ا لٓه للّشجرة المباركة ال ذكراهللمن 

هو يعلم ما في ا اّل  ا لٓه النّه أو مة بالقسطالقي   ّن اهلل يحكم بينكم يومأباعلموا اهلل و

وا ّن  على غير الحّق تحكمون القرآن آيات ما كنتم فيووات وما في األرض الّسم  

 في نّهمإهم الّضالّون وال تسئل عن حكمهم ف أولئكربّك  حكم افتروا علىالّذين 

من  ينّك لتلقى الوحا  بون ومعذّ  ر عند ربّكصحاب النّاأهم  أولئكواد يهيمون وكّل 

 وكان اهلل ربّك لسميع عليم يعند

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

نّى تعرفون أقل ف هوا اّل  ا لٓه ال الّصفراء الّشجرةالمص ذكر ربّك الورقة المباركة عن 

نّه ا  ك ربّ اء ااّل من شا ليك  ما نزل ّن للمؤمنين عند ربّك كتابا مكتوبا ال يعلم تأويلا  و

يوم الفصل بالعدل وما كنت تغفل  يربّك ليقض نّ ا  محيط و كّل شيءهو با اّل  ا لٓه ال

يعلم ما في وا ّن اهلل محيطا  كّل شيءكان اهلل ربّك على و من نفس عدل ذّرة

ا ّن وقد فّصلناه في كتاب حفيظ  كّل شيءهو وا اّل  ا لٓه األرض ال وات وما فيالّسم  

  هدى وكتاب مبين ىلعلوا نّه  اهللبإذن  ك يلقى الّروحالّسّر في كتاب ربّ  لهوهذا 
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 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

فإذا  ربّك آيات نظرواا ذا  المؤمنون الّذينا نّما سمعون المص تنزيل من لدنّا لقوم ي

نّه ليحكم بين النّاس ا  و القرآنالمون بغير علم الّظ  يعلم ما يحكموا ّن اهلل هم مؤمنون 

البيت نوحيك ليكون النّاس اء بنأعليما ذلك من  كّل شيءربّك ب بالقسط وكان اهلل

من لدّنا  آيات في بدع الخلق وحكم الباطن نّ ا  من لدنّا وكتاب حفيظ و ىعلى هد

واهلل بأمره  الكلّ  يليهداء لو شوا ّن ربّك  يذن من عنداإل نّك لتلقىا  لقوم يعقلون و

 هايّ أا هو قل اصبروا يا اّل  ا لٓه الوات واألرض ّن اهلل يعلم غيب الّسم  ا  و قدير حكيم

  لى ربّك يحشرونا  ذن وكّل وم اإلفي يآلت  اهللأجل  نّ إف المأل

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

 أوحىقد وا ّن ربّك  فاتّقون يايّ ا  هو قل ا اّل  ا لٓه الاء حمص ذكر ربّك للّشجرة الحمر

 
ّ
يحيط  لنمن قبلك وأحد  همسّ نّه لكتاب لن يوا  ما لى عبدنا كتابا كريا  رسل ان أ ا لي

ذلك لهو  اهيّ ا  اّل ا  وا اّل تعبدأربّك  عند المقّربين تنزيل من يمن عباد اّل بعضا  بعلمه 

يسمعون قل وما  وملقالكتاب  في ذلك ياتاآلربّك قد فّصل وا ّن اهلل م ين القيّ الدّ 

  كثركم في كتاب اهلل بمؤمنينأوجدت 

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

أنتم  ما تفعلون وما نّه يعلمإل فاّل بالعدا  اّل تحكموا بين النّاس أربّك  تنزيل من كتاب

قد وا نّا نحن  بما كانوا يعملوناء جز قد شهدنا للّظالمين نار جهنّموا نّا نحن  تحكمون

هم عند ربّك  أولئكقل فاستبق المقّربون و يءش لكلّ  كربّ ا سم  كرعرضنا عهد ذ
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ّن ا  و لهم المشركون أولئكربّك فا سم  هد ذكرّن الّذين ينقضون عا  و لهم الوارثون

  لمكتوبشأن  كلّ  عليك من لدنّا كلمة البدع في

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

أنباء ذلك من  نوالحكم هلل وكّل له ساجد نا  ال أبأمره  الحمد هلل الّذي قد نّزل الّروح

 نا  م قل يعلى صراط مستق ربّك ولتكوننّ  آياتب ليؤمن النّاسا ليك  يالقرى نلق

اهلل واعبدوه وكونوا في  أن اتّقوا اّل بالغ مبين يا أيّها النّاسا  الحكم هلل وما عليك 

وما تقدر األمر  في حكم باطن القرآنهو قد نّزل  اّل ا   ا لٓهدين اهلل لمن القانتين اهلل ال 

 الكتاب لمكتوبأّم  لحّق من عند ربّك فيا ونّه لها  و اّل المقّربونا  ن يمّسه أ

 

 ن الّرحيمهلل الّرحم  بسم ا

 لعلوا نّه  غافلونأنتم  نّا نّزلناه في حينا  
ّ
األرض ينّزل و واتصراط اهلل في الّسم   ي

نّك لتلقى ا  لقوم يعقلون و ياتاآلقد فّصل  ّن ربّكا  ذننا في كتاب مكنون وإالحكم ب

ما في  ربّكبإذن  صيّن عند ربّك كتابا حفيظا يحا  مر بديع وأعلى  الحكم من لدنّا

آية  لمحيط قل لو نزّ  كّل شيءهو با اّل  ا لٓه اهلل الوا ّن ربّك وات وما في األرض م  السّ 

  من
ّ
 اهلل وتلك األمثال نضربها لعّل النّاس على جبل لرأيتموه مندّكة من خشيةلدي

   ربّك يوقنون آياتب

 

 

 



  من آثار حضرت نقطه اولى  –كتاب الروح 

  2١2 

  ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

 كّل شيءرّب  اهللا اّل  ا لٓه ال الّصفراء الّشجرةعن اء المص ذكر ربّك للورقة الحمر

كريم قل يا أيّها المأل كيف  من لدنّا على كتاب األلواح ىقنّك لتلا  ليه المصير وا  و

تعلمون قد علم اهلل ربّك بما أنتم و ل في الكتابتعبدون اهلل على غير حكم ما نزّ 

بما  ّن قلوبهم قطع من النّار وهم ال يشعرون فويل لهما   لعمركهم وأنفس اكتسبت

نذركم بما أنا أا نّما المأل  هايّ أيديهم وويل لهم عّما كانوا يعملون قل يا أاكتسبت 

   بديعشأن  كلّ  ينزل من عند اهلل في

 

 ن الّرحيمبسم اهلل الّرحم  

على قسطاس كريم ه من لدنّ يلقي األمر  صراط ربّك ىلعلوا نّه  تنزيل من كتاب كريم

ن اّل ربّكم الّرحم  ا  اّل تعبدوا أحكيم  عزيز ل الحكم من لدناّل عبد اهلل ينزا  نا أوما 

فلنفسه آمن  تعبدون قل منا ن كنتم ا يّاه  مين القيّ هذا الدّ  هو وانصرواا اّل  ا لٓه الّذي ال

 لوا ّن ربّك عرض فعليها أ ومن
ّ
من الموت حتم تقدير ا ّن لكّل ذقّ ا  عن العالمين و غني

   من لدنّا على صراط مستقيم

 *حيمن الرّ بسم اهلل الّرحم  *

 *لت من عند ربّك على حكم بديعكتاب قد نزّ ا ّن هذا *

 *ن اصبروا وارجعواأربّك  آيات فيه ثّم نفّصل*

 *لى حكم اهلل لعلّكما  *

 *تفلحون*

*  


