
www.oceanoflights.org 

  عنوان

 رساله فروع عدليه

 )اصل عربى(

 

 ست به ده باب منقسم مى گردد وحجماين رساله که به زبان عربى نازل شده ا"

عبادات مثل آداب  اين رساله در مطالب منزله در صفحه رقعى است  ٢٢تقريبى آن 

  449كتاب عهد اعلى صفحه " آن است روزه وامثال نماز وضو

 حضرت نقطه اولى صاحب اثر

  166 – 8٢ فحهص 5010 مجموعه خصوصى   خذساير مآ

 شيراز  محل نزول

   سال نزول

  مخاطب

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



من آثار حضرت نقطه اولى  –فروع عدليه )اصل عربى(  رساله  

  1 

 ة وفيها الفيما فرض اهلل قبل الص  

 

 الرّحيم نالرّحم  بسم اهلل 

 

 

 األعمال ن  أو يءبش أحد ىر علبما يجو تهون قو  دا ال   حدل ف ألكن  اهلل ال يأهي و

ن ئوش لم تغي رهو يعمل هلل بفطرته أحد انكن لو أهلل بارئهم ب دن عمل العباأشهي  ل هاك

ين  في نيا ليعمل هللد  ال  يتعل م من نأون دفرض اهلل عليه من ا م ص بمثلالخالالد 

لٰوة ن  أه فاعلم دعبا ىن فضل اهلل علم ركذلك ذ ن  أو أحد ين ثمرة و لأهي  الص   الد 

تاب في ك ل هاكبهي و دالعبا ىاهلل علما فرض أو ل هي و األعمالل  كور دعليها يو

 لن يرفع منو هاأحكام يعلم أال   أحد لن يقبل منو داؤن شبح الفم دوحيل الت  كاهلل هي

وما في الفرقان  1﴾على الخاشعينا ال  بيرةكن ها لا  و﴿ مقاماتها ل  كبالعمل با ال   أحد

من  سن تهو من عنده اهلل فرض تابفي كهي و من مثلها يءلى اهلل بشا   أحد يتقر ب

هر ةوٰ صل ضل الفرو  أف آلهو صل ى اهلل عليه - نبيه  العصرثم   عاتكر عبأر هيو الظ 

 الجمعةثم   صفهانالفجر بثم   ها بمثل قبلهادبعثم   عاتكالمغرب بثالث رثم   بمثلها

 لم تحل   ةوٰ صلهي و هاأحكامن اهلل بنزل م دق ةوٰ عتين صلكرهي و يبةي ام الغأ يف

ن أوجعل اهلل فيه ش يحكم عليه حق  ولمن ات بع آياتأنا أولمن  يسوا حدأل اليوم

عنه يوم اهلل  ]يسأل[ ال  ا  وعليه  ن كان على حق  فحق  ا  ذلك ولمن دون  حق   العدل

ثم   سوفكالة صلوٰ ثم   حيفةعات الص  دفي  بي ن ماك ءامنها مقام األن  إف مةيٰ الق
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 األرضفي  ثدتحأو  ءامالس   نم نز لت ديعة قدل  آية بكلثم   الزلالز  ثم   الخسوف

واف للح ةوٰ صلثم  اهلل  نذإب يجب ا مثم   وطواف النساء  المفروضة العمرةو ج  الط 

 كمن تل دل  واحكو تابكال فيلك ذون دا م أو دالعهأو  رذبالن   ل فكعلى الم

ثم   الفرائضفي  اهلل دودح كعة مفروضة تلكثنين را  تاب اهلل في ك انتك لوةالص  

 الز وال دولى بعاأل لوةالص   يف منينؤللم تب اهللك دة قنالس   لوةالص   في م اهللكح

ها دالمغرب بع لوةالص  ثم   قبلهافي  ها بمثلهادم بعكحثم  في  عاتكر يقبلها ثمانو

ل  كثلث آخر في ثم   قبلها ينزل فا م بربع ءاالعش دبعثم   قبلهافي  نزلا م بنصف

 ل  يومفي ك اهلل دودح كتها بمثلها تلوجر لصلقبل الفثم   عةكی وعشر ردحا  يلة الل  

 انتكلوات الص   كتل دقرب بعاأل ن  ا  و تابكالفي  د  تع ال لكذون دا م ن  ا  و ليلةو

 دمحم  في  لنز  ا مثم   وافاتالط  ثم   ياراتز  الثم   يوم المباهلةثم   يرديوم الغصلوة 

 علو
 
ما و شهر اهلل يليال يف نز لا مثم   صلوات اهلل عليهم -جعفر و وسلمان فاطمةو ي

صلوات في  اهلل دودح كتل سالم اهلل عليهم -اهلل  آل ل قبلها وبعدها من لدنفص  

اهلل  دودعلمت بحفإذا  عتينكعتين ركرا ال   اهللأمر  ل هافي ك ينزل ال هيو المسنونة

هارة م اهلل فيما يوجب الط  كمنها ح ن  أو فروضها دبع ا ال  يصح   ال لوةالص   ن  ألم فاع

عرف القلب و معالس   غلب علىا ذا   وممنها الن   ءاشيأی عشر دحا  هي و اثدحاألن م

ن يخرج ما مثم   ركذ  المرض المانع عن الو  ءاغماإلثم   كراداإل دم اليقين ببعكح

 طرف
 
يجب ا م مكحثم   شيء فيهما ليس ن  إشرطه ف دبع يذالوون د اإلنسان ي

منين ؤن المموات ماأل س  مثم   ءاسن الن  الن فاس مو ستحاضةاإلو والحيض خولد  بال

طهارة في  فرض اهلل دلقو تابهفي ك م اهللكحلك ذهم قبل تطهيرها دجساأ دبر دبع

في  دوجأو  ءاالم دفقا ذا   رابم بالت  يم  الت  و الغسلو ءوم الوضكاث ححداأل كتل
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 عن المرض المانعو ءاغماإلو للن وم ءوم الوضكفرض ح دقو ءاالم را عنذنفسه ع

 غسل الوجه وا ن  حدوده في كتاب اهلل بركاأل ءاون مدرفين الط  ن ما يخرج مو ةلوالص  

ا مو قنذ  لى الا  س أعر الر  الش   ن قصاصان مك دتاب اهلل قفي ك الوجه د  ح ن  ا  و ءابالم

 د  لى حا   المرفقأو ل  ين مندغسل اليثم   يرادالوجه مست صبعان منعليه األ حوت

ث م  تابكالفي  ماكالت حافيه الموو يسریيم اليمنى على الدوجب تقو صابعاأل

لى قصاص ا   حيتهنا مضمومة من صابعأ ]ثالثة[ د  يه على حدس ببلل يأمسح الر  

 كعبين تلكال د  ح لىا  صابع جلين من منتهى األر  مسح الثم   ةدمر ة واح سهأشعر ر

 نریا مو ةن  الس   مكتين بحين مر  داليو غسل الوجهفي  ح  يصو وءالوض يف اهلل دودح

فيما و وهاد  ل فال تتعداهلل بالع دودح كتاب تلكالفي  رتماساإل الو الثم الث  كح

 الجنابة هيو المفروض فيها سبعة ن  ا  و الغسلم كح تابكفرض اللك ذون د

 ن  ليهالن فاس عثم   ستحاضةاإلثم   الحيض عليهن   وغسل اءسجال والن  حرام للر  واإل

منين ؤالمأموات تغسيل ثم   بل تطهيرهامنات قؤالمو منينؤموات المأ دجساأ مس  ثم  

ا ورلك ذ وندا مو طفالاألو ءاالن سو جالر  ن الم لمة الوجوب ك يثدحااألفي  دمم 

 ر يمنعهذبعا ال   هاكن يترأ حدأل يينبغ ال ةدودغسال معأهي و ةن  لس  ا م علىكح

ل قبل الغس ءاوجب تطهير الجسم بالمو لها وء وضالجنابة الفي  الغسل ن  ا  و لدبالع

 نأثم   وءقبل الوض فعليه  لكذون دفيما و شرطهبرتيب الت  و رتماساإليصح   وفيها

نقص من أيصح   الو ءان المم ف  كلى منتهى العنق ثالثة مر ة بثالثة ا  سه أيغتسل ر

 المواالت يجب فيه الو رتيبالت  لك ذيسر بجنب األثم   يمنجنب األثم   لكذ

 ن  ا  و ءاالم قل  ا ذا   هند  مثل ال وءالوضو الغسلفي  منؤاهلل للم تابفي ك يفكيو

تاب كالفي  مثالهاأو ن الجنابةأش مكلنا حص  ف دلقو ةدواح ءاسالن  و جالم للر  كالح
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الغسل و وءم عن الوضيم   الت  فرض اهلل دوها ولقد  اهلل فال تتع دودح كقبل تل من

 ال هوو استعماله ديضر ه عن انكر ذعو ءاان المدفق دمر اهلل به بعأ لما ءاسالن  و جالللر  

اهرة وبالت   ال  ا  يصح    عليه انكراب على ما ر ات الت  ذبيصح   نكيم ا لمذا  راب الط 

ثم   األرض يه علىدن يضرب بيأثم   هلل سبحانه ة[ي ة الخالصن  ]ال  العمل دفرض عنو

ثم   نفهألى طرف ا  سه أن قصاص شعر ريمسح بهما وجهه مثم   نفضهماو رفعهما

ن يضرب أللغسل فرض و وءالوض لدبفي  م اهللكحلك ذو هيف  كيمسح بهما ظاهر 

اهلل  أحكامن بعضا م ا عرفتذا   يثيندالحلك ذح بما صر  كمر تين  األرض ىعل يهدي

را بحو طاهرا انكن ه أء باالم مكح فاعرف البحر و ءامالس   ءام ن  ا  و م القرآنكمطه 

ا و ادبأس ابعة لم ينج  الن   ةالعين الموقنو  جاسة علىان غلبت الن  كن ا  لك ذون دمم 

ن أ نسانرايحته فال يصح  لإلأو  طعمهأو  ن تظهر من لونهأته رت بها ماهي  تغي  ثم   ءاالم

 اهرينالظ   لوضعين ر  كال د  ان على حكو جاسةره الن  تغي  يان لم ك نا  و شيء في يستعمله

راو ان طاهراكف  د  من ح قلأان كا ذا  و شيء سهلم ينج   ر  كر دبلغ قا ذا  ء االم ن  ا  و مطه 

من ببقي ة اهلل ؤي ال نمو ياصبالن  و كوالمشرافر كال دجاسات من يوقع فيه من الن  و ر  كال

ة رب ه م ل كؤلم ي يذوالحيوان ال   اإلنسان ين طرفيخرج ما م أو ن نص  القرآنحج 

لك ذون د ماو الخنزيرو الخمرو لبكالو مد  الو اهلل ركذحل  بلم يا مو الميتةو لحمه

ا  ن أنسان يصح  لإل فال صلوات اهلل عليهم - العصمة أهل ن نص  ان نجسا مكمم 

رهاا ذا  ا ال   ن يغتسل منهأأو  به أ[يتوض  ] ا ذا   البئر ءام ن  ا  و م اهللكحفي  بما نزل يطه 

فيجب نقص ن ا  و المعلومة دالموارفي  ا ال   ر  كم الكمه حكباليقين فح زكر دق انك

ا  ا الواقعة ءاشين األفع فيه مدتطهيره مم  اهلل صلوات  -لمات آل اهلل في ك دور عم 

ر اإلنسانجاسة من الن   ن  ا  و عليهم  دبعو يالجار ءاالمو ر  كال دورو العين زالا ذا   تطه 
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ه ذهفي  اهلل دودح كالخالص مر تين تل ءان يغتسله بمأفرض ب ر  كون الدزوال العين 

رات االو يلدبالت  وللحيوان  الغيبةو األرضو مسالش   ن  ا  و لدبالع حكاماأل نتقال مطه 

 انكما و م آل اهللد ن  ا  و العمل بها دوليائه عنأو فرض اهلل دق يترايط ال  بالش   ءاشيلأل

ر عن آل اهلل طهر اإلنساننجسا من   مثللك ذفي  مهمكن  حأ دمن اعتقو طاهر مطه 

رات ن  ا  و رب ه عصى دفقالن اس   عين آل اهللأ ءاوقع تلقا م ياتبعض اآلفي  من المطه 

موات الس   ه اهلل خلقدشهأن م دمر عناألن كول آءالعلم من أحد رهكذلو لم يو

ن الباب ملك ذفي  رناكذا م  ممنين ؤللم يفكيو رهكذيحتاج ب ال دمشهو األرضو

ين عمالأ لوةام كحأفي العاملون خبيرا  ان اهلل بما يعملكو الد  في  ما ينزلو الص 

  جلهاالفرقان أل
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 الرّحيم الرّحمن اهلل بسم

 

 

ر دق ىا علد  حشيء  ل  كل رد  قو كل  شيءام كحأتابه في ك لنز   يذهلل ال   مدحلأ

هواأمنين ؤفرض للم ورادمق لوةحين في  ن يتوج   دالمسجفي  البيت ءاتلق لىا   الص 

لوةيصح   الالحرام و ل  في ك عبةكال ن  أو البيت شطر ءاتلق اإلنسانن يقوم أا ال   الص 

انت بين ك دمقاماتها ق جل  أ ن  أو الحرام دجالمسفي  ينللمصل   انت قبلةكشطرها 

ل  كمن  دجعل المسج داهلل ق ن  أو دسوون فيه حجر األكي يذن ال  كرو باب البيت

اهلل  دودح كجمعهم تلأ األرض أهل ان قبلةكالحرم ل ن  أو الحرم أهلشطره قبلة 

هر وةصل رضف داهلل ق ن  أو لدبالع انت ك ده قذن  هأ ال  ا  من حين الزوال  العصرو الظ 

ل بعد نقصها  دعض البالبي ن فتعي  هي و هذه دبع مس ىلا  بطول الظ   غروب الش 

 ىلا  ن المشرق هاب الحمرة مذأو ل  ان منك دق ءاالعشو وقت المغربأو ل  ن  أو

الل يل  مس وقبل نصفالش   قبل غروب عاتكر عبأرئة ر قرادق ىعل ن  أو الل يل نصف

مطلع  ىلا  الل يل  نصف داهلل بع مرأ دقم  ث ءادباأل ءاالعشو العصرصلوة  حق   انكل

لوة  الفجر وقت فإذا  عة قبل الفجركعشر ر ر ثالثةدق ىان علكوقته هي و الل يلالص 

 ن طلعتألى ا  وقت في هي و بحالص  صلوة  صل   ءادوالس   فقأن م ءابيضال طلع خط  

ها تلالش   رؤت الو لداهلل بالع دودح كمس من محط  لوة  خ   في ن  إا فوقاتهأأو ل  منالص 

ة وةبصل كصل يت يرفع اهلل صلواتا ذا   الوقتأو ل  رت أا تذا  و األرضفي  اهلل حج  خ 

بح فوقت المغرب وي ف كي اا   كي اإتاب اهلل ففي ك نبذ كر فعليذون عدمن  ن  إالص 

 بيرك أجوم فعليه خطالن   فولأ دبح بعالص   ىصل  و طلوع الن جوم دمن صل ى المغرب بع
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ه دآل اهلل عباى عل الر حمن ييصل   كن  هنالإالز وال ف ينتاب اهلل وراقب حفي ك

لوة تدرأفإذا  مرهأبا ال   يعملون ال ينذرمون ال  كالم ر  الص  من  كلباسو كجسم طه 

ن ذ  أو البيت ءاتلق قمثم   في كتاب اهلل ون غصباكي أال   كرضأثم   ل هاكجاسات الن  

 ن المستسر  كر  الو الوالة ةدر شهاكذ ن  ا  و تين مر تيندهابالش  ثم   مر ةة عبأر بيركلمة الت  كب

جل يقول ألن ا  و عمله ة يبطلدالجزئي ة الوار دمن يقول بقصو يعة ليس بفرضالش   من

 ل  نوركنور فوق  ىنور عل ون نورا منكيه فيداهلل بين ي ءاحب  أر كذو لمة الخيركحب  

بنقص ا ال   انذألبمثل ا كقامة صلواتا   ]ا قرأ[ثم   ازلة مر تينر الخمسة الن  كذبثم  

ثم   مقاماتهافي  لمةكال ديادواز خرن اآلالحرف الجامع مو األو ل نبيرين مكالت  

في  الخطور الو طق بهاالن  أحب   الو يقوم بها العملا مهي ه ودهلل وح الن ي ة داقص

البسملة  مع دالحم ]ا قرأ[ ثم   تاب اهللكي ها فرض فن  إحرام فبيرة اإلكب ر تكثم   القلب

جك منا ال   من سور القرآن ثم  ها فرض فإن   ثنين ا  ثم   ةعبأرهي و ة الواجبةدان فيه الس 

ا ذا  و ين اهللدفي  أحد هاكن يترأ أحب   ن ماكلو ورة فرضاالس   ]قراءة[ان كا مو سورة

ي ها أقل يا و دوحيمن سورة الت  ا ال   عنها خری فارجعأقرئت سورة و نويت سورة

لوة  في اآليات أ[قر]وا   مر اهللأليصح   ال ن  منهاإافرون فكال حسن بالل حن األالص 

 ن  ا  و كخلق اهلل في دق يتمخارجها ال   الحروف تخرج من ن  ا  و كخلق اهلل في يذال  

 ال كل حسن صورتد  تتب الو عثراتهم بعتت   الالمخترع و ئصوات صوت القارره األكأ

يقنت أا ذا   ها ا ال  محال  ن اهلل من ذإالحروف تخرج ب ن  إف ]القراءة[ دعوجاج عنباإل

ن ؤيقر ينذه ال  أهلعليم من الت   كعلي كن  هنالإل فكشتباه من حروف المشاباال

 المواقعك في تتجهر بصلو المخترع و علم يذوا عن ذخأت الو بالفطرة اآليات

هر المعلومة مثل  المقاماتفي  تخافت بها الو لكذون دفرض اهلل ا مو والعصر الظ 
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 سبياللك ذابتغ بين و بحالص  و امن العش و ليينعتين األكر  الو ة مثل المغربدودالمع

 اهلل دودح كشئت تخافت بها تلن ا  و ر بهان شئت تجه  ا   كن  أونها بدو وافلالن   يف

ي فيصح   الو منينؤالمن عالمات ن ها مإفصلوة  ل  في ك سملةالب  في  ل واجهردبالع

 كتتبطل صلو دتعمو تعلم فإذا م اهللكلم تعلم حا ذا  ا ال   خفاتمقامات الجهر اإل

لعت بين قرائتو كعليشيء  ال سهوا ]تقرأ[ن ا  و  ن  أاعلم بو م اهللكبع حفات   كمتى اط 

لوة نكوع ركالمت صل بالر   قيام لوة  وع ثلثكل  الر  كو الص  ك في اهلل رب   ركذفاالص 

مطلق و مر ة كيجزيو "هدبحمو العظيم يرب  ان سبح" لمة ثالثة مر اتكال كبتلوع كر  ال

لوة " كتتر ال نكلو هلل سبحانه ر خالصكذ  وعكر  ر الكذفي  "آل اهللو دعلى محم  الص 

قم ثم   لدع بالعكارو بيركالت  و دحميهليل والت  الت  و سبيحن ها تمام الت  إف دجوالس   الو

على تربة  كنفأمنتهى و كجبهت ن  أكو بثمانية عظم لدبالع داسجثم   لدبالع

ا م ا ال   األرض نبتأا مو األرض ىة علدجالس   كل  علييحو - المالس   عليه -الحسين 

لوة ثلث دجوالس   ل  كن  إس فبلأو  لكأ  سبعة مر ة ن شئتا  لمة كال كتل ]وا قرأ[ الص 

لوة " مع مر ة كيجزيو "هدبحمو علىاأل يرب  ان سبح"  - "آل اهللو دعلى محم  الص 

 ن ها سن ةإن القنوت فتغفل عال و انهاكرأانية بعة الث  كراقب الر  و -الم الس   عليهم

لوة و" "تيندهاالش   ركذب"ن ها فرض إف دالمشهمن  الو ةدمحمو آل و دعلى محم  الص 

ن ا  و ةمر   فيهما عبرتسبيحات األ ]ا قرأ[بشروطهما وخيرتين عتين اآلكمن الر   الو "اهلل

م كنسخت بح دق دالحم ]سورة[ ةائقرن  إ فاهللتاب في ك حسنألاان كف ثالثا أتقر

ة وقيعالت   لوة  خرج عناو المالس   عليه - الحج  المالص  ما ك كن ه فرض عليإخر فاآل بالس 

لوة  تنس قبل الو تاب اهللفي ك ن ه فرضا  بير وكخلت بالت  د خاتم و العطر ستعمالاالص 

ل دها تعن  إف - صلوات اهلل عليها - ءاهرز  ها تسبيح الدبع الو كواالس  و امةمالعو العقيق
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لوة  عة منكلف رأ مفروضة من سور القرآن عة كرفي  أ[تقر] الو تاب اهللي كفالص 

حرام فعليه بيرة اإلكت أحد ينسن ا  و ل هاكوافل الن  ك في علي سأب الو ثنين سورةا  

لوة فرض  اهلل تابفي ك ةدعاا  ن تقضى محل ها أ دبع القرائة ناسيا كتر ليس لمنو الص 

نسيانا  دجوالس  و وعكر  ال كتارفي  مكالحلك ذكو ة لهوصل فال دعلى العم كترن ا  و

 تدسج دتسجو تاب اهللكي ف ة فرضدعاعليه اإل ن  إف
 
ة ونقصان دل  زيافي ك هوالس   ي

 ال عتينكيقنت بالر  أا ذا  و األو لتينفي الركعتين  ك  الش   ح  يص الو تاب اهللفي ك ماكح

ثم   المغرب سل مفي  نتكو كل وهمدلم يعن ا  و كتدراإعمل باو كصلوات تبطل

ا اذقال ه دق -الم الس   عليه -ق داالص   ن  إعة فكرليها ا  تقوم فتضيف   لم واهلل مم 

هرصلوة  في نتكن ا  و ادبأ يقضي  سل م عبراألو بين الث الث كك  ان شكو مثلهاو الظ 

 انكن ا  و عتين بالقيامكصل  رثم   سل م عبأرو ثنينا  ان بين كن ا  و ةدعة واحكصل  رثم  

 عتينكرو ئمانت قأو عتينكصل  رثم   عبركم على األحاف عبأرو ثالثو بين اثنين

الخمس و عبربين األو وافلك في الن  تب اهلل لكي كتابفي ك دزاا مو جالس أنتو

 تدسج داسجثم   سل مو كانقض قيام
 
لوة  تبطلو هوالس   ي هو و ادالم عمكبالالص  بالس 

ه سجي م اهلل فكح  تدحق 
 
لوة  ان بينكن ا  و هوالس   ي ه ل  كينحرف عن القبلة بالص 

غيرها في  خلتدثم   فعالاألو كلماتالفي  تككمتى شو تهادعاا  فرض عليه 

في أو  صلوة في مر ة ثالثة كعلي ديرا ذا   ك  بالش   العمليصح   الو يءك شفليس علي

لوة  يصح   الو  ثالثة صلوات في  الو دالجهافي  ال  ا   لبس الحرير الخالصفي الص 

اوبار األ الو الميت دجلو ن ه من حيوان إالخز ف لباسفي  وصل  ل لحمه كؤي ال مم 

سها ألبس ربن يسترن ء أافرض للن س داهلل ق ن  ا  و ءاالم ته خروجوكذجعل اهلل و البحر

لوة في وشعرها عشرة مواضع  يف تصل   الو مكالحلك ذة فرض مليس على األو الص 
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 ن تقعأ ال  ا   صورة كقبلتفي  انك يذن ال  أش الو روهةكن ها مإيث فدالحفي  ةدالوار

 من يءتصل  بش الو لكذك كم اهلل عليكان حكراج الس  و ارالن   يفو شيء عليها

 الو كحل  علي كيف هنالالس   ن  إف أحد خائفا من نتا كذا  ا ال   ديدالحو هبذ  ال

 صل ت عن اليمين اذا  و ر شبردتقوم خلفه بقا ذا  ا ال   جالر  ال ءابحذ ءاة الن سوصل ح  تص

 ثر من عشرةكأجل بقدر ر  من ال ن تبعدأض عليها جال فرر  المقدمة على الو مائلالش  و

لوة  ب  يستحو راعذ اهرةالن  في الص  تغي رت  دلقو لداهلل بالع دودح كتل علين الط 

ين هي و ةقي  بعض المواقع للت  في  مكالح ا م في م اهللكبعوا حفات   الخالصمن الد 

ان ه ا  و األرضو مواتالس   في ن  اهلل يعلم ماإالباب فلك ذفي  رناكذ نتم ك لخبير عم 

  هلل رب  العالمين دالحمو تعملون
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  وةكالز   في

 

 بسم اهلل الرّحمن الرّحيم

 

 

لوة  دة بعوكز  ال فرضال ذي  هلل دلحمأ في  مهاكل حنز  ثم   همرأمنين بؤده الملعباالص 

هب هيو ءن اآلالميء ش ءاشيأتسعة  ة الذ   بيبالز  و الت مرو عيرالش  و والحنطة والفض 

ا ؤعفى اهلل للمو الغنمثم   البقرثم   الحيوان منهي وبل اإلو في لك ذ یسومنين عم 

 حد   الحد  لك ذمن  دض لمن تبع  رفو تابهفي ك اد  ح ن  د منهل  واحكل جعلو تابكال

هب  ةوكز فرض دقو قضى عليه و ان مضروباكا ذا   يناردالعشرين نصف  ددع دبعالذ 

ينار دة عبأر ةد  الع كتل دجاوزت بعتا ذا  و تاب اهللفي ك عشر شهرا یدحإالحول ب

ن ترفع أدت رأا ذا  و هد  ح وصلا م لىا  م اهلل كحلك ذكو يناردخماس أ ففيها ثالثة

هب  فاجعلة والز ك مكح كعلي اهلل  ن  ا  والن اس  من حدألأحب   ماي نكلو ةكسبيالذ 

هب وكفرض ز دق ة بمثل حول الذ   ذن  حينئإدراهم ف ييبلغ مائتا م دبع وضربهة الفض 

ين عبأرة د  الع كتل دت بعدزاا مل  كو م اهللكراهم مفروض بحدها خمسة كعلى مال

م كحلك ذو بلغ من الحد  ا م لىا   مكالحلك ذكو ةدرهما واحدرهما وجب عليه د

ة عبأر ر الحيوانكذقبل و ثنيناإل ددان فرض اهلل بعكو سعةو لين من الت  األفي  اهلل

ي ون وسقات  ة بسد  ه العذمن ه أحد بلغا ذا   ةدودمع  هو ثالثمائة صاع ففيه العشر الذ 

 دل ففيه بعدان عكما  و ففيه نصف العشرا ال  و يحالس  أو  ءامالس   هيقسو ان بعالا كذا  

 ءاآلال كتلفي  ةوكز  بالاهلل أمر ا مو بالحق   م اهللكحلك ذنصف العشر نصف عشر 
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م كفرض لح د قاهلل ن  ا  و ةدودمع تحو ل عليها الحولن ا  و ةدمر ة واحا ال   ةعبراأل

 يبلغ ىل  خمس شاة حت  ك يفثم   خمس شاةفي  ة حول الحولد  تمام ع دبل بعاإل

 ه فرضذه هدن عنكن لم يإف ت ففيها فرض ابنة مخاضدزاا ذا  و عشرينو خمسا

م اهلل كفح ددالع كت على تلدزاثالثين فإذا ة خمس ودلى عا  ر كذعليه ابن لبون 

ة  ددالع كت من تلدزافإذا  ينعبأرو ة خمسدلى عا  ابنة لبون  عليه  لى ست ينا  فحق 

فابنتا لبون  ددالع كت من تلدن زاإسبعين فة خمس ودلى عا  عة ذت فجدزا نا  و

في  تان فرض عليهص  فح ددالع كت من تلدن زاإة تسعين فدع لىا  فرض عليه 

مسين خ ل  ك يفف ددالع كت من تلدن زاإمائة فو عشرين ةد  لى بلغت بعا  تاب اهلل ك

في  اد  اثنى عشر ح كتاب اهلل تلفي ك فرض عليه ين ابنة لبونعبأرل  ك يفو ةحق  

 يثين بقرة تبيع حولل  ثلفي ك الحول عليه ما قضى دم البقرة بعكح ن  ا  و بلم اإلكح

ة د  بلغت بعا ذا  و فيها تبيعتان ذين فحينئت  الس   بلغتا ذا   ين بقرةعبأرة د  ل  عك يفو

سعين ففيها ثالث الت   د  لى حا  بلغت ا ذا  و ةدمسن   م اهللكح ينعبأرل  ك يثمانين فف

في  م اهللكحلك ذين مسن ة عبأرل  ك يفف مائةو ة بعشريند  بلغت العا ذا  و اتحولي  

فإذا  شيء ينعبرون األدالحول ليس من  يمض دبع الغنمفي  مكالحن ا  و البقرة

ة دت واحدزافإذا  مائةو ة عشريند  بلغت بع نألى ا  ين ففيها شاة عبأرة د  بلغت بع

لى ا  ة ففيها ثالث غنم دة واحد  الع كتل ت مندزاا ذا  و لى المائتينا  ففيها شاتان 

ا م ليس علىو األو ل مرقضى األو شاة ل  مائةك يثرت الغنم ففكفإذا  ة ثالثمائةد  ع

الغنم و البقرو بلالحيوان من اإلي ف دودالح كتل ن  ا  و شيءلك ذ دون المائة بعد

صاحبه  دل من عنكأا ذا   نكلو ن فضل اهللرض المباح مأفي  ل رزقهكأا ذا   فرض

تاب كم الكيرجع ح ن  عليه امي  اختلفت األا ذا  و ةوكز ن  فليس عليهلك ذون دأو  ببيع
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 األرض يعمل على يتال   البقرو الجمل كليس على مالو القل ة دثرة بعكي ام الألى ا  

ت دفاأو بها دأح جرات  ا ذا  ا ال   ةوكز ىفرض عللك ذون دا مو ةوكتاب زكم الكحفي 

ته فرضذ يحصل خسران ففن ا  و ربحها  مثلو الحيوانو ءاآلالفي  مكالحلك ذكو م 

امل كبالغ  ر  اهلل على ح دم يقع من عنكن  الحتاب اهلل ألفي ك ونحب  م المكحلك ذ

لوة ونكردي ال ينذال   ءافهالس   على الو تاب اهلل حرجفي ك طفالليس على األو  الص 

ا ال   مال الغايب عن صاحبهفي ة وجعل اهلل الز كا مو بالحق   اهلل دودح كتل امهاكحأو

 به ر  ما م ل  كلة وه فعليه الز كذخأب رادان مقتكن ه ا  و ادعه متعم  دان يكن ا  و نك  تم اذا  

ره ؤيال ذي  هوين الد   ون صاحبكن يأا ال  ين الد   في مكالحلك ذكو نينالس   خ 

على  ن  ا  و هالحول علي ىمضو هذخأ دبعا ال   م على القارضكالحلك ذكو

من ن ا  و يهديفي  جعل اهلل المال يتي ام ال  أفي  اهللحق   يدؤي نأالمستقرض فرض 

 جل بشهرينة قبل األوالز ك ين يعطأا لشيعتهم بن  ذأ دق - اهلل عليهم سالم -آل اهلل 

فعليه  كردلم يا ذا  و هدبل أهل فيا ال  ة والز ك ن يصرفأ حديحل  ألا مو ه بمثلهادبعو

هو رسلأ ذا  و منينؤلى الما   ن يرسلأفرض  بيل الس   في ضاعو هدبلفي  يعرف مستحق 

في  بما فرض اهلل ا ال   قاتدالص   يحل الو اهلل بمثلهحق  ي ن يعطأفعلى نفسه فرض 

يانات د  ال أهل همو ينكالمساو لحافاا  الن اس  يسئلون ال وهم قوم ءاللفقر تابكال

لى ا  ها د  ؤي ىحت   حفظهاو جمعهاو هاذخأفي  الجباةو عاةالس   همو والعاملين عليها

جعل اهلل  دون اهلل قد من ةدخلعوا عباو اهلل ودفة قلوبهم وهم قوم وح  ل  ؤالمو نفسهماأ

وقعت  دالغارمين قوم قو اراتف  كتاب قوم لزمتهم الالر   يفو قاتدالص   في لهم نصيبا

ل  في كو أ دالجها لىا   سبيل اهلل قوم يخرجون يفو طاعة اهللفي  نفقوهاأيون دعليهم 

في  ونونكين يذريق ال  الط   ءابنأبيل الس   يقومون به وابنا م همدليس عنو سبل الخير
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لوة  عليه - اإلمام هب مالهم فعلىذيو طاعة اهلل فيقطع عليهمفي  سفاراأل الص 

ن أفرض  كئلوأل  كقات ودالص   وطانهم من مالألى ا  وهم د  ن يرأفرض  - المالس  و

 -اهلل  ن على معرفة آلكلمن لم يو يعدمر الباأل اذهو اآلياتل  كونوا مسلمين بكي

ا م رده بقدان عنك لمن لم يحل  و تاب اهللفي كشيء  عليه لم يحل   - سالم اهلل عليهم

في  يحتاج حل  عليهثم   مدخاو اردقات ولمن له دالص   من ذخأن يأمره أقضى 

 د  الجو والبنت بناإلو م  األو بعلى األة والز ك ءاعطا   ديجوز للعب الو تاب اهللك

ن ونهم مدحل  لما و يءهم شدعن نكلم يو ءاان فقركلو و كالمملوو وجةالز  و ةد  الجو

ا م لكذفوق  دزو راهمدمن خمسة  قل  أة والز ك من مال حدأل يتعط الو ءاقرباأل

 الو جالر  الي ن يعطأحسن من أو خير كا فلأحد غنيتأن ا  و سبيل اهللفي  استطعت

قرن  دن  اهلل قا  و منؤوجه الم ل  ذن  بها يإف ءاالعط دعنة والز ك ركذت الو فاقتهم د  تس

في  هاشم يبن من حدأل يحل   الو شيء في ل  ذ  ال عليهأحب   الو عز ته بعز ة نفسه

رسول  ن  ا  قات بعضهم من بعض ودص عليهم حل  و أحد منة والز ك ذخأتاب اهلل ك

 يفا ال   األرض نبتتأ كل  شيءفي  قة سن ةدالص   جعل دق - آلهو صل ى اهلل عليه -اهلل 

ا ذا   جاراتمتعة الت  أفي  مكحلك ذكومن يومه  ديفس كل  شيءو البقولو الخضر

لك ذكو س المالأعلى ر ها التماس الفضلكها مالكمسأو عليها الحول حال

 يناريندل  عام في ك ل  فرسكي جعل ف داهلل ق ن  ا  و [؟؟؟]العتاق م للخيل كالح

ة وكتاب اهلل زفي ك فرض دلقو لداهلل بالع دودح كينارا تلدازين م على البر  كحو

لوة  لى قبلا   دطلوع الفجر من يوم العي دالفطرة بع بالغ  ر  نفس من ح ل  كلالص 

ا جعل اهلل رزقه بيو عن نفسه يليقض ا يفطر ليلة العيدعم   ين يعطأبيته ب يف ده وعم 

ة والز ك ذخأي يس لمنلو لكذون دا م أو من تمرأو  سبيل اهلل صاع من حنطةفي 
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 يليعط فقيرا انكن ا  و تاب اهلل لهك في حب  أسبيل اهلل ففي  ييعطن ا  و والفطرة فطر

جميعا فطرة  ون عليهمكا ليدواح ييعطو ادواح ذخأثم   من عياله أحد لىا  من نفسه 

ه يومو﴿ هذهين كل للمسادلمة العكالفرقان في  نز ل دقو ةدواح  2﴾هدحصا آتوا حق 

 لداهلل بالع دودح كالحضنة تل دالحضنة بع دادمن الحو القبضة دعالقبضة بهي و

ة اهللا  ة والز ك ل  ك دن يرسل العبأتاب اهلل بفي ك ب  يستحو ان كن ه أل هدعهفي  لى حج 

ل  كل ليعطون الدالع ءاعلم لىا  ن يرسل أم بكي ام الغيبة حأ ن  ا  و علم بمصالح رعي تهأ

ا يصفون اهللان سبحو ملونيعالن اس  انكا م يعلم اهلل ن  ا  و حق هم هلل رب   دوالحم عم 

  العالمين

 

                                                 

 
2
  141ية ( اآل6القرآن الكريم سورة األنعام )  
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 الخمسفي 

 

 الرّحيم الرّحمنبسم اهلل 

 

 

 اإلمامن  أ ومن ظن   األرضفي  لخليفته ان عليهاكا مو األرض خلقال ذي  هلل دلحمأ

ين ذمنين ال  ؤحل  اهلل للمأ دقثم   تابكال مكافر بحكفهو الن اس  يديأفي  يحتاج بما

ا م ل  في ك فرض عليهمثم   م القرآنكاهلل من ح يندفي  ونكيملا م اهلل دبعهيوفون 

بنفسه  - آلهو صل ى اهلل عليه -قرابة رسول اهلل ي ذة لعز   هنسبو الخمسد الن اس فاأ

د فاأا م خمسثم   فسهنطاع لالبيت لمن است حج  ثم   العز ة هلل ن  ا  و م الحج  كمثل ح

القربى  يوذلثم   - آلهو صل ى اهلل عليه - دمحم   لرسوله ثم   لنفسهشيء  ل  في كالن اس 

ي  ذمن  بيلالس   ابنو ينكالمساو لليتامىثم   - آلهو هلل عليه صل ى - دمحم   ءاوصيأ ة ر 

الخمس نصف  اليوم ن  ا  و تاب اهللفي ك مكحلك ذ ن  ا  و بائهمعوهم آلدهاشم بما ت

ن أ حدأل يحل  ا مة هاشم وي  ر  ذل لشيعته الموقنين من دنصف العو هدة اهلل وحلبقي  

 فرض الخمس داهلل ق ن  ا  و اهلل لشيعتهحق   من الو تهاهلل لبقي  حق   ل مندر خرديمنع ق

 من ندالمعاثم  في  من أهل الكفر بالسيف المسلمون ذخأي يتموال ال  األفي 

هب ةو الذ   يناردر دبلغت قيمتها قا ذا  لك ذون دمن  األرضفي  جعل اهللا مو الفض 

 ؤلؤيخرج من البحر من الل  ا م ثم   نوزكالمفي ثم   شيءلك ذمن  قل  أيما بلغ ليس فو

 ردبلغت قيمتها قا ذا  لك ذون دالبحر من في  خلق اهللا مو والعنبر دبرجالز  و الياقوتو

 م  ذاشتری  يتال   األرضفي ثم  و ينارد
 
ثم   فرض اهلل عليه الخمس دمن مسلم فق ي
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جعل اهلل رزقه ا مو اإلنسانمونة  دناعات بعالص  و راعاتجارات والز  رباح الت  ي أف

خل فيه الحرام فرض د دل مال قك ن  ا  و لدم اهلل بالعكحلك ذالم الظ   ذخأا مو هدبي

ن  ا  و ق  اهلل بالح دودح كلى من فرض اهلل عليه تلا  الخمس  ءاه بعطيك  ن يزأ دراألمن 

 لىا  مس ه الخيخرج منو هداصب متى وجمال الن   اإلنسان ذخأن يأفرض ب داهلل ق

 ن  اهللأل المهفي ك - المالس   عليه -اهلل دعب بوأما بي ن كمنين ؤفضل اهلل للملك ذه أهل

 فركال أهل تاب منكالفي  ماكح دبعأهم ن  ا  و تاب اهللفي ك عل للن اصب حرمةجا م

الم[وصيائه أو ن هم قوم يسب ون علي اا  و في  هم يعرفون جاللتهما مدبع ]عليهم الس 

لتقبل  األرض مكحل وا لشيعتهم ح دق -سالم اهلل عليهم  -آل اهلل  ن  ا  و اهلل تابك

 ين اهللدفي  تهمدالخمس لتطبيب والحق   حكالمنافي  عليها وحل وا عليهم صلواتهم

 اإلمامحق   ن يجمعوا نصف الخمسأل  فرض كعلى الو أحد حق هم من لن يحل واو

 - اإلمامی دنفسا من للوا عمن إمانة فنفسهم باألأ دعن يحفظوهو - المالس   عليه -

لى من ا  وصل  ىيوصون لحفظه حت   ال  ا  و ليها  ون د  ير نفسهمما ألكح - المالس   عليه

ه  ن يعطوا نصف الخمس لمن جعله اهللأل  كعلى ال اليوم فرض ن  ا  و جعله اهلل حق 

 لدر خردق أحدحل  اليوم من أا ما نأمر فولي ا على األ - سالم اهلل عليه -ته من حج  

ن مو ين يعطأ ءافمن ش اهللحق   ل لتطهير نفوسهم مندقل  من خرأ ل  كمن ال ذخآو

ل دخر ردماله قفي  انكو ءامة من جيوم القيموقفا د الن اس شأ ن  ا  و ن يقبضأ ءاش

ن يعطوا أنفسهم أ خر فرض علىنصف اآلو سالم اهلل عليهم -آل اهلل حق   من

ي  ذل من بيالس   ابنو ينكالمساو لى اليتامىا   يهمديأب عليهم سالم اهلل  -آل اهلل ة ر 

 لا  ن يرسلوا أعليهم  حل  ي ولم - الر حمن
 
ون دؤمر ياأل لكذلمن يعملون على و ي

ي  ذن  اليوم إمن قطمير ف قل  أعنهم  لم يحبسواو نتهمامأ  - سالم اهلل عليهم -ة آل اهلل ر 



من آثار حضرت نقطه اولى  –فروع عدليه )اصل عربى(  رساله  

  18 

 دبين ي ءافقر
 
جلت و الؤاهم سيسئلون من حق  و معهمء اغنيفسوف يحشر اهلل األ اهلل ي

 اليوملك ذفي  نفالاأل ن  ا  و الخمسفي  اهلل دودح كتل من عظمتها ذالقلوب يومئ

الم الس   عليه - اإلمام نذا   قوم بغير اغز يتالغنيمة ال    وهي - المالس   عليه - اإلمامحق  

 الو جف عليها بخيلون يأفتحت من غير  يتال   رضأثم   م اهللكله من ح يفه -

 أحد يعلم الا م أو ين ينقطع الوارث منهمذموال من ال  األو تاالمو وناألرضو ابكر

ليس فيها  ن  يث ألدالحفي  ما نز لك كن وقطايع الملودالمعا جعل اهلل منا مو هكمال

لم يحل  و نفالل ها من األكاليوم  كدرض الفأ ن  ا  و بالحق   اهلل دودح كتلشيء  للن اس

منها عريش  د  حو أحد منها جبل د  تاب اهلل حك في هد  ح ن  ا  و شيئامنها  ذخأن يأ حدأل

ن ألمن استطاع  فرض دلقو لدومة الجندمنها  د  حو سيف البحر منها د  حو مصر

ة من مالديفي  انكمن  لىا  يوصل وثمرتها  ذخأي ن أ أحدر ديق ال يتها ال  كيه حج 

هلل اأمر  ن ات بعواأل داهلل بالع دودح كتل نفالل  األكم كحلك ذكو بمثلها يتؤي

ا  مكيسئلون عن القيمةيوم  ن  إل فدبالع  تفعلونو روندتقتو تمونكتو نتم تعملونكعم 

ا يفعل اهلل ن  ا  و مونتقي  و ا  اهللان حسبو تسئلونم أنتو ال يسئل عم  رب  العرش عم 

 رب  العالمين  هلل دالحمو سالم على المرسلينو يصفون
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  في الجهاد

 

 بسم اهلل الرّحمن الرّحيم

 

 

ين ن  اهللا  و لوة ا ذا دعى اهللا  وحكم الجهاد  قد جعل من فروع الد  وليائه وأ ن ه مثل الص 

دا  بعث قد ]اهلل[ ن  ا  وبالعدل  فثالثة  سيافأعلى خمسة  -عليه وآله صل ى اهلل  -محم 

 تطلعى وزارها حت  أوزارها ولن يضع الحرب أن تضع الحرب ألى ا  منها ال تغمد 

مس من مغربهافإذا طلعت ال المغربمس من الش   ش 
ينفع نفسا ا يمانها لم فيومئذ ال  

كما العرب  يمشرك منها سيف علىو يمانها خيراا  أو كسبت في  تكن آمنت من قبل

فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا ﴿لى اهلل تعا قال

لوة و ن  اهلل غفور ة فخل وا سبيلهم ا  وتوا الز كءالهم كل  مرصد فإن تابوا وأقاموا الص 

ومنها سيف سالم خول في اإلالعباد ال يقبل ا ال  القتل أو الد   ءالؤفمن ه 3﴾رحيم

ال خر وباليوم األال ال ذين ال يؤمنون باهلل و قاتلوا﴿ قال اهلل تعالى ة كمام  الذ  أهل على 

يدينون دين الحق  من ال ذين أوتوا الكتاب حت ى ال يحر مون ما حر م اهلل ورسوله و

الم - اإلمام ن  ا  و 4﴾يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون خذون أووكالئه ي - عليه الس 

ذين ال ئهم ال  امن غنائهم وليس على فقر الجزية من أهل الكتاب بما يشاهدون

ومنها   على عقله جزية في دين اهلل يملكون شيء وال على المعتوه وال من المغلوب
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  5اآلية  ،(9سورة التوبة ) ،القرآن الكريم  
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  ٢9اآلية  ،(9سورة التوبة ) ،القرآن الكريم  
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فضرب الر قاب حت ى ا ذا ﴿ ى تعالقال اهلل أهل األرض كما يسيف على مشرك

ا فد ا من ا بعد وا م  وا الوثاق فإم  العباد لن يقبل منهم  ءالؤه فمن 5﴾ءاأثخنتموهم فشد 

كما قال  يالبغ هلفسيف أل الثةالث  سالم ومن بعد تلك خول في اإلا ال  القتل أو الد  

غت ا حداهما ا ن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بو﴿ اهلل تعالى

ة قد يبحكم تلك اآلو 6﴾على األخری فقاتلوا ال تي تبغي حت ى تفيء ا لى أمر اهلل

 حارب عل
 
بها يقتل الباغين و ويلأالت  على ظاهر  -صلوات اهلل عليهم  -وصيائه أو ي

الم - بقي ة اهلل ة اهلل  حديحل  أل وال  يوم ظهوره - عليه الس  المع -دون حج   - ليه الس 

قال  جل القصاص كماوسيف الخامس هو المغمود أل ذن لهأي نأاد ا ال  الجه حكم

كتبنا عليهم فيها أن  الن فس بالن فس والعين بالعين واألنف باألنف و﴿ تعالى اهلل

ارة له ومن لم  ق به فهو كف  ن  والجروح قصاص فمن تصد  ن  بالس  واألذن باألذن والس 

المون عليه  -حكمه قد كان بيد اإلمام  ن  ا  و 7﴾يحكم بما أنزل اهلل فأولئك هم الظ 

الم دها جحبها فمن  - صل ى اهلل عليه وآله - يبعث اهلل الن ب يتيوف ال  الس   فهذه  الس 

د  ىنزل اهلل علأها فقد كفر بما أحكاممنها أو شيئا من سيرها و د واحداجحأو   -محم 

 ىنزل اهلل تعالى علأفرض الجهاد كما قد  حكامتلك األو -عليه وآله  اهلل ىصل  

د    العالمين منين شهيدا والحمد هلل رب  ؤباهلل للم ىوكف - اهلل عليه وآلهى صل   -محم 

  حكامفي األ

 

                                                 

 
5
  4اآلية  ،(47سورة محمد ) ،القرآن الكريم  
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  9اآلية  ،(49سورة الحجرات ) ،القرآن الكريم  
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  45اآلية  ،(5سورة المائدة ) ،القرآن الكريم  
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 الرّحيم الرّحمنبسم اهلل 

 

 

 لدات اهلل بالعيآ ين يعرفونذری لل  كذو یده حكامنز ل بعض األال ذي  هلل دلحمأ

ين  أحكامبعون يت  و  الباب كلذفي  تبناك دلقو تعملون خبيرا اهلل بماان كبالفرض والد 

ر أب مكالحلك ذمن ات بع و ءارض الهأمن  يقللت   بلسان  لوةالص   أحكامن يفس 

المثل  بصور ءامن شو ءاالت   رضأمن  يالعل ىعلو اإلنسان من سنخ [نيعجمياأل]

ل ان من فضك دقلك ذ ن  ا  و هدبلفي  تابكاللك ذثر بصور المثل مثل كي نأم بكح

ا اهللان حسبو العاملون خبيرا ان اهلل بما يعملكو اهلل عليهما  صفوني رب  العرش عم 

لوةو العالمين رب   هلل دالحمو المرسلين ىسالم علو  آلهو دمحم   ىعل المالس  و الص 

اهرين   الط 


