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 عنوان

 اسىى ميرزا آقحاجخطاب به اول توقيع 

 و يا شيراز( بوشهر در)نازل 

 

  حضرت نقطه اولى صاحب اثر

   خذساير مآ

 ١١ صفحه  ،٧٠٠١ مجموعه خصوصى  

 ٣٦٩  صفحه  ،٥٠٠٦ مجموعه خصوصى  

 ٦٤  صفحه  ،٢٠٣٩ مجموعه خصوصى  

  ٣٣٦ – ٣٣٢ صفحه،  ٤٠١١مجموعه خصوصى 

 بوشهر    محل نزول

    نزول سال

 ميرزا آقاسي   ىحاج  مخاطب
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١ 

 رّحيملن ابسم اهلل الرّحم  

 

 

من حكم ربّك  نّه لكتاب قد نّزلا  و سم ربّك من لدن ا مام حّق مبينا  ر كتاب ذك ءقرا

 
ّ
حكم ذلك ّن فإاتّبع حكم ما نلقي ا ليك اآلن من كتاب ربّك  نحكيم أ من لدن علي

 عزيز أه ا اّل نّه ال ا ل  ا  و ما في األرضو توام  ّن اهلل ربّك يعلم ما في السّ ا  و قويم
ّ
ن  وو لقوّ

ّن بقيّة اهلل لهو الفوز العظيم ثّم اعلم أذلك  نّ ثّم اسجد لحكمه فإربّك  [هلل]ار اشك

ء اما يش نّه بإذن ربّك قد كان علىا  وما في األرض و واتحّجة ربّك يعلم ما في الّسم  

كانوا على و حكم ربّك في كلم البدع يعلموالقد نّزلنا من قبل كتابا ا لى النّاس لو مقتدرا

ّن ا  و بما يلقي الّشيطان في أنفسهم لقد كّذبوا بعضا من النّاس آياتناو صراط قويم

أولئك وم ف ّن الّذين اتّبعوا آيات اهلل بالحّق كتاب اهلل لظالمون ا  أولئك وم في 

اتّبع  نوم المشركون أولئك استهزؤا آيات ربّك فأو ئهمّن الّذين اتّبعوا أوواا  و المهتدون

  ]؟؟؟[يا أيّها 
ّ
كتاب الّذكر بالعدل  ءقرا   اهلل ثمّ  حكم ربّك ثّم احضر نفسك بين يدّ

كتاب األمر  [لتتلو]لقد نّزلنا اآليات كتابا ا لى الملك و لتكونّن من الفائزين لمكتوب

بّك في بلّغ بإذن رل الكتاب ا ليك دين اهلل لمن الموقنين فإذا أنز لتكونّن فيو بالحّق 

 جميل ءقرا   الحين ثمّ 
ّ
 قلو لدى عرشه ثّم فّسر كلمات ربّك بالعدل بلسان حّق أعجمي

اآلخرة و ّن ملك الّدنياقل ا  و مبينحكم حّق ذلك ّن ن حكم ربّك فإال تخف مو اتّق اهلل

 
ّ
 عن من في ا  و حرف في كتاب مسطور [كمثل]الحّق  في يدّ

ّ
ّن حّجة ربّك لغني
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نّك لو تريد ملك اعلم بأو خاشعونكّل في حكم الكتاب له و من في األرضو واتالّسم  

ن أردت ا  وحينئذ لقد كنت على الملك لمستقّر ّن ا  و عليك بالعدلالّدنيا فإنّا لنحكم 

ن اتّق مة ا لى اهلل يبعثون أيوم القي  كّل في و ّن أمر اهلل لحّق كمي فإدار اآلخرة فاتّبع ح

ة ّن حيو  فإاجهد بآياتنا بالعدل و ك من أحدال تخف في سبيل ربّ واهلل يا أيّها األمين 

ّن دار اآلخرة خير في كتاب ربّك عّما كان النّاس يعملون أوصيك يا أيّها ا  و الّدنيا باطلة

كّل ا لى و فرضالموت  ]ذائقة[ّن لكّل نفس لك في يديك باقية فإاإلنسان ال ترى الم

ما اليوم ظلم عدل و ن النّاس بالعدلمة بي وو يحكم يوم القي  ه ا اّل نّه ال ا ل  ا  و اهلل يرجعون

 عزيزو ةذرّ 
ّ
له ملك  [ثبت]ياألمر بالحّق  نصر[ي]ّن الملك لو شهد بالعدل بأأو اهلل قوّ

تيه من حكم أيلقد و نّه في حكم الكتاب لمن النّاصرين لمكتوبا  و اآلخرةو الّدنيا

تاب ليظهر حكمه في الكوممدود  مثل خّط  ا بعد صّف بنائهم صفّ أو كّل الملوك ربّك

ئن ربّك من خزا لقد نرىو تاه خاضعينكّل أو الملوك على شأن لن يذكر أحد ألحد من

ات ا جنّ له في اآلخرة من لدنّ  نّ ا  و لهو الملك في الّدنياذلك ّن ا  و ما ال يحيط به علم

لعدل بان اتّبع حكم بقيّة اهلل لهو الفوز الكبير أ لكذّن ا  وكريم لم يعدل شيئا منها ملك 

 ي[أول]لقد جعلناك و من الّساجدين كانو أن يممن بآيات اهلل ّن اليوم ال مفّر ألحد ا اّل فإ

انصر دين  نوذا يوم عظيم أسم ربّك ا  من ذوّ الملك من بعد ليوم ذكر و العلم من قبل

نّزلنا  آية مّما نّ اعلم بأو اهلل ربّك لسميع عليم نّ ربّك بالخوف فإكتاب  ءقراو اهلل بالعدل

لو اجتمع و اهلل شهيد عليمو على األرض أجمعهملمن الحّجة  لدىآلن ا ليك يكفي ا

 الجّن يمّدونهم على الّضعف لن يستطيعنّ و الكتابذلك  يأتوا بمثل اس على أنالنّ 
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٣ 

 فتعلم حّجة في الكتاب أكبر منها كّل ظهيرا أ لو كان الكّل على البعضو لن يقدرنّ و

ن عند منّزل اهلل القرآن آية واحدة ال يبّدل الحكم  لو 1﴾ا نّها إلحدى الكبر﴿القرآن و

 حميدو ا[كثير]ما نّزل اهلل من اآليات   بعداهلل
ّ
لو شئنا لننّزل في كّل حرف و اهلل غني

 عزيزو القرآن مثل ما نّزلنا فيه]من[ 
ّ
حكمه كفى بنفسك اليوم في و كان اهلل ربّك لقوّ

كانوا من و رون بآيات اهللكّ ء لعلّهم يتذالمالع ا لى لقد نّزلنا كتاباو الكتاب شهيداذلك 

 عليهم ءقراالموقنين 
ّ
اآلية الحسنة و عليهم بالحكمة [اجهدو] كتاب ربّك من لدّ

 في كّل شأن كأ عملا نكونّن لمن النّاصرين لمكتوب ألت
ّ
ال تأخذ و اهلل نّك بين يدّ

مة جزّ يوم القي  ربّك ي ّن اهللن دون حكم ربّك في الفرقان فإعلى قدر خردل م من أحد

 لقد نّزلنا كتابا ا لىو لعزيز الحكيما وو ه ا اّل نّه ال ا ل  ا  و في سبيل اهلل ]يداه[بما اكتسبت 

مداد الّذوب من حكم كتاب  رسل ا ليهم بحكمأحكم ما نّزل فيها ثّم  ءقران الملوك أ

س في ا ّن األمر لحّق مثل ما كان النّانّزل الّروح على قلبي  ذّالملك لمن قريب فوالّ 

 ترى الملوك بين أيدينا صبر ألمر اهلل فسوفاتّبع حكمي ثّم ا نأربّك ينطقون  حكم

 حميدو من على األرض في خزائنناو
ّ
 يعلمون ّن أمر اهلل أكبر عّما كان النّاسا  و اهلل قوّ

 اهلل فإيب ثّم عّزز رسل ذكرقر رسل حكم الجواب بأيدّ أول ملكك منأو
ّ
ّن ربّك لغني

  العالمين رّب  الحمد هللو  رّب العر  عّما يصفونسبحان اهللو عزيز
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