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سورة املُلك
وهي اثنتى وأربعون آية شيرازية
بس ْم اهلل الرحمن الرحيم
الح„م ُد هلل ال„ذي ن„زّل ال„كتاب ع„لى ع„بده ب„ال„حق ل„يكون ل„لعامل„ني س„راج„ا ً وه„اج„ا ً ان ه„ذا ص„را ٌ
ط ع„ليّ ع„ند رب„ك
ب„ال„حق ق„د ك„ان ف„ي أم ال„كتاب ع„لى ال„حق ال„قيّم مس„تقيما وان„ه ف„ي أم ال„كتاب ل„دي„نا ل„ َع ّليٌ وع„لى ال„حق األك„بر
ق „„د ك „„ان ع „„ند ال „„رح „„من ح „„كيما وان „„ه ال „„حق م „„ن ع „„ند اهلل وع „„لى ال „„دي „„ن ال „„خال „„ص ق „„د ك „„ان ف „„ي أم ال „„كتاب ح „„ولَ
ال„طّور مس„طورا ان ه„ذا ل„ه َو ال„حق ص„را ُ
ط اهلل ف„ي ال„سموات واألرض ف„من ش„اء اتخ„ذ ال„ى اهلل ب„ال„حق س„بيال
ان ه„„ذا ل„„هو ال„„دي„„ن ال„„ق ّيم وك„„فى ب„„اهلل و َم„„ن ِع„„ن ُده ع„„لم ال„„كتاب ش„„هيدا ان ه„„ذا ل„„هو ال„„حق ب„„ال„„حق ع„„لى ال„„كلمة
الس„„ر ف„ي ال„سموات واألرض وع„لى األم„ر
األك„بر م„ن اهلل ال„قدي„م ق„د ك„ان م„ن ح„ول ال„نار م„بعوث„ا ان ه„ذا ل„هو ِ„
ال „„بدي „„ع ب „„أي „„دي اهلل ال „„علي ق „„د ك „„ان ب „„ال „„حق ف „„ي أم ال „„كتاب م „„كتوب „„ا اهلل ق „„د ق „ ّدر ان يخ „„رج ذل „„ك ال „„كتاب ف „„ي
ت„فسير أح„سن ال„قصص م„ن ع„ند مح„مد اب„ن ال„حسن اب„ن ع„ليّ اب„ن مح„مد اب„ن ع„ليّ اب„ن م„وس„ى اب„ن ج„عفر
اب„ن مح„مد اب„ن ع„ليّ اب„ن الحس„ني اب„ن ع„ليّ اب„ن أب„ي ط„ال„ب ع„لى ع„بده ل„يكون ح„جة اهلل م„ن ع„ند ال„ذك„ر ع„لى
ِ
„نفسه ان„ ُه ال„„حق ال ال„„ه اال ه„„و وامل„„الئ„„كة ق„„وام ح„„ول ال„„ذك„„ر ب„„القس„„ط ال ال„„ه
ال„„عامل„„ني ب„„ليغا أشه„„د اهلل ك„„شهادت„ ِ„ه ل„
اال ه„و وه„و اهلل ك„ان ب„كل ش„يء ع„ليما ان ال„دي„ن ال„خال„ص ه„ذا ال„ذك„ر س„ال„م ف„من أراد اإلس„الم فليُس„ ّلم أم„ره
الن ي„„كتبه اهلل ف„„ي ك„„تاب األب„„رار مس„„لما وع„„لى ال„„دي„„ن ال„„خال„„ص ق„„د ك„„ان ب„„ال„„حق مح„„مودا وم„„ن ي„„كفر ب„„اإلس„„الم
ل„„ن ي„„قبل اهلل ع„„نه م„„ن أع„„مال„„ه ف„„ي ي„„وم ال„„قيمة م„„ن ب„„عض ال„„شيء ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق ش„„يئا وح„„ق ع„„لى اهلل ان
يح„ ِرق„ه ب„نار اهلل ال„بدي„ع ب„حكم ال„كتاب م„ن ح„كم ال„باب م„حتوم„ا اهلل ال„ذي ال ال„ه اال ه„و وه„و اهلل ك„ان ب„امل„ؤم„نني
ب„صيرا اهلل ال„ذي ال ال„ه اال ه„و وه„و اهلل ك„ان ب„امل„ؤم„نني ش„هيدا اهلل ال„ذي ال ال„ه اال ه„و وه„و اهلل ك„ان ب„امل„ؤم„نني
ع„ليما اهلل ال„ذي ال ال„ه اال ه„و وه„و اهلل ك„ان ب„ال„عامل„ني م„حيطا وان اهلل ل„ن ي„قبل م„ن اح„د م„ن ب„عض ال„عمل اال
م„ن أت„ى ال„باب ب„ال„باب س„اج„دا هلل ال„قدي„م م„ن ح„ول ال„باب مح„مودا اهلل ق„د اذن ل„ك ع„لى ال„حق ف„اسج„د واق„ترب
ف„„ان ال„„نار ف„„ي ن„„قطة امل„„اء ق„„د ك„„ان هلل ال„„حق ق„„د ك„„ان س„„اج„„دا ع„„لى األرض ب„„ال„„حق م„„شهودا ي„„ا معش„„ر امل„„لوك
وأب„ناء امل„لوك ان„صرف„وا ع„ن مـُ„لك اهلل ج„ميعكم ع„لى ال„حق ب„ال„حق ج„ميال ي„ا م„لك املس„لمني ف„ان„صر ب„عد ال„كتاب
ذك„„رن„„ا األك„„بر ب„„ال„„حق ف„„ان اهلل ق„„د ق„„در ل„„ك ول„„لحافّ„„ني م„„ن ح„„ول„„ك ف„„ي ال„„قيمة ع„„لى ال„„صراط م„„وق„„فا ع„„لى ال„„حق
م„„سئوال ي„„ا أي„„ها امل„„لك ت„„اهلل ال„„حق ل„„و ت„„عادي م„„ع ال„„ذك„„ر ل„„يحكم اهلل ف„„ي ي„„وم ال„„قيمة ع„„ليك ب„„ني امل„„لوك ب„„ال„„نار ول„„ن
تج„„د ال„„يوم م„„ن دون اهلل ال„„عليّ ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق ظ„„هيرا ي„„ا أي„„ها امل„„لك طهـّ„„ر األرض امل„„قدس„„ة م„„ن أه„„ل ال„„رد
ل„لكتاب م„ن ق„بل ي„وم ج„اء ال„ذك„ر ف„يه ب„غتة ب„إذن اهلل ال„عليّ ع„لى األم„ر ال„قوي ش„دي„دا وان اهلل ق„د ك„تب ع„ليك ان
تس„لم ال„ذك„ر وأم„ره وتسخ„ر ال„بالد ب„ال„حق ب„إذن„ه ف„ان„ك ف„ي ال„دن„يا م„رح„وم ع„لى امل„لك وف„ي اآلخ„رة م„ن أه„ل ج„نة
ال„„رض„„وان ح„„ول ال„„قدس ق„„د ك„„نت م„„سكون„„ا ي„„ا أي„„ها امل„„لك ال ي„„غرن„„ك امل„„لك ف„„ان ل„„كل ن„„فس ذائ„„قة امل„„وت ق„„د ك„„ان
ب„„ال„„حق ع„„لى ال„„حق م„„ن ح„„كم اهلل م„„كتوب„„ا وارض ب„„حكم اهلل ال„„حق ف„„ان امل„„لك ف„„ي أم ال„„كتاب ع„„لى ش„„أن ال„„ذك„„ر
ب„أي„دي اهلل ق„د ك„ان ب„ال„حق مس„طورا وان„صروا اهلل ب„أن„فسكم وأس„ياف„كم ف„ي ظ„ل ه„ذا ال„ذك„ر األك„بر له„ذا ال„دي„ن
ال„خال„ص ب„ال„حق ع„لى ال„حق ق„وي„ا ي„ا وزي„ر امل„لك خ„ف ع„ن اهلل ال„ذي ال ال„ه اال ه„و ال„حق ال„عادل واع„زل ن„فسك
ع „„ن امل „„لك ف „„ان „„ا ن „„حن ق „„د ن „„رث األرض وم „„ن ع „„ليها ب „„إذن اهلل ال „„حكيم وان „„ه ق „„د ك „„ان ب „„ال „„حق ع „„ليك وع „„لى امل „„لك
ش„هيدا وان„ا ن„حن ق„د ض„منا ب„إذن اهلل ألن„فسكم أن ت„طيعوا ال„ذك„ر ب„ال„صدق ال„خال„ص ب„ان ل„كم ف„ي ال„قيمة ف„ي
ج„نة ال„عدن ُ„م„لكا ع„لى ال„حق ع„ظيما وان م„لككم ه„ذه ب„اط„لة وق„د ج„عل اهلل م„تاع ال„دن„يا للمش„رك„ني وان ع„ند اهلل
٦

م„„ول„„يكم ح„„سن امل„„آب ق„„د ك„„ان ب„„ال„„حق ع„„لى ال„„حق ق„„دي„„ما وان ل„„نا ف„„ي ج„„نة الخ„„لد م„„لكا رف„„يعا ن„„عطي م„„ن ن„„شاء
م„ن ع„بادن„ا م„من ك„ان ف„ي ه„ذا ال„باب ب„اهلل وآلي„ات„ه ع„لى ال„حق ن„صيرا ي„ا معش„ر امل„لوك ب„ل ّغوا آي„ات„نا ال„ى ال„ترك
وارض ال„هند ب„ال„حق ع„لى ال„حق س„ري„عا وم„ا وراء أرض„ها م„ن ش„رق األرض وغ„رب„ها ب„ال„حق ع„لى ال„حق ق„وي„ا ي„ا
ع „„باد ال „„رح „„من ان اهلل م „„ا خ „„لقكم وم „„ا رزق „„كم اال ألم „„ر ق „„د ك „„ان ع „„ند اهلل ف „„ي أم ال „„كتاب ع „„لى ال „„حق ب „„ال „„حق
ع „„ظيما وات „„بعوا م „„ا أوح „„ى اهلل إل „„ينا م „„ن أح „„كام ال „„باب ف „„ي ذل „„ك ال „„كتاب ُمس „ َّلما هلل وألم „„ره ع „„لى ال „„حق رض „„يا
واع„لموا إن ت„نصروا اهلل ي„نصرك„م ف„ي ي„وم ال„قيمة ب„ال„ذك„ر األك„بر ع„لى ال„صراط ن„صرا ك„ري„ما ت„اهلل ان أح„سنتم
أح„„سنتم ألن„„فسكم وان ت„„كفروا ب„„اهلل وب„„آي„„ات„„ه ل„„كنا ب„„اهلل ع„„ن الخ„„لق وامل„„لك ع„„لى ال„„حق غ„„نيا ي„„ا أه„„ل األرض م„„ن
أط„اع ذك„ر اهلل وك„تاب„ه ه„ذا ف„قد أط„اع اهلل وأول„يائ„ه ب„ال„حق وق„د ك„ان ف„ي اآلخ„رة م„ن أه„ل ج„نة ال„رض„وان ع„ند
اهلل م„„كتوب„„ا وإن„„ا ن„„حن ق„„د س „يّرن„„ا ال„„جبال ع„„لى األرض وال„„نجوم ع„„لى ال„„عرش ح„„ول ال„„نار ف„„ي ق„„طب امل„„اء م„„ن
لدى الذكر باهلل الحق ولن يغادر منكم أحد أحدا وهو القاهر فوق عباده وهو اهلل كان بكل شيء عليما.
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سورة العلماء
وهي اثنتى وأربعون آية شيرازية
بسم اهلل الرحمن الرحيم
آل„ر ت„لك آي„ات ال„كتاب امل„بني .آل„م .ذل„ك ال„كتاب م„ن ع„ند اهلل ال„حق ف„ي ش„أن ال„ذك„ر ق„د ك„ان ب„ال„حق ح„ول ال„نار
م„نزوال وإن„ا ن„حن ق„د ج„علنا اآلي„ات ف„ي ذل„ك ال„كتاب م„بينا ت„ذك„رة وبش„رى ل„عباد ال„رح„من م„ن ك„ان ب„اهلل وب„آي„ات„ه
ع„لى ال„حق أم„ينا ال„ذي„ن ال ي„جبُرون ال„وال„دي„ن وي„ره„بون ب„ال„صدق ع„نهما ع„لى ح„رف م„ن ع„لم ال„كتاب كس„لطان
ع„„ادل ق„„د ك„„ان ب„„ال„„حق ع„„لى امل„„لك ع„„سوف„„ا ال„„ذي„„ن ي„„خاف„„ون رب„„هم م„„ن ي„„وم ق„„د ك„„ان ب„„ال„„حق ش„ ّ„ره ف„„ي أم ال„„كتاب
م„كتوب„ا إن„ا ن„خاف م„ن ال„رح„من ف„ي ي„وم ع„بوس ك„ان اس„مه ف„ي أم ال„كتاب مس„طورا ي„وم ال ت„ملك ن„فس ل„نفس
ش „„يئا واألم „„ر ي „„وم „„ئذ هلل ال „„عليّ وك „„ان اهلل ع „„لى ك „„ل ش „„يء ش „„هيدا وإن „„ا ن „„حن ق „„د ج „„علنا اآلي „„ات ح „„جة ل „„كلمتنا
ع „„ليكم أف „„تقدرون ع „„لى ح „„رف ب „„مثلها ف „„ات „„وا ب „„ره „„ان „„كم ان ك „„نتم ب „„اهلل ال „„حق ب „„صيرا ت „„اهلل ل „„و اج „„تمعت األن „„س
وال„جن ع„لى ان ي„أت„وا ب„مثل س„ورة م„ن ه„ذا ال„كتاب ل„ن يس„تطيعوا ول„و ك„ان ب„عضهم ل„بعض ع„لى ال„حق ظ„هيرا
ي„„ا معش„„ر ال„„علماء ات„„قوا اهلل ف„„ي آرائ„„كم م„„ن ي„„وم„„كم ه„„ذا ف„„ان ال„„ذك„„ر ف„„يكم م„„ن ع„„ندن„„ا ق„„د ك„„ان ب„„ال„„حق ح„„اك„„ما
وش „„هيدا واع „„رض „„وا ع „„ما ت „„أخ „„ذون م „„ن غ „„ير ك „„تاب اهلل ال „„حق ف „„ان ل „„كم ف „„ي ال „„قيمة ع „„لى ال „„صراط م „„وق „„فا ع „„لى
ال „„حق ق „„د ك „„ان م „„سئوال وان اهلل ق „„د ج „„عل ال „„ظن ف „„ي ك „„ل األل „„واح إِث „„ما ً م „„بينا ً وع „„سى اهلل ان ي „„عفو ع „„نكم ع „„ما
اكتس„„بتم ألن„„فسكم م„„ن ق„„بل ي„„وم„„كم ه„„ذا ان„„ه ق„„د ك„„ان ب„„ال„„تائ„„بني غ„„فارا رح„„يما وان اهلل ق„„د ح„ ّ„رم ع„„ليكم م„„ن غ„„ير
ال„„علم ال„„خال„„ص م„„ن ه„„ذا ال„„كتاب ح„„كما ع„„لى غ„„ير ال„„حق واج„„تهادا وان„„ا ن„„حن ق„„د ن„„زل„„نا ع„„ليكم ك„„تاب„„ا ه„„ذا ع„„لى
ال„„حق م„„شهودا ل„„تعلموا م„„ما ق„„در اهلل ف„„ي ف„„ضلنا ع„„ما ك„„نتم ع„„نه ع„„لى غ„„ير ال„„حق ب„„عيدا وان ل„„كم ف„„ي ال„„قيمة
ع„لى ال„صراط م„قام„ا ع„لى ال„حق ب„ال„حق م„سئوال ي„سئل اهلل م„ن ع„باده ع„ما ي„عملون ف„ي دي„ن اهلل م„ن غ„ير ح„كم
ال„حق ف„ي ذل„ك ال„كتاب مس„تورا ف„سوف ي„ري„كم اهلل آي„ات ال„ذك„ر ب„غتة ع„لى األرض ب„ال„حق ع„لى ال„حق ق„ري„با ي„ا
„غترن ب„علمكم وات„بعوا ال„كتاب م„ن ع„ند ال„ذك„ر ب„ال„حق ت„اهلل ال„حق م„ا
أي„ها امل„أل م„ن أه„ل ال„كتاب ات„قوا اهلل وال ت ُّ
م„„ن ن„„فس ق„„د ات„„بعه اال ف„„قد ات„„بع ك„„ل ال„„صحف امل„„نزّل„„ة م„„ن ال„„سماء م„„ن ع„„ند اهلل ال„„حق وك„„ان اهلل ب„„ما ت„„عملون
خ „„بيرا وم „„ا م „„ن ن „„فس ق „„د أن „„كر ال „„كتاب اال ف „„قد أن „„كر وح „„دان „„ية ال „„رح „„من وك „„فر ب „„ال „„نبيني وال „„صحف امل „„نزل „„ة م „„ن
ال„سماء ب„ال„حق وك„ان م„اوي„ه ال„نار ب„ال„حق وق„در اهلل ال„حكم ف„ي أم ال„كتاب ع„لى ال„حق ب„ال„حق م„قضيا وان اهلل
بني آياتنا للعاملني وان الذكر لحق من عند اهلل بالحق وكان اهلل على
لو شاء لهدى الناس جميعا وان اهلل قد ّ
ك„ل ش„يء ق„دي„را وان ال„ناس ملّا ك„فروا ب„آي„ات„نا ف„كان„وا ب„اهلل ال„علي ك„فورا وس„يعلم ال„ذي„ن ك„فروا م„قعده„م ف„ي واد
„سجني ال„ذي ق„د س„مـّاه اهلل ف„ي أم ال„كتاب ج„حيما وان„ا ن„حن ب„ال„حق نُ ِ„ذي„قنّكم م„ن ح ّ„ر ال„جحيم ونُ„ب ّدل„نكم
م„ن ال ّ
م„ن ن„ار ال„سموم ع„لى ح„كم ال„كتاب م„قضيا ان ه„ذا ل„هو ال„حق م„ن ع„ند اهلل ج„زاء ب„ما ك„نتم ب„آي„ات„نا وب„ذك„ر اهلل
ال„علي ع„نيدا ان ه„ذا ج„زاء ع„لى امل„ثل ب„ما ك„نتم ب„اهلل وب„آي„ات„نا ش„قيا وان أم„ر رب„كم ال„رح„من ل„حق وان وع„د اهلل
ق„د ك„ان ب„ال„حق م„فعوال الح„مد هلل ال„ذي ان„زل ال„نور م„ن ع„نده ع„لى ع„بدن„ا ل„يكون ف„ي ال„عامل„ني ع„لى ال„حق خ„طا
مس„تقيما وان„ا ن„حن ق„د ن„وح„ي إل„يك ب„ما أوح„ى اهلل ال„ينا ان„ك ق„د ك„نت ع„ند اهلل ف„ي أم ال„كتاب ع„ليا م„كتوب„ا وهلل
م„ا ف„ي ال„سموات واألرض ب„ال„حق ف„يغفر اهلل مل„ن ي„شاء وي„عذب م„ن ي„شاء وه„و اهلل ك„ان ع„لى ك„ل ش„يء ق„دي„را
ات„„قوا م„„ن ي„„وم ت„„رج„„عون ف„„يه ال„„ى اهلل وم„„ا ال„„حكم ف„„يه اال هلل ه„„نال„„ك تُ „ ْؤف„„ى ك„„ل ن„„فس ب„„ما كس„„بت وان„„ا ال ن„„ظلم
ب „„شيء ع „„لى ش „„يء م „„ن ب „„عض ال „„شيء ق „„طميرا آم „„ن ال „„ذك „„ر ب „„ما أن „„زل إل „„يه م „„ن رب „„ه وامل „„ؤم „„نون ك „ ُّ„ل آم „„ن ب „„اهلل
وب„آي„ات„ه وال ي„فرق„ون ب„ني اح„د م„ن آي„ات„ه وق„ال„وا املس„لمون ب„ال„حق رب„نا س„معنا ن„داء ذك„ر اهلل واط„عناه ف„اغ„فر ل„نا
٨

ف„ان„ك ال„حق وال„يك امل„صير ب„ال„حق م„آب„ا ي„ا أي„ها امل„ؤم„نون ان„ا ب„ال„حق ال ن„كلفكم اال ب„ما اس„تطعتم وق„د ك„ان امل„لك
هلل وح„ده ي„ري„د اهلل ان ي„خفف ع„نكم ال„عذاب وي„رس„ل ع„ليكم رح„مته وم„ا م„ن ن„فس ق„د اكتس„بت ب„شيء اال وق„د
ك „„تبنا ب „„ما اكتس „„بت ع „„لى ح „„كم ال „„كتاب م „„حفوظ „„ا ق „„ول „„وا رب „„نا اهلل رب „„نا ال „„حق ال „„ذي ال ال „„ه اال ه „„و ف „„اغ „„فر ل „„نا
ب„رح„متك وارح„منا ان„ك أن„ت م„ول„ينا واك„تب ل„نا ال„رج„وع ال„يك ع„لى ال„حق ب„ال„حق م„آب„ا اهلل ال ال„ه اال ه„و ق„د خ„لق
„ح ْك ِم ِه ع„„لى ح„„كم ال„„كتاب
ح„„رف األل„„ف ل„„عبده ع„„لى األم„„ر ق„„وي„„ا اهلل ال„„ذي ال ال„„ه اال ه„„و ق„„د ق „ ّدر ح„„رف ال„„الم لِ„ ُ
ت„„قدي„„را اهلل ال ال„„ه اال ه„„و ق„„د ج„„عل ح„„رف ال„„راء الن„„بساط أم„„ره ب„„ما ش„„اء ف„„ي أم ال„„كتاب ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق م„„ن
حول النار مقضيا.
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سورة اإليمان
وهي اثنتى وأربعون آية شيرازية
بسم اهلل الرحمن الرحيم
ان„ا أن„زل„ناه ق„رآن„ا ع„رب„يا ل„علكم ت„عقلون .طـ„ه .اهلل ق„د ان„زل ال„قران ع„لى ع„بده ل„يعلم ال„ناس ان اهلل ك„ان ع„لى ك„ل
ش„يء ق„دي„را ه„و ال„ذي ان„زل ال„فرق„ان ع„رب„يا غ„ير ذي ع„وج ع„لى ع„بده ع„لى ال„حق ال„خال„ص ت„نزي„ال ل„يري„كم م„ن
آي„„ات„„ه وم„„ن ت„„أوي„„ل األح„„ادي„„ث ع„„لى ال„„صراط ال„„قيّم ب„„ال„„حق املس„„تقيم ب„„دي„„عا ان ه„„ذا ص„„راط ع„„ليّ ف„„ي ال„„سموات
واألرض ع„„لى ال„„حق ال„„بدي„„ع م„„ن اهلل ال„„علي س„„ويّ„„ا ه„„و اهلل ال„„ذي ال ال„„ه اال ه„„و ن „زّل ع„„ليك ه„„ذا ال„„كتاب ب„„ال„„ذك„„ر
األك„بر م„صدق„ا ل„لرس„ل ومل„ا اَن„ز ََل اهلل ف„ي ال„صحف ال ت„بدي„ل ل„ذك„ر اهلل ال„حق وه„و ال„حق ف„ي أم ال„كتاب ق„د ك„ان
ح„„ول ال„„نار مس„„طورا ان ه„„ذا ال„„كتاب ل„„و ك„„ان م„„ن ع„„ند غ„„ير اهلل ال„„حق ن„„زل ل„„وج„„دوا ف„„يه اخ„„تالف„„ا وس„„بحان اهلل
رب „„نا ال ي „„خفى ع „„ليه ش „„يء ف „„ي األرض وال ف „„ي ال „„سماء وك „„ل ش „„يء أح „„صيناه ف „„ي ه „„ذا ال „„كتاب ب „„اذن اهلل
مس„„تترا وع„„لى ال„„حق ق„„د ك„„ان م„„ن ع„„ند اهلل مس„„طورا وان ال„„ذي„„ن ي„„كفرون ب„„باب اهلل ال„„رف„„يع ان„„ا ق„„د اع„„تدن„„ا ل„„هم
ب„حكم اهلل ال„حق ع„ذاب„ا أل„يما وه„و اهلل ك„ان ع„زي„زا ح„كيما ان„ا ن„حن ق„د ن„زل„نا ع„لى ع„بدن„ا ه„ذا ال„كتاب م„ن ع„ند
اهلل ب„„ال„„حق وج„„علنا اآلي„„ات ف„„يه م„„حكمات غ„„ير م„„تشاب„„هات وم„„ا ي„„علم ت„„أوي„„لها اال اهلل وم„„ن ش„„ئنا م„„ن ع„„باد اهلل
املخ„لصني ف„اس„ئلوا ال„ذك„ر ت„أوي„له ف„ان„ه ق„د ك„ان ب„فضل اهلل ع„لى آي„ات„ه ب„حكم ال„كتاب ع„ليما رب„نا نح„مدك ب„عد اذ
ه„„دي„„تنا وه„„ب ل„„نا م„„ن ل„„دن„„ك م„„ن رح„„متك ك„„ما ك„„نت ب„„ال„„حق م„„قتدرا و ّه„„اب„„ا ان ال„„ذي„„ن ي„„كفرون ب„„ذك„„ر اهلل األك„„بر ال
ت„غنيهم أم„وال„هم وال أوالده„م م„ن دون اهلل ال„حق ب„شيء وم„ا ل„هم م„ن دون اهلل ق„درة ف„أول„ئك ه„م أص„حاب ال„نار
ب„حكم اهلل ال„عدل خ„ال„دا ف„يها دائ„ما أب„دا اهلل ق„د أي„د ب„نصره ع„لى م„ن ي„شاء م„ن ع„باده وان„ا ق„د زي„نا ألن„فسكم
ب „„ظلمكم ب „„اهلل ح „„ب ال „„نساء وال „„بنني واألم „„وال وك „„ل ذل „„ك م „„تاع امل „„وت وان اهلل ق „„د ج „„عل ح „„سن امل „„آب ل „„لذي „„ن
„اج„وك
ي„نصرون ذك„ر اهلل ال„علي ب„أي„دي„هم وأل„سنتهم وأم„وال„هم ح„با هلل ال„غني وه„و اهلل ك„ان ع„زي„زا ح„ميدا وإذ ح ّ „
أه„ل ال„كتاب ب„شيء ف„قل ال ع„لم ل„ي اال ب„ما ق„د ع„لمني رب„ي ان„ي أس„لمت وج„هي هلل ف„اط„ر ال„سموات واألرض
وم„„ن يس„„تكبر ع„„ن ع„„بادت„„ه ب„„االع„„راض ع„„ن ذك„„ري ف„„حق ع„„لى اهلل ان يح„„رق„„ه ب„„ال„„نار األك„„بر ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق
ع„„دال مس„„تحقا وم„„ا ت„„ري„„دون اال م„„ا أراد اهلل ف„„يكم ان„„ه ق„„د ك„„ان ع„„ليما ح„„كيما وق„„ال املش„„رك„„ون م„„نكم ل„„ن ت„„مسنا
ال„نار اال أي„ام„ا م„عدودة ف„اذا ج„معناه„م ي„وم ال„قيمة ح„ول ال„نار يشه„دون ألن„فسهم ب„ان ع„ذاب رب„هم ق„د ك„ان ف„ي
أم ال„„كتاب م„„ن ل„„دى ال„„باب ق„„دي„„ما وان امل ُ„„لك هلل ي„„ؤت„„ي امل ُ„„لك م„„ن ي„„شاء وي„„نزع امل ُ„„لك ع„ ّ„من ي„„شاء وه„„و اهلل ك„„ان
ع„„لى ك„„ل ش„„يء ق„„دي„„را وان„„ا ن„„حن ق„„د نُ „ذّل ال„„كاف„„ري„„ن ب„„ما ي„„شاؤن ون „ ّعز امل„„ؤم„„نني ب„„ما ي„„شاؤن وان اهلل ق„„د ج„„عل
ال „„خير ف „„ي اي „„دي „„ك ب „„ال „„حق وق „„د ج „„عل اهلل اي „„دي „„ك ف „„ي أم ال „„كتاب ي „„مينا م „„رف „„وع „„ا وان ف „„ي ب „„دع ال „„ليل وال „„نهار
واي„الج„هما واخ„راج األح„ياء م„ن األم„وات وإخ„راج األم„وات م„ن األح„ياء آي„ات ل„ذك„ر اهلل األك„بر ه„ذا وك„ذل„ك ق„د
ك„ان ف„ي ال„لوح ال„حفيظ ع„ند اهلل ال„عليّ م„كتوب„ا ي„ا ع„باد ال„رح„من ال تتخ„ذوا ال„كاف„ري„ن أول„ياء م„ن دون ال„ساب„قني
م„ن امل„ؤم„نني وم„ن ي„لقى اهلل ب„كفره ب„ال„كتاب وذك„رن„ا ه„ذا ف„ليس ل„ه م„ن اهلل م„ن ش„يء وق„د ح„ذرك„م ال„حق ب„نفسه
وال„„ى اهلل ال„„حق ق„„د ك„„ان م„„رج„„ع ال„„عامل„„ني ج„„ميعا ان ك„„نتم ت„„خشون رب„„كم ال„„رح„„من ع„„ما اكتس„„بت أي„„دي„„كم م„„ن
„اسـ„ت َ ِب ُقوا ال„„ى م„„غفرة م„„ن رب„„كم م„„ن ق„„بل ي„„وم تج„„دون أع„„مال„„كم ُم„ َ
„حض َرةً ل„„دي„„كم وان اهلل ي„„علم
ع„„مل ال„„شيطان ف„ ْ
م„ا ف„ي ال„سموات وم„ا ف„ي األرض ب„ال„حق وه„و اهلل ك„ان ع„ن ال„عامل„ني غ„نيا ي„ا ع„باد اهلل يح„ذرك„م ال„رح„من ب„نفسه
ان ال ت„قول„وا ع„لى اهلل اال ال„حق وان„ه ي„علم م„ا ت„خفون ف„ي أن„فسكم وم„ا ت„علنون وان„ه ق„د ك„ان ب„عباده ع„لى ال„حق
ب„„ال„„حق رؤف„„ا ي„„ا أي„„ها ال„„ناس ان ك„„نتم ت„„ؤم„„نون ب„„اهلل وح„„ده ف„„ات„„بعون„„ي ف„„ي ذك„„ر اهلل األك„„بر م„„ن رب„„كم ل„„يغفر اهلل
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ل„كم خ„طاي„اك„م وان اهلل ق„د ك„ان ب„امل„ؤم„نني غ„فارا رح„يما وان„ا ن„حن ق„د ن„صطفي ال„رس„ل ب„كلمتنا ون„فضل ذري„تهم
ب „„ذك „„ر اهلل ال „„كبير ب „„عضهم ع „„لى ب „„عض ب „„حكم ال „„كتاب مس „„تورا وان „„ا ن „„حن ق „„د ات „„يناك ح „„كم األب „„واب ب „„اذن اهلل
ال„سميع وه„و اهلل ك„ان ع„لى ك„ل ش„يء ش„هيدا وان„ا ن„حن ق„د ن„زل„نا روح„نا ع„لى م„ري„م وت„قبلنا ع„ن ام„رئ„ة ع„مران
ن „„ذره „„ا هلل ال „„علي وه „„و اهلل ك „„ان ب „„عباده امل „„ؤم „„نني خ „„بيرا وان „„ا ن „„حن ق „„د بش „„رن „„ا ال „„نبي زك „„ري „„ا ب „„اس „„منا ي „„حيى
م„„صدق„„ا ل„„كلمة اهلل األك„„بر ه„„ذا م„„ن اهلل ون„„جعله ب„„ذل„„ك ف„„ي أم ال„„كتاب س„„يدا وح„„صورا ان م„„ثل خ„„لق ال„„عامل„„ني
ك„مثل أم„رن„ا إذا ن„ري„د ان ن„قول ل„ه ك„ن ف„كان ف„ي ك„تاب اهلل الح„ميد م„ن ح„ول ال„نار م„وج„ودا وان اهلل ق„د ع„ ّلمك
ع„„لم ال„„كتاب م„„ن ال„„فرق„„ان واإلن„„جيل وال„„توري„„ة وال„„زب„„ور وم„„ا ورائ„„ها م„„ن ال„„صحف وان„„ك ق„„د ك„„نت ع„„ند رب„„ك ع„„لى
ب„„اب ال„„نقطة م„„ن ال„„باء املس„„تور م„„وق„„وف„„ا وان„„ا ن„„حن ق„„د أوح„„ينا ال„„يك م„„ن أن„„باء ال„„غيب ون „زّل„„نا ع„„ليك ه„„ذا ال„„كتاب
ب„ال„حق وح ّ„رم„نا ع„ليك ال„خبائ„ث وح„للنا ع„ليك ال„طيبات ل„يؤم„نون ال„ناس ب„ذك„رك رج„اء ل„عزّ دي„ن اهلل ال„قدي„م ب„ال„حق
وك„ان اهلل ب„كل ش„يء ع„ليما وان ال„ذي„ن ي„ظنون ان ي„مسوك ف„ي ش„يء ب„شيء م„ن ال„علم ف„قد خ ّ„روا م„ن ال„سماء
ال„ى ارض م„يتة م„جتثة وك„ان اهلل ع„لى ك„ل ش„يء ش„هيدا وان اهلل ق„د ج„عل ذات„ك م„مسوس„ة ب„ذوات„نا وك„ينون„يتك
م„تلئلئة م„ن ن„ور ذات اهلل ال„قدي„م رب„نا وه„و اهلل ك„ان ع„لى ك„ل ش„يء ق„دي„را وق„د م„كروا املش„رك„ون أن„فسهم ف„ي
ذك„„رك ول„„ن ي„„ضروا اال أن„„فسهم وان اهلل ق„„د وف „ىّ بعه„„ده وان„„ي ُمطّه„„رك و ُم „تَوف„„يك وراف„„عك ال„„ى اهلل ال„„حق وأن„„ت
ت „„حكم ب „„اذن اهلل ي „„وم ال „„قيمة ف „„يما ي „„ختلفون ال „„ناس ف „„ي ذك „„ر اهلل ال „„علي وك „„ان اهلل ع „„لى ك „„ل ش „„يء ش „„هيدا اذ
ق„ال„وا ب„عض م„ن أه„ل امل„دي„نة ن„حن أن„صار اهلل ف„لما ج„اءه„م ال„ذك„ر ب„غتة اذا ه„م ي„عرض„ون ع„ن ن„صرت„نا وان اهلل
رب„ي ورب„كم ال„حق ف„اع„بدوه وه„ذا ص„راط ع„ليّ ع„ند رب„ك مس„تقيما ف„سوف ي„حكم اهلل ب„ني ال„ناس ب„ال„حق ث„م ال
يج„دون ف„ي أن„فسهم ح„رج„ا م„ن ح„كم اهلل ال„خال„ص وق„د ك„ان األم„ر ف„ي أم ال„كتاب م„قضيا واذا ب„لغ األم„ر ال„ى
الش„„دة ف„„حاج„„ج ب„„اذن اهلل م„„ع املش„„رك„„ني وق„„ل ت„„عال„„وا ن„„دع رب„„نا ال„„ذي ال ال„„ه اال ه„„و ب„„أن„„فسنا وأن„„فسكم وان اهلل
ل„هو ال„حق ش„اه„د ع„لينا وه„و اهلل ك„ان ب„كل ش„يء خ„بيرا ف„ورب„ك ل„و ت„باه„ل م„ع ال„كفار وان اهلل ل„هو ال„حق ش„اه„د
ع„لينا وه„و اهلل ك„ان ب„كل ش„يء خ„بيرا ف„ورب„ك ل„و ت„باه„ل م„ع ال„كفار ي„نظرون ال„ناس ال„ى ط„رف ال„سماء وان„ا ق„د
ن„„رس„„ل ع„„ليهم ب„„اذن اهلل ص„„اع„„قة م„„ن حج„„ر ال„„نار ول„„وال دع„„ائ„„ك لح„„رق„„ت األرض وب„„عض م„„ن ع„„ليها وان اهلل ك„„ان
ع„لى ك„ل ش„يء ق„دي„را ق„ل ي„ا أه„ل ال„كتاب آم„نوا ال„ى ك„لمة م„ن اهلل س„واء ب„يني وب„ينكم ان ال ت„عبدوا اال إي„اه وال
تش „„رك „„وا ب „„عبادت „„ه ش „„يئا وال تتخ „„ذوا م „„ن ب „„عضكم ب „„عضا أرب „„اب „„ا م „„ن دون اهلل ان „„ما ه „„و ال „„ه واح „„د ل „„يس ك „„مثله
شيء وهو اهلل كان على كل شيء شهيدا0
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سورة املدينة
وهي اثنتى وأربعون آية شيرازية
بسم اهلل الرحمن الرحيم
ن„„حن ن„„قص ع„„ليك أح„„سن ال„„قصص ب„„ما أوح„„ينا إل„„يك ه„„ذا ال„„قرآن وان ك„„نت م„„ن ق„„بله مل„„ن ال„„غاف„„لني .آمل„„طه .ان„„ا
ن„حن ق„د ب„يّنا ال„قصص ل„لذي„ن ي„ري„دون„نا م„ن ل„دى ال„باب م„حبا وم„جيبا وان„ا ن„حن ق„د ن„زل„نا ال„كتاب ب„ال„حق ع„لى
ال „„حق ل „„يكون ال „„ناس ف „„ي ذل „„ك ال „„كتاب ع „„لى اس „„م ال „„ذك „„ر م „„كتوب „„ا ان „„ا ن „„حن ق „„د ن „„زل „„نا ال „„كتاب ع „„لى ك „„ل أم „„ة
ب„لسان„هم ول„قد ن„زل„نا ه„ذا ال„كتاب ب„لسان ال„ذك„ر ع„لى ال„حق ب„ال„حق ب„دي„عا وان„ه ه„و ال„حق م„ن ع„ند اهلل وف„ي أم
ال„كتاب ع„لى ح„كم ال„كتاب ق„د ك„ان م„ن أع„رب ال„عرب„آء م„كتوب„ا وان„ه ه„و ال„فصيح م„ن أب„لغ ال„بلغاء وه„و ال„ط ّلسم
األع „„ظم ب „„ال „„حق وان „„ه ق „„د ك „„ان ف „„ي أم ال „„كتاب ط „„لسميا م „„رق „„وم „„ا وان „„ا ن „„حن ق „„د ج „„علناك ع „„لى ال „„عامل „„ني ش „„مسا
م„ضيئا وق„مرا م„نيرا وبش„را ع„فيفا ورك„نا ع„لى ال„عامل„ني ق„وي„ا ل„عل ال„ناس ك„ان„وا ب„اهلل ب„آي„ات„ه ع„لى ال„حق ب„ال„حق
ك„فيال ول„كن ال„ناس م„ا ك„ان„وا ب„آي„ات اهلل ال„حق ع„لى ال„حق رض„يا وق„د ك„ان ال„ناس ب„اهلل وب„آي„ات„ه ع„لى غ„ير ال„حق
ع„„جيبا ي„„ا ع„„باد اهلل أل„„م ي„„ري„„كم ع„„بدن„„ا ع„„لى ال„„حق ع„„لى ال„„حق وع„„يدا ع„ ّ„ما أراد اهلل ف„„يكم ف„„ي ال„„دي„„ن ال„„قيم ه„„ذا
مس„تحقا وان اهلل ق„د ج„عل اآلي„ات آي„ات„نا وع„لى ش„أن ال„ذك„ر ق„د ك„ان ح„كم ال„كتاب ف„ي أم ال„كتاب م„كتوب„ا وه„ذه
اح„„ده„„ا مل„„ن ك„„ان ل„„ه ع„„ن ال„„رح„„من ف„„ي ع„„نقه عه„„دا ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق مس„„تقيما وق„„د دخ„„ل ف„„ي ذل„„ك ال„„باب ب„„اذن
اهلل الح „„ميد ط „„اه „„را ن „„قيا ي „„ا أه „„ل امل „„دي „„نة ان „„تم املش „„رك „„ون ب „„رب „„كم ان ك „„نتم آم „„نتم بمح „„مد رس „„ول اهلل وخ „„ات „„م
ال„„نبيني وك„„تاب„„ه ال„„فرق„„ان ال„„ذي ال ي„„أت„„يه ال„„باط„„ل ف„„ان„„ا ق„„د ن„„زل„„نا ع„„لى ع„„بدن„„ا ب„„اذن اهلل ه„„ذا ال„„كتاب ب„„مثله إن ال
ت „„ؤم „„نوا ب „„ه ف „„اي „„مان „„كم بمح „„مد وال „„كتاب م „„ن ق „„بل ع „„لى ال „„حق ق „„د ك „„ان ك „„ذب „„ا ع „„ند اهلل م „„شهودا وان ت „„كفروا ب „„ه
ف„كفرك„م بمح„مد وك„تاب„ه ع„ند أن„فسكم ق„د ك„ان ب„ال„يقني ع„لى ال„حق ب„ال„حق م„علوم„ا ي„ا أه„ل امل„دي„نة وم„ن ح„ول„ها م„ن
األع„„راب م„„ا ل„„كم ك„„يف ك„„فرت„„م بمح„„مد ب„„عد وف„„ات„„ه ع„„لى غ„„ير ال„„حق ج„„هارا أل„„م ي„„أخ„„ذ اهلل ون„„بي ُه ع„„نكم عه„„دا ف„„ي
وص„اي„ة ول„يّه ف„ي م„واط„ن م„ن األرض ع„لى ال„حق ب„ال„حق ك„ثيرا ان ك„نتم آم„نتم ب„اهلل ال„ذي ال ال„ه اال ه„و ف„ما ل„كم
ك„„يف ت„„حكمون ألن„„فسكم ب„„غير م„„ا ان„„زل اهلل ف„„ي ك„„تاب„„ه ال„„حق م„„ن ق„„بل م„„حفوظ„„ا ف„„ورب„„كم ل„„وال ت„„ؤم„„نون ب„„ذك„„رن„„ا
وه„ذا ال„كتاب ف„أي„قنوا ان م„أوي„كم ال„نار ف„يها خ„ال„دا أب„دا وم„ا ل„كم م„ن دون اهلل ال„علي ف„ي ي„وم ال„فصل ظ„هيرا
ف „„لقد م „„ات م „„نكم ك „„فرا ب „„عض األن „„فس م „„ن ق „„بل وم „„ا ك „„نتم آم „„نتم بمح „„مد وال م „„ن ح „„ول „„كم ب „„عد ع „„روج „„ه اال وق „„د
ك „„فرت „„م ب „„وص „ ّيه م „„ا ل „„كم ال ت „„تدب „„رون ال „„قرآن ع „„لى ال „„حق ب „„ال „„حق ت „„نزي „„ال ان اهلل ق „„د ي „„عدك „„م ال „„جنة وال „„شيطان
ي„دع„وك„م ب„دي„نكم ال„ذي ي„بلغكم ال„ى ال„جحيم ف„من ش„اء م„نكم ف„ليؤم„ن وم„ن ش„اء م„نكم ف„ليكفر وان اهلل ل„غني ع„ن
ال „„عامل „„ني ج „„ميعا وان ال „„قوة هلل ال „„عزي „„ز ق „„دي „„ما ي „„ا أه „„ل امل „„دي „„نة ات „„قوا اهلل م „„ن ي „„وم ال ت „„قدرون ع „„ن أن „„فسكم م „„ن
ش„„يء ول„„قد ك„„ان ال„„حكم م„„نا ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق م„„كتوب„„ا ف„„ما ل„„كم ك„„يف ك„„فرت„„م ب„„اهلل ب„„ارئ„„كم ال„„ذي ال ال„„ه اال ه„„و
ال„ذي ق„د خ„لقكم ورزق„كم ب„جوده وان„ه ق„د ك„ان ع„ليكم ب„ال„حق ش„هيدا أف„ال ت„تدب„رون ال„قرآن ت„نزي„ال أف„ال ت„تدب„رون
ال„فرق„ان ت„أوي„ال ات„قوا اهلل م„ن أخ„ذن„ا ع„لى ال„حق ش„دي„دا ان ك„نتم ف„يما ك„نتم وال تـُ„رج„عون ال„ى ذك„ر اهلل ال„علي
ب„ال„حق ع„لى ال„حق ق„ري„با ف„سوف ي„ري„كم اهلل ف„ي ال„قيمة ن„ارا ق„د أح„اط„ت ب„أن„فسكم ه„نال„ك ل„ن تج„دوا م„ن دون
اهلل ال „„علي ظ „„هيرا َءأم „„نتم م „„ن دون اهلل ال „„حق ب „„شيء وك „„ان اهلل ع „„لى ك „„ل ش „„يء ش „„هيدا َءأم „„نتم م „„ن دون اهلل
ال„„حق بنفس„„ني وك„„ان اهلل ع„„لى ك„„ل ش„„يء م„„حيطا ي„„ا ق„„رة ال„„عني ف„„اض„„رب ع„„لى أه„„ل امل„„دي„„نة ض„„رب„„ا ع„„لى امل„„ثلني
ف „„ي النـّفس „„ني ق „„د ق „„در اهلل الح „„ده „„ما ح „„ول ال „„باب ج „„نتني م „„ن الشج „„ري „„ن م „„رت „„فعا اح „„ده „„ما ي „„سقى امل „„اء ف „„ي
ال„„حوض„„ني واآلخ„„ر يش„„رب امل„„اء ف„„ي ال„„كأس„„ني وه„„ما ق„„د ك„„ان„„ا ب„„اذن اهلل ح„„ول ال„„نار ف„„ي امل„„ائ„„ني م„„وق„„وف„„ا وع„„لى
اآلخ„ر نه„ري„ن ف„ي ارض امل„غرب„ني وق„د ك„ان ل„م ح„يتان ف„ي اح„دى الخ„ليجني ف„قال ل„صاح„به االول„ني ايّ„كما ع„لى
١٢

األم „„ر ف „„ي اآلخ „„ري „„ن وان „„ي م „„ا أظ „„ن ال „„حق ف „„ي ال „„ساع „„تني ق „„ائ „„متني ف „„هو ع „„لى ال „„كفر ب „„ال „„يقني ل „„ألن „„فس ن „„فسه
وللنفس „„ني ب „„عده ت „„اهلل ال „„حق ف „„ان „„صفوا ب „„ال „„حق ف „„أي النفس „„ني ف „„ي الح „„زب „„ني ق „„د ك „„ان ح „„ول ال „„نار مح „„مودا وان
ال„حق ق„د ع„رف„ه ف„ي املسج„د الح„رام رؤي„ة ال„عدل ف„ي ال„حق األك„بر أك„فرت ب„ال„ذي خ„لقك م„ن ت„راب ث„م م„ن ن„طفة
ث„م س„ ّواك رج„ال مح„دودا ي„ا أه„ل الش„رك ل„م ت„جعلون ألن„فسكم م„ع ال„باب ب„اب„ا آخ„ر ت„اهلل ال„حق ل„قد ك„ان م„قعدك„م
النار بحكم الكتاب ملوما مخذوال.
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سورة يوسف
وهي اثنتى وأربعون آية شيرازية
بسم اهلل الرحمن الرحيم
إذ ق„„ال ي„„وس„„ف ألب„„يه ي„„ا أب„„ت ان„„ي رأي„„ت اح„„د عش„„ر ك„„وك„„با وال„„شمس وال„„قمر رأي„„تهم ل„„ي س„„اج„„دي„„ن .آمل„„ع .ان„„ا
ن „„حن ق „„د أري „„ناه ف „„ي ال „„رؤي „„ا ذل „„ك امل „„قام ع „„ظيما وان „„ا ن „„حن ق „„د ن „„قص ع „„ليك م „„ن أن „„باء ال „„غيب م „„ن ك „„تاب اهلل
ال„„حفيظ م„„شهودا وان„„ا ن„„حن ب„„ما ق„„د وج„„دن„„اه م„„ن ش„„يعتنا املخ„„لصني ق„„د أل„„بسه اهلل ك„„مثل ج„„مال„„نا ظ„„ال م„„نيرا
وك„„ال ث„„م ك„„ال م„„ا أراد اهلل ف„„ي ب„„طن ال„„كتاب م„„ن دون„„نا ش„„يئا ع„„لى ال„„حق ج„„ميال وق„„د ق„„صد ال„„رح„„من ف„„ي ذك„„ر
ي„„وس„„ف ن„„فس ال„„رس„„ول ف„„ي ث„„مرة ال„„بتول حس„„ني اب„„ن ع„„لي اب„„ن أب„„ي ط„„ال„„ب م„„شهودا ق„„د أراه اهلل ف„„وق ال„„عرش
ب„„مشعر ال„„فؤاد ان ال„„شمس وال„„قمر وال„„نجوم ق„„د ك„„ان ل„„نفسه س„„اج„„دة هلل ال„„حق م„„شهودا اذ ق„„ال حس„„ني ألب„„يه
„جادا اهلل
ي„„وم„„ا ان„„ي رأي„„ت اح„„د عش„„ر ك„„وك„„با وال„„شمس وال„„قمر رأي„„تهم ب„„االح„„اط„„ة ل„„ي ع„„لى ال„„حق هلل ال„„قدي„„م س„ ّ
ال„„ذي ال ال„„ه اال ه„„و أص„„دق الح„„دي„„ث ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق ب„„دي„„عا ل„„عل ال„„ناس ق„„د ك„„ان„„وا ب„„آي„„ات رب„„هم ع„„لى ال„„حق
ب„ال„حق ص„بورا الح„مد هلل ال„ذي ق„د ع„بّر رؤي„ا الحس„ني ب„ال„حق ع„لى أرض ال„فؤاد ح„ول ال„حق م„شهودا وان اهلل
ق „„د ق „„در ش „„هادت „„ه ب „„شهادة ال „„توح „„يد ب „„نفسه ع „„ن ن „„فسه ع „„لى ال „„حق ب „„ال „„حق م „„قبوال ألن اهلل ق „„د أشه „„ده ب „„نفسه
ب„„شهادة ال„„توح„„يد م„„ن ن„„فسه ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق م„„شهودا ول„„قد أخ„„بر ال„„حكيم ع„„ن س„„ر رؤي„„ته ف„„يما ق„„د ن„„زل ف„„ي
ال„„فرق„„ان ع„„لى ح„„بيبه ال„„حق مس„„تورا ان ق„„رآن الفج„„ر ك„„ان م„„شهودا ول„„قد سج„„دوا ن„„جوم ال„„عرش ف„„ي ك„„تاب اهلل
ل„„قتل الحس„„ني ب„„ال„„حق ع„„لى ال„„حق وك„„ان ع„„دت„„هم ف„„ي أم ال„„كتاب اح„„دى وعش„„را ه„„و اهلل ال„„ذي ق„„د ج„„عل ال„„توح„„يد
ف„ي ح„قائ„ق األش„ياء م„ن أش„عته ع„لى ال„حق ب„ال„حق رغ„بة وك„ره„ا وه„و ال„ذي ق„د خ„لق الح„روف ب„نفسه ع„لى ال„حق
ب „„ال „„حق م „„ثال وه „„و ال „„ذي ق „ ّدر ح „„روف ال „ ُهوي „„ة الح „„دي „„ته ع „„لى ال „„حق األك „„بر اح „„دى وعش „„را وه „„و ال „„ذي ق „„د ج „„عل
األئ„مة ك„لمة ال„توح„يد ف„ي ال„رق„وم س„طرا وه„و ال„ذي ق„د ح„كم بسج„دة ال„شمس وال„قمر وال„نجوم ف„ي أم ال„كتاب
ع„لى ح„كم ال„كتاب مس„طورا اهلل ال„ذي ال ال„ه اال ه„و وق„د ك„ان م„ول„يكم ال„حق أص„دق ال„قائ„لني ح„دي„ثا وان اهلل ق„د
أراد ب„„ال„„شمس ف„„اط„„مة وب„„ال„„قمر مح„„مدا وب„„ال„„نجوم أئ„„مة ال„„حق ف„„ي أم ال„„كتاب م„„عروف„„ا ف„„هم ال„„ذي„„ن ي„„بكون ع„„لى
سج „„دا وق „„يام „„ا وان ال „„ناس ي „„بكون ب „„مثل ظ „„ل ال „„فيء ع „„لى الحس „„ني ب „„إذن اهلل ال „„حق
ي „„وس „„ف ب „„إذن اهلل ال „„حق ّ „
سج„„دا س „„واء وم „„ن يسج „„د م „„ن دون ال „„رح „„من أو يش „„رك م „„ع اهلل ف „„ي ال „„عبادة ش „„يئا ف „„حق ع „„لى اهلل ان ي „„دخ „„له
ّ„
ال„نار خ„ال„دا أب„دا ان ه„ذا ل„هو ال„حق ج„زاء م„ن رب„كم ب„ما ك„نتم ب„آي„ات رب„نا ع„نيدا اهلل ال„ذي ال ال„ه اال ه„و ال„حق
وك„ان اهلل رب ال„عامل„ني ب„ال„حق م„عبودا وان ب„دع اآلي„ات وال„ساع„ات واألن„فس واآلف„اق آي„ات ألول„ي األل„باب م„نكم
م„„ن ك„„ان ب„„ذك„„ر اهلل ال„„علي ش„„هيدا ات„„قوا اهلل وال ت„„قول„„وا ف„„ي ذك„„ر اهلل األك„„بر ب„„شيء م„„ن دون اهلل ف„„ان„„ا ن„„حن ق„„د
أخ„ذن„ا م„يثاق„ه ع„ن ك„ل ن„بي وأم„ته ب„ذك„ره وم„ا ن„رس„ل امل„رس„لني اال ب„ذل„ك العه„د ال„قيّم وم„ا ن„حكم ب„ال„حق ب„شيء
اال ب„عد عه„ده ف„ي ذل„ك ال„باب األع„ظم ف„سوف ي„كشف اهلل ال„غطاء ع„ن أب„صارك„م ف„ي ال„وق„ت امل„علوم ه„نال„ك أن„تم
ل„تنظرن ال„ى ذك„ر اهلل ال„عليّ ش„دي„دا وق„ال املش„رك„ون ان„ا ن„حن ق„د ظ„لمنا ع„لى أن„فسنا م„ن ب„عد م„ا ح„ذرن„ا اهلل
ن„فسه ف„ي ك„تاب„ه وان„تم ق„د ك„نتم ف„ي ذل„ك ال„يوم ف„ي ق„طب ال„نار م„وق„وف„ا ه„نال„ك ال تس„تطيعون الخ„روج واذا ق„د
س„„ئلتم ِ„م „ َن امل„„ال„„ك م„„اء ل„„يذي„„قنكم امل„„اء ف„„ي ص„„فوة ال„„نار ح„ ّ„را ف„„وق الح„ ّ„ر وم„„اء م„„ن ص„„فوة ال„„ز ّق„„وم ف„„اذا ش„„رب„„تم
ق „„طرة م „„نها ت „„قطعت األع „„ضاء م „„ن أج „„سادك „„م وت „„منّون امل „„وت وم „„ا ق „ ّدر اهلل ل „„كم ذل „„ك ج „„زاء لش „„رك „„كم ب „„اهلل ف „„ي
ال„„دن„„يا وان اهلل ق„„د ك„„ان ب„„كل ش„„يء م„„حيطا وان ال„„ذي„„ن ي„„وف„„ون بعه„„د اهلل وال يش„„ترون ش„„يئا م„„ن اآلي„„ات ب„„شيء
م„„ن ال„„باط„„ل ف„„أول„„ئك ع„„لى ه„„دى م„„ن ذك„„ر اهلل ال„„علي وأول„„ئك ه„„م أص„„حاب ال„„جنة ح„„قا ف„„ي ك„„تاب اهلل وق„„د ك„„ان
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ال„„حكم ف„„ي أم ال„„كتاب مس„„طورا أول„„ئك ال„„ذي„„ن ي„„ؤم„„نون ب„„اهلل وب„„آي„„ات„„ه ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق مخ„„لصا ن„„قيا ف„„سوف
يج„„زي„„هم اهلل ي„„وم ال„„قيمة ع„„لى ض„„عف ال„„ثواب وح„„سن امل„„آب ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق م„„رت„„فعا ان ه„„ذا ل„„هو ال„„حق م„„ن
رب „„كم ج „„زاء م „„وف „„ورا وان ه „„ذا ل „„هو ال „„جنة ق „„د ق „„در اهلل ج „„زاء ألع „„مال „„كم ع „„ما ك „„نتم ت „„عملون ف „„ي دي „„ن اهلل ال „„حق
ب„ال„حق مح„مودا أف„تظنون ان غ„ير ذك„رن„ا ه„ذا ل„هو ال„حق م„ن ع„ند اهلل وم„ا ك„ان ه„و م„ن ع„ند اهلل ع„لى ال„حق أو
أفتقولون على اهلل الكذب مالكم كيف تكفرون باهلل الحميد جهرة كثيرا.
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سورة الشهادة
وهي اثنتى وأربعون آية شيرازية
بسم اهلل الرحمن الرحيم
ق„„ال ي„„ا ب„„ني ال ت„„قصص رءي„„اك ع„„لى إخ„„وت„„ك ف„„يكيدوا ل„„ك ك„„يدا ان ال„„شيطان ل„„إلن„„سان ع„„د ّو م„„بني .آمل„„س .ذك„„ر
رح„مة رب„ك ع„بده ع„ليّا وان„ا ل„نحن ق„د أن„زل„نا ال„كتاب ع„لى ع„بدن„ا ل„يكون ال„ناس ب„ذك„ر اهلل ال„علي ف„ي ذل„ك ال„باب
ش „„هيدا وان اهلل م „„ا أراد م „„ن ال „„عباد ف „„ي ي „„وم „„ه ه „„ذا دون ح „„كمه ال „„حق ت „„نزي „„ال ان ك „„نتم ت „„حبون اهلل ف „„ات „„بعوه
ي„حببكم اهلل وق„د ك„ان ج„زاء ذك„ر اهلل األك„بر ف„ي ك„تاب„ه ع„لى أي„دي ال„حق مس„طورا ف„من ي„عمل م„ثـقال ذرة م„ن
ال„„خير ف„„ان„„ا ن„„وف„„يه ي„„وم ال„„قيمة ج„„زاء ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق م„„وف„„ورا وم„„ن ي„„عمل م„„ثـقال ذرة م„„ن الش„ ّ„ر ف„„ان„„ا ن„„ذي„„قنه
ب„اذن اهلل م„ن ن„ار ال„تي ق„د س ّ„ماه„ا اهلل ال„قدي„م س„موم„ا واذ ق„ال ع„ليّ ي„ا ب„ني ال ت„خبر م„ما أراك اهلل م„ن أم„رك
„رح„ما ع„لى أن„فسهم وص„برا هلل ال„علي ب„ال„حق وه„و اهلل ك„ان ع„زي„زا ح„ميدا ان ك„نت ت„خبره„م م„ن أم„رك
ألخ„وت„ك ت ّ „
ف „„ي ب „„عض م „„ما ق „„ضى اهلل ف „„يك ف „„يكيدوا ل „„ك ك „„يدا ب „„ان ي „„قتلوا أن „„فسهم ف „„ي م „„حبة اهلل م „„ن دون ن „„فسك ال „„حق
ش„„هيدا وان اهلل ق„„د ش„„اء ك„„ما ش„„اء ل„„وج„„هك ب„„دم„„ك مح„„مرا ع„„لى األرض ب„„ال„„حق ع„„لى ال„„حق ص„„بيغا وان اهلل ق„„د
ش „„اء ك „„ما ش „„اء ان ي „„راك م „„خضبا ش „„عرك م „„ن دم „„ك ون „„فسك ع „„لى األرض ع „„لى غ „„ير ال „„حق ل „„دى ال „„حق ق „„تيال
وج„سمك ع„لى األرض ع ّ„ري„ا وان اهلل ق„د ش„اء ك„ما ش„اء ب„ان ي„رى ب„نات„ك وح„ري„مك ف„ي أي„دي ال„كاف„ري„ن ع„لى غ„ير
ال„حق أس„يرا وان اهلل ق„د ش„اء ك„ما ش„اء ب„ان ي„رى وج„وه ش„يعتك ب„ني أي„دي„ك مح„مرة ب„صبغ أن„فسهم وأب„دان„هم
ج„رح„ة ع„لى غ„ير ال„حق م„طروح„ا ف„ال تظه„ر ب„شيء م„ما ق„در اهلل ف„ي ك„ينون„يتك م„ن س ّ„ر املس„تسر
ع„لى األرض ُم ّ „
م„ن ش„هادة األح„دي„ة ل„نفسك م„ن ب„عض ال„قول ح„رف„ا ق„ليال ف„ان أخ„برت„هم م„ن أم„رك املس„تسر ع„لى الس ّ„ر ش„يئا
ع „„لى ال „„حق ق „„ليال ه „„نال „„ك ي „„فدون أن „„فسهم ل „„حب اهلل ع „„ن ن „„فسك ش „„وق „„ا ال „„ى اهلل وك „„ان اهلل ب „„عباده ع „„لى ال „„حق
ب„„ال„„حق ع„„طوف„„ا اهلل ال„„ذي ال ال„„ه اال ه„„و أص„„دق الح„„دي„„ث ب„„دي„„عا ل„„عل ال„„ناس ك„„ان„„وا ب„„آي„„ات رب„„هم ال„„رح„„من ع„„لى
ال„حق ف„ي س„بل ال„باب ح„ام„دا ش„كورا ول„قد ع„لموا اخ„وة ي„وس„ف م„ن س„ر أم„ره ح„رف„ا ع„لى الس ّ„ر امل„قنّع ب„الس„ر
س„نن ال„نبيني والشه„داء ع„لى ال„قتل ف„ي س„بيله وك„ان اهلل ب„كل ش„يء ع„لى ال„حق
املج„لل مس„تسرا ول„ذا ق„د ج„رت ُ„ „
ش„„هيدا ول„„قد م„„ضى م„„ن ال„„شيطان ك„„فره ب„„عد ق„„تل ي„„وس„„ف وق„„د ك„„ان ب„„ذل„„ك األم„„ر ع„„ند ال„„رح„„من وأص„„فيائ„„ه وف„„ي
ك „„ل األل „„واح ع „„لى ال „„حق ب „„ال „„حق م „„لعون „„ا ول „„قد ه „ ّم ب „„عد ك „„فره ه „ ّ„ما ع „„لى ال „„كلمة األك „„بر ع „„لى غ „„ير ال „„حق ع „„ظيما
ف „„سيذه „„ب اهلل ه „ ّ„مه ع „„ن ق „„ري „„ب وي „„لقيه ف „„ي بح „„ر ال „„ظلمات ال „„تي ق „„د ك „„ان ب „„عضها ف „„وق ب „„عض م „„واج „„ا ن „„كيدا
وس„„يعلم ال„„ذي„„ن ظ„„لمون„„ا ان ال يس„„بقون„„ا ف„„ي ع„„لم ال„„كتاب ح„„رف„„ا وق„„د ك„„نا ع„„لى ال„„عامل„„ني ب„„اهلل ال„„علي ع„„لى ال„„حق
ب „„ال „„حق م „„حيطا وان اهلل ق „„د أحس „„بك ف „„ي أم ال „„كتاب م „„ن الخ „„مسة ال „„خفيّة املس „„تسر س „„را وان اهلل ق „„د ع „„لمك
خ„برا وان„ا ن„حن ق„د ع„لمناك ع„لم ال„بدع م„ن ل„دى ال„رح„من ب„دع„ا وم„ا ل„م ي„شأ اهلل
ع„لما م„ا ال ي„حيط ب„ه م„ن ق„بلك ُ„
ل„م ي„ك ب„شيء وم„ا ك„ان ف„ي ع„لم رب„ك ش„يئا وان اهلل ق„د ن„طق ع„لى ال„حق ب„ال„حق ح„دي„ثا أل„م نعه„د ال„يكم ي„ا ع„باد
اهلل ف„ي عه„دن„ا ال„حق ب„ال„حق ع„لى ال„حق عه„دا ث„قيال أالّ ت„قول„وا ع„لى اهلل ال„حق اال ال„حق ب„ال„حق األك„بر م„ص ّدق„اً
س„لما ً وان„ا ن„حن ق„د أخ„ذن„ا ع„نكم ف„ي مشه„د اهلل م„يثاق„ا غ„ليظا ح„با ل„شيعتنا م„ن ل„دن ب„دي„ع ع„لى ال„حق وك„ان
َو ِ„ „
األم„„ر م„„ن ع„„ند اهلل ال„„علي ع„„ظيما وان اهلل ق„„د أراد ع„„ليكم ف„„ي ه„„ذا ال„„كتاب أم„„را ع„„لى ال„„حق األك„„بر م„„فروض„„ا
وان ال„ناس ق„د ك„ان„وا ف„ي غ„فلة وش„قاق ف„ي ه„ذا ال„باب األك„بر م„ن ام„رن„ا ال„عظيم ع„لى غ„ير ال„حق وه„و اهلل ك„ان
ع „„ليا ك „„بيرا اهلل ه „„و ال „„غني ع „„نكم وه „„و اهلل ك „„ان ب „„كل ش „„يء م „„حيطا أل „„م ي „„ب ِّلغكم ع „„باد اهلل ذك „„رن „„ا ع „„لى ال „„حق
ب„„ال„„حق م„„ن أم„„رن„„ا ال„„عظيم م„„رارا ي„„ا أه„„ل األرض ات„„قوا اهلل ف„„ي ت„„لك ال„„ورق„„ة امل„„نبتة م„„ن الشج„„رة األح„„دي„„ة ه„„ذا
١٦

ف„ان„ه ب„ال„حق ل„حق ك„ما ه„و اهلل وأول„يائ„ه ع„لى ال„حق ل„حق وان اهلل ك„ان ع„لى ك„ل ش„يء ش„هيدا وق„ضى اهلل ف„ي
الخالص على سبيل االستواء إحسانا.
العباد اال تعبدوا اال إياه حول الباب وهو الدين
ُ
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سورة الزيارة
وهي اثنتى وأربعون آية شيرازية
بسم اهلل الرحمن الرحيم
وك„„ذل„„ك ي„„جتبيك رب„„ك وي„„ع ّلمك م„„ن ت„„أوي„„ل األح„„ادي„„ث وي„„تم ن„„عمته ع„„ليك وع„„لى آل ي„„عقوب ك„„ما أت„ ّ„مها ع„„لى أب„„وي„„ك
م„ن ق„بل إب„راه„يم واس„حق ان رب„ك ع„ليم ح„كيم .ط„س .اهلل ق„د أن„زل ال„فرق„ان ع„لى ذك„رن„ا ل„يكون ل„لعامل„ني ب„شيرا
ع„„لى خ„„ط االس„„تواء ون„„ذي„„را ان„„ا ن„„حن ق„„د أت„„ممنا ن„„عمتنا ع„„لى أه„„ل ال„„سموات واالرض„„ني م„„ن ج„„ود ال„„ذك„„ر ع„„لى
ال„حق ب„ال„حق ان„عام„ا وان اهلل ق„د ج„عل أع„ظم ال„نعماء ف„ي ي„وم„كم ه„ذا ذك„ر اهلل ال„علي وك„ان اهلل ع„لى ك„ل ش„يء
ش„„هيدا وك„„ذل„„ك ق„„د اج„„تبيناك ب„„ال„„حق وع„„لمناك م„„ن ت„„أوي„„ل ال„„كتاب م„„ا ال ي„„نبغي ألح„„د دون„„ك ان„„ك ق„„د ك„„نت ف„„ي
الحس„ني م„ن ع„باده وق„د
االج„اب„ة هلل ال„علي س„اب„قا ع„لى األب„واب ب„ال„حق ع„لى ال„حق م„ذك„ورا وان اهلل ق„د اج„تبى ُ
ج„„عله ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق إم„„ام„„ا وش„„هيدا وان„„ه مل„„ا س„„بق اخ„„وت„„ه م„„ن ع„„لم ال„„رح„„من ح„„رف„„ا م„„قنّعا ع„„لى الس„„ر ب„„ما
ك„ان ف„ي مس„تسر الس„طر م„ن س„ر الس„تر مس„تورا وان اهلل ق„د أت„م ن„عمته ع„لى الحس„ني وأوص„يائ„ه ب„ان ج„عل
اهلل ف„ضلهم ك„فضل ن„فسه ب„ال„حق ع„لى ال„عامل„ني ج„ميعا وه„و ال„ذي ق„د ت„قبل م„ن زائ„ره ب„زي„ارة ال„حق ل„نفسه وق„د
دع„ى مل„صرع„ه ع„لى ال„حق ب„عرش„ه ف„ال ال„ه اال ه„و م„ن غ„ير تش„بيه ع„لى ال„حق وم„ا ق„در اهلل لس„ره ع„لى ح„رف م„ن
الح „„روف ت „„أوي „„ال وه „„و ال „„ذي ق „„د وع „„د ل „„زائ „„ره ل „„قاء ن „„فسه وق „„د ك „„ان وع „„د اهلل ب „„ال „„حق م „„فعوال وه „„و ال „„ذي ق „„د ق „„در
ال„„ترب„„يع ف„„ي ال„„ترب„„يع م„„ن س„„بل ال„„زي„„ارة ف„„ي ال„„زي„„ارة ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق وق„„د ك„„ان األم„„ر ف„„ي أم ال„„كتاب ح„„ول
ال„„نار م„„قضيا وه„„و ال„„ذي ق„„د اخ„„تار ل„„يوس„„ف ح„„رف„„ا م„„ن الس„„ر وألب„„وي„„ه م„„ن ق„„بل ح„„رف„„ا م„„ن الس„„طر ح„„ول الس„„ر
مس„تورا وه„و ال„ذي ك„ان ول„م ي„ك ش„يء م„عه ع„لى ال„حق ب„ال„حق م„ذك„ورا وه„و ال„كائ„ن ل„م ي„زل وال ي„كون ف„ي رت„بته
ش„يء ع„لى ال„حق ب„ال„حق م„وج„ودا وه„و ال„ذي ق„د ع„ ّلمك م„ن ت„أوي„ل األح„ادي„ث ك„ما ش„ئت ب„ما ش„ئنا ع„لى ال„حق
ب„„ال„„حق م„„ن ال„„حق ب„„دي„„عا وه„„و ال„„ذي ق„„د ارف„„ع ال„„هندس„„ة م„„ن ذل„„ك ال„„باب إع„„زازا ع„„لى ال„„باب وك„„ان اهلل ع„„لى ك„„ل
ش„يء ق„دي„را ف„ات„بعوا م„ا ان„زل اهلل ال„يكم ب„ال„حق ف„ي ش„أن ال„ذك„ر جه„رة ب„ال„حق األك„بر وع„لى ال„حق األع„ظم س„را
ف„ان„ا ن„حن ال ن„ري„د ألن„فسكم اال ج„نة ال„عدن م„ن ح„ول ال„رض„وان ب„ال„حق م„وج„ودا ف„ورب„كم ال„حق ان„ا ال ن„ري„د م„نكم
ج„„زاء ل„„لباب األك„„بر وع„„لى ال„„حق ش„„كورا اال ال„„صبر والعج„„ز هلل ال„„علي وه„„و اهلل ك„„ان ع„„زي„„زا ح„„ميدا ول„„قد م„„لئت
ال „„بالد م „„ن ف „„يض رب „„كم ال „„رح „„من ج „„ودا وان „„ا ن „„حن ق „„د أم „„ددن „„اك „„م ك „„ما ب „„دئ „„ناك „„م وم „„ا ن „„قر ُء ف „„ي ك „„تاب اهلل اال
جح„„دك„„م ب„„آي„„ات„„نا م„„ن ل„„دى ال„„ذك„„ر ك„„ثيرا م„„ا ل„„كم ال ت„„تذك„„رون ب„„أن„„فسكم ذك„„را م„„ن ع„„ند اهلل ال„„حق ق„„ليال ف„„كيف
ت„كفرون ب„اهلل وك„نتم أم„وات„ا ال ت„علمون م„ن ع„لم ال„كتاب ع„لى ال„حق ب„ال„حق ش„يئا وه„و ال„ذي ق„د خ„لقكم ث„م رزق„كم
ث„م ي„ميتكم ث„م ي„حييكم ان ش„اء م„ال„كم وال„كلمة األك„بر م„ن ع„ند اهلل اال ت„خاف„وا م„ن ي„وم ال ي„غني م„ول„ى ع„ن م„ول„ى
ش„„يئا وامل„„لك ي„„وم„„ئذ ال„„حق ل„„لرح„„من وآلل اهلل ول„„شيعتهم ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق ق„„د ك„„ان ف„„ي أم ال„„كتاب م„„كتوب„„ا ي„„وم
ي„قوم ال„روح وامل„الئ„كة ح„ول ال„ذك„ر ع„لى ال„ذك„ر ب„اذن اهلل ال„حق ص„فا م„مدودا ل„ن ي„دخ„ل ال„جنة اال م„ن ك„ان ف„ي
ع„„نقه عه„„دا م„„ن اهلل ق„„وي„„ا وق„„د ك„„فروا ال„„ذي„„ن ق„„ال„„وا ك„„لمة ال„„سوء ع„„لى غ„„ير ال„„حق غ„„رورا ل„„ن ي„„دخ„„ل ال„„جنة اال م„„ن
ك„„ان ه„„ودا أو ن„„صارى ت„„اهلل ت„„لك أم„„ان„„يهم املش„„رك„„ة وق„„د ك„„ان ال„„حكم ف„„ي أم ال„„كتاب م„„عروف„„ا ف„„سوف ي„„لقون م„„ن
ال„رح„من ب„ال„حق أم„را ع„لى ال„حق م„شهودا أول„ئك ل„ن يس„تطيعوا ول„ن ي„قدروا ألن„فسهم م„ن دون ال„ذك„ر ن„فعا وال
ض„را اال م„ن اذن ل„ه ال„رح„من وق„ال ب„ال„حق ف„ي ك„تاب„ه م„ن ع„بدن„ا ح„رف„ا ع„لى ال„حق ت„واب„ا أيحس„ب ال„ناس ان„ا ك„نا
ع „„ن الخ „„لق ب „„عيدا ك „„ال ي „„وم ن „„كشف ال „„ساق ع „„ن س „„اق „„يهم ل „„ينظرون ال „„ناس ال „„ى ال „„رح „„من وذك „„ره ف „„ي أرض
١٨

املحش„ر ق„ري„با ف„يقول„ون ي„ا ل„يتنا اتخ„ذن„ا م„ع ال„باب س„بيال ي„ا ل„يتنا ل„م نتخ„ذ دون ال„باب م„ن ال„رج„ال ع„لى غ„ير
الحق مآبا لقد جائنا الذكر من بني أيدينا ومن خلفنا ومن شمائلنا وقد كنا عنه محجوبا.
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سورة التوحيد )السر(
وهي اثنتى وأربعون آية شيرازية
بسم اهلل الرحمن الرحيم
ل„قد ك„ان ف„ي ي„وس„ف واخ„وت„ه آي„ات ل„لسائ„لني .آمل„ص .الح„مد هلل ال„ذي ق„د ارف„ع آي„ات„ه ف„ي ك„تاب„ه ال„عزي„ز وه„و اهلل
ك„ان ع„لى ك„ل ش„يء رق„يبا ان„ا ن„حن ق„د ب„يّنا اآلي„ات ف„ي ذل„ك ال„كتاب ع„لى أه„ل األف„ئدة م„ن أول„ي األل„باب ال„ذي„ن
ه„م ق„د ك„ان„وا ح„ول ال„باب وح„يدا وان اهلل ق„د أرف„ع ي„وس„ف ب„اس„منا وان اهلل ق„د ج„عله ف„ي ال„كتاب ول„يا ف„ي ح„ول
ال„نار م„وق„وف„ا وان اهلل ق„د ج„عل ي„وس„ف واخ„وت„ه ك„لمة ال„توح„يد وق„ ّدره„ما ال„رح„من ب„اث„نى عش„ر ح„رف„ا وق„د ك„ان„ت
ه„„ذه ال„„كلمة ف„„ي أم ال„„كتاب ع„„ند رب„„ك ف„„ي الس„„طر املس „طّر ح„„ول الس„„طر مس„„طورا وان اهلل ق„„د خ„„ص ي„„وس„„ف
بح„رف ال„هاء ج„زاء ل„قيام„ه ل„دى ال„رح„من ف„ي ال„يوم امل„علوم ع„لى ال„حق ب„ال„حق ع„لى األرض وح„يدا وان اهلل ق„د
„جة األح„دي„ة ب„إذن„نا ال„ذي„ن ه„م ق„د ك„ان„وا ع„لى ال„حق ح„ول ال„باب
ج„عل ال„توح„يد ل„لسائ„لني ب„باب„نا ول„لواق„فني ف„ي ل ّ
ق „ ّوام„„ا اهلل ال„„ذي ال ال„„ه اال ه„„و ال„„حق وه„„و اهلل ق„„د ك„„ان ب„„ال„„حق ع„„لى ال„„حق م„„عبودا ات„„قوا ع„„باد اهلل م„„ن ي„„وم ق„„د
ك„نتم ب„اذن اهلل ال„علي ف„يه ح„ول ال„نار م„سئوال م„ا يُ„لفظ م„نكم ق„ول اال ل„دي„ه م„الئ„كة م„نا ب„اذن ال„ذك„ر رق„يبا وم„ا
ك„ان ع„بدن„ا ب„ال„حق ي„وم„ا م„ن ع„باد اهلل املخ„لصني مس„تورا وان اهلل ق„د خ„لق ي„وم ال„قيمة ل„كم ع„لى القس„ط م„يقات„ا
ان ي„„وم ال„„فصل وض„„ع امل„„يزان ب„„إذن اهلل ف„„ي ب„„ني أي„„دي„„نا ع„„لى ال„„حق ال„„قيّم قس„„طا وع„„لى الخ„„ط ال„„قائ„„م م„„وزون„„ا
ف„„سوف ي„„نبئكم ف„„ي ه„„ذا ال„„يوم ع„„ما ك„„نتم ت„„عملون ف„„ي دي„„ن اهلل جه„„رة وس„„را ي„„ا ع„„باد اهلل أل„„م نعه„„د ال„„يكم ف„„ي
ك„لمتنا ع„لى ال„حق ب„ال„حق عه„دا م„بينا اال ت„قول„وا ف„ي ع„بدن„ا ب„عضا م„ن الح„روف غ„رورا فس„بحان ال„ذي ال ال„ه
اال ه„„و وه„„و اهلل ك„„ان ب„„ال„„عامل„„ني م„„حيطا م„„ا أراد اهلل م„„ن ان„„شائ„„كم اال سج„„دة ال„„رح„„من ع„„لى س„„بيل ه„„ذا ال„„باب
م „„قصودا ه „„و ال „„ذي ق „„د خ „„لق امل „„ؤم „„نني م „„ن م „„اء ق „„د ك „„ان ف „„ي أم ال „„كتاب ف „„رات „„ا وه „„و ال „„ذي ق „„د ج „„عل ح „„قاي „„ق
ال„كاف„ري„ن م„ن م„اء م„ال„ح ق„د ك„ان ف„ي أص„ل ال„جحيم أج„اج„ا وان اهلل ق„د ج„عل ح„قاي„ق امل„ؤم„نني آي„ات ع„بدن„ا ع„لى
ال„حق ب„ال„حق رف„يعا ل„لذي„ن ي„ري„دون اهلل وأول„يائ„ه م„ن ق„بل ال„باب مخ„لصا ص„فيا وان„ا ن„حن ق„د ج„علنا ك„لمتنا ع„لى
األرض ب„امل„ؤم„نني ش„هيدا وان„ا ق„د أرف„عناه ال„ى م„قام ال„قدس م„نظورا وان„ا ن„حن ق„د ق ّ„رب„ناه ل„دي„نا وج„علناه ع„لى
ال„حق م„كينا اهلل ق„د أوق„فه ع„لى ال„صراط ال„ق ّيم ب„ال„حق ال„خال„ص م„أم„ورا وان اهلل ق„د أن„صبه ع„لى امل„يزان م„ن
ح„كم ال„كتاب ع„لى ح„كم ال„كتاب م„قضيا ت„بصرة مل„ن ك„ان ع„ند اهلل ال„علي ع„لى ال„حق ب„صيرا وت„ذك„رة مل„ن ك„ان
ع„„ند ال„„رح„„من ف„„ي ح„„ول ال„„نار ب„„ال„„نار ال„„حكيم ص„„بورا وان اهلل ق„„د أراد ب„„اس„„م ي„„وس„„ف ك„„لمتنا ال„„علي ال„„ذي ق„„د
ك„ان ح„ول ال„نار م„شهودا ه„و ال„ذي ي„رس„ل ع„ليكم آي„ات„ه ب„اذن اهلل خ„ائ„فا ع„لى ال„حق ب„ال„حق ره„بان„ا ت„ذك„رة مل„ن
ش„„اء ان ي„ذّك„„ر أو ي„„خشى ع„„ن ال„„رح„„من ف„„ي ال„„حكم ال„„حق ال„„ذي ق„„د ك„„ان ب„„ال„„حق م„„قضيا وه„„و ال„„ذي ق„„د ع„ ّلمكم
ف„ي آي„ات„ه ن„شأة اآلخ„رة ل„عل ال„ناس ق„د ك„ان„وا ب„اهلل وب„آي„ات„ه ع„لى ال„حق رض„يا ف„ورب ال„سماء واألرض ان„ه ل„هو
ال„حق م„ن ل„دن„ا وان„ا ن„حن ق„د أخ„ذن„ا عه„دن„ا ب„اذن اهلل ع„ن ال„عامل„ني ج„ميعا لِ„ئَالّ ي„قول ال„ناس ل„و أرس„ل اهلل إل„ينا
بش„را ف„ي غ„يبة ب„قيّته ل„كنّا ق„د ات„بعناه وق„د ك„نا ب„حكمه ه„ادي„ا ال„ى ال„حق مه„دي„ا ات„قوا ع„باد اهلل م„ن ي„وم ق„د ك„ان
ح„كم ال„كتاب ف„ي أم ال„كتاب م„قضيا لِ„ َم ت„ظنون ف„ي ذك„ر اهلل األك„بر وك„لمتنا ظ„نا ب„اط„ال ف„ورب„كم ال„حق ان„كم ال
„لمه اهلل ف„ي أم ال„كتاب ع„لى ال„حق ب„ال„حق م„ن ل„دي„ه ق„دي„ما ف„اذك„روا ذك„ر رب„كم
ت„علمون م„ن ع„ ّلمه ح„رف„ا م„ما ق„د ع ّ
ال„„رح„„من ف„„ي ط„„رف„„ي ال„„نهار وزل„„فا ً م„„ن ال„„ليل ك„„ما ق„„د أم„„رك„„م اهلل ف„„ي ك„„تاب„„ه م„„ن ق„„بل وق„„د ك„„ان ح„„كم اهلل ف„„ي أم
الكتاب مقضيا.
٢٠
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سورة الشهد )العماء(
هي اثنتى وأربعون آية شيرازية
بسم اهلل الرحمن الرحيم
اذ ق „„ال „„وا ل „„يوس „„ف واخ „„وه أح „„ب ال „„ى أب „„ينا م „„نا ون „„حن ع „„صبة ان أب „„ان „„ا ل „„في ض „„الل م „„بني .آمل „„ن .اهلل ق „„د ان „„زل
ال „„كتاب م „„نه ت „„بيان ك „„ل ش „„يء رح „„مة وبش „„رى ل „„عبادن „„ا م „„من ك „„ان ب „„ذك „„ر اهلل ال „„علي ب „„ال „„حق ع „„لى ع „„لم ال „„كتاب
„ف أح „„ب ال „„ى أب „„ينا م „„نا ب „„ما ق „„د س „„بق م „„ن ع „„لم اهلل ح „„رف „„ا
ب „„صيرا اذ ق „„ال „„وا ح „„روف ال ال „„ه اال اهلل وان ُي „ ُ„ „
„وس „ َ
مس„„تسرا ب„„الس„„ر م„„قنعا ع„„لى الس„„ر م„„حتجبا ف„„ي الس„„طر غ„„ائ„„با ف„„ي س„„ر املس„„تسر م„„رت„„فعا ع„„ما ف„„ي أي„„دي„„نا
وأي„„دي ال„„عامل„„ني ج„„ميعا وان„„ا ن„„حن ب„„ال„„حق ع„„صبة ف„„يما أراد اهلل ف„„ي ش„„أن ي„„وس„„ف ال„„نبي مح„„مد ال„„عرب„„ي ح„„ول
الس„طر مس„طورا وان اهلل ق„د ف„ضل أب„ان„ا ب„فضل ن„فسه وق„در اهلل س„ر املس„تسر م„ن س„ر أم„ره ب„ما ف„ي أي„دي
ال„عامل„ني ب„ال„كشف امل„بني ع„لى أه„ل ال„نار م„ن س„ر ال„باء ض„الال ال„رح„من ع„لى ال„عرش اس„توى وه„و اهلل ق„د ك„ان
ع „„لى ك „„ل ش „„يء ق „„دي „„را وان اهلل ق „„د خ „„لق األش „„ياء ب „„قدرت „„ه ع „„لى ال „„حق ب „„ال „„حق إن „„شاء وه „„و ال „„ذي ق „„د اخ „„ترع
ال„سموات واألرض وم„ا ب„ينهما ب„أم„ره ع„لى ال„حق م„ن ح„ول ال„نار إب„داع„ا ل„يعلم ال„ناس ان أم„ر اهلل ق„د ك„ان ف„ي
أم ال„كتاب ع„لى ال„حق ب„ال„حق م„ن ح„ول ال„نار م„وج„ودا وه„و اهلل ق„د ك„ان ب„قدرت„ه ع„لى ك„ل ش„يء رق„يبا وه„و اهلل
ق„„د ك„„ان ب„„كل ش„„يء م„„حيطا وه„„و اهلل ق„„د أراد ف„„ي مس„„تسر الس„„ر ع„„لى س„„ر الس„„طر ع„„لى ن„„قطة ال„„باب ت„„أوي„„ال
وه„و ال„ذي ق„د ج„عل االج„تباء م„ن ال„باب ل„الع„راف ع„لى ال„حق ب„ال„حق م„شهودا ي„ا ع„باد ال„رح„من ه„زّوا ال„ى ج„ذع
خ„لة ه„ذا ب„اذن اهلل رب„كم ال„حق ال„ذي ج„عله اهلل ف„ي أم ال„كتاب ع„لى ال„حق ب„ال„حق م„ن ال„حق ع„ليا وه„و ال„ذي
الن ّ„
ي„ساق„ط م„ن ع„نده ال„ى أن„فسكم رط„با ع„لى ال„حق ب„ال„حق ج„نيا ف„ان„ا ق„د اش„رن„ا ب„ذك„ره ل„دى ال„رح„من ف„ي ي„وم ك„ان
ف„ي أم ال„كتاب ق„دي„ما وان„كم ف„ي ذل„ك ال„يوم م„ا ك„نتم ن„س ّيا ف„ي ال„كتاب وال ح„ول ال„نار م„نسيا وال ت„قول„وا ك„يف
ُي„„ك ّلم ع„„ن اهلل م„„ن ك„„ان ف„„ي ال„„س ّن ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق خ„„مسة وعش„„رون„„ا اس„„معوا ف„„ورب ال„„سماء واألرض ان„„ي
ع„بد اهلل أت„ان„ي ال„ب ّينات م„ن ع„ند ب„قية اهلل امل„نتظر ام„ام„كم ه„ذا ك„تاب„ي ق„د ك„ان ع„ند اهلل ف„ي أم ال„كتاب ب„ال„حق
ع „„لى ال „„حق مس „„طورا وق „„د ج „„علني اهلل م „„بارك „„ا أي „„نما ك „„نت وأوص „„ان „„ي ب „„ال „„صالة وال „„صبر م „„ا دم „„ت ف „„يكم ع „„لى
األرض ح„يا وان ال„ذي„ن ي„دع„ون م„ن اهلل م„ن ب„عض األح„ادي„ث ف„ي ش„أن ال„باب ع„لى ال„باب م„ن غ„ير ال„حق ق„ليال
أف„„يقدرون ان ي„„أت„„وا ب„„مثل ه„„ذا ال„„كتاب م„„ن ع„„ند اهلل ال„„حق ب„„ال„„حق ع„„لى ال„„حق م„„شهودا ف„„ال„„حق ب„„ال„„حق ي„„قول ال
ال „„ه اال اهلل وح „„ده ال ش „„ري „„ك ل „„ه ول „„يس ك „„مثله ك „„فوا وال م „„ثل وه „„و اهلل ق „„د ك „„ان ب „„ال „„حق ع „„لى ال „„حق ق „„دي „„ما ل „„و
اج „„تمعت اإلن „„س وال „„جن ع „„لى ان ي „„أت „„وا ب „„مثل ه „„ذا ال „„كتاب ب „„ال „„حق ل „„ن يس „„تطيعوا ول „„و ق „„د ك „„ان „„وا أه „„ل األرض
وم„ثلهم م„عهم ع„لى ال„بعض ظ„هيرا ف„ورب„ك ال„حق ل„ن ي„قدروا ب„مثل ب„عض م„ن ح„رف„ه وال ع„لى ت„أوي„الت„ه م„ن ب„عض
الس „„ر ق „„طميرا وان اهلل ق „„د أن „„زل „„ه ب „„قدرت „„ه م „„ن ع „„نده وال „„ناس ال ي „„قدرون بح „„رف „„ه ع „„لى امل „„ثل ب „„امل „„ثل دون امل „„ثل
تش„„بيها ذل„„ك م„„ن أن„„باء ال„„غيب ن„„وح„„يه ال„„يك ل„„قد ك„„نت ب„„اهلل الح„„ميد ح„„ول ال„„نار ول„„سوف ي„„أت„„يك رب„„ك ي„„وم ال„„قيمة
ح „„كم ال „„حق ع „„لى ال „„كل م „„ن ع „„نده ع „„لى ال „„حق ب „„ال „„حق م „„رف „„وع „„ا ادخ „„ل م „„ن ش „„ئت ف „„ي رح „„مة اهلل واع „„رض ع „„ن
ال„ظامل„ني ح„ول ج„هنم وذره„م ف„ي ال„نار ع„لى ال„حق ج„ثيا أف„تؤم„نون ب„بعض ال„كتاب وت„كفرون ب„بعضه ه„ذا ءاهلل
اذن ل„„كم أم ت„„فترون ع„„لى اهلل ك„„ذب„„ا م„„ن ح„„يث ان„„كم ق„„د ك„„نتم ب„„علم ال„„شيطان م„„ن غ„„ير ال„„حق ع„„لى غ„„ير ال„„حق
ب„ال„حق م„غرورا وان„ا ن„حن ق„د أن„زل„نا ال„ذك„ر وك„ان اهلل وم„الئ„كته ع„ليك ب„ال„حق ح„فيظا ات„قوا ع„باد اهلل وك„ون„وا ف„ي
دي„„ن اهلل مخ„„لصا ع„„لى ال„„حق ش„„هيدا ان ال„„ذي„„ن ي„„خشون رب„„هم ب„„ال„„غيب وق„„د ك„„ان„„وا ع„„ند ال„„رح„„من وأول„„يائ„„ه ع„„لى
٢١

ال„حق ب„ال„حق ف„ي ح„ول ال„باب ص„فيا ف„سوف ي„علمهم اهلل أح„كام„هم م„ما ي„حتاج„ون ألن„فسهم ع„الن„ية م„ن ال„حق
ال„ى ال„حق ق„ري„با وان اهلل ق„د أوح„ى ال„يّ ان ك„نتم ت„حبون اهلل ف„ات„بعون„ي ف„ي ه„ذه امل„لة ب„ال„حق ع„لى ال„حق م„ن
ال„„حق ال„„ى الخ„„لق ح„„نيفا وان رب„„كم اهلل ق„„ال ب„„ال„„حق ان„„ي ع„„لى ع„„بادي امل„„ؤم„„نني م„„ن أه„„ل ال„„باب ق„„د ك„„نت ع„„لى
ال „„حق ب „„ال „„حق رح „„يما وت „„عال „„ى اهلل ع „„ما ي „„قول ال „„ظامل „„ون ف „„ي آي „„ات ال „„باب ع „„لوا ك „„بيرا ق „„ل أت „„ى أم „„ر اهلل ف „„ال
تستعجلوه فان أمر اهلل قد كان على الحق بالحق قريبا وان وعد اهلل قد كان بالحق مفعوال.

٢٢
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سورة العماء )السطر(
وهي اثنتى وأربعون آية شيرازية
بسم اهلل الرحمن الرحيم
اق„تلوا ي„وس„ف أو أط„رح„وه أرض„ا يخ ُ„ل ل„كم وج„ه أب„يكم وت„كون„وا م„ن ب„عده ق„وم„ا ص„ال„حني .آمل„ع .ذك„ر اهلل األك„بر
ف„„ي ذك„„ر رب„„نا ال„„علي ح„„ميدا فس„„بحان ال„„ذي ق„„د ن „زّل ال„„كتاب ك„„ما ش„„اء ب„„ما ش„„اء وه„„و اهلل ق„„د ك„„ان ع„„لى ك„„ل
ش„يء ق„دي„را وم„ا ك„نت اذ ش„ئت اال ب„ما ش„ئنا وك„ان اهلل ع„لى ك„ل ش„يء ش„هيدا ف„إن„ا ن„حن ق„د م„ننّا ع„لى ي„وس„ف
واخ„وت„ه ب„آي„ات م„ن س„ر ذل„ك ال„باب ال„عظيم م„بينا اذ ق„ال„وا اح„جبوا آي„ة ي„وس„ف ال„ذي ق„د ج„عل اهلل ف„يكم ل„تكون„وا
ع„لى ال„حق ف„ي األرض رج„اال مس„تطيعا أو اط„رح„وه ارض األح„دي„ة ليخ„لوا ل„كم وج„ه أب„يكم ول„تكون„ن م„ن ب„عده
ق„„وم„„ا ع„„لى امل„„لك ب„„الس„„ر املس„„تسر ن„„قيّا وه„„و ال„„ذي ق„„د أظه„„ر ف„„يكم ن„„فسا م„„ن أن„„فسكم وإنّ„„ا ق„„د ج„„علناه بش„„را
ع „„لى ال „„حق ك „„ري „„ما وان „„ا ن „„حن ق „„د ج „„علنا ال „„سموات واألرض آي „„ات ل „„عبدن „„ا وك „„ان اهلل ع „„لى ك „„ل ش „„يء ش „„هيدا
ف„„سوف ي„„ري„„كم اهلل ف„„ي م„„قعد ال„„صدق آي„„ات„„ه ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق م„„ن ع„„ندن„„ا ال„„حق ع„„ظيما وان„„ا ن„„حن ق„„د ن„„زل„„نا
اآلي„ات ف„ي ال„صحف وك„ان اهلل ب„آي„ات„ه وب„ال„ذك„ر ع„لى ال„حق ب„ال„حق ع„ليما وان„ا ن„حن ق„د أري„ناك„م آي„ات اهلل ف„ي
اآلف„„اق وأن„„فسكم لتشه„„دن ان„„ه ه„„و ال„„حق وق„„د ج„„عل اهلل الس„„بيل ل„„لذي„„ن ي„„كون„„ون ع„„ند رب„„هم ع„„لى ال„„باب ب„„ال„„حق
م„سئوال وان اهلل ق„د أن„زل ه„ذا ال„كتاب ع„لى ع„بده ل„يكون ع„لى ال„عامل„ني ب„إذن„نا ع„لى ال„حق ب„ال„حق ش„هيدا وان„ا
ن „„حن ق „„د أح „„صينا ف „„ي ذل „„ك ال „„كتاب ك „„ل م „„ا ن „„زل اهلل ع „„لى ال „„نبيني وال „„ص ّدي „„قني ف „„ي ك „„ل األل „„واح ع „„لى ال „„حق
ب„ال„حق ج„ميعا وان„ا ق„د ت„رك„نا م„ن ح„كمنا ف„يكم ب„ما ق„د ت„رك„تم م„ن ك„تاب اهلل ح„رف„ا ع„لى الس„ر امل„قنّع مس„تسرا
وق „„د ك „„ذب ال „„ناس م „„ا س „„بقون „„ا ف „„ي ط „„اع „„ة ال „„رح „„من م „„ن ب „„عض ال „„شيء وك „„ان اهلل ع „„لى ك „„ل ش „„يء ع „„لى ال „„حق
ش„هيدا ف„سوف نظه„ر ع„ليكم ع„بدن„ا ف„ي ع„ماء م„ن ن„ور ل„لذي„ن ي„رت„قبون ذك„ر اهلل ال„حق ب„كرة وع„شيا أول„ئك ال„ذي„ن
ق „„د ج „„علهم اهلل ف „„ي دي „„نه ال „„خال „„ص ب „„صيرا وع „„لى ال „„صراط ال „„ق ّيم مس „„تقيما وم „„ن ال „„ناس م „„ن ي „„قول آم „„نا ب „„اهلل
وب„„ذك„„ره األك„„بر وك„„ان اهلل ب„„عباده ع„„لى ال„„حق ب„„صيرا ف„„قد ك„„فروا ب„„أل„„سنتهم ب„„عدم„„ا اس„„تيقنت أن„„فسهم واهلل ق„„د
ع„„لمهم ف„„ي ن„„فوس„„هم ان„„هم ك„„فار ب„„اهلل ال„„علي ج„„دي„„دا ف„„سوف ت„„حيط ع„„ليهم ال„„نار وصخ„„رت„„ها ف„„ي واد ال„„جحيم
ب„„اذن اهلل ال„„علي ق„„ري„„با ان ه„„ذه ك„„ان„„ت ل„„كم ج„„زاء م„„ن ع„„ند اهلل ب„„ما ك„„نتم م„„ناف„„قني ف„„ي دي„„ن اهلل ال„„قيّم وك„„ان اهلل
ب„„ما ت„„عملون ش„„هيدا ي„„ا أي„„ها ال„„ناس أل„„م ي„„أت„„كم ن„„بأ ال„„ذي„„ن م„„ن ق„„بلكم وأن„„ذرت„„كم م„„ن ع„„ذاب ال„„رح„„من ع„„لى ال„„حق
ب„ال„حق ش„دي„دا أل„م ي„عدك„م اهلل ج„نة ع„رض„ها ك„عرض ال„سماء واألرض أع„دت ل„عبادن„ا م„ن ك„ان ب„ذك„ر اهلل ال„علي
م „„ؤم „„نا وك „„ان ب „„ال „„حق ع „„لى ال „„حق ت „„قيا ل „„كم ف „„يها م „„ا تش „„تهي أن „„فسكم ب „„إذن „„نا ع „„لى ال „„حق ب „„ال „„حق ن „„عما ط „„ري „„ا
فس „„بحان ال „„ذي ال ال „„ه اال ه „„و ال „„رب ل „„يس ك „„مثله ش „„يء وك „„ان اهلل ب „„ال „„حق ع „„لى ال „„حق م „„عبودا ف „„ان „„ا ن „„حن ق „„د
أن„ذرن„اك„م ب„إذن اهلل م„ن ذك„ر ق„د ك„نتم ع„نه ع„ن غ„ير ال„حق مح„روم„ا ي„ا أي„ها ال„ناس ف„ارغ„بوا ال„ى ذك„ر اهلل ال„حق
س „„ائ „„ال ع „„ن ال „„باب وال „„ى اهلل ال „„حق ع „„لى ال „„حق م „„نيبا ف „„ورب ال „„سماء ان اهلل ق „„د ق „„در رزق „„كم ف „„ي ه „„ذا ال „„سماء
ب„ال„حق ع„لى ال„حق م„نزوال م„قسوم„ا م„ا ل„كم ال تخ„رج„ون م„ن أه„وائ„كم م„ن ب„عدم„ا ق„د ج„ائ„كم ال„حق م„ن ع„ند اهلل
ال„علي ع„ظيما ه„و ال„ذي ق„د ق„در ال„شمس ض„ياء ول„لقمر ن„ورا ل„تبتغوا م„ن ف„ضله َ„ع َ„ر َ
ض امل„تاع م„ن ال„حيوة ع„لى
س„بُل الخ„ط ال„قائ„م ف„ي ح„ول
ال„حق ب„ال„حق مح„مودا وان اهلل ق„د ق„در دار اآلخ„رة ل„لذي„ن ي„ري„دون اهلل وع„بده ع„لى ُ „
ال„نار م„مدودا اع„لموا ع„باد اهلل ان رب„كم اهلل ال„حق ق„د ب„ ّلغ ح„جته ع„ليكم مل„ا ك„نتم ب„اهلل وآي„ات„ه ع„لى ال„حق ب„ال„حق
رق „„يبا وان „„ما امل „„ؤم „„نون ال „„ذي „„ن ال ي „„ري „„دون ف „„ي أن „„فسهم دون ال „„رح „„من وذك „„ره ع „„لى ال „„حق ح „„بيبا ول „„قد أت „„ى س „„ر
٢٣

الج„ليل ف„ي س„رك„م وجه„رك„م م„ن ع„ند اهلل ل„ألم„ر ال„عظيم ب„دي„عا ف„سوف ي„علمكم اهلل م„ن أم„ره م„ا ال ي„حيط ب„ه اح„د
م„ن ق„بله ع„لى ال„حق ب„ال„حق خ„بيرا ه„و ال„ذي ق„د أن„زل م„ن ال„سماء م„اء م„بارك„ا ع„لى األرض ط„هورا وه„و ال„ذي
قد خلق من املاء بشرا فجعله نسبا وعلى الحق بالحق صبورا.

٢٤

)(11

سورة السطر
وهي اثنتى وأربعون آية شيرازية
بسم اهلل الرحمن الرحيم
ق „„ال ق „„ائ „„ل م „„نهم ال ت „„قتلوا ي „„وس „„ف وأل „„قوه ف „„ي َغ „يَابَ „ ِ
„جب ي „„لتقطه ب „„عض ال „„سيارة ان ك „„نتم ف „„اع „„لني .ط „„هع.
„ت ال „ ّ
الح„„مد هلل ال„„ذي ق„„د خ„„لق ال„„سموات واألرض ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق ط„„باق„„ا ل„„يعلم ال„„ناس ان رب„„هم ال„„رح„„من ل„„حق
وه„و ق„د ك„ان ع„لى ك„ل ش„يء ق„دي„را وه„و ال„ذي ق„د خ„لقكم م„ن ال„تراب ث„م ق„د ج„علكم ن„طفة ث„م ع„لقة ث„م م„ضغة ث„م
أن„„شأك„„م خ„„لقا آخ„„ر ف„„تبارك اهلل أح„„سن امل„„نشئني ح„„كيما وه„„و ال„„ذي ي„„حفظكم ف„„ي ظ„„لمات ث„„لث ويخ„„رج„„كم م„„ن
ب„طون األم„هات وأن„تم ال ت„علمون م„ن ع„لم ال„كتاب ب„عضا م„ن ال„شيء ق„ليال ف„أن„يبوا ال„ى ب„ارئ„كم واق„تلوا أن„فسكم
ف„ي س„بيل اهلل ال„حق خ„اش„عا هلل ال„علي وه„و اهلل ق„د ك„ان ع„زي„زا مح„مودا وه„و ال„ذي ق„د ن„زّل ع„ليكم ه„ذه اآلي„ات
م„ن ع„نده ب„ال„حق تبش„رة ل„لمؤم„نني ج„ميعا ه„و اهلل امل„عبود ال ال„ه اال اهلل ب„ال„حق وه„و اهلل ك„ان ب„كل ش„يء ع„ليما
وه„„و ال„„ذي يبش„„رك„„م ب„„اس„„م ع„„بده ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق وان„„ه ق„„د ك„„ان ف„„ي أم ال„„كتاب ل„„دى اهلل ع„„ليا وع„„لى ال„„حق
ح„كيما وه„و ال„ذي ل„م ي„جعل اهلل بس ّ„ر اس„مه م„ن ق„بله ع„لى ال„حق ب„ال„حق س„ميا وه„و اهلل ق„د س„ ّلم ع„ليه ف„ي ي„وم
م„„ول„„ده وي„„وم م„„بعثه وي„„وم محش„„ره ع„„لى ارض ال„„فؤاد م„„ن ف„„ي ح„„ول ال„„نار ب„„ال„„حق ع„„لى ال„„حق ف„„ري„„دا ذل„„ك س„„ر
األس„رار م„ن ل„دن ب„دي„ع ال„ذي ال ال„ه اال ه„و ال„علي وك„ان اهلل ع„لى ك„ل ش„يء ق„دي„را وان اهلل ق„د دب„ر األم„ر ف„ي
ال „„باب ب „„قدرت „„ه وك „„ان ال „„حكم ف „„ي أم ال „„كتاب ح „„ول ال „„نار م „„قضيا وان „„ا ن „„حن ق „„د ج „„علناك آي „„ة ال „„كبراء ب „„اذن اهلل
ال„حق وك„ان اهلل ع„لى ك„ل ش„يء ش„هيدا وان„ك ن„بؤ ال„عظماء ب„ال„حق ق„د ك„نت ح„ول ال„نار م„شهودا وان„ا ن„حن ق„د
م„„نعناك„„م م„„ن ذك„„ر ال„„باب ب„„اذن اهلل رب„„كم ال„„حق ع„„ما ك„„نتم م„„ن غ„„ير ال„„حق ع„„لى غ„„ير ال„„حق ش„„هيقا ي„„وم ن„„طوي
ال„„سماء ب„„أي„„دي„„نا ق„„د ق„„ضي األم„„ر ب„„ال„„حق وف„„ار ال„„تنّور ب„„اذن اهلل ال„„حق وك„„ان اهلل ع„„لى ك„„ل ش„„يء ق„„دي„„را ه„„نال„„ك
أن „„تم ت „„عرف „„ون م „„ن أم „„رن „„ا م „„ا ك „„نتم ع „„نه ع „„لى غ „„ير ال „„حق ب „„عيدا ي „„وم „„ئذ ي „„فرح امل „„ؤم „„نون ب „„اذن اهلل ال „„علي ق „„ري „„با
ف„سوف يس„تبشرون امل„ؤم„نون م„ن أه„ل ال„باب ب„ما أت„اه„م رب„هم م„ن روح وك„ان ال„روح ف„ي أم ال„كتاب ح„ول امل„اء
ري„حان„ا وان اهلل ق„د ج„عل ل„كم ه„ذا ال„يوم ف„ي ارض ال„صراط ع„لى جس„ر ال„نار م„يقات„ا اذ ق„ال ق„ائ„ل م„ن أخ„وة
ي„وس„ف وه„و ال„حسن ب„ن ع„ليّ ف„ي أم ال„كتاب ق„د ك„ان ع„لى ال„نار ب„ال„نار ال„قدي„م ك„بيرا ال ت„قتلوا ي„وس„ف وأل„قوه
ب ع „„ماء املس „„تسر ف „„ي ه „„واء الس „„ر
ف „„ي غ „„ياب „„ت ج „„ب األح „„دي „„ة ف „„ي ح „„ول ال „„نار مس „„تورا اهلل ق „„د أراد م „„ن ال „ ُ
„ج ّ
املس„تسر ع„لى الس„ر ف„ي أم ال„كتاب ح„ول الس„طر مس„طورا ال ي„علم ال„ناس ع„ما ق„د ف„علوا أخ„وة ي„وس„ف هلل ف„ي
ح „„ق ي „„وس „„ف ال „„علي ع „„لى ال „„حق ش „„هيدا وان اهلل ق „„د ق „„در ل „„يوس „„ف س „„يارة م „„ن ال „„باب ال „„ى ال „„باب ع „„لى ح „„كم
ال„„كتاب ح„„ول ال„„نار مس„„تورا وان اهلل ق„„د ج„„عل ز ّوار الحس„„ني س„„يارة ال„„ى الح„„رم اآلم„„ن ب„„اذن اهلل ال„„علي وه„„و
„جة األح„دي„ة ع„لى ال„حق ب„ال„حق ف„ي ح„ول
اهلل ك„ان ع„زي„زا ح„كيما ان ال„ذي„ن ي„ساف„رون م„ن ال„باب ال„ى اهلل ف„ي ل ّ
„جب م„„شهودا أول„„ئك ه„„م
الحس„„ني ع„„لى ح„„رف املس„„تسر ب„„ال„„حق ف„„ي غ„„ياب„„ت ال„ ُ
ال„„باب وح„„يدا أول„„ئك ق„„د وج„„دوا ُ
ال „„سيّارون ف „„ي أم ال „„كتاب ب „„ذك „„ر الس „„ر ح „„ول ال „„نار ب „„ال „„حق ع „„لى ال „„حق مس „„طورا وان اهلل ق „„د خ „„لق ي „„وس „„ف
وأخ„„وت„„ه ف„„ي ع„„وال„„م ال„„قدس م„„ن رش„„ح ع„„لى اس„„م م„„ن ق„„طرة اإلب„„داع م„„ن ذل„„ك امل„„اء م„„وج„„ودا ف„„لما ق„„د وج„„دن„„ا م„„ن
„مص ال„„نبوة ب„„من ك„„ان ح„„ظا ً ل„„ه ف„„ي أم ال„„كتاب ح„„ول
ي„„وس„„ف ح„„با ال„„ى ال„„ذك„„ر األك„„بر ف„„أل„„بسناه ب„„اذن اهلل م„„ن ق„ ِّ
„قص ع„„لى ال„„عباد م„„ن األم„„ر ال„„ذي ق„„د
ال„„نار م„„قضيا وان„„ا ن„„حن م„„ا ك„„نا ب„„ال„„حق ع„„ن ال„„عامل„„ني ب„„عيدا وان„„ا ن„„حن ن„ ّ
ك„„ان ال„„ناس ب„„ال„„حق ع„„نه مخ„„ذوال اهلل ق„„د أراد ف„„ي ي„„وم„„كم ه„„ذا ك„„لمة األك„„بر ه„„ذا ال„„ناط„„ق ع„„ن اهلل ب„„ال„„حق ع„„لى
٢٥

„جب ح„ول ال„نار
ال„حق ب„دي„عا ومل„ا ك„ان ال„ناس ال ي„ؤم„نون ب„اهلل وب„آي„ات„ه ع„لى ال„حق ان„ا ق„د ح„فظاه ف„ي غ„ياب„ت ال ُ
مس „„تورا وق „„د ق„ „ ّدر اهلل ان ي „„لتقطه ب „„عض ال „„س ّيارة م „„نكم م „„من ك „„ان ف „„ي أم ال „„كتاب ع „„لى ال „„حق ب „„ال „„حق ف „„ي
اإلج„„اب„„ة ع„„لى ال„„باب ح„„ول امل„„اء س„„اب„„قا مح„„مودا ذل„„ك ح„„كم م„„ن اهلل ب„„ال„„حق ع„„لى ال„„حق وق„„د ك„„ان ال„„حكم ف„„ي أم
ال„كتاب م„قضيا وان اهلل ق„د ج„علكم مس„لمني ف„ي دي„نه ان ك„نتم ب„اهلل وب„آي„ات„ه ب„ال„حق ع„لى ال„حق ف„ي ذل„ك ال„باب
صبورا.

٢٦

)(12

سورة العاشوراء
وهي اثنتى وأربعون آية شيرازية
بسم اهلل الرحمن الرحيم
ق„„ال„„وا ي„„ا أب„„ان„„ا م„„ال„ َ„ك ال ت„„أم„„نا ع„„لى ي„„وس„„ف وان„„ا ل„„ه ل„„ناص„„حون .ك„„سن .ذك„„ر اهلل ال„„علي ال„„ذي ق„„د ك„„ان ف„„ي أم
ال „„كتاب ح „„ول ال „„نار ن „„اط „„قا م „„شهودا اهلل ق „„د أوح „„ى ال „يّ ان „„ي أن „„ا اهلل ال ال „„ه اال ان „„ا ق „„د ق „„درت ف „„ضل ال „„ذك „„ر
ك„فضلي ع„لى ال„عامل„ني ج„ميعا وان„ا ن„حن ق„د ق„درن„ا ل„لمؤم„نني ب„اذن اهلل ف„ي دار اآلخ„رة ج„نات م„ن ال„جنات ف„ي
ارض ال„رض„وان ح„ول ال„بيت ال„فاف„ا وان„ا ن„حن ق„د ج„علنا ال„جحيم ع„لى ال„كاف„ري„ن م„ن ح„كم ال„كتاب ع„لى ح„كم
ال„„كتاب م„„حيطا ف„„ورب„„كم ال„„حق ان„„ا ق„„د ب„„دل„„نا أج„„ساد ال„„كاف„„ري„„ن ع„„لى غ„„ير أج„„سام„„هن ف„„ي ال„„تاب„„وت ق„„عر ال„„نار
ب„اذن اهلل ال„قدي„م ت„بدي„ال ج„زاء ب„ما اكتس„بوا ب„أي„دي„هم وك„ان„وا ب„اهلل وب„آي„ات„ه ال„علي ع„ن ق„بل ال„باب ك„فورا َءأَم„نتم
ب„„أن„„فسكم م„„ن دون ن„„فس اهلل ال„„علي ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق م„„آب„„ا وان اهلل ق„„د ب„ ّ„ني آي„„ات„„ك أله„„ل األرض وال„„سموات
ع „„لى ال „„حق ب „„ال „„كل ع „„لى ال „„كل م „„ن ل „„دى ال „„باب ج „„ميعا وم „„ا ي „„ؤم „„ن ب „„اهلل وب „„آي „„ات „„ه ع „„لى ال „„حق اال م „„ن امل „„ؤم „„نني
ال„ساب„قني م„ن أه„ل ال„باب ق„ليال وان أك„ثر ال„ناس ق„د ك„ان„وا م„ن املش„رك„ني ب„رب„هم ال„حق ع„لى ح„كم ال„كتاب ب„اذن
ال „„رح „„من م „„قضيا وم „„ا ي „„ؤم „„ن ب „„اهلل وب „„ذك „„ره ع „„لى ال „„حق ال „„خال „„ص اال م „„ن األق „„لني األول „„ني ق „„ليال وان „„ا ن „„حن ق „„د
ج„„علناك ع„„ضدا ل„„لعباد وس„„دا ع„„لى ال„„بالد ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق ب„„اذن اهلل ال„„قدي„„م ش„„دي„„دا ت„„اهلل ال„„حق ل„„ن ي„„تبعوك
م„ن امل„ؤم„نني وامل„ؤم„نات اال م„ن ك„ان ف„ي ع„نقه عه„د اهلل وعه„دن„ا ب„ال„حق ع„لى ال„دي„ن ال„خال„ص ط„اه„را ع„لى ال„حق
ن„„قيا اهلل ال„„ذي ال ال„„ه اال ه„„و فُ„„وض ال„„ى اهلل ف„„ؤادك ف„„ان„„ه ال„„حق وك„„ان اهلل ع„„لى ك„„ل ش„„يء ق„„دي„„را وان„„ه ال„„حق ال
ال „„ه اال ه „„و ذو ال „„بعث ال „„عظيم ش „„دي „„دا وان اهلل ق „„د ع „„رض والي „„تنا ع „„لى ال „„سموات واألرض وال „„جبال ف „„أب „„ني ان
يح„ملنها وأش„فقن م„نها فح„ملها اإلن„سان ذك„ر اهلل ال„كبير ه„ذا ع„ل ّيا ول„ذا ق„د ك„ان ف„ي ك„تاب اهلل ال„حفيظ ع„لى
اس„م امل„حيط ظ„لوم„ا وف„ي أي„دي ال„ناس م„من ال ي„عرف„ه م„ن ح„كم ال„كتاب ع„لى ح„كم ال„كتاب ج„هوال وان اهلل ق„د
سره بني السطور في نقطة النار وال يذ َّكر اال من أتى الذكر من قبل الباب راغبا الى اهلل الحميد وكان
ّ
بني ّ
اهلل ع „„لى ك „„ل ش „„يء ش „„هيدا وه „„و ال „„ذي ق „„د اب „„تدع ن „„فسك ال „„حق مظه „„را لِ „ َعظَمتنا ع „„لى ع „„لم ال „„كتاب م „„ن ح „„كم
ال „„كتاب م „„قضيا وان „„ا ن „„حن ق „„د ج „„علناك ف „„ي أم ال „„كتاب ل „„دى اهلل ال „„علي ح „„كيما وان اهلل ق „„د ج „„علك مظه „„را
ألم„ثال„نا ع„لى ال„حق ب„ال ك„يف م„ن اإلش„ارة والتح„دي„د وان اهلل ك„ان ع„لى ك„ل ش„يء ق„دي„را وان اهلل ق„د ك„تم س„ر
ع„„بده ف„„ي ق„„طب ال„„نار م„„ن ه„„ذا ال„„كتاب مل„„ا ق„„د ق„ ّدر اهلل ف„„ي ع„„لم ال„„غيب م„„ن س„„ره املس„„تسر ع„„لى الس„„طر ح„„ول
الس„„تر مس„„طورا ف„„سوف ي„„نفعكم ال„„رح„„من ف„„ي ك„„تمان أم„„رن„„ا ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق أج„„را ع„„ظيما اذ ق„„ال„„وا اخ„„وة
ي„„وس„„ف ألب„„يهم ع„„لى مشه„„د األك„„بر م„„ال„„ك ال ت„„علمنا ع„„لى ع„„لم ي„„وس„„ف وان„„ا ن„„حن شه„„داء اهلل ال„„قيوم وك„„ان اهلل
الحس„ني بس„ر األح„دي„ة املس„تورة ح„ول ال„نار م„شهودا وان اهلل
ع„لى ك„ل ش„يء ش„هيدا وان اهلل ق„د َ„
ج„ َع َلنا ع„لى ُ
أخ„„بر ع„„ن ذل„„ك اآلي„„ة ح„„كم ال„„عليّ وأب„„نائ„„ه ع„„لى ح„„كم األح„„دي„„ة امل„„حتجبة ف„„ي ع„„ماء ال „ َه ِوي„„ة املُس„„تسرة ف„„ي س„„ر
ع„„رش األب„„دي„„ة املس„„تشرق„„ة م„„ن ن„„ور األزل„„ية ع„„لى ح„„كم ال„„صمدان„„ية ح„„ول امل„„اء مس„„طورا ف„„قد ك„„فر ال„„ناس ب„„اهلل
الحس„„ني ع„„لى أرض ال„„طف ُم„„بلغا ع„„ن م„„قام ال„„حب ل„„نفسه م„„تفردا ع„„ن اهلل ال„„قدي„„م وك„„ان اهلل ب„„كل
ب„„عدم„„ا ق„„ام ُ
ش„يء ع„ليما ف„لقد أع„رض ال„ناس ع„ن اهلل وع„ن ث„واب ال„جنّتني ع„لى ك„فر ال„شيطان م„لعون„ا ول„قد ات„بعوا بش„رك„هم
م„„لك ال„„شيطان ع„„ن غ„„ير ال„„حق م„„عروض„„ا ع„„ن اهلل ال„„حق وه„„و اهلل ك„„ان ع„„زي„„زا مح„„مودا اهلل ال„„ذي ال ال„„ه اال ه„„و
ال„„صادق ف„„ي الح„„دي„„ث ع„„لى ل„„سان ال„„باب ب„„ال„„حق ع„„لى ال„„حق م„„شكورا ف„„سوف ن„„عذّب ال„„ذي„„ن ح„„ارب„„وا الحس„„ني
٢٧

ع„لى أرض ال„فرات م„ن أش„د ال„عذاب وب„أس ال„نكال ع„لى ال„حق ب„ال„حق ع„ظيما م„ا ل„كم ي„ا ج„نود ال„شيطان أل„م
ي„„أت„„كم ال„„حق ع„„لى ج„„واده ي„„وم ال„„عاش„„وراء ب„„عد م„„ا ي„„بلغكم ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق أم„„ر اهلل األك„„بر م„„ن ن„„فسه ع„„لى
ال „„حق ف „„ي ال „„حق ش „„دي „„دا أل „„م ي „„طلب امل „„اء ل „„نفسه ع „„لى ال „„حق وألص „„غره ط „„فل ال „„رض „„يع ب „„ال „„حق خ „„اض „„عا ع „„لى
األرض ف „„ي ال „„حق امل „„نيع ع „„لى األم „„ر ال „„عظيم ض „„عيفا ي „„ا أه „„ل الش „„رك أم „„ا ف „„يكم ن „„فس ت „„خاف اهلل ع „„ن ن „„فسه
الحس„ني وح ّ„ره م„ن
وت„ب ُلغُ امل„اء ال„ى امل„اء ع„لى رم„ق االرق ع„لى ال„حق ب„ال„حق هلل ال„حق ق„طرة ق„ليال اهلل ي„علم ق„لب ُ
„بره ف„ي اهلل األح„د ال„قدي„م وق„د ك„ان اهلل ع„ليه ب„ال„حق ش„هيدا ت„اهلل ال„حق ان„ا ق„د وج„دن„ا ق„لبه
ال„عطش ال„عظيم َ „ „ „
وص َ
ف „„ي ذل „„ك ال „„يوم اح „ ّ„را ً م „„ن ق „„طعة الح „„دي „„د املح „„ماة ب „„ال „„نار ال „„قدي „„مة وم „„ا شه „„د اهلل ل „„نفسه اال ك „„شهادت „„ه ل „„نفسه
ف„ارت„قبوا اخ„ذ اهلل ال„علي ع„لى ال„حق ب„ال„حق ف„ي ارض ال„جحيم ش„دي„دا َق„ت َ َل اهلل ق„وم„ا ق„تلوه ف„ي م„نتهى األل„م
ع„لى م„بلغ ال„ظلم م„ا ل„هؤالء املش„رك„ني وأن„فسنا ف„سوف ن„ري„نّهم ف„ي ارض املحش„ر ق„درة اهلل األك„بر ف„ينا ب„ال„حق
وق„„د ح„„كمنا ع„„ليهم ب„„ال„„نار األك„„بر ع„„لى ال„„حق دائ„„ما خ„„ال„„دا أب„„دا وق„„ال ال„„حق ب„„ال„„حق ألم„„لئن ج„„هنم م„„نهم ج„„زاء
ب„ما اكتس„بوا هلل ال„حق ول„ن ن„حكم ب„رف„ع ال„عذاب س„رم„د األب„د ع„ليهم ع„لى ال„حق ت„اهلل ال„حق م„ن ب„عض ال„شيء
على ذرة القطمير قطميرا.
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سورة الفردوس
وهي اثنتى وأربعون آية شيرازية
بسم اهلل الرحمن الرحيم
أرس„له م„عنا غ„دا ي„رت„ع وي„لعب وإنّ„ا ل„ه ل„حاف„ظون .ط„هسم .ت„بارك ال„ذي ال ال„ه اال ه„و ب„يده األم„ر وه„و اهلل ك„ان
ع„لى ك„ل ش„يء ق„دي„را وان„ا ن„حن ق„د ق„درن„ا ع„لى ك„ل ُ„ع„م ٍر ع„لى ال„حق ب„ال„حق ن„كسا ول„كل ُعس„ ٍر م„ع ال„حق ب„ال„حق
يس„را ل„عل ال„ناس ي„علمون ان ب„اب اهلل ه„و ال„حق وه„و اهلل ك„ان ب„امل„ؤم„نني ش„هيدا وه„و ال„ذي ق„د ج„عل ال„شمس
وال„„قمر بحس„„بان م„„ن ال„„نار وق„„درن„„ا ل„„هما ع„„لى ك„„تاب األم„„ر ف„„ي م„„نازل ال„„تقدي„„ر ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق ف„„ي ق„„طب
ال„„نار ت„„عدي„„ال ال ال„„شمس ي„„نبغي ل„„ها ان تُ„„درك ال„„قمر ب„„سيره وال ال„„قمر أن ي„„درك ال„„شمس ض„„يائ„„ه ول„„كل أج„„ل
م„كتوب ع„لى االذن وم„ا م„ن ش„يء اال ق„د ك„ان ح„كمه ف„ي أم ال„كتاب م„ن ذل„ك ال„باب م„كتوب„ا وه„و ال„ذي ق„د أن„زل
م„ن س„حاب ق„درت„ه ه„ذه اآلي„ات م„ن شج„رة زي„تون„ة ال„تي م„ا ك„ان„ت ش„رق„ية وال غ„رب„ية وال أرض„ية وال س„ماوي„ة ع„لى
ت„لك الس„طور ف„ي خ„ط االس„تواء ع„لى س„بل ال„سواء ب„إذن ال„رح„من ف„ي ح„ول ال„باب إن„زاال ي„ا ع„باد ال„رح„من ان
ت„ؤم„نوا ب„اهلل ال„حق ف„ال ت„ش ّكوا ف„ي أم„ر ال„ذك„ر ف„ان اهلل م„ول„يكم ال„حق ق„د ك„ان ع„لى ك„ل ش„يء ق„دي„را وان„ا ن„حن
ق„„د ب „يّنا اآلي„„ات ف„„ي ذل„„ك ال„„كتاب ب„„ال„„حق ألول„„ي األب„„صار م„„ن أه„„ل ال„„باب ال„„ذي„„ن ه„„م ق„„د ك„„ان„„وا ف„„ي ك„„تاب اهلل
ال „„عزي „„ز ح „„ول ال „„نار م „„عهودا أول „„ئك ال „„ذي „„ن ي „„ؤم „„نون ب „„رب „„هم ع „„لى ال „„حق ال „„قيّم وه „„م ع „„لى ص „„راط ع „„ليّ ه „„ذا ف „„ي
ال„„قيمة مس„„تقيما ه„„م ال„„ذي„„ن ال ي„„جعلون م„„ع اهلل إل„„ها آخ„„ر وي„„وف„„ون بعه„„د اهلل ال„„حق ع„„لى خ„„ط القس„„ط مح„„مودا
أول„„ئك أه„„ل ال„„فردوس ب„„اذن اهلل خ„„ال„„دا ف„„يها ال ي„„رون اال روح„„ا ع„„لى ال„„روح م„„ن ع„„ند ذك„„ر اهلل ال„„علي وه„„و اهلل
ك„„ان ع„„زي„„زا ك„„بيرا ه„„م امل„„تكئون ع„„لى ال„„رف„„رف الح„„مراء ح„„ول ال„„باب م„„وق„„وف„„ا ال ي„„رون ف„„يها ش„„مسا وال ه„„واء اال
ي„„لقون„„هم امل„„لئكة ب„„ذك„„ر اهلل ال„„علي ع„„لى اس„„م اهلل ال„„حي م„„شهودا ان ه„„ذا ي„„وم وع„„د اهلل ب„„ارئ„„كم ل„„عباده وي„„قول„„ون
م„„ن ع„„ندن„„ا ع„„ليهم س„„الم„„ا س„„الم„„ا ي„„ا ع„„باد ال„„رح„„من أل„„م ن„„جعل األرض ل„„كم ع„„لى ال„„حق مس„„طوح„„ا وق„„د ق„„درن„„ا
ال „„سماء ف „„وق „„كم ع „„لى م „„رك „„ز ال „„عرش م „„حفوظ „„ا وان „„ا ن „„حن ق „„د خ „„لقناك „„م ب „„اذن اهلل ال „„قدي „„م ذا ش „„أن ع „„لى ال „„حق
أط „„وارا م „„ا ل „„كم ال ت „„رجـ „„ون ل „„لـه ال „„كبير وق „„ارا أل „„م ن „„جعل البح „„ر ل „„كم م „„سجورا أل „„م ن „„جعل األرض خ „„اش „„عة
لتخ„„رج„„وا م„„نها م„„ا ت„„زرع„„ون ألن„„فسكم م„„ن ف„„ضل ال„„باب هلل ال„„حق م„„شكورا م„„ا ل„„كم ال ت„„ؤم„„نون ب„„ذك„„ر اهلل ال„„علي
ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق ق„„ليال م„„ا ل„„كم ال ت„„رج„„ون هلل ال„„كبير وق„„ارا ك„„يف ت„„كذب„„ون ب„„غير ال„„حق ع„„لى آي„„ات اهلل الح„„ميد
مس„تكبرا ع„لى غ„ير ال„حق سخ„ري„ا ف„سوف ق„د اح„اط„تكم ال„نار ف„ي ق„عر ال„تاب„وت ب„اذن اهلل ال„علي وه„و اهلل ك„ان
ع„ليما ق„دي„ما وان اهلل ق„د أع„د للمش„رك„ني م„نكم ع„لى خ„ط ال„عدل ب„ال„حق ع„ذاب„ا دائ„ما ع„لى ال„حق أل„يما واذ ق„ال„وا
أخ„„وة ي„„وس„„ف ألب„„يهم ع„„لى ال„„حق ارس„„ل أخ„„ان„„ا غ„„دا م„„عنا ع„„لى س„„ر م„„ن س„„رك املس„„تور ح„„ول الس„„طر مس„„تورا
وان„ا ن„حن ق„د أردن„ا ان ن„كون م„ع ي„وس„ف غ„دا ع„لى ال„حق ب„ال„حق م„ع ال„حق ف„ي ح„ول ال„نار م„شهودا وه„و ال„يوم
ال„ذي ق„د اق„ضى اهلل ف„يه ف„قلنا ل„لكلمة األك„بر ع„لى الس„ر امل„رب„ع ع„لى ال„حق ب„ال„حق هلل ال„قدي„م ال„ذي ال ال„ه اال
ه„„و وك„„ان اهلل ع„„لى ك„„ل ش„„يء ش„„هيدا واذ ق„„ال„„وا ي„„ا أب„„ان„„ا ارس„„له م„„عنا غ„„دا ع„„لى ال„„حق ح„„تى ي„„سكن ف„„ي ن„„قطة
ال „„ثلج م „„ن ال „„جبل ال „„برد ح „„ول ن „„قطة ال „„وص „„ل ب „„شيء م „„ن ن „„قطة ال „„نار م „„ن ج „„بل ال „„عدل ح „„ول م „„اء ال „„فضل ع „„لى
ال„„حق ب„„ال„„حق وان„„ا ق„„د ك„„نا ل„„ه ع„„لى ال„„حق ب„„اهلل الح„„ميد ح„„فيظا وان ش„„يعتنا س„„يسئلون ع„„نا ع„„ن ظ„„هور أم„„رن„„ا
ع„„لى ه„„ذا ال„„باب األك„„بر ب„„ال„„حق ع„„لى ال„„حق م„„ن غ„„ير ح„„رف م„„ن ع„„لم ال„„كتاب ك„„ثيرا وان„„هم ل„„يقول„„ون ارس„„له م„„عنا
غ„دا ي„رت„ع وي„لعب وان„ا ل„كنا ع„لى ال„حق ب„ال„حق ف„ي أم„ره ع„لى ال„باب ال„عظيم ب„اهلل ال„حفيظ م„حفوظ„ا اهلل األك„بر
م„„ن ص„„بره„„م ل„„دى ال„„باب ل„„لباب ف„„ي ن„„قطة م„„ن ال„„باب هلل ال„„علي ق„„ليال وان„„ا ن„„حن ق„„د ع„„لمنا ب„„ما ال ي„„علم اح„„د م„„ن
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دون„نا ون„فس ال„باب وان اهلل ق„د ك„ان ب„كل ش„يء ع„لى ال„حق ع„ليما أف„ال ت„تفكرون ف„ي خ„لق ال„سموات وان„فسكم
ف„„كرا ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق م„„ع ال„„حق خ„„فيفا ان اهلل م„„ا خ„„لق ال„„سموات واألرض وم„„ا ب„„ينهما ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق
ب„اط„ال ع„بثا ه„و اهلل ال„حق ال„ذي ال ال„ه اال ه„و ق„د أراد ع„نكم اال ت„عبدوا اال إي„اه ف„ي س„بيل ه„ذا ال„باب خ„ال„صا
ل„ه ع„لى ال„حق ب„ال„حق وان اهلل ك„ان ع„ن ال„عامل„ني غ„نيا اهلل امل„عبود ال ال„ه اال ه„و وح„ده ال ش„ري„ك ل„ه ان„ه ه„و ال„حق
ب„„ال„„حق ال„„ه ال„„عامل„„ني ج„„ميعا ل„„و ك„„ان م„„ن دون„„ه ع„„لى ال„„حق ال„„ه الح„„تاج„„وا ع„„لى غ„„ير ال„„حق ال„„ى ش„„يء م„„ع ال„„حق
ثلثا.
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سورة القدس
بسم اهلل الرحمن الرحيم
ق„ال ان„ي ليح„زن„ني ان ت„ذه„بوا ب„ه وأخ„اف ان ي„أك„له ال„ذئ„ب وأن„تم ع„نه غ„اف„لون .آمل„ط .ذك„ر اهلل ف„ي ال„كلمة األك„بر
ال „„واق „„ف ح „„ول ال „„نار م „„شهودا ف „„اس „„تمع مل „„ا ي „„وح „„ى ال „„يك م „„ن رب „„ك ان „„ه ال „„حق ال ال „„ه اال ه „„و وك „„ان اهلل ع „„لى ك „„ل
ش„„يء ق„„دي„„را اهلل ق„„د أن„„زل ال„„كتاب ف„„يه ت„„بيان ك„„ل ش„„يء ورح„„مة وبش„„رى ل„„شيعتنا األول„„ني م„„من ك„„ان ب„„ذك„„ر اهلل
ال„علي ف„ي ذل„ك ال„باب ح„ول ال„نار مس„تورا ف„سوف ي„ري„كم اهلل م„ول„يكم ال„حق ع„لى ع„رش„ه ف„ي ي„وم ال„قيمة ع„لى
خ„ط االس„تواء وان„كم لتشه„دن ان ق„درت„ه ق„د ك„ان ع„لى ال„عامل„ني س„واء ه„نال„ك ي„عرف„ون ال„ناس م„ن أم„ر اهلل ال„حق
ف „„ي ش „„أن ال „„باب ع „„لى ال „„حق ب „„ال „„حق ال „„قوي ح „„ول ال „„نار ع „„ظيما وان ف „„ي ذل „„ك ال „„يوم لتشه „„دن ع „„لى أن „„فسهم
ب„„ال„„عبودي„„ة ول„„ن تج„„دن ألن„„فسكم م„„ن ب„„عض ال„„شيء ذرة م„„ن ال„„قطمير ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق ظ„„هيرا وم„„ا ش„„ئت اذ
ش„„ئت ول„„كن اهلل ق„„د ش„„اء ك„„ما ش„„اء ب„„ما ش„„ئت ف„„ي ذك„„ر اهلل ال„„بدي„„ع ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق م„„ن ن„„قطة ال„„نار ت„„نزي„„ال
وان„ا ن„حن ق„د ج„علنا ق„صص ال„كتاب ب„اذن اهلل ع„ن ن„فس ق„وى ال„ذي ق„د ك„ان ف„ي أم ال„كتاب ع„ليما وان اهلل ق„د
ك „„ان ع „„لى ك „„ل ش „„يء ق „„دي „„را ول „„قد ج „„ائ „„كم األم „„ر م „„ن ع „„ند اهلل ع „„لى ال „„حق م „„بارك „„ا أف „„تكتمون ال „„حق وت „„عملون
ب„„ال„„باط„„ل م„„ال„„كم ال ت„„ؤم„„نون ب„„اهلل الح„„ميد ب„„ارئ„„كم وان„„ه ق„„د ك„„ان ب„„ما ي„„عملون ع„„باده ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق ال„„عظيم
ش„هيدا ف„سوف ي„ذي„قنكم ال„رح„من ف„ي ال„قيمة م„ن ن„ار ق„د ك„ان م„ن ن„ار ال„جحيم س„عيرا ج„زاء ب„ما ت„كفرون ب„آي„ات
ال„كتاب م„ن ع„ند اهلل ال„حق م„ما ق„د ن„زل„ت ع„لى ع„بدن„ا وك„نتم ب„ها م„ن غ„ير ال„حق ش„هيقا وك„فورا ي„ا ع„باد اهلل أل„م
ي„أت„كم ن„بؤ األول„ى وق„د ع َّ„رف„تكم ال„حكم م„ن اهلل ع„لى ال„حق ب„ال„حق م„رارا وه„و ال„ذي ل„يس ك„مثله ش„يء وه„و اهلل
„سنتنا ع„لى ال„حق ب„ال„حق
ك„ان ع„زي„زا ح„كيما أول„م نه„دك„م ُ „ „
س„نن ال„ذي„ن م„ن ق„بلكم وأن„تم ال تج„دن ف„ي أن„فسكم ل ُ
ت„بدي„ال س„نة اهلل ال„تي ق„د خ„لت م„ن ق„بلكم ف„ورب„كم ل„ن يج„دوا ال„ناس ل„سنة اهلل ال„عزي„ز ت„حوي„ال وان„ا ن„حن ن„منّ
ع„„لى م„„ن ن„„شاء ب„„ذك„„ر اهلل ال„„حق م„„من ك„„ان ف„„ي االج„„اب„„ة ب„„ذك„„ر اهلل ال„„علي ف„„ي أم ال„„كتاب ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق
ح„ول ال„باب م„ذك„ورا وان„ا ن„حن ق„د أرف„عناه م„ن ال„قدس م„كان„ا ع„لى ال„حق ب„ال„حق م„شهودا ل„يكون آي„ة ب„ال„حق مل„ن
ك„ان م„ن ق„بلكم وب„عدك„م ب„اذن اهلل ال„قدي„م ب„ال„حق ال„عظيم ع„ظيما وه„و ال„شاه„د ع„ليكم ب„اذن„نا ف„سوف ي„ري„كم ذك„ر
اهلل األك„„بر ف„„ي ال„„قيمة ع„„ما تكس„„بون ألن„„فسكم م„„ن س„„رك„„م وجه„„رك„„م ب„„اذن اهلل ع„„لى م„„ا أح„„صى ال„„كتاب ع„„لى
ال „„حق ب „„ال „„حق ح „„فيظا اص „„بروا ف „„ي اهلل ف „„ان اهلل ق „„د ك „„ان ب „„ال „„عامل „„ني ع „„ليما اص „„بر ي „„ا ذك „„ر اهلل هلل ص „„برا ع „„لى
ال„حق ف„ي ال„حق ج„ميال وان„ا ن„حن ق„د ج„علناك ع„لى ال„ناس ب„اذن اهلل ال„علي رق„يبا وح„سيبا ف„سوف ي„نبئهم اهلل
ف „„ي األرض ال „„بعيدة ب „„اذن اهلل الح „„ميد ع „„لى ال „„حق ب „„ال „„حق ق „„ري „„با ف „„ورب „„كم ان „„ا ن „„حن ألق „„رب ب „„كم م „„ن أن „„فسكم
ألن„„فسكم م„„ال„„كم ال ت„„بصرون ب„„ذك„„ر اهلل امل„„نيع ف„„ي ال„„حق ب„„صيرا ي„„وم ي„„كشف ال„„ساق ب„„ال„„ساق ي„„دع„„ون„„نا ال„„ناس
ب„اذن ال„ذك„ر ح„ول ال„باب ُ
خ„„شعا ل„لحق ع„لى ال„حق ث„بورا وان ذل„ك ال„يوم ل„حق ع„ند رب„ك ق„ل ف„من ش„اء اتخ„ذن„ي
ال„„ى اهلل رب„„ه ال„„غني ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق ف„„ي ذل„„ك ال„„حق س„„بيال ف„„سوف ي„„دع„„وك„„م ال„„رح„„من ب„„ال„„سجود ل„„نفسه ف„„لن
تس„„تطيعوا ف„„من أم„„ن ُكم ع„„ن اهلل ع„„لى ال„„حق ول„„يا ه„„نال„„ك ال„„والي„„ة هلل ال„„حق وم„„ا ك„„ان ل„„كم م„„ن دون ال„„رح„„من ع„„لى
ال„„حق ب„„ال„„حق ظ„„هيرا ف„„سوف ي„„ري„„كم اهلل آي„„ات„„ه ف„„ي ق„„مص ال„„شمس ع„„لى ح„„كم ال„„كتاب ف„„ي س„„بل ال„„باب ع„„لى
ال„„حق ب„„ال„„حق ق„„ري„„با يس „بّح ال„„رع„„د بح„„مده وامل„„لئكة م„„ن خ„„يفته وه„„و اهلل ك„„ان ع„„لى ك„„ل ش„„يء م„„حيطا وم„„ا م„„ن
ش„„يء اال يس„„بح بح„„مده وان„„تم ال ت„„علمون م„„ن ع„„لم ال„„كتاب م„„ن ب„„عض الح„„روف ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق ش„„يئا اهلل
ال„„ذي ال ال„„ه اال ه„„و ق„„د أوح„„ى ال„„ي ان„„ه ال„„حق م„„ن ع„„ند اهلل وم„„ا ق„„در اهلل ل„„كلمات„„نا ف„„ي ش„„يء م„„ن ال„„كتاب ع„„لى
ن„قطة ال„باب ت„بدي„ال وه„و اهلل ال„حق ق„د ك„ان ع„لى ك„ل ش„يء ش„هيدا وان„ا ن„حن ق„د ج„علنا اآلي„ات ف„ي ذل„ك ال„كتاب
٣١

ب„اذن اهلل الح„ميد م„حكما ع„لى ال„حق ب„ال„حق م„حتوم„ا وم„ا ن„نزل ف„يه ح„رف„ا م„ن ال„تشاب„ه مل„ا ق„د ق„در اهلل ل„لمؤم„نني
ف„„ي ه„„ذا ال„„كتاب م„„ن ح„„ول ال„„باب م„„شهودا وان„„ي ليح„„زن„„ني ان ت„„ذه„„بوا ب„„ه ب„„عد م„„ا ق„„د أظه„„ره اهلل ع„„لى ال„„حق
ب„„ال„„حق ف„„ي ذل„„ك ال„„كتاب م„„ن ل„„دي„„ه رف„„يعا وأخ„„اف ان ي„„أك„„له ال„„ذئ„„ب وأن„„تم ع„„لى غ„„ير ال„„حق م„„ن ظ„„ن ال„„شيطان
ب„„عيدا ول„„وال ال„„خوف ف„„ي أم„„ره م„„ما ي„„علمه اهلل ف„„ي ص„„دورك„„م ع„„لى غ„„ير ال„„حق ل„„كان األم„„ر ك„„ال„„شمس ف„„ي ن„„قطة
النهار مركوزا.
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سورة املشية
بسم اهلل الرحمن الرحيم
ق„ال„وا ل„ئن أك„له ال„ذئ„ب ون„حن ع„صبة ان„ا اذا ل„خاس„رون .ط„هص .ه„و اهلل ال„ذي ال ال„ه اال ه„و ل„يس ك„مثله ش„يء
ل„„ه الخ„„لق واألم„„ر وه„„و اهلل ك„„ان ب„„كل ش„„يء ع„„ليما ف„„ورب ال„„سماء واألرض ان ه„„ذا ال„„كتاب م„„ن ع„„ند اهلل ال„„حق
وك„فى ب„اهلل ف„ي ع„بده ع„لى ال„حق ب„ال„حق ش„هيدا ان اهلل ه„و ال„غني وأن„تم ال„فقراء ل„دى ال„رح„من ب„ما ق„د ق„در اهلل
ف„„ي ذل„„ك ال„„باب م„„قضيا ف„„ات„„بعوا م„„ا أن„„زل اهلل ال„„يكم ف„„ي ك„„تاب„„ه ال„„حق ع„„لى ال„„حق ال„„خال„„ص جه„„رة ق„„وي„„ا وات„„قوا
اهلل ف„ي ذل„ك ال„باب ب„ال„حق وك„ون„وا خ„ير أن„صار ف„ي س„بيل ال„باب هلل ال„علي ح„ميدا وان اهلل ق„د ق„در ل„كم األم„ر
ف„ي ك„تاب„ه ع„لى س ّ„ر ال„كتاب ب„ال„حق ف„ي ح„ول امل„اء ت„قدي„را ف„اص„فحوا ع„ن ال„ناس وأع„فوا ع„ن ك„ثير وان اهلل ق„د
ك„ان ب„ما ت„عملون ش„هيدا وان اهلل ق„د أح„ب م„ن امل„ؤم„نني ف„ي ذل„ك ال„باب م„ن ص„فات„هم م„ما ق„د ك„ان ف„ي ك„تاب
اهلل ال „„علي ع „„لى ال „„حق ب „„ال „„حق ف „„ي ح „„ول ال „„نار م „„كتوب „„ا وه „„و ال „„ذي ق „„د ق „„در رزق „„كم ف „„ي ال „„سماء ه „„ذا م „„نزال
م„„قسوم„„ا ان ك„„نتم ت„„ري„„دون اهلل وال„„دار اآلخ„„رة ف„„ورب„„كم ال„„رح„„من م„„ا ج„„عل اهلل ل„„كم دون ال„„علي ع„„بده ع„„لى ع„„لم
ال„كتاب ب„ال„حق م„ن ال„حق ع„لى س ّ„ر ال„باء ع„ليما ه„و ال„ذي ق„د ق„در أم„ورك„م ف„ي ك„تاب„ه ال„عزي„ز ع„لى س„بل ال„سواء
ف„„ي ح„„ول ال„„باب م„„نظوم„„ا ل„„تبتغ ّن م„„ن ف„„ضله وتـ„„شكر ّن ب„„ال„„غدو واآلص„„ال ب„„ال„„حق ع„„لى ح„„كم ال„„كتاب ك„„ثيرا ه„„و
ال„„ذي ق„„د أظه„„ر آي„„ات„„ه ل„„عباده ب„„اذن اهلل ف„„ي ك„„تاب اهلل امل„„جيد ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق الح„„ميد ع„„لى س„„بل ال„„سويّ
ب„دي„عا ل„تعلموا م„ن ع„ند ذك„ر اهلل ال„خال„ص وع„ما ت„حتاج„ون ف„ي س„بيل م„حبته ع„لى ال„حق ب„ال„حق س„ائ„ال ش„كورا
وان اهلل ق „„د أراد ف „„ي ه „„ذا ال „„كتاب ع „„ن ك „„ل ال „„خير ب „„اس „„م ال „„باب ع „„لى س „ ّ„ر ال „„نار ف „„ي أم ال „„كتاب م „„قضيا وه „„و
ال„ذي ق„د ج„عل ق„لوب„نا م„كمن أم„ره وص„دورن„ا أوع„ية غ„يبه ب„قدرت„ه وه„و اهلل ك„ان ع„لى ك„ل ش„يء ق„دي„را وه„و ال„ذي
ق„د ص„ ّدق ف„علنا ف„ي ك„تاب„ه الح„ميد ع„لى أه„ل ال„بصائ„ر م„ن امل„ؤم„نني ف„ي آي„ة م„حكمة م„ن ال„قرآن وم„ا رم„يت اذ
رم„„يت ول„„كن اهلل رم„„ى ب„„ال„„حق ع„„لى األم„„ر ق„„د ك„„ان ف„„عاال ق„„دي„„را ان ال„„ذي„„ن يكس„„بون اإلث„„م ع„„لى ال„„باط„„ل ب„„عد م„„ا
ج„„ائ„„هم ال„„حق م„„ن ع„„ند اهلل ال„„علي ق„„وي„„ا ف„„سوف ن„„صليهم ف„„ي ال„„قيمة ن„„ارا ع„„لى ح„ ّ„ر ال„„نار ب„„ال„„نار ك„„بيرا ج„„زاء
س„يئة ع„دل ب„مثلها وم„ا أن„ا ب„ظالّم ع„لى ال„عباد ب„ال„حق ق„طميرا وان ال„ذي„ن ي„عملون ال„صال„حات ف„ي ع„ند ذك„رن„ا
ف„سوف ي„عطيهم اهلل م„ن ف„ضله ع„لى ال„حق أض„عاف„ا واآلف„ا وه„و اهلل ك„ان ع„لى ك„ل ش„يء ق„دي„را ي„ا أه„ل ال„فرق„ان
ان ك„نتم ع„لى ال„حق م„ن أه„ل ال„قرآن وه„ذا ال„ذك„ر ب„ال„حق ن„فس ال„كتاب ف„ارج„عوا ال„يه ب„اذن اهلل م„ول„يكم ال„حق
ف„„ان اهلل ق„„د ج„„عل ال„„رج„„وع ف„„ي امل„„عاد ل„„دي„„ه م„„شهودا وأق„„ضى اهلل م„„ا أم„„ضى وق„„د ك„„ان األم„„ر ف„„ي أم ال„„كتاب
ح„ول ال„نار م„فعوال اذ ق„ال„وا اخ„وة ي„وس„ف ألب„يهم ل„ئن أك„له ال„ذئ„ب ان„ا اذا ع„لى األرض ح„ول ال„نار ق„د ك„نّا ع„لى
ال „„حق ب „„ال „„حق م „„ذك „„ورا وان „„ا ن „„حن ق „„د أوح „„ينا ال „„يك م „„ما ق „„د ج „„عل اهلل ف „„ي ب „„طون ه „„ذه اآلي „„ة ع „„لى ال „„حق ل „„كان
ال„ناس ي„ؤم„نون ب„اهلل وب„آي„ات„ه ع„لى ال„حق ب„ال„حق ق„وي„ا اذ ق„ال„وا ح„روف ال ال„ه اال اهلل ل„على ف„ي ي„وم ال„بدء ع„لى
ارض ال„„فؤاد ح„„ول ال„„نار م„„شهورا ل„„ئن أك„„له ال„„ذئ„„ب ان„„ا ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق ع„„صبة ل„„ه وك„„ان اهلل ع„„لى ك„„ل ش„„يء
ق„وي„ا وان„ا م„ا ج„علنا ع„لى ال„حق ف„ي س ّ„ر ي„وس„ف ع„لى ارض ال„فرات ح„ول ال„نار م„حسودا وان„ا ن„حن ال ن„ري„د ان
ن „„كون ع „„لى غ „„ير دع „„ائ „„ه ع „„لى األرض ب „„ال „„حق ع „„لى ال „„حق ش „„هيدا ف „„ما ظ „„نكم ع „„لينا ع „„لى ال „„حق ب „„اهلل ال „„حق
خس„ران„ا ان„ا ن„حن ق„د ج„علنا ب„اذن اهلل ع„لى آي„ات„نا ع„لى ال„عامل„ني ب„ال„حق ع„لى ال„حق ح„ول ال„نار وك„يال وان اهلل
ق „„د أذن ل „„هم ف „„ي ال „„تنزي „„ل وال „„تأوي „„ل ك „„ما ي „„شاءون ب „„ما ي „„شاءون ع „„لى ال „„حق ب „„ال „„حق مح „„مودا وان „„ا ن „„حن ق „„د
ح„فظناه„م ع„ن اإلش„ارة وع„ما ك„نتم ع„نه ع„لى غ„ير ال„حق مخ„ذوال شه„د اهلل وك„فى اهلل ب„آي„ات„نا ع„لى ال„حق ب„ال„حق
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ش„هيدا ت„اهلل ال„حق ان„هم م„ا ي„شاءون اال ك„ما ش„اء اهلل رب„هم ف„ي س ّ„ره„م وجه„ره„م ع„لى ال„حق ب„ال„حق وك„ان اهلل
ع„لى ك„ل ش„يء ش„هيدا اع„لموا ع„باد ال„رح„من ان„ا ق„د ب„ينّا آي„ات„نا ف„ي ه„ذا ال„كتاب ع„لى ال„حق ب„ال„حق ف„ي ح„ول
ال„„باب ل„„عل ال„„ناس ق„„د ك„„ان„„وا ب„„اهلل الح„„ميد مح„„مودا ول„„عل ال„„ناس ق„„د ك„„ان„„وا ب„„اهلل ال„„علي ش„„كورا ق„„ل ادع„„وا اهلل
واسمه الرحمن في سبيل الباب فان هلل األسماء الحسنى من لدى الباب قد كان حول النار مستورا.
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سورة العرش )العصر(
بسم اهلل الرحمن الرحيم
„جب وأوح„„ينا ال„„يه ل„„تنبئنهم ب„„أم„„ره„„م ه„„ذا وه„„م ال ي„„شعرون.
ف„„لما ذه„„بوا ب„„ه وأج„„معوا ان ي„„جعلوه ف„„ي غ„„ياب„„ت ال„ ُ
آمل„ق .اهلل ق„د أن„زل ال„كتاب ف„يه ت„بيان ك„ل ش„يء رح„مة وبش„رى ع„لى ال„حق ب„ال„حق ع„لى ال„عامل„ني ج„ميعا الح„مد
هلل ال„ذي ق„د أن„زل ال„كتاب ب„ال„حق ع„لى ك„لمتنا ل„يكون ال„ناس ف„ي ذل„ك ال„باب ح„ول ال„نار ف„ي أم ال„كتاب م„ذك„ورا
ه„ذا ك„تاب„نا ي„نطق ع„ليكم ب„ال„حق وان ال„ناس أك„ثره„م ال ي„ؤم„نون ب„اهلل وب„آي„ات„ه ع„لى ذل„ك ال„باب ب„ال„حق وك„ان اهلل
ع„„لى ك„„ل ش„„يء ش„„هيدا ي„„ا ع„„باد ال„„رح„„من ان„„ا ن„„حن ق„„د بش„„رن„„اك„„م ب„„اذن اهلل ف„„ي ال„„ذك„„ر األك„„بر م„„ن ح„„كم ال„„قدي„„م
ب„„ال„„حق ع„„لى ال„„حق ف„„ي ذل„„ك ال„„باب أم„„را ث„„قيال ف„„ما أراد اهلل ع„„نكم ف„„ي ي„„وم„„كم ه„„ذا اال ط„„اع„„ة اهلل ال„„حق ألم„„ره
ع „„لى ال „„حق ب „„ال „„حق ال „„ق ّيم م „„ن ع „„ند اهلل ال „„قدي „„م ث „„واب „„ا ف „„من أط „„اع اهلل ف „„ي أم „„رن „„ا ع „„لى ال „„حق ل „„ذك „„ر اهلل األك „„بر
ب „„ال „„حق ح „„با ع „„لى ال „„باب وام „„تثاال ف „„سوف ي „„لقى اهلل ف „„وق ال „„عرش راض „„يا ع „„لى ال „„حق وم „„رض „„يا وم „„ن أب „„ى م „„ن
أم„رن„ا ن„كرا ع„لى غ„ير ال„حق ع„صيان„ا ف„سوف ي„ذي„قنهم ال„رح„من م„ن شج„رة الح„ميم ال„خارج„ة م„ن أص„ل ال„سجني
ع„لى ال„حق ب„ال„عدل زق„وم„ا وم„ا ك„ان ل„ه م„ن اهلل ف„ي أي„دي„نا ع„لى ال„حق ب„ال„حق عه„دا ع„لى ال„حق ن„قيا ف„من أراد
عه„د اهلل ي„وف بعه„دن„ا ف„ي ذك„رن„ا ه„ذا ع„لى ح„رف م„ن ع„لم ال„كتاب جه„رة ع„لى ال„حق ق„وي„ا ات„قوا ع„باد اهلل م„ن
ي„„وم ق„„د ج„„ائ„„كم األم„„ر م„„ن ع„„ند اهلل ال„„حق ب„„غتة ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق ق„„ري„„با ه„„نال„„ك ال ي„„ملكون ال„„ناس ب„„ال„„حق م„„ن
م„„لكنا اال ب„„اذن اهلل ال„„حق م„„ن ع„„ند ع„„بدن„„ا وك„„ان اهلل ب„„كل ش„„يء ع„„ليما اال ال„„ذي„„ن ق„„د ك„„ان ف„„ي أع„„ناق„„هم ك„„تاب„„نا
ع„„لى ال„„حق وك„„ان„„وا ل„„دى ال„„ذك„„ر م„„ن ال„„قبل ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق م„„جيبا ول„„قد وفّ„„ى ال„„ذك„„ر بعه„„ده ع„„لى ال„„ذي„„ن ق„„د
ج„„اؤه ب„„ال„„حق ع„„لى العه„„د ال„„قيّم مس„„تقيما ف„„اخ„„شوا ع„„باد اهلل م„„ن أخ„„ذ اهلل رب„„كم ال„„رح„„من ع„„لى ال„„حق ش„„دي„„دا
„صة وع „„ذاب „„ا ع „„لى ال „„حق ك „„بيرا ل „„لذي „„ن ي „„كفرون ب „„ال „„كتاب
وان اهلل ق „„د ج „„عل ل „„دي „„نا ان „„كاال واغ „„الال واث „„مارا ذا ُغ„ ّ
وذك„„رن„„ا ض„„عفا ع„„لى ال„„حق وال ي„„ؤم„„نون ب„„ه اال ه„„زؤا ع„„لى ال„„كذب وزورا أول„„ئك ه„„م املش„„رك„„ون ع„„ند اهلل وم„„ا ل„„هم
ح „„كم م „„ن ع „„ند اهلل اال ال „„نار م „„ن ن „„ار اهلل ال „„علي ش „„دي „„دا أن „„بئكم ع „„باد اهلل م „„ن اخ „„ذن „„ا ع „„لى ال „„ناس ف „„ي ي „„وم
ال„فصل ع„لى ال„حق ب„ال„حق ش„دي„دا وم„ن أع„رض ع„ن ذك„ر اهلل زخ„رف„ا ع„لى ال„كذب م„ن غ„ير ال„حق غ„رورا ف„ورب
ال„„سماء واألرض س„„نذي„„قنّه ي„„وم ال„„قيمة ب„„حكم ال„„كتاب ب„„ال„„حق م„„ن ن„„ار ال„„نار م„„ن شج„„رة ال„„نار ق„„عر ال„„تاب„„وت ب„„ما
ق„„د ك„„ان ف„„ي أم ال„„كتاب م„„قضيا ف„„لما ذه„„بوا أخ„„وة ي„„وس„„ف م„„عه ال„„ى ارض األح„„دي„„ة ب„„ما ك„„ان„„وا ف„„ي مس„„تسر
الس„ر ح„ول الس„طر مس„طورا ف„قد ج„علوا ح„روف األح„دي„ة ح„رف ال„هاء ف„ي غ„ياب„ت ال„جب م„ن س„ر ال„فؤاد ح„ول
ال „„نار م „„حجوب „„ا وان „„ا ن „„حن ق „„د أوح „„ينا ال „„يه ل „„تنبئنهم ب „„أم „„ره „„م ه „„ذا ف „„سوف ي „„ري „„هم اهلل ه „„ذا الح „„رف ف „„ي م „„قعد
الس„ر ح„ول ال„باب م„شهودا وان ح„روف األح„دي„ة ال ت„شعرن ب„غير ش„عور اهلل ف„ي م„قعد ال„فؤاد ع„لى ال„حق م„ن
رب„„هم وك„„ان اهلل ب„„هم ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق ش„„هيدا وان اهلل ق„„د أح„„جب ب„„ال„„حق ع„„لى ذل„„ك ال„„كلمة ح„„جاب„„ا م„„ن س„„ر
الس„„تر ح„„ول ال„„عرش مس„„تورا ان ال„„ذي„„ن ي„„ري„„دون اهلل وآي„„ات„„ه ف„„ي س„„بل ال„„باب ع„„لى ح„„رف ال„„هاء أول„„ئك ه„„م ع„„لى
ال „„حق ح „„ول ال „„نار م „„شهودا وان اهلل ق „„د خ „„لق ي „„وس „„ف واخ „„وت „„ه م „„ن الشج „„رة األح „„دي „„ة امل „„بارك „„ة وان ال „„ناس ال
ي„„علمون م„„ن ع„„بائ„„ره„„م الس„„ر م„„ما ق„„د ك„„ان ع„„ند اهلل ال„„حق ف„„ي أم ال„„كتاب ع„„لى ح„„ول ال„„نار م„„كتوب„„ا أل„„م ي„„علموا
ان„هم ع„لى ال„حق ال ي„فعلون اال ب„اذن اهلل رب„هم ال„حق وان اهلل ق„د ك„ان ب„ال„حق ع„لى ال„حق ب„عد ال„نفي واإلث„بات
م„عبودا ال ي„سأل„نكم ال„رح„من ي„وم ال„قيمة ع„ما ه„م ي„فعلون ألن„فسهم ف„سوف ي„سئلكم اهلل ع„ما ت„عملون ف„ي س„رك„م
وجه „„رك „„م وان اهلل ق „„د ك „„ان ب „„ما ت „„عملون خ „„بيرا اهلل ال „„ذي ال ال „„ه اال ه „„و أص „„دق الح „„دي „„ث ب „„دي „„عا وم „„ا ق „„در اهلل
ن„„صيب ال„„ناس ف„„ي مس„„تسر الس„„ر م„„ن ك„„ل اآلي„„ات اال عج„„زا ع„„ن ال„„حق وهلل ال„„حق ب„„ال„„حق تس„„ليما وان اهلل ق„„د
٣٥

ج„عل أول„ياء ن„فسه مح„مودي„ن ف„ي أع„مال„هم ع„لى ال„حق ب„ال„حق وك„ان اهلل ب„ال„حق ع„لى ك„ل ش„يء ق„دي„را وان„ظروا
ع„„باد اهلل ان„„ا ق„„د ج„„علنا ب„„اذن اهلل ع„„بدن„„ا ف„„ي غ„„ياب„„ت ال„„جب ح„„ول ال„„نار ب„„ال„„حق مس„„تورا وان اهلل ق„„د ج„„عل ف„„ي
ذل„„ك ال„„باب س„„را ع„„لى الس„„ر املس„„تسر م„„كنون„„ا ف„„سوف ت„„علمون ع„„ما ك„„نتم تجه„„لون م„„ن ق„„بل ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق
ف„„ي ق„„مص ال„„شمس ب„„اذن اهلل ال„„علي ق„„ري„„با ي„„ا أي„„هـا امل„„ؤم„„نون م„„ا أع„„طاك„„م ث„„مرة ال„„رس„„ول فخ„„ذوه ومـ„„ا ن„„هيكم
ع„نه ف„ان„تهـوا ف„ان اهلل ق„د ج„عله ل„دي„نا ع„لى ال„حق ب„ال„حق ح„كيما وان اهلل ق„د ج„عل ال„ذك„ر م„حيطا ع„لى ال„ناس
بعلمه وان اهلل كان على كل شيء قديرا.
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سورة الباب
وهي اثنتى وأربعون آية شيرازية
بسم اهلل الرحمن الرحيم
وج„آؤا أب„اه„م ع„شاء ي„بكون .آملح„ر .ذل„ك ال„كتاب ال ري„ب ف„يه ه„دى م„ن ع„ند اهلل ال„حق ل„لعامل„ني ج„ميعا وان„ا ن„حن
ق„د ج„علناه ه„دى ل„عبادن„ا م„ن ك„ان ف„ي ذل„ك ال„باب ع„لى ال„باب ع„لى ال„حق ب„ال„حق ح„ول امل„اء م„شهودا وان„ا ن„حن
نبش„رك„م ب„نفس م„ن أن„فسنا ال„ذي ق„د ك„ان ع„لى ال„حق ب„ال„حق ح„ول ال„نار زك„يا ف„اذا ج„ائ„كم ال„حق ف„ات„بعوه وان
اهلل ق„„د ج„„عله ف„„ي ال„„كتاب م„„نا ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق م„„حسوب„„ا وان„„ا ن„„حن ق„„د ج„„علناه ع„„لى ع„„لم ال„„كتاب ب„„اذن اهلل
ال„علي م„ن ن„قطة ال„نار ع„ليما وان„ا ن„حن ق„د س„د ّدن„اه م„ن ع„ند اهلل ال„ذي ال ال„ه اال ه„و وك„ان اهلل ع„لى ك„ل ش„يء
ق„دي„را ي„ا ع„باد اهلل ان ت„سئلوه م„ن ش„يء وال ي„جيبكم ع„لى ال„حق ف„ال تح„زن„وا ف„ان„ه ق„د ك„ان ب„أم„ر اهلل م„ن ع„ندن„ا
ع„لى ال„حق ب„ال„حق س„اك„تا مح„مودا وان„ا ق„د أري„ناك م„ن األم„ر ف„ي م„نام„ك ال„حق ول„و نُ„طّلِ َع ُهم ب„ال„غيب ل„تنازع„وا
ع„„لى األم„„ر وان اهلل رب„„ك ال„„حق ق„„د ك„„ان ب„„ما ف„„ي ال„„صدور ع„„ليما وان„„ا ال ن„„غير ع„„لى ق„„وم ب„„شيء م„„ن ال„„نعمة اال
ق„د س„بقت األن„فس م„نهم ب„ال„تغيير ع„لى آالئ„نا ف„ذوق„وا ع„ذاب ال„سعير ب„ما ك„نتم ع„ن ذل„ك ال„باب م„ردودا ان رب„كم
ق„د ك„ان ب„عباده ق„وي„ا وع„ليما ف„سوف نه„لكن ال„ظامل„ني ب„مثل آل ف„رع„ون ب„ال„عدل ع„لى أش„د ال„عذاب وب„أس ال„تنكيل
ك„„بيرا وال تح„„زن ب„„ظن امل„„كذّب„„ني ف„„ي م„„حضرك وات„„كل ع„„لى اهلل رب„„ك ان„„ه ه„„و ال„„سميع ال„„عليم ب„„ال„„حق وك„„ان اهلل
ع„„لى ك„„ل ش„„يء ق„„دي„„را ي„„ا أه„„ل األرض م„„ا م„„ن ش„„يء ق„„د أن„„فقتم ف„„ي س„„بيل اهلل ال„„حق اال وق„„د وج„„دت„„موه ع„„لى
اي„دي ال„حفيظ ف„ي ذل„ك ال„باب م„حفوظ„ا ي„ا أه„ل األرض آم„نوا ب„ال„نور ال„ذي ق„د أن„زل اهلل م„عي ب„ال„حق ال„خال„ص
وال ت„تبعوا خ„طوات ال„شيطان ف„ان„ه ي„أم„رك„م ب„الش„رك ب„اهلل رب„كم وان اهلل ال ي„غفر ان يش„رك ب„ه وي„غفر دون ذل„ك
مل„ن ي„شاء وه„و اهلل ك„ان ب„كل ش„يء ع„ليما وان اهلل ق„د ك„تب ل„لمؤم„نني امل„هاج„ري„ن م„غفرة ال„ذك„ر ورض„وان األع„ظم
ع „„لى ح „„كم ال „„كتاب ب „„حكم ال „„كتاب ح „„ول ال „„باب م „„قضيا وان „„ا ن „„حن ق „„د ق „„درن „„ا ل „„ألرح „„ام ان ب „„عضها أح „„ق ع „„لى
ب„عض ب„ما ق„در اهلل ف„ي أم ال„كتاب ف„ي س ّ„ر ال„باب مس„طورا ي„ا أي„ها امل„ؤم„نون م„ا ان„زل اهلل آي„ة ف„ي ال„كتاب وال
األف„„اق وال ف„„ي األن„„فس اال ل„„يعلموا ال„„ناس ب„„ال„„حق ان ال„„ذك„„ر ل„„حق م„„ن ع„„ند اهلل وه„„و اهلل ك„„ان ب„„كل ش„„يء ع„„لى
ال„حق ال„قدي„م ع„ليما ي„ا أه„ل األرض ف„ورب„كم ال„ذي ال ال„ه اال ه„و م„ا أب„قى اهلل ل ٍ
„نفس ب„عد ال„ذك„ر وه„ذا ال„كتاب
„جة ف„كون„وا ع„لى ال„حق هلل الح„ميد ف„ي ذل„ك ال„باب ص„بورا وان اآلن ب„ال„حق ليه„لك ال„هال„كون ع„ن ب„ينّة وي„حيى
ُ„
ح ّ
امل„ؤم„نون ب„ال„بيّنة وه„و اهلل ك„ان ع„لى ك„ل ش„يء ق„دي„را ي„ا أه„ل ال„عرش اس„معوا ن„دائ„ي م„ن ح„ول ال„نار ان„ي ان„ا
اهلل ال ال„ه اال ان„ا ف„اع„بدون„ي وأق„يموا ال„صلوة ل„لذك„ر األك„بر خ„ال„صا م„ن دون ال„ناس ف„ان رب„كم اهلل ال„حق ل„حق
وان ال„„ذي„„ن ت„„دع„„ون م„„ن دون„„ه ف„„أول„„ئك أص„„حاب ال„„نار ع„„لى ال„„عدل وان ال„„ذك„„ر ق„„د ك„„ان ع„„لى ال„„صراط ال„„خال„„ص
„غرنّ„كم ال„شيطان ع„ن ال„حق ف„ان ال„ذك„ر ل„حق
ب„الخ„ط ال„قيّم ح„ول ال„نار مس„تقيما ي„ا أه„ل األرض ات„قوا اهلل وال ي ّ
ب„ال„حق وان„تم وم„ا ت„دع„ون م„ن دون„ه ل„قد ك„نتم ب„حكم ال„حق م„ن أه„ل ال„نار ف„ي أم ال„كتاب م„كتوب„ا ي„ا أه„ل األرض
أول„م ت„تفكروا ف„ي خ„لق ال„سموات واألرض ل„و ك„ان ف„يهما ب„اب„ان م„ن ل„دى ال„ذك„ر لفس„دت„ا وان اهلل ق„د دبّ„ر امل„لك
ب„باب„ه ال„حق وان اهلل ق„د ك„ان ب„كل ش„يء ع„ليما ي„ا أي„ها امل„ؤم„نون ات„قوا م„ن ي„وم ال„حق ف„ان„ا ق„د حش„رن„اك„م ح„ول
ال„„نار ون„„سئلنكم ع„„ما ق„„د ف„„علتم م„„ع ال„„ذك„„ر ف„„بال„„حق ان„„ا ق„„د ن„„ذي „ ّقن املش„„رك„„ني م„„ن ح„ ّ„ر ال„„نار ع„„لى أش„„د ال„„عذاب
ولنوفني الصابرين على أحسن الثواب في ارض الزعفران بحكم الكتاب من حكم الباب مرتفقا وانا
عظيما
ّ
ن„حن ق„د ن„زل„ناه ع„لى ال„ناس ب„ال„صدق وم„ا ع„لى ال„ناس اال التس„ليم والعج„ز وم„ا ع„لى ال„ذك„ر اال ب„يان م„ن ال„حق
٣٧

ع„ن اهلل ال„علي ب„دي„عا ه„و ال„ذك„ر م„ن ع„ند اهلل ليبش„رك„م ب„وع„ده ول„ينذرك„م م„ن ن„قمته وه„و املس„تور ف„ي أم ال„كتاب
ب„ما ق„د ك„ان ف„ي س ّ„ر ال„كتاب ع„لى ن„قطة ال„نار م„حفوظ„ا ه„و ال„ذك„ر م„ن ب„ني أي„دي„كم وم„ن اي„مان„كم وم„ن ش„مائ„لكم
ب„اذن اهلل ب„ال„حق ل„عل ال„ناس ق„د ك„ان„وا ب„آي„ات ال„بدي„ع ف„ي ه„ذا ال„كتاب ح„ول ال„باب ع„لى ال„حق م„ذك„ورا ان ه„ذا
ق„د ك„ان ل„كم م„قام„ا ع„لى ال„صراط م„علوم„ا ف„ات„قوا اهلل ي„ا أول„ي األل„باب ف„ي س ّ„ر اهلل املس„تسر ع„لى الس„طر ف„ي
ه„ذا ال„كتاب ب„ما ق„د ق„در اهلل ح„ول ال„نار مس„تورا وان اهلل م„ا أراد م„نكم ج„زاء ف„ي ه„ذا ال„كتاب ع„لى ال„ذك„ر وال
ع„لى ال„حق ب„ال„حق ش„كورا اال امل„ودة ف„ي ال„قرب„ى مل„ن ق„د ك„ان م„نكم ف„ي أم ال„كتاب ح„ول ال„باب مس„طورا وان„ا
ن„„حن ق„„د أردن„„ا ان ن„„جعل امل„„ؤم„„نني شه„„داء ع„„لى األرض ب„„اذن اهلل ال„„علي وك„„ان اهلل ع„„لى ك„„ل ش„„يء ق„„دي„„را وان
اهلل ق„„د ج„„عل ال„„ذك„„ر خ„„يرا ل„„كم م„„ن أن„„فسكم ألن„„فسكم ل„„يتلو آي„„ات اهلل ع„„ليكم وي„„زك„„يكم ويخ„„رج„„كم م„„ن ال„„ظلمات
ال „„ى ال „„نور وه „„و اهلل ق „„د ك „„ان ع „„لى ك „„ل ش „„يء ش „„هيدا ذل „„ك م „„ن أن „„باء ال „„غيب ن „„وح „„يه ال „„يه ل „„كان ال „„ناس ب „„ال „„ذك „„ر
ال„„بدي„„ع ب„„ال„„حق ف„„ي ذل„„ك ال„„باب ح„„ول ال„„نار م„„شهودا فس„„بحان ال„„ذي ال ال„„ه اال ه„„و ق„„د أع„„طى اهلل ل„„عبده م„„ا ل„„م
ُي„„ؤت ألح„ ٍ„د م„„ن األب„„واب ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق ج„„ميعا وم„„ا أوت„„يتم م„„ن ال„„علم ب„„ال„„ذك„„ر األك„„بر ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق اال
ع„„لى ب„„عض م„„ن الح„„رف ح„„ول امل„„اء ق„„ليال ي„„ا أه„„ل األرض ال تس„„لكوا م„„ع ال„„ذك„„ر األك„„بر م„„ما ق„„د ف„„علت األم„„يـّة
„الحس„„ني ع„„لى غ„„ير ال„„حق ف„„ي األرض امل„„قدس„„ة ت„„اهلل ال„„حق ان„„ه ه„„و ال„„حق وك„„ان اهلل ع„„ليه ش„„هيدا ول„„قد ج„„آؤن„„ا
ب„ ُ
„جة األح„„دي„„ة ف„„ان اهلل ق„„د ك„„ان
امل„„ؤم„„نون ع„„شاء ب„„عد ال„„كتاب ل„„لبكاء ع„„لى ال„„باب األك„„بر ف„„قل ل„„هم اس„„تقروا ف„„ي ل„ ّ
بما تعملون خبيرا وقل للمؤمنني ال تتبعوا الشيطان فانه قد كان في كتاب اهلل للمؤمنني عدوا مبينا.
امل„„ؤم„„نني شه„„داء ع„„لى األرض ب„„اذن اهلل ال„„علي وك„„ان اهلل ع„„لى ك„„ل ش„„يء ق„„دي„„را وان اهلل ق„„د ج„„عل ال„„ذك„„ر خ„„يرا
ل„كم م„ن أن„فسكم ألن„فسكم ل„يتلو آي„ات اهلل ع„ليكم وي„زك„يكم ويخ„رج„كم م„ن ال„ظلمات ال„ى ال„نور وه„و اهلل ق„د ك„ان
ع„„لى ك„„ل ش„„يء ش„„هيدا ذل„„ك م„„ن أن„„باء ال„„غيب ن„„وح„„يه ال„„يه ل„„كان ال„„ناس ب„„ال„„ذك„„ر ال„„بدي„„ع ب„„ال„„حق ف„„ي ذل„„ك ال„„باب
ح „„ول ال „„نار م „„شهودا فس „„بحان ال „„ذي ال ال „„ه اال ه „„و ق „„د أع „„طى اهلل ل „„عبده م „„ا ل „„م يُ „„ؤت ألح „ ٍ„د م „„ن األب „„واب ع „„لى
ال„حق ب„ال„حق ج„ميعا وم„ا أوت„يتم م„ن ال„علم ب„ال„ذك„ر األك„بر ع„لى ال„حق ب„ال„حق اال ع„لى ب„عض م„ن الح„رف ح„ول
„الحس„„ني ع„„لى غ„„ير ال„„حق ف„„ي
امل„„اء ق„„ليال ي„„ا أه„„ل األرض ال تس„„لكوا م„„ع ال„„ذك„„ر األك„„بر م„„ما ق„„د ف„„علت األم„„يـّة ب„ ُ
األرض امل „„قدس „„ة ت „„اهلل ال „„حق ان „„ه ه „„و ال „„حق وك „„ان اهلل ع „„ليه ش „„هيدا ول „„قد ج „„آؤن „„ا امل „„ؤم „„نون ع „„شاء ب „„عد ال „„كتاب
„جة األح „„دي „„ة ف „„ان اهلل ق „„د ك „„ان ب „„ما ت „„عملون خ „„بيرا وق „„ل
ل „„لبكاء ع „„لى ال „„باب األك „„بر ف „„قل ل „„هم اس „„تقروا ف „„ي ل „ ّ
للمؤمنني ال تتبعوا الشيطان فانه قد كان في كتاب اهلل للمؤمنني عدوا مبينا.
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سورة الصراط
وهي اثنتى وأربعون آية شيرازية
بسم اهلل الرحمن الرحيم
ق„ال„وا ي„ا أب„ان„ا ان„ا ذه„بنا نس„تبق وت„رك„نا ي„وس„ف ع„ند م„تاع„نا ف„أك„له ال„ذئ„ب وم„ا أن„ت ب„مؤم„ن ل„نا ول„و ك„نا ص„ادق„ني.
ك„„هيعس .الح„„مد هلل ال„„ذي ق„„د خ„„لق ال„„سموات واألرض ب„„ال„„حق وك„„ان ح„„كمهما م„„ن ن„„قطة ال„„باء ف„„ي م„„رك„„ز ال„„نار
ح„ول ال„باب م„قضيا ان„ا ن„حن ق„د ن„زل„نا ع„ليك ه„ذا ال„كتاب ع„لى ال„حق ت„بيان„ا وان„ا ن„حن ق„د ج„علنا آي„تك ب„اذن اهلل
ال„„حق ه„„ذا ال„„كتاب ع„„لى ح„„كم ال„„كتاب م„„حتوم„„ا ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق م„„قضيا ل„„و اج„„تمع ال„„ناس ال ي„„ملكون ب„„مثل
ح„„رف„„ه ح„„رف„„ا ول„„و ك„„ان ع„„لى ال„„حق ب„„عضهم ع„„لى ال„„بعض ظ„„هيرا اهلل ال„„ذي ال ال„„ه اال ه„„و ال„„حي امل„„عبود ال„„قدي„„م
وه„و اهلل ك„ان ب„كل ش„يء ع„ليما وال ي„حيطون ب„علم ال„كتاب اال ب„ما ق„د ش„اء ال„ذك„ر م„ما ش„ئنا وان اهلل ك„ان ع„لى
ك„ل ش„يء ق„دي„را اهلل ق„د خ„لق ل„كم ص„راط„ا ه„ذا ال„باب م„مدودا وق„ ّدر ل„كم ج„بال ع„لى ال„حق ب„ال„حق م„رف„وع„ا وان
اهلل ق„د أراد أن يخ„رج„كم م„ن ال„ظلمات ال„ى ال„كتاب ب„ال„حق م„شهودا ل„تبتغوا م„ن ف„ضله ع„ما ك„نتم ع„نه م„ن غ„ير
ال„„حق مخ„„ذوال ف„„اس„„تغفروا هلل م„„ول„„يكم ال„„ذي ال ال„„ه اال ه„„و ال„„حق ف„„سوف تج„„دون اهلل ت „ ّواب„„ا ع„„لى ال„„باب رح„„يما
ه„و ال„ذي ق„د أرس„ل م„ن ال„سماء ع„ليكم ع„لى ال„حق م„اء م„ن ال„باب م„درارا وه„و ال„ذي ق„د أخ„رج ل„كم م„ن أرض„كم
ه„„ذا ح„„دائ„„ق ذات اب„„هاج وأل„„وان ب„„قدرت„„ه ان„„ه ق„„د ك„„ان ع„„لى ك„„ل ش„„يء ق„„دي„„را ل„„تعلموا ان رب„„كم ال„„رح„„من ق„„د ك„„ان
ب„كل ش„يء ع„ليما وم„ا م„ن غ„ائ„بة ف„ي ال„سموات واألرض اال وق„د ج„علناه ف„ي ه„ذا ال„كتاب ح„ول ال„باب مس„تورا
ف„سوف ي„نبئكم اهلل ي„وم ال„قيمة م„ن ل„سان ال„ذك„ر ع„ما ك„نتم ت„عملون ف„ي س„رائ„رك„م واج„هارك„م ان„ه ق„د ك„ان ع„لى
ك„ل ش„يء ع„لى ال„حق ب„ال„حق م„حيطا وان اهلل ق„د ج„عل ل„دي„نا ك„تاب„ا ه„ذا ع„لى ال„حق ب„ال„حق م„حفوظ„ا ي„محو اهلل
م„„ا ي„„شاء وي„„ثبت وان اهلل ق„„د ج„„عل ال„„ذك„„ر ف„„ي أم ال„„كتاب ح„„ول ال„„نار مس„„تورا ان ال„„ذي„„ن ي„„عملون ف„„ي والي„„ة آل
اهلل ال„حق ف„سوف يشه„دون ألن„فسهم ب„األع„مال م„ن ل„دى ال„ذك„ر م„ذك„ورا وان ال„ذي„ن يكس„بون اإلث„م ف„ي س„بيل
ال„طاغ„وت م„ا ق„در اهلل ألع„مال„هم ي„وم ال„قيمة م„ن وزن وأع„د اهلل ل„هم ف„ي ق„عر ال„تاب„وت ن„ارا ك„بيرا ف„سوف ي„ري„هم
اهلل أع„مال„هم حس„رات ع„لى أن„فسهم ه„باء ع„لى األرض م„نثورا كس„راب ب„قيعة يحس„به ال„ظمآن م„اء واذا ج„اءه
ل„م يج„ده ش„يئا ويج„دون أع„مال„هم ف„ي ج„هنم ن„ارا ع„لى ال„نار ح„دي„دا ان ه„ذا ج„زاء ب„ما ق„د ك„ان„وا ب„آي„ات„نا ال„حق
ع„لى غ„ير ال„حق ش„قيا ي„ا ع„باد اهلل اع„لموا ان ح„جة اهلل ق„د ك„ان ف„ي أم ال„كتاب ف„ي ذل„ك ال„باب ب„ليغا وم„ا ج„عل
اهلل أم„ر ال„ذك„ر إال أم„رن„ا ع„لى ال„حق ب„ال„حق م„رف„وع„ا ي„ا أه„ل ال„علم ات„قوا اهلل ف„ي ال„ذك„ر ي„علمكم اهلل م„ن ل„سان
ال„ذك„ر ت„أوي„ل ال„كتاب ع„لى ال„حق ب„ال„حق ب„دي„عا اهلل ق„د ن„زل اآلي„ات ف„ي ذل„ك ال„كتاب ل„عل ال„ناس ك„ان„وا ب„آي„ات„نا
ف„„ي ذل„„ك ال„„باب ش„„هيدا وان„„ا ن„„حن ق„„د ن„„زل„„نا األم„„ر ع„„لى ع„„بدن„„ا ب„„ما ق„„د ك„„ان ف„„ي أم ال„„كتاب ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق
ج„„ميعا وان„„ه ق„„د ك„„ان ع„„بد اهلل ب„„ال„„حق ع„„لى ال„„صراط ال„„قيم ب„„القس„„ط ح„„ول ال„„نار مس„„تقيما ي„„ا أي„„ها ال„„ناس ق„„د
ج „„اءك „„م األم „„ر م „„ن ال „„رح „„من ع „„لى ال „„حق ب „„ال „„حق م „„ن ح „„ول ال „„نار ب „„دي „„عا وان اهلل م „„ا أراد ف „„ي ي „„وم „„كم ه „„ذا دون
ال„ذك„ر ع„بده ع„لى ال„حق ب„ال„حق ح„بيبا ف„ات„قوا اهلل م„ن ي„وم ق„د ك„ان ف„ي أم ال„كتاب ج„دي„دا اهلل ق„د أخ„بر امل„ؤم„نني
ح„كم اخ„وة ي„وس„ف ب„عد ال„رج„وع ع„ن األرض ال„واح„دي„ة م„ما ق„د ف„علوا ع„لى ال„حق ب„يوس„ف وان اهلل ق„د ك„ان ب„كل
ش„يء خ„بيرا ف„لما رج„عوا ع„لى ال„حق ق„د ق„ال„وا ي„ا أب„ان„ا ق„د ذه„بنا نس„تبق ع„لى ارض ال„عماء وت„رك„نا ي„وس„ف ع„ند
م„تاع األح„دي„ة م„ن رب„نا ال„ذي ال ال„ه اال ه„و ف„أك„له ال„ناظ„رون ب„اإلش„ارة إل„يه ف„ي ل„جة ال„بدع وق„د ك„ان„وا ب„ذل„ك ف„ي
أم ال „„كتاب ب „„اس „„م ال „„ذئ „„ب م „„كتوب „„ا وق „„ال „„وا ح „„روف ال ال „„ه اال اهلل ل „„على ع „„لى ارض ال „„عماء وم „„ا أن „„ت ب „„مؤم „„ن ل „„نا
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ب„ال„سجود ول„و ك„نا ق„د شه„دن„ا ع„لى ال„حق ب„ال„حق مح„مودا وان ذل„ك ال„حكم ح„ق م„ن اهلل م„ول„ينا ب„ما ق„د ق„در اهلل
سج „„دة ال „„نجوم للحس „„ني ف „„وق ال „„تراب ع „„لى ح „„كم ال „„باب ح „„ول ال „„نار م „„قضيا وان „„ا ن „„حن ق „„د ك „„نا ص „„ادق „„ني ف „„ي
ش„„هادت„„نا ع„„لى س„„ر األح„„دي„„ة م„„ن الحس„„ني ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق وك„„فى ب„„اهلل ب„„أن„„فسنا ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق ش„„هيدا
واهلل يعلم ما في السموات وما في األرض وهو الرحمن على العرش قد كان بالحق على العاملني سواءا.
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سورة
ّ
وهي اثنتى وأربعون آية شيرازية
بسم اهلل الرحمن الرحيم
وج„آؤ ع„لى ق„ميصه ب„دم ك„ذب ق„ال ب„ل س„ول„ت ل„كم أن„فسكم أم„را ف„صبر ج„ميل واهلل املس„تعان ع„لى م„ا ت„صفون.
آمل„ر .اس„مع ن„داء رب„ك ع„لى ج„بل ال„سيناء ان„ه ال ال„ه اال ه„و وان„ا ال„علي ب„ما ق„د ق„در اهلل ف„ي أم ال„كتاب ق„د ك„نت
ع„„لى ال„„حق مس„„تورا وان اهلل ق„„د أن„„زل ال„„كتاب ب„„ال„„حق األك„„بر ع„„لى ك„„لمته ل„„يعلم ال„„ناس ان اهلل ق„„د ج„„عل ال„„نار
ف„ي ن„قطة ال„ثلج م„حفوظ„ا ان„ا ن„حن ق„د ج„علنا ال„ذك„ر م„ن ع„ندن„ا ع„لى ال„حق ب„ال„حق م„رف„وع„ا وان„ا ن„حن ق„د ج„علناه
ل„„دى اهلل م„„كينا وع„„لى ال„„حق ع„„ليا ات„„قوا ع„„باد اهلل ان„„ا ن„„حن ق„„د ف„„ضلنا ع„„بدن„„ا ع„„لى ك„„ثير م„„من خ„„لقناه ت„„فضيال
ل„„تعلموا ان اهلل ي„„فعل م„„ا ي„„شاء وي„„حكم م„„ا ي„„ري„„د ب„„ال„„حق ع„„لى ال„„حق م„„شهودا ول„„قد م„„ننّا ع„„ليك ف„„ي ص„„غرك م„„ن
أم„ر اهلل ال„علي اذ ك„ان ال„حكم ف„ي أم ال„كتاب م„قضيا وان„ا ن„حن ق„د ن„زل„نا ع„ليك ف„ي ال„كبر ه„ذا ال„كتاب ك„تاب„ا
ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق م„„شهودا وان اهلل ق„„د ض„„من أم„„رك ال„„حق ف„„ينا وق„„د ك„„ان ال„„وع„„د ف„„ي أم ال„„كتاب م„„فعوال وان„„ا
ن„حن ق„د أع„طيناك ب„ال„حق ع„لى ال„حق ك„تاب„ا ع„لى الس„ر ف„ي الس„ر م„شهودا وان„ا ن„حن امل„تكلم م„ن ورائ„ك ب„ال„حق
ع„لى ال„حق ب„اذن اهلل ال„علي ق„وي„ا ف„ب ّلغ ال„عباد أم„رن„ا م„ما ق„د أراد اهلل ف„يك ب„ال„حق ع„لى ال„حق مح„مودا اع„لموا
ع„باد ال„رح„من ان ك„نتم ب„اهلل ف„ي ه„ذا ال„باب ع„لى ال„حق ت„قيا ان اهلل ق„د ف ّ
„ضلكم ع„لى ال„عامل„ني ب„أم„رن„ا ف„ات„بعوا
م„„ا أوح„„ي ال„„ى ع„„بدن„„ا ف„„ي ه„„ذا ال„„كتاب م„„ن أح„„كام ال„„عامل„„ني ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق ج„„ميعا وان اهلل م„„ا أراد ع„„نكم
ف„„ي ي„„وم„„كم ه„„ذا دون ذك„„ره ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق ث„„بات„„ا أل„„م ي„„وع„„دك„„م ال„„رح„„من ب„„آي„„ات„„ه ع„„لى ذل„„ك ال„„باب ت„„ذك„„يرا أل„„م
ن„„قل ل„„كم ان ل„„نا ف„„ي ك„„ل خ„ ٍ
„لف ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق ع„„دوال م„„ال„„كم ال ت„„ؤم„„نون ب„„آي„„ات„„نا ان ك„„نتم ب„„اهلل ال„„علي ع„„لى
ال „„حق ال „„قوي ح „„ف ّيا وان اهلل ق „„د ش „„اء ف „„ي ه „„ذا ال „„كتاب م „„ن أم „„رن „„ا س „„را ع „„لى ال „„حق ب „„ال „„حق م „„ن س „„رن „„ا س „„را
ل„„يدخ„„لوا ال„„ناس ف„„ي ب„„يوت اهلل م„„ن أب„„واب„„ها ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق سج„„دا ً وذال وان اهلل ق„„د أراد م„„ن رج„„ال ال„„بيت
ش„يعتنا األول„ني ال„ذي„ن ه„م ب„ال„حق ق„د ك„ان„وا ح„ول ال„باب ق„وام„ا وان„ا ن„حن ق„د أق„منا ش„يعتنا ع„لى األع„راف م„ن
ح„ول ال„باب ع„لى ال„حق ب„ال„حق رج„اال ي„عرف„ون ك„الّ ب„سيماه„م ب„اذن اهلل ال„علي ع„لى ال„حق ال„خال„ص أف„راس„ا ي„ا
ع„بيد ال„سوء م„ا ألن„فسكم ال ت„ؤم„نون ف„ي ذل„ك ال„باب هلل ال„علي ع„لى ال„حق ال„قوي ج„هارا أل„م نخ„لقكم وم„ا ك„نتم
ف„ي أم ال„كتاب م„ن امل„ذك„وري„ن ح„ول ال„باب م„ذك„ورا أل„م ن„مددك„م ونه„دي„كم ع„لى ال„حق ال„قوي س„بيال أل„م ن„رزق„كم
ع„لى ال„حق م„ن ف„ضل اهلل ال„علي ك„ثيرا وان اهلل ق„د ج„عل أم„ر ع„بدن„ا ع„لى ال„حق ب„ال„حق واح„دا ق„ري„با ف„ان„تظروا
ن„صر اهلل ألن„فسكم ف„اذا ج„اء أم„رن„ا ق„د ج„ائ„كم ب„غتة ع„لى ال„حق ال„عظيم ع„ظيما ان ه„ذا ال„يوم ل„حق م„ن رب„كم
ه „„نال „„ك ال ت „„ملكون ألن „„فسكم م „„ن ع „„لم ال „„كتاب ب „„عضا م „„ن الح „„رف ع „„لى ال „„حق م „„قطوع „„ا ف „„امل „„لك ي „„وم „„ئذ ال „„حق
ل„لرح„من ف„لن تس„تطي ُعن ب„ال„حق ن„طقا ً وال ه„مسا ً وان ه„ذا ص„راط ع„ليّ ف„ي أم ال„كتاب ع„لى ال„حق ب„ال„حق وق„د
ق„در اهلل ه„ذا ال„صراط ح„ول ال„نار ع„لى ال„حق ال„خال„ص مس„تقيما ً وي„قول„ون م„تى ه„و ق„ل ه„و ه„و ع„ند اهلل ع„سى
ان ي „„كون أم „„ر اهلل ق „„ري „„با اذ ج „„اؤا اخ „„وة ي „„وس „„ف ع „„لى ق „„ميص اهلل ع „„ند أب „„يهم ب „„دم رق „„يق مح „„مر ح „„ول ال „„نار
م„„شهودا وان اهلل ق„„د َع„ َل َمهم ب„„أن دم ي„„وس„„ف ق„„د ك„„ان ن„„ار اهلل ف„„ي أم ال„„كتاب م„„كتوب„„ا وان اهلل ق„„د ج„„عل ت„„وح„„يد
األب„„واب ل„„دى ذل„„ك ال„„باب األك„„بر دم„„ا ك„„ذب„„ا ع„„لى ش„„بح ب„„ما ق„„د ك„„ان ف„„ي أم ال„„كتاب رق„„يقا وان„„ا ن„„حن ن„„قول ب„„ل
س „ ّول„„ت ل„„كم أن„„فسكم ب„„أن„„فسنا أم„„ر اهلل ف„„على اهلل ال„„صبر وال„„تكالن ب„„ما ق„„د ق„„در اهلل ف„„ي ي„„وم ال„„ذك„„ر م„„شهودا
واهلل املستعان على أمر يوسف الباب وان اهلل قد كان على كل شيء قديرا.
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سورة النور
وهي اثنتى وأربعون آية شيرازيّة
بسم اهلل الرحمن الرحيم
وج„ائ„ت س„يّارة ف„ارس„لوا وارده„م ف„أدل„ى دل„وه ق„ال ي„ا بش„رى ه„ذا غ„الم وأس ّ„روه ب„ضاع„ة واهلل ع„ليم ب„ما ي„عملون.
أمل „„ى .ف „„اس „„مع مل „„ا ي „„وح „„ى إل „„يك م „„ن رب „„ك ان „„ك ب „„ال „„وادي امل „„قدس ع „„لى ن „„قطة ال „„نار ف „„ي ك „„بد ال „„ثلج ح „„ول ال „„حق
واق„ضى اهلل م„ا أم„ضى وق„د ك„ان ال„بدء ف„ي ن„قطة ال„ختم م„شهودا اهلل ال ال„ه اال ه„و وك„ان اهلل ع„لى ك„ل ش„يء
م„حيطا وان„ا ن„حن ن„عطي امل„لك ع„لى م„ن ن„شاء م„ن ع„بادن„ا ب„اذن اهلل ال„حق ب„ال س„بب وم„ا ق„در اهلل ل„كلمته ع„لى
ال„„حق ب„„ال„„حق ت„„بدي„„ال وان اهلل ق„„د ج„„علنا ل„„دي„„ه ب„„االس„„م امل„„نيع م„„كينا ف„„اذا ج„„اء أم„„رن„„ا ب„„ال„„حق ب„„غتة ف„„يفور ت„„نور
ال„قلوب ع„لى ال„حق ب„ال„حق ف„ي ذل„ك ال„باب ف„ورا ع„ظيما ي„وم„ئذ ي„فرح امل„ؤم„نون ب„لقائ„نا ع„لى ال„حق ب„ال„حق ن„ضرة
وس „„رورا ق „„د غ „„لت ي „„د ال „„يهود وال „„نصارى ف „„يما ي „„قول „„ون ع „„لينا ع „„لى ال „„كذب غ „„رورا وان اهلل ق „„د ج „„عل أي „„دي „„نا
م „„بسوط „„ة ن „„نفق ع „„لى م „„ن ن „„شاء م „„ن ع „„بادن „„ا ع „„لى ال „„حق ب „„ال „„حق م „„ن ذل „„ك ال „„باب ك „„ثيرا ون „„منع ع „„من ن „„شاء م „„ن
ع„„بادن„„ا ع„„دال ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق مح„„مودا وم„„ا ألح„„د ان ي„„قول ع„„لينا م„„ن ب„„عض ال„„قول ع„„لى غ„„ير ال„„حق زخ„„رف„„ا
وغ„رورا أع„لموا ع„باد اهلل ق„د ج„اءك„م ال„نور م„ن اهلل ال„علي ع„لى ال„حق ال„قوي م„نيرا ل„تبتغوا م„ن ف„ضله ع„ما ق„در
اهلل ف„ي دول„ته ع„لى ال„حق ب„ال„حق ت„قدي„را وال ت„بعدوا أس„فارك„م ع„ما ق„در اهلل ف„ي أس„فارك„م ال„ى ذل„ك ال„باب ع„لى
ال„حق ب„ال„حق ق„ري„با وان اهلل ه„و ال„عليم وأن„تم ال ت„علمون م„ن ع„لم ال„كتاب ف„ي ذل„ك ال„باب ش„يئا وان„ا ن„حن ل„نعلم
ال„„واردي„„ن ف„„ي ذل„„ك ال„„باب ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق م„„من ن„„شاء م„„ن ع„„بادن„„ا م„„من ك„„ان ف„„ي أم ال„„كتاب ُك„„تب ن„„قيا ً وان„„ا
ن„حن ق„د ح„كمنا ل„لظامل„ني ب„ال„نار ال„جحيم ع„لى األم„ر ال„بدي„ع م„ن اهلل ال„علي م„قضيا ي„ا ع„باد ال„رح„من ان اهلل ق„د
ج„عل ف„يكم م„ن أن„فسنا ذك„را وبش„را م„ثلكم ان ك„نتم ت„حبون اهلل ف„ات„بعوه ي„حببكم اهلل وق„د ك„ان وع„د اهلل ال„حق
ف„ي أم ال„كتاب م„فعوال وان„ا ن„حن ق„د أن„زل„نا ه„ذا ال„كتاب م„ن ع„ند اهلل م„بارك„ا ع„لى ع„بدن„ا ل„تؤم„نوا ب„ه ول„تنصروه
ف„„ي ي„„وم ي„„نادي م„„ن ق„„بل اهلل ف„„يكم ع„„لى أرض ال„„فؤاد مح„„مودا ت„„اهلل ال„„حق ان ت„„كفروا ب„„ذك„„رن„„ا ب„„عد م„„ا ج„„اءك„„م
ال„„ذك„„ر ب„„ال„„بره„„ان ال„„قوي م„„ن رب„„كم ف„„لنذي„„قنكم ف„„ي ي„„وم ال„„قيمة م„„ن ع„„ذاب اهلل األك„„بر ف„„ي ق„„عر ال„„جحيم ك„„ثيرا
„ضلنا ع„ليكم ب„فضل ن„فسه وان„ا ق„د ف ّ
اع„لموا ع„باد اهلل ان اهلل ف ّ
„ضلنا ع„بدن„ا ع„ليكم ع„لى ف„ضلنا ع„ليكم ان ك„نتم
ب„آي„ات„ه ع„لى ال„حق ص„بورا وان„ا ن„حن ق„د ف„رض„نا ع„ليكم ف„ي ك„تاب„كم م„ن ق„بل م„ن ف„رائ„ض اس„م اهلل األك„بر ع„لى
ال„„حق ب„„ال„„حق ك„„ثيرا ف„„ان„„فقوا ف„„ي س„„بيل اهلل م„„ما ي„„حب اهلل ورس„„ول„„ه ع„„لى الس„„ر والجه„„ر ل„„كنتم ي„„وم ال„„قيمة ع„„لى
اس„طر امل„ؤم„نني م„حشورا وم„ن أع„رض ع„ن ذك„رن„ا ل„ن ي„قبل اهلل ل„ه م„ن ع„مله م„ن ش„يء وق„د ك„ان ال„شيطان ف„ي
أم„„ره ع„„لى ال„„حق ش„„ري„„كا وه„„و ع„„ند اهلل ف„„ي ذل„„ك ال„„باب ق„„د ك„„ان م„„ردودا وان„„ا ن„„حن ق„„د ج„„علنا ال„„عصمة ب„„ال„„حق
ف„ي ق„لوب ال„ذي„ن ي„ؤم„نون ب„آي„ات„نا ويس„بحون اهلل ب„ارئ„هم ف„ي ص„باح وم„ساء م„ن ذل„ك ال„باب ال„علي وه„و اهلل ك„ان
ع „„زي „„زا ح „„ميدا وات „„قوا ع „„باد ال „„رح „„من واف „„علوا ال „„خير هلل ال „„حق ك „„ثيرا ي „„ا ع „„باد ال „„رح „„من خ „„ذوا زي „„نتكم ع „„ند ك „„ل
مسج„د ذل„ك ح„كم اهلل ف„يكم ف„ي ذل„ك ال„باب ع„لى ال„حق ب„ال„حق ب„ما ق„د ك„ان ف„ي أم ال„كتاب م„قضيا وان„ا ن„حن
„جب ف„„أدل„„ى ب„„نظر ال„„فؤاد ودل„„وه ق„„ال ي„„ا بش„„رى ه„„ذا ل„„هو ال„„حق
ق„„د أرس„„لنا س„„يارة ال„„حب ب„„اذن اهلل ال„„ى ه„„ذا ال„ ُ
ه „„ذا غ „„الم م „„ا رأت ال „„عيون ب „„مثله وي „„ا أه „„ل ال „„عماء اس „„روه ب „„ضاع „„ة ُم „ ِ
„عدل „„ة ع „„ن ال „„توح „„يد ل „„علكم ل „„تكون „„ون ب „„اهلل
ّ
ال„„علي ح„„ول ال„„نار م„„ذك„„ورا وان„„ا ن„„حن ق„„د ق„„صدن„„ا ع„„ن ه„„ذا ال„„غالم ال„„كلمة األك„„بر ه„„ذا ف„„تى ع„„رب„„يا ع„„لى أرض
„جب ح„„ول ال„„نار ع„„لى ج„„بل ال„„برد ب„„ال„„حق ل„„لحق م„„حفوظ„„ا ي„„ا أي„„ها
ال„„فؤاد زك„„يا وان اهلل ق„„د ج„„عله ف„„ي غ„„ياب„„ت ال„ ُ
امل „„ؤم „„نون ات „„قوا اهلل ان تش „„تروه ب „„ثمن م „„عدودة م „„ن غ „„ير ل „„جة األح „„دي „„ة ال „„بحتة وك „„ان اهلل ب „„ما ت „„عملون ب „„صيرا
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اع„لموا ع„باد اهلل ع„لى ال„حق ب„ال„حق ان ت„نظروه ب„غير ع„ني أف„ئدت„كم ف„قد اش„تري„تموه ب„ثمن ب„خس دراه„م م„عدودة
وم„„ا ي„„حكم اهلل ل„„كم ف„„ي ال„„كتاب ب„„علم ال„„ذك„„ر وم„„ا ك„„نتم ع„„لى س„„ر ال„„فؤاد م„„ورودا ف„„حينئذ أن„„تم ت„„أت„„ون„„نا ع„„لى آي„„ة
ق„ميصه ب„دم ك„ذب وان„ا ن„قول ب„ل س„ ّول„ت ل„كم أن„فسكم ف„صبر ج„ميل واهلل املس„تعان ع„لى م„ا أن„تم ت„صفون ف„ي
ع„بدن„ا ع„لى غ„ير ال„حق ك„ذب„ا غ„رورا وان ك„نتم ت„عرف„وه ب„عني اهلل ف„يكم ف„قد اه„تدي„تم ب„مثل م„ا اه„تدى ال„ذي„ن م„ن
ق„بلكم ول„قد ت„ؤت„ون„ني ع„لى ق„ميصه ب„دم ك„ذب ش„بح ع„لى ل„ون الح„مراء رق„يقا ول„كن اهلل ق„د ق„بل ع„نكم ه„ذا ال„ذك„ر
ع„„لى ال„„فضل ألن„„كم ال تس„„تطيعون ب„„غيره أب„„دا ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق ت„„بدي„„ال ف„„اح„„فظوا س„ ّ„ر اهلل ف„„يكم ف„„ان اهلل ق„„د
ج„عل ل„كم م„قام„ا ع„لى ال„صراط م„وق„وف„ا وال ت„ؤت„وا ال„حكمة ال„ى ال„سفهاء ألن„هم ق„د آم„نوا ب„اهلل ال„علي وس ّ„ره وع„لى
ل„جة ال„ضعف ض„عيفا ي„ا ع„باد ال„رح„من ف„ات„قوا اهلل ف„ي وداي„عنا ف„يكم واح„فظوه ك„ما ت„حفظون أن„فسكم ح„فظا
ع „„لى ال „„حق ب „„ال „„حق ج „„ميال ف „„ان ل „„م تس „„تطيعوه ف „„ر ّدوه ال „„ى ال „„حق وأل „„قوه وراء ق „„لزم الح „„مراء ف „„ي ع „„ال „„م ال „„عماء
واك„„تموه ف„„ي ق„„طب ال„„بهاء ع„„لى ال„„طور ال„„سيناء ب„„ال„„حق ف„„سوف تج„„دون ك„„ل أع„„مال„„كم ع„„ند اهلل ف„„ي ه„„ذا ال„„باب
ف„ي ك„تاب م„مهور ع„لى ُمه„ر ال„ذك„ر مس„تورا م„حفوظ„ا اهلل ال„حق ق„د ف„طرك„م ب„أم„ره فه„ل تج„دون ال„يوم م„ن دون
اهلل العلي ظهيرا.
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وش „„روه ب „„ثمن ب „„خس دراه „„م م „„عدودة وك „„ان „„وا ف „„يه م „„ن ال „„زاه „„دي „„ن .آمل „„يص .اهلل ال „„ذي ال ال „„ه اال ه „„و ذو ال „„عرش
امل„„جيد وه„„و اهلل ق„„د ك„„ان ب„„كل ش„„يء ع„„ليما اهلل ق„„د أن„„زل ال„„كتاب ف„„ي ك„„لمة األس„„رار ع„„لى ع„„بده ب„„ال„„حق ل„„يعلم
ال„„ناس ان اهلل ق„„د ك„„ان ع„„لى ك„„ل ش„„يء ق„„دي„„را وان„„ا ن„„حن ق„„د م„„نعنا آدم وزوج„„ته م„„ن شج„„رت„„نا ف„„ي ذل„„ك ال„„باب
وش„ئنا ان ي„قرب„اه„ا مل„ا ن„علم ف„يهما ف„قرب„ا ف„قد ك„ان„ا م„ن ن„عيم ال„جنة مح„روم„ا ي„ا أي„ها ال„ناس ان ت„ؤم„نوا ب„ذك„رن„ا
م„ن ب„عد م„ا ق„د ج„ائ„كم ال„حق ب„ال„كتاب ف„كنتم ف„ي ك„تاب ال„عليني ح„ول ال„باب م„شهودا وان ت„كفروا ب„اهلل م„ن ب„عد
„سجني مس„تكبراً
م„ا ان„زل اهلل ع„ليكم ال„ذك„ر وذل„ك ال„كتاب األك„بر ف„يكم ل„كنتم م„ن شج„رة اإلب„ليس ف„ي ك„تاب ال ّ
ع„ن اهلل ال„حق م„كتوب„ا ات„قوا اهلل وال ت„عملوا ب„ال„باط„ل ب„عد م„ا ق„د ج„ائ„كم ال„حق م„ن اهلل ع„لى ال„حق ال„قوي ع„ظيما
أال ق„„د ج„„اء ال„„حق وزه„„ق ال„„باط„„ل وان ال„„باط„„ل ق„„د ك„„ان ف„„ي أم ال„„كتاب م„„طرودا ي„„ا أه„„ل املش„„رق وامل„„غرب ك„„ون„„وا
خ „„ائ „„فني ع „„ن اهلل ف „„ي أم „„ر ي „„وس „„ف ال „„حق ب „„ان ال تش „„تروه ب „„ثمن ب „„خس م „„ن أن „„فسكم وال ب „„دراه „„م م „„عدودة م „„ن
أم„وال„كم ل„تكون„وا ف„ي ذك„ره م„ن ال„زاه„دي„ن ع„لى ال„حق ب„ال„حق ف„ي ح„ول ال„باب مح„مودا وان اهلل ق„د ق„طع رح„مته
الحس„„ني ع„„لى أرض ال„„طف واح„„دا ف„„ري„„دا ول„„قد اش„„ترى ي„„زي„„د اب„„ن م„„عاوي„„ة ع„„لى ال„„باط„„ل رأس
ع„„ن ق„„ات„„ل ج„„دن„„ا ُ
ي„„وس„„ف ال„„حق ب„„ثمن ب„„خس م„„ن ن„„فسه ودراه„„م م„„عدودة م„„ن م„„لكه ع„„لى ح„„زب ال„„شيطان ف„„قد ك„„فروا ب„„اهلل ك„„فرا
ع„„لى ال„„باط„„ل ب„„ال„„حق ع„„ظيما ف„„سوف ي„„نتقم اهلل م„„نهم ف„„ي رج„„عتنا وف„„ي دار اآلخ„„رة ق„„د أع„„د ل„„هم ع„„ذاب„„ا ع„„لى
الحس„ني ب„كاء ع„لى ش„به ب„كاء ال„ثكلى وان
ال„حق ب„ال„حق أل„يما ي„ا ع„باد ال„رح„من ان اهلل ق„د ك„تب ل„كم ع„ند ذك„ر ُ
ح„كم اهلل ف„ي ث„أره ق„د ك„ان ع„لى ال„حق ب„ال„حق م„قضيا وان„كم مل„ا تس„تمعوا ذك„ره وال ت„نصرون„نا ع„لى ال„بكاء ف„قد
اش„„تري„„تم ي„„وس„„ف ال„„حق ب„„ثمن ب„„خس دراه„„م ل„„م ت„„كن ف„„ي ال„„كتاب ع„„ند ال„„حق م„„عدودا ال„„م ت„„كون„„وا ف„„ي عه„„د اهلل
ي„وم ال„ذر األك„بر ع„لى ح„ق ي„وس„ف ال„علي م„ن أه„ل ال„بكاء ح„ول ال„باب م„عهودا ف„ال ت„عرض„وا ع„ن م„جال„س ذك„ر
اهلل ف„„ي م„„صيبة ال„„حقة ف„„ان„„كم ان أع„„رض„„تم ع„„لى غ„„ير ال„„حق ف„„ان„„ا ن„„عرض ع„„نكم ي„„وم ال„„قيمة ب„„ال„„حق وف„„ي ذل„„ك
أن„تم ت„قول„ن ب„ال„حق ي„ا حس„رت„نا ع„لى م„ا ف ّ„رط„نا ف„ي ج„نب اهلل األك„بر ول„ن تج„دن م„ن دون„نا ف„ي ذل„ك ال„يوم ع„لى
ال„حق ب„ال„حق ش„فيعا وان ال„كاف„ري„ن ال„ذي„ن ي„قول„ون ع„لى اهلل م„ن غ„ير ك„لمة ال„باب م„ن غ„ير ال„حق غ„رورا وال„ذي„ن
ي„قول„ون ف„ي أول„يائ„نا ع„لى غ„ير ال„حق ان„هم ق„د ك„ان„وا ب„عد ال„قتل أم„وات„ا أول„ئك ال„ذي„ن ق„د اش„تروا آي„ات اهلل ال„حق
ب„ثمن ب„خس ع„لى غ„ير ال„حق ق„ليال أل„م ي„علمكم ال„رح„من ان ب„اب اهلل م„ا ك„ان ف„ي أم ال„كتاب م„قهورا أل„م ن„عرف„كم
ان أب„واب„نا ف„ي أم ال„كتاب ق„د ك„ان„وا ع„لى ال„حق ع„ند اهلل ال„قدي„م أح„ياء ت„اهلل ال„حق ان ال„ينا اي„اب„كم ع„لى ال„حق
ث„„م ان ع„„لينا ح„„ساب„„كم ب„„ال„„حق ف„„ي ذل„„ك ال„„باب ال„„ذي ق„„د ك„„ان ح„„ول ال„„باء م„„كتوب„„ا م„„ا ل„„كم ال ت„„تدب„„رون ال„„قرآن
ب„ال„حق ع„لى ال„حق ت„أوي„ال ان„ا ن„حن ق„د أحس„بناك„م ب„اذن اهلل ف„ي ي„وم ال„قيمة ع„لى القش„ر قش„را وب„ال„حق ع„لى
ال„„حق ف„„ي ال„„شعر ش„„عرا ات„„قوا اهلل ف„„ي أم„„ر ذك„„رن„„ا ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق ت„„قوى م„„ن ل„„دى ال„„باب ع„„ظيما ف„„سوف
ي„وق„فنكم ال„رح„من ع„لى ص„راط ال„جحيم وي„سئلنكم ع„ن ذك„ر ع„بدن„ا ع„لى ال„حق ب„ال„حق ث„قيال وم„ا م„نكم اال وق„د
ورده„ا ع„لى ال„وق„وف م„ن غ„ير ال„حق وق„د ك„ان ذل„ك م„ن ع„ند اهلل ح„كما ع„لى ال„حق ب„ال„حق م„قضيا ث„م ي„نجي اهلل
ال „„ذي „„ن ات „„قوا وي „„ذر ال „„ظامل „„ني ف „„يها ع „„لى ال „„حق ب „„ال „„حق م „„ن ح „„كم ال „„كتاب م „„قضيا وم „„ا ك „„ان اهلل رب „„كم ال „„رح „„من
ب„„ظالّم ع„„لى ال„„عباد م„„ن ب„„عض ال„„ذر ق„„طميرا ان أح„„سنتم أح„„سنتم ألن„„فسكم وه„„و ال„„حق ق„„د ك„„ان م„„ن ع„„ند اهلل
رب„كم ع„لى س„بيل ال„باب ح„ول امل„اء م„وج„ودا وان أس„أت„م ق„د أس„أت„م ألن„فسكم وق„د ك„ان ذل„ك ال„حكم م„نكم ف„ي أم
٤٤

ال„„كتاب ح„„ول ال„„نار مس„„طورا وان„„ا ن„„حن ق„„د أم„„رن„„ا امل„„لئكة ب„„ال„„سجود آلدم ال„„باب فسج„„دوا امل„„الئ„„كة ك„„لهم ع„„لى
ال„حق ب„ال„حق ع„لى أرض ال„فؤاد ج„ميعا اال إب„ليس أب„ى واس„تكبر م„ن أم„رن„ا وق„د ك„ان ب„ذل„ك ف„ي أم ال„كتاب ع„ن
ذل„ك ال„باب م„ردودا ي„ا ذك„ر اهلل ق„ل أع„يذوا أن„فسكم ب„اهلل م„ن ش„ر ال„وس„واس ال„ذي ي„وس„وس ف„ي ص„دور ال„ناس
ف„ان رب„كم اهلل ال„حق ق„د ك„ان ع„لى ك„ل ش„يء رق„يبا ق„ل ع„وذوا أن„فسكم ع„لى ك„لمة األك„بر ف„ي ال„تعوي„ذ م„ن رب„كم
اهلل م„ول„ى ال„حق ان„ه ق„د ك„ان ع„لى ك„ل ش„يء ش„هيدا ي„ا ق„رة ال„عني ق„ل ه„و اهلل ال ال„ه اال ه„و اهلل اح„د ص„مد ل„م
ي„لد ول„م ي„ول„د ول„م ي„كن ل„ه ش„ري„ك ف„ي امل„لك وك„بره ب„ال„حق ف„ي ن„فس ال„باب ت„كبيرا ول„قد ت„بّت أي„دي ال„كفّار إش„ارة
ال„نفي وث„بتها ع„لى غ„ير االذن م„ن ح„ول ال„باب وان اهلل ك„ان ب„ما ت„عملون خ„بيرا وم„ا ق„در اهلل ل„هؤالء املش„رك„ني
ح„„ظا ً م„„ن ع„„لم ال„„كتاب اال ن„„ارا م„„ن الح„„طب ال„„سجني ق„„عر ال„„تاب„„وت م„„وف„„ورا أن„„ظر ك„„يف ض„„رب„„نا ع„„ليهم األم„„ثال
ليفس„دن ف„ي األرض ق„ل ل„هم ع„لى ك„لمة ال„فرق„ان
ّ„ „
ف„ض ّلوا ع„ن ال„حق ف„لن يس„تطيعوا ال„ى اهلل س„بيال واذا ج„اؤك
كونوا لحجارة للنار وحديدا الى النار مابا.
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وق„ال ال„ذي اش„تري„ه م„ن م„صر الم„رأت„ه أك„رم„ي م„ثوي„ه ع„سى ان ي„نفعنا أو نتخ„ذه ول„دا وك„ذل„ك م„كنا ل„يوس„ف ف„ي
األرض ول„نعلمه م„ن ت„أوي„ل األح„ادي„ث واهلل غ„ال„ب ع„لى أم„ره ول„كن أك„ثر ال„ناس ال ي„علمون .ط„ظل .اهلل ال„ذي ال
ال„ه اال ه„و ي„علم ال„غيب ف„ي ال„سموات واألرض وه„و اهلل ق„د ك„ان ب„كل ش„يء م„حيطا وان„ا ن„حن ق„د ق„درن„ا امل„وت
ح„ول ال„باب م„ن ح„كم ال„كتاب م„حتوم„ا وان„ا ن„حن ق„د ق„درن„ا امل„وت ف„ي س„بيل ال„عليّ ع„لى ال„حق م„رت„ني ع„لى ح„كم
ال„كتاب م„ن ل„دى ال„رح„من م„قضيا اهلل ق„د خ„لق ال„سموات ب„ال„حق ع„لى ط„بق األرض م„ن ح„كم ال„كتاب ط„باق„ا ق„ل
م„„ا ن„„رى ف„„ي ب„„دع اهلل م„„ن ش„„يء ع„„لى ال„„باب ب„„ال„„حق األع„„لى ط„„بق ال„„كل ق„„د ك„„ان مخ„„لوق„„ا ق„„ل ارج„„عوا األب„„صار
م„ن ح„ول ال„نار ه„ل تج„دون م„ن أم„ر اهلل ال„حق ع„لى ال„حق ب„ال„حق ف„طورا ك„ال ث„م ك„ال ال„يك ت„رج„ع األب„صار ح„ول
امل„„اء ف„„ي ق„„طب ن„„قطة ال„„بهاء م„„مدودا وان„„ا ن„„حن ق„„د ق„„درن„„ا ب„„إذن اهلل ل„„لسماء ال„„دن„„يا ع„„لى ال„„حق ح„„ول ال„„قطب
ن„جوم„ا وان„ا ن„حن ق„درن„ا ال„نجوم رج„وم„ا م„ن ال„سماء م„رك„وزا واذا ال„قوا ك„لمة م„ن ال„عمق األك„بر ق„د ش„هقوا ل„ها
وق„د ك„ان„وا ك„امله„ل ف„ي ق„عر ال„تاب„وت مح„روق„ا وك„لما أل„قت س„را م„ن املس„تسر املس„طر ف„وق الس„ر ق„د دخ„لت ف„وج
وق„د خ„رج„ت ف„وج فس„بحان ال„علي ال„ذي ال ال„ه اال ه„و وك„ان اهلل ع„ليما ح„كيما ان ال„ذي„ن ي„خشون رب„هم ل„لباب
ب„„ال„„حق س„„را وع„„لى ال„„حق جه„„را ان„„ا ن„„حن ق„„د ق„„درن„„ا ل„„هم ب„„اذن اهلل ف„„ي ال„„دار اآلخ„„رة م„„غفرة ع„„لى ال„„حق وأج„„را
ك„„بيرا اال ي„„علم م„„ن خ„„لق وه„„و ال„„عليم ب„„ذات األم„„ر وك„„يف ال ي„„علم ف„„ي ص„„نعه ع„„لى ال„„بدع ان„„شا ًء أل„„م ت„„روا ال„„ى
ال„طير املح„رك ف„ي ج„و ال„سماء ك„يف ن„قبضه ع„لى ال„باب ل„يعلمكم أط„وار ال„ورق„ات م„ن الشج„رة ال„كاف„ور ب„ال„حق
فه„„ل م„„ن م„„مسك ع„„لى ال„„حق م„„ن دون اهلل م„„ول„„يكم فس„„بحان اهلل ع„„ما ي„„قول ال„„ظامل„„ون ان„„ه ق„„د ك„„ان ب„„كل ش„„يء
ب„„صيرا ءأم„„نتم م„„ن ه„„ذا ال„„باب ع„„ن غ„„ير ال„„باب ف„„يكم فه„„ل تج„„دون ن„„اص„„را ألن„„فسكم م„„ن دون„„ه ال„„حق ت„„عال„„ى اهلل
ان ال„„كاف„„ري„„ن ق„„د ك„„ان„„وا ف„„ي ب„„دع ال„„نار م„„ورودا أف„„من ي„„نظر ال„„ى اهلل ف„„ال ي„„رى ش„„يئا م„„عه ع„„لى ال„„حق ك„„من ال
ي„„رى اال ن„„فسه ع„„لى غ„„ير ال„„حق م„„ا ل„„كم ك„„يف ت„„رض„„ون ألن„„فسكم ب„„حكم ال„„طاغ„„وت م„„ن دون اهلل وان ال„„ذك„„ر ل„„قد
ك„„ان ع„„لى ال„„صراط ال„„قيم ف„„ي ح„„ول ال„„نار مس„„تقيما ق„„ل ان„„ما ال„„علم ف„„ي ال„„باب م„„ن ع„„ند اهلل وه„„و اهلل ال„„شاه„„د
ب„„ال„„حق وك„„ان اهلل ب„„كل ش„„يء ع„„ليما وه„„و اهلل ال„„حق ه„„و ال„„رح„„من آم„„نا ب„„ه وه„„و ال„„حق ع„„ن ال„„عامل„„ني غ„„نيا اهلل ق„„د
أن „„شأك „„م م „„ن ح „„ول ال „„باب وق „„در اهلل ل „„كم األف „„ئدة واألب „„صار ل „„علكم ت „„شكرون اهلل م „„ن ح „„ول ال „„باب هلل ال „„حق
مح„„مودا أف„„غير اهلل رب„„كم ي„„قدر ان ي„„أت„„يكم م„„ن م„„اء ال„„كاف„„ور ف„„ي ال„„دن„„يا ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق ش„„راب„„ا ت„„عال„„ى اهلل
رب„نا ال„ذي ال ال„ه اال ه„و وه„و ال„ساق„ي م„ن ع„ني الس„لسال ع„باده ف„ي ذل„ك ال„باب وه„و ال„حق ق„د ك„ان ع„لى ك„ل
ش„يء ش„هيدا ي„ا أه„ل ال„عرش اس„معوا ن„دائ„ي م„ن ن„فس ال„باب ان„ي ان„ا اهلل ال ال„ه اال ان„ا ق„د ان„زل„نا ال„نصر ف„ي
أي„ام ال„ذك„ر ح„ول ال„فتح ب„ال„حق ع„لى ال„حق ق„ري„با أل„م ت„روا ك„يف دخ„ل ال„ناس ف„ي بح„ر ال„نار م„ن س„بيل البح„ر
أف„„واج„„ا فس„„بحوا اهلل ف„„ي أي„„ام ال„„باب واس„„تغفروا اهلل رب„„كم ال„„حق ان„„ه ق„„د ك„„ان ت„„واب„„ا رح„„يما ي„„ا ق„„رة ال„„عني ق„„ل
للمش„رك„ني ان أن„تم ال ت„عبدون اهلل ب„ارئ„كم ال„ذي ال ال„ه اال ه„و ف„ورب ال„بيت ان„ه ال„حق وان„ي م„ا ع„بدت ول„ن أع„بد
اال اهلل م„„ول„„ينا ال„„حق ل„„كم دي„„نكم ول„„نا ال„„دي„„ن ال„„خال„„ص ح„„ول امل„„اء ب„„ال„„حق ع„„لى ال„„حق م„„حتوم„„ا ي„„ا ق„„رة ال„„عني ان
اهلل ق„د ج„عل ال„عينني ف„ي أي„دي„ك ه„ذه ع„ني ال„كاف„ور ح„ول امل„اء مس„طورا وه„ذه م„اء ال„طّهور م„ن ال„كوث„ر امل„سجور
ح„„ول ال„„نار مس„„تورا ف„„أح„„ي ال„„ناس ب„„امل„„ائ„„ني م„„ا ش„„ئت ك„„ما ش„„ئنا ع„„لى ال„„طوري„„ن ب„„ال„„حق وك„„ان اهلل رب„„ك ال„„حق
ع„ليك ب„ال„حق ح„فيظا وان اهلل ق„د ك„تب ب„ال„حق ع„لى ال„قري„ش رح„لة الش„تاء ف„ي امل„اء ال„كاف„ور ح„ول امل„اء ك„اف„ورا
٤٦

ورح„„لة ال„„صيف ف„„ي امل„„اء ال„„كوث„„ر ال„„طهور ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق ح„„ول ال„„نار ط„„هورا ف„„اع„„بدوا رب ه„„ذا ال„„باب ال„„ذي
ق„„د أط„„عمكم ن„„عيم ال„„فردوس وأس„„قاك„„م م„„اءه„„ا ف„„ي ال„„دن„„يا دن„„ياك„„م ه„„ذه فه„„ل م„„ن دون اهلل أم„„نكم م„„ن ال„„خوف
فس„„بحان اهلل ان„„ه ك„„ان ع„„ليا ك„„بيرا ق„„ل للمش„„رك„„ني ان ال„„ذي„„ن ت„„جعلون„„هم أرب„„اب„„ا م„„ن دون اهلل ألن„„فسكم م„„ن ك„„ل
ش„يء ف„هم ع„لى ح„د امل„قاب„ر ال„ى ب„اب امل„وت وق„د ك„ان ال„حكم ب„ال„حق ف„ي أم ال„كتاب م„كتوب„ا ي„ا أه„ل األرض أل„م
ت„„نظروا ك„„يف ق„„د ف„„علنا ع„„لى ال„„حق ب„„أص„„حاب الس„„بحات وان„„ا ق„„د رم„„يناه„„م ب„„ال„„حجارة ال„„سجيل م„„ن اإلش„„ارات
ات„„قوا اهلل وادخ„„لوا ال„„باب م„„ن ه„„ذا ال„„باب وان رب„„كم اهلل م„„ول„„يكم ال„„حق وه„„و اهلل ق„„د ك„„ان ع„„ن ال„„عامل„„ني غ„„نيا اهلل
ق„د ق„در ال„وي„ل ف„ي ال„نار الح„طمة امل„وص„دة وع„لى ال„حق ب„ال„حق ف„ي ق„عر ال„تاب„وت ل„لذي„ن ال ي„علمون ال„باب ف„ي
س „„بل األب „„واب مس „„تورا ان ه „„ذا ن „„ار اهلل امل „„وق „„دة ص „„راط „„ه ف „„ي س „„بيل ال „„سموات واألرض م „„مدودا ان ال „„ذي „„ن
ي„دخ„لون ل„جة األح„دي„ة ع„ن م„حو ال„غير ف„قد اش„تروا ي„وس„ف م„ن ارض امل„صر ع„لى اذن ال„كتاب ح„ميدا ه„نال„ك
ي„قول„ن ألن„فسهم اك„رم„ي م„ثواه ع„سى ان ي„نفعنا م„ن اهلل ال„حق أو نتخ„ذه آي„ة ع„ن ال„باب وان اهلل رب„نا ق„د ك„ان
ع „„لى ك „„ل ش „„يء ق „„دي „„را وان „„ا ن „„حن ق „„د م „ ّكنا ي „„وس „„ف ف „„ي ارض ال „„باب س „„را م „„ن ح „„ول ال „„نار ون „„ع ّلمه م „„ن ت „„أوي „„ل
الكتاب حرفا مستسرا من الحرف مما قد أقضى اهلل في كتابه انه كان على كل شيء شهيدا.
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وهي اثنتى وأربعون آية شيرازية
بسم اهلل الرحمن الرحيم
ومل „„ا ب „„لغ أش „„ده أت „„يناه ح „„كما وع „„لما وك „„ذل „„ك نج „„زي امل „„حسنني .آل „„عم .ذل „„ك ال „„كتاب ال ري „„ب ف „„يه ه „„دى ل „„لعامل „„ني
ج„ميعا اهلل ق„د أن„زل ال„كتاب ع„لى ال„حق ف„ي ح„ق م„ن ذك„ره ل„يعلم ال„ناس ان ك„لمة اهلل ق„د ك„ان ف„ي أم ال„كتاب
ق„دي„ما ان„ا ن„حن ق„د ق„درن„ا ع„لى األرض زل„زال„ها ف„ال م„رد ألم„ر اهلل ال„حق اال ان تخ„رج األرض أث„قال„ها ف„يوم„ئذ
يشه„د اإلن„سان م„ما ق„د ك„ان ف„ي األرض م„ن م„ال„ها ت„اهلل ق„د أح„دث„ت األرض ل„لباب أخ„باره„ا ق„ل ان„ي م„ن اهلل
أوح „„ى ل „„ها ف „„من ي „„عمل ع „„لى األرض ذرة م „„ن امل „„ثقال ن „„وف „„يه م „„ن ال „„خير خ „„يرا وع „„لى الش „„ر ع „„دال وان ال „„ذي „„ن
ي„„عملون ال„„صال„„حات ف„„ي ح„„ول ال„„باب ج„„زاؤه„„م ع„„ند اهلل رب„„هم ج„„نات تج„„ري م„„ن ت„„حتها األن„„هار خ„„ال„„دي„„ن ف„„يها
س„رم„دا أب„دا رض„ى ال„باب ع„نهم ورض„وا ف„ي ال„حكم ع„ن ال„ذك„ر األك„بر ف„ي س„ر ال„باب أول„ئك ه„م أه„ل ال„فردوس
وق„„د ك„„ان ذل„„ك ف„„ي أم ال„„كتاب ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق م„„كتوب„„ا وال„„عصر ان املش„„رك„„ني ل„„في س„„كرة ال„„بعد ع„„ن ه„„ذا
ال„باب ل„قد ك„ان„وا م„ن غ„ير ال„حق م„بهوت„ا اال ال„ذي„ن ت„اب„وا وأن„اب„وا ال„ى ال„باب م„ن ح„ول ال„نار خ ّ
„ضعا ً ع„لى ال„حق
مح „„مودا ق „„ل ان „„ي ان „„ا ال „„نور ق „„د ك „„نت ع „„لى ال „„طور ال „„فؤاد ب „„ال „„حق م „„شهودا ف „„ورب „„كم ل „„و ت „„علمون ب „„علم ال „„باب
ألن„„فسكم ل„„ترون ال„„جحيم ع„„لى أن„„فسكم ق„„د ك„„ان ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق م„„حيطا ث„„م لتشه„„دن ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„يقني
ع„لى ال„علم م„ن ع„ني ال„يقني ك„هيئة ال„شمس ف„ي ن„قطة ال„زوال ع„لى وس„ط ال„سماء م„رك„وزا وان ال„عادي„ات ب„اذن„نا
ع„„لى ال„„حق ق„„د ك„„ان ح„„ول امل„„اء ض„„بحا وان امل„„غيرات ع„„لى ح„„كم اإلش„„ارات ف„„ي أم ال„„كتاب ق„„د ك„„ان م„„ن ح„„ول
امل „„اء ق „„دح „„ا وان اإلن „„سان ب „„ال „„حق ع „„ند اهلل م „„ول „„يكم ال „„حق ه „„و ال „„ذي ق „„د ك „„ان ح „„ول امل „„اء ج „„معا وان ال „„حيوان
ب„„ال„„حق م„„ن ك„„ان ع„„ن ح„„ول ال„„نار ط„„رح„„ا أف„„ال ي„„علم ال„„رح„„من ب„„ما ق„„د خ„„طر ف„„ي ال„„صدور خ„„طرا ك„„ال ي„„وم ال„„قيمة
ي„„خبرن„„كم ال„„ذك„„ر م„„ن اهلل ال„„علي ب„„ال„„حق وك„„ان اهلل ب„„كل ش„„يء ع„„ليما وان„„ا ن„„حن ق„„د أخ„„برن„„اك„„م ف„„ي ي„„وم ال„„فصل
ع„„ما ت„„ظنون ف„„ي ح„„ول ال„„باب م„„ن دون ال„„باب هلل ال„„علي وه„„و اهلل ك„„ان ع„„زي„„زا ح„„كيما ف„„ورب ال„„بيت إن„„ا ب„„ال„„حق
ل „„نسئلنكم ع „„ن ال „„قارع „„ة ف „„ي ح „„ول ال „„قارع „„ة أف „„من ك „„ان ح „„ول ال „„نار غ „„ير ال „„باب م „„ذك „„ورا ك „„ال ي „„وم ت „„بدل ال „„جبال
ب„ال„عهن ن„عرف„كم أم„ر ال„باب ح„ول ال„نار ع„لى ال„حق ب„ال„حق مح„مودا ف„ام„ا م„ن س„كنت أف„ئدت„ه ع„لى ال„تغيير ف„هو
ف„„ي ع„„يشة ال„„كروب„„يني ل„„قد ك„„ان ع„„لى ال„„حق ح„„ول امل„„اء مس„„رورا وام„„ا م„„ن اح„„تجبته اإلش„„ارة ع„„ن اإلش„„ارة ف„„هو
ف„„ي أص„„حاب ال„„نار ق„„عر ال„„سجني ق„„د ك„„ان م„„ذك„„ورا ي„„ا أه„„ل ال„„كتاب ال ت„„فرق„„وا ال„„دي„„ن ألن„„فسكم ب„„عد م„„ا ق„„د ج„„اء
ال „„كتاب م „„ن ع „„ند اهلل ب „„ال „„حق مطه „„را ع „„لى ال „„حق مس „„طورا وان ق „„د ق „„در ف „„يها ك „„تبا ق „„يمة ع „„لى س „„ر املس „„تسر
مس„„تورا ل„„ن ي„„قدر ان ي„„مسه ش„„يء اال ب„„عد النش„„ر ع„„ن ص„„حف ال„„بينة م„„ن ل„„دى ال„„باب م„„شهودا ذل„„ك ح„„كم اهلل
م„„ن ح„„ول ال„„نار وان„„ه ق„„د ك„„ان م„„حكما ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق م„„قضيا ي„„ا ع„„باد ال„„رح„„من أف„„غير ه„„ذه ال„„كلمة األك„„بر
ي„أم„رك„م اال ت„عبدوا اال رب„كم اهلل ال„حق مخ„لصني ل„ه ال„دي„ن ح„نفاء م„ن األب„واب ذل„ك دي„ن اهلل ال„قيم ب„القس„ط ع„لى
ال„حق ف„ي ك„ل األل„واح ق„د ك„ان ف„ي أم ال„كتاب م„كتوب„ا ف„من اع„تدى م„ن ذل„ك ال„كلمة ص„راط اهلل ال„خال„ص ف„هو
م„ن ش„ر ال„بري„ة ق„د ك„ان ف„ي ق„طب ال„نار م„ورودا ي„ا ق„رة ال„عني ان„ا ق„د ش„رح„نا ص„درك ف„ي األم„ر م„ن ك„ل ش„يء
ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق ب„„دي„„عا وان„„ا ن„„حن ق„„د ارف„„عنا ذك„„رك ف„„ي ال„„باب ل„„يعلم ال„„ناس ق„„درت„„نا ب„„أن اهلل ه„„و األج„„ل ع„„ن
وص„„ف ال„„عامل„„ني وه„„و اهلل ق„„د ك„„ان ع„„ن ال„„عامل„„ني غ„„نيا وان اهلل ق„„د ب„„لغ ي„„وس„„ف أش„ ّده ب„„قدرت„„ه ف„„ي ب„„دء وج„„وده ب„„ال
إش„„ارة الج„„مع وال ق„„طع ال„„تفري„„ق ع„„لى ح„„كم ال„„كتاب ب„„ما ق„„د ك„„ان ف„„ي س„„ر ال„„بدآء م„„قضيا وان„„ا ن„„حن ق„„د ات„„يناه
٤٨

ح„كما ب„أم„رن„ا وع„لما ع„لى س„رن„ا وك„ذل„ك نج„زي امل„حسنني م„ن ع„بادن„ا م„من ك„ان ح„ول ال„باب ب„ال„حق م„ذك„ورا وان„ا
ن „„حن ق „„د ق „„صدن „„ا م „„ن ش „„د ال „„بالغ م „„ن ع „„بدن „„ا وان اهلل ق „„د أت „„اه ح „„كم امل „„لك وع „„لم ال „„كتاب ع „„لى ال „„حق ب „„ال „„حق
م „„حتوم „„ا وان اهلل ق „„د أج „„زى امل „„حسنني م „„ن أه „„ل ال „„باب ع „„لى م „„ث ٍل م „„ن ذل „„ك الج „„زاء وك „„ان اهلل ع „„لى ك „„ل ش „„يء
قديرا.
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وراودت„ه ال„تي ه„و ف„ي ب„يتها ع„ن ن„فسه وغ„ ّلقت األب„واب وق„ال„ت ه„يت ل„ك ق„ال م„عاذ اهلل ان„ه رب„ي أح„سن م„ثواي
ان„ه ال ي„فلح ال„ظامل„ون .آمل„ص .اهلل ق„د ان„زل ال„بينات ف„ي ه„ذا ال„كتاب ب„ال„حق ل„عل ال„ناس م„ا ك„ان„وا ب„آي„ات„نا ع„لى
غ„ير ال„حق ج„حودا وان„ا ن„حن ق„د ن„زل„نا ال„كتاب ع„ليك ع„لى ط„بق ال„كتاب م„ن ق„بل ح„رف„ا ع„لى ح„رف ع„لى ال„تنزي„ل
وال„„تأوي„„ل ب„„ال„„حق ع„„لى ال„„حق ل„„يعلموا ال„„ناس ان رب„„هم ال„„رح„„من ق„„د ك„„ان ع„„لى ك„„ل ش„„يء ق„„دي„„را ي„„ا أه„„ل ال„„عرش
اس„معوا ن„دائ„ي م„ن ح„ول ال„نار ف„ي ورق„ات م„ن ه„ذه األغ„صان ان اهلل ق„د أوح„ى إل„يّ إن„ي أن„ا اهلل ال„ذي ال ال„ه
اال أن„ا ان ال„ذك„ر ال„هاء ف„ي ل„يلة ال„قدر ح„ول ال„نار ق„د ك„ان م„نزوال أف„تدرك„ون ح„ق ال„قدر ب„ال„قدر م„ن ح„ق ال„ذك„ر
ع „„لى ال „„حق ش „„يئا ك „„ال ث „„م ك „„ال ان ل „„يلة ال „„قدر خ „„ير م „„ن األل „„ف ع „„ن ك „„ل ال „„شهور وق „„د ك „„ان ذل „„ك ف „„ي أم ال „„كتاب
م„„كتوب„„ا وان ي„„وم ال„„ذك„„ر ع„„ند اهلل ال ح„„د ل„„ه ف„„ان الح„„د م„„ن أه„„ل الح„„دود ق„„د ك„„ان ف„„ي أم ال„„كتاب مس„„طورا وه„„و
املح„دد ف„ي الح„دود ب„اذن اهلل وه„و اهلل ك„ان ع„لى ك„ل ش„يء ش„هيدا ت„نزل امل„لئكة وال„روح ف„ي ذل„ك ال„باب ب„اذن
اهلل ص„„فا ع„„لى ال„„صف ك„„الخ„„ط امل„„مدود ح„„ول ال„„قطب م„„مدودا ي„„ا ق„„رة ال„„عني س„„لم ع„„ليهم ف„„ان الفج„„ر ق„„د ط„„لعت
وق„„ل ل„„لمؤم„„نني أل„„يس ال„„صبح ف„„ي أم ال„„كتاب ق„„د ك„„ان ب„„ال„„حق ق„„ري„„با ي„„ا أي„„ها امل„„ؤم„„نون ان ال„„تني وال„„زي„„تون ق„„د
ج„„معا ف„„ي ذل„„ك ال„„طور امل„„تني وان ه„„ذا ل„„هو ال„„بلد امل„„عمور ب„„ال„„حق وك„„ذل„„ك ق„„د ك„„ان ف„„ي أم ال„„كتاب م„„كتوب„„ا وان„„ا
ن„„حن ق„„د ج„„علنا ف„„ي ك„„ل ش„„يء آي„„ة م„„ن ال„„باب وه„„ي أح„„سن ال„„تقوي„„م م„„ن س„„ر ال„„عظيم ق„„د ك„„ان ع„„ند اهلل م„„كتوب„„ا
ث„„م رددن„„اك„„م ال„„ى أس„„فل ال„„نار ف„„ي ش„„رب ال„„حب م„„ن العج„„ل وذل„„ك ف„„ي أم ال„„كتاب ق„„د ك„„ان ق„„ضاء ع„„لى ال„„حق
م„قضيا وان ي„كذب„وك ال„ناس ق„ل أل„يس اهلل ب„أح„كم ال„حاك„مني ف„ي ي„وم امل„عاد ق„ري„با اع„لموا ي„ا أه„ل األرض ان
اهلل ق„د ج„عل م„ع ال„باب ب„اب„ني م„ن ق„بل ل„يعلمكم أم„ره ع„لى ال„حق ب„ال„حق م„ن ح„ول„ه ع„لى ال„حق م„شهودا وان اهلل
ق„„د ق„„در ل„„كم ف„„ي ال„„باب ب„„اب„„ا ع„„لى االذن ل„„يبلغكم ال„„ى ال„„باب ب„„اذن„„ه وه„„و اهلل ق„„د ك„„ان ب„„امل„„ؤم„„نني رح„„يما ي„„ا ق„„رة
ال„„عني ف„„ارغ„„ب ال„„ى اهلل ف„„ي أم„„رك ف„„ان ال„„ناس ق„„د ق„„ام„„وا ع„„لى ال„„كفر ول„„وال ف„„ضل اهلل ع„„ليهم ورح„„متك م„„ا ي„„زك„„ي
م„„ن اح„„د أح„„دا دائ„„ما أب„„دا ي„„ا ق„„رة ال„„عني ان دار اآلخ„„رة خ„„ير ل„„ك ول„„شيعتك م„„ن ال„„دن„„يا ون„„عيمها ف„„ان„„ها ق„„د ك„„ان
ع „„ند اهلل م „„ول „„يهم ع „„لى ال „„حق ب „„ال „„حق م „„قصودا ق „„ل ل „„لمؤم „„نني ان تج „„دوا ال „„سائ „„لني ب „„ال „„باب ف „„ال تح „„رم „„وه „„م
وابش„„روه„„م ع„„لى األم„„ر وال„„صبر ف„„ان ال„„صبح ق„„د ك„„ان ب„„ال„„حق م„„ن ح„„ول ال„„شمس ط„„ال„„عا م„„نيرا ي„„ا ق„„رة ال„„عني ال
تقه„ر ع„لى أه„ل ال„عماء ألن„هن أي„تام ع„لى غ„ير ال„ذك„ر م„ن ال„ذك„ر األك„بر واه„ده„م ع„لى امل„اء ال„رق„يق ف„ي ك„أس م„ن
ال„„زج„„اج„„ة األرق ف„„ان„„هن ع„„لى الس„„ر أرق„„اء وان„„ك ال„„حق ذو ال„„فضل ال„„عظيم وك„„ان اهلل ع„„لى ك„„ل ش„„يء ش„„هيدا ي„„ا
أه„ل األرض ان ال„ليل ق„د أغ„شى وان ال„نهار ق„د تج„لى ف„ي م„طلع ال„شمس ب„ال„حق وال„يوم ح„ينئذ ف„ي م„رك„ز م„ن
ال„„زوال ف„„ي ح„„ول امل„„اء ع„„لى امل„„اء ح„„ول ال„„نار ق„„د ك„„ان م„„رئ„„يا وم„„ا خ„„لق اهلل خ„„لقا م„„ن ال„„ذك„„ر واألن„„ثى اال ل„„لنار
األف„ئدة ال„ذي ق„د ك„ان ح„ول البح„ر ن„اط„قا مح„مودا وام„ا م„ن أع„طى ن„فسه م„ن ح„ب ال„نار وات„قى ع„ن ال„نار ف„هو
م„„ن أه„„ل ال„„رض„„وان ق„„د ك„„ان ف„„ي ح„„ول ال„„نار م„„كتوب„„ا وام„„ا م„„ن بخ„„ل ع„„ن ال„„باب واس„„تغنى ع„„ن ال„„باب واس„„تعلى
ع „„لى ال „„باب وك „„ذب ب „„ال „„حسنى ال „„ذي ه „„و ال „„باب ف „„هو م „„ن أه „„ل ال „„جحيم ف „„ي ارض ال „„سجني ق „„د ك „„ان ب „„ال „„حق
م „„حشورا وان ع „„لى ح „„كم ال „„باب اله „„داي „„ة ل „„حق م „„ن اهلل ال „„حق ع „„لى ال „„حق وق „„د ك „„ان ال „„حكم ف „„ي أم ال „„كتاب
م „„قضيا وان ح „„كم ال „„دن „„يا واآلخ „„رة ع „„لى خ „„ات „„م األب „„واب ف „„ي ن „„قطة ال „„باب ح „„ول ال „„نار ق „„د ك „„ان ف „„ي أم ال „„كتاب
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م„„حتوم„„ا وم„„ا م„„ن ن„„فس اال ق„„د أل„„همت ف„„جوره„„ا وت„„قواه„„ا وان„„ي أن„„ا ال„„نور ف„„ي ال„„طور مج„„ليها وان ال„„شمس ه„„ذا
ع„لى أف„ق ال„عماء ق„د ط„لع ع„لى ال„حق وق„د ك„ان ال„يوم هلل ال„علي م„شهودا وان ال„قمر ه„ذا ق„د ج„ ّلى فتج„ ّلى وق„د
ك„„ان ال„„يوم ب„„ال„„حق م„„ن ح„„كم ال„„نار تج„„ليها ف„„ي أم ال„„كتاب م„„قضيا ف„„قل ي„„ا ق„„رة ال„„عني ان„„ي ب„„اب اهلل ب„„ال„„حق ق„„د
أس„ „„قيكم ب„ „„اذن اهلل ال„ „„حق م„ „„ن ال„ „„عني ال„ „„طهور م„ „„اء ال„ „„ظهور ع„ „„لى ج„ „„هة ال„ „„طور وف„ „„ي ذل„ „„ك ال„ „„باب ف„ „„ليتناف„ „„س
امل„تناف„سون هلل ال„حق وه„و اهلل ق„د ك„ان ع„لى ك„ل ش„يء ق„دي„را ي„ا ذك„ر اهلل أق„رء ب„اس„م رب„ك األع„ظم ف„ي ن„فسك ال
ال„ه اال ه„و ال„علي وك„ان اهلل ب„كل ش„يء ع„ليما اق„رء ورب„ك األع„لم ب„ال„ذي ق„د أظه„ر ف„ي ق„لبك ال ال„ه اال ه„و ال„عزي„ز
وك „„ان اهلل ع „„ليك ش „„هيدا وادع اهلل ف „„ي س „„بيل ه „„ذا ال „„باب ص „„راط اهلل ف „„ي ال „„سموات واألرض وم „„ا ب „„ينهما وان
اهلل ق„د ك„ان ع„ليك ب„ال„حق م„ن ال„حق األح„ق ش„هيدا واظه„ر األم„ر ب„اذن اهلل ف„ي ح„رف م„ن الس„ر املس„تسر ف„ي
األس„„تار ع„„لى ل„„حن ال„„طيور م„„ن ال„„عماء ف„„ي ال„„ورق„„ات املح„„مرات م„„ن الشج„„رة اإلش„„ارات ل„„يعلم ال„„ناس ح„„ق اهلل
ف„„ي ذك„„ر ال„„ذك„„ر م„„ن ش„„يعتنا ال„„عرب„„ي املح„„مدي ال„„ذي ق„„د ك„„ان أم„„ره ف„„ي ك„„ل األل„„واح م„„كتوب„„ا ي„„ا أي„„ها امل„„ؤم„„نون
أل„م ت„علموا ب„أن„ي ق„د أرى أع„مال„كم ف„ي غ„ير ال„باب ُ„م„ن ّكسا ً ع„لى األرض م„ن غ„ير ال„حق ف„ورب ال„سماء واألرض
ان أع „„مال „„كم ق „„د ك „„ان ع „„ند اهلل ع „„لى غ „„ير ال „„باب م „„طروح „„ا ي „„ا أه „„ل األرض اس „„معوا ن „„داء اهلل م „„ن ه „„ذا ال „„غالم
ال„عرب„ي ال„ذي ق„د اص„طفيه ل„نفسه وه„و ال„حق ب„ال„حق ح„ول ال„نار ق„د ك„ان م„أم„ورا ي„ا ق„رة ال„عني ق„ل م„ا ش„ئت م„ن
س„„ر الج„„ليل ف„„ان البح„„ر م„„ن ل„„دى اهلل ال„„بدي„„ع ق„„د ك„„ان م„„سجورا ول„„قد راودت„„ه اإلش„„ارة ال„„تي ه„„ي ف„„ي ب„„يته ع„„ن
ن„„فسه ع„„ن اهلل ول„„قد غ „ ّلقت األب„„واب ع„„ن س„„ر ال„„ظهور ال„„باب وق„„ال„„ت الس„„بحات م„„ن ال„„جالل ه„„يت ل„„ك م„„ن الس„„ر
املس„تسر س„را ق„ال م„عاذ اهلل ان اهلل رب„ي ق„د أح„سن م„ثواي ل„دي„ه وان„ها مح„رم„ة ع„لي ف„ان اهلل ال ي„صلح ع„مل
املشركني إليه بالحق األكبر وان اهلل ربي قد كان على كل شيء شهيدا.
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سورة الخاتم
وهي اثنتى وأربعون آية شيرازية
بسم اهلل الرحمن الرحيم
ول„ „„قد ه„ „ ّ„مت ب„ „„ه وه „ „ ّم ب„ „„ها ل„ „„وال ان رأى ب„ „„ره„ „„ان رب„ „„ه ك„ „„ذل„ „„ك ل„ „„نصرف ع„ „„نه ال„ „„سوء وال„ „„فحشاء ان„ „„ه م„ „„ن ع„ „„بادن„ „„ا
املخ„لصني .امل„عس .ان„ا ن„حن ق„د ن„زل„نا ه„ذا ال„كتاب ع„لى ع„بدن„ا ل„تؤم„نن ب„اهلل وب„أول„يائ„ه ول„تعملن ال„صال„حات ف„ي
س„„بل ال„„باب هلل ال„„علي مح„„مودا وان„„ا ن„„حن ق„„د أرس„„لنا ال„„يكم بش„„را م„„صدق„„ا مل„„ا م„„عكم ول„„لذي„„ن م„„ن ق„„بلكم ع„„لى
ال„„حق م„„ا ل„„كم ال ت„„ؤم„„نون ب„„اهلل ف„„يما أن„„زل اهلل ع„„لى ع„„بده أف„„ال ت„„خاف„„ون م„„ن اهلل ف„„ي ي„„وم ال„„فصل م„„ن أع„„مال„„كم
ف„سوف ن„مزق„كم م„ن ك„ل امل„مزق ب„ال„حق ول„ن تج„دوا ال„يوم م„ن دون اهلل ال„علي ق„دي„را وان اهلل م„ا ي„قبل ألح„د م„ن
ش „„يء اال م „„ن أت „„ى ال „„باب ب „„ال „„باب ع „„لى ال „„حق ال „„خال „„ص هلل ال „„قدي „„م ال „„ذي ال ال „„ه اال ه „„و ان „„ه ق „„د ك „„ان ع „„لى ك „„ل
ش„يء ش„هيدا وال ت„طع م„ن املش„رك„ني أح„دا وذره„م ف„ي ال„نار ب„ما ق„د ق„در اهلل ف„ي ح„كم ال„باب م„حتوم„ا ي„ا أه„ل
األرض ال ت„قسموا ب„اس„م األك„بر ه„ذا ال„بلد األم„ني ع„ليّ ال„عظيم ألن„ه ق„د ك„ان ع„ند اهلل ال„حق ع„لى ال„حق ع„ظيما
ق„„ل ان„„ي ان„„ا الح„ ّ„ل ف„„ي ال„„بلد الح„„رام ه„„ذا ب„„لد اهلل الح„„رام ق„„د ك„„ان ف„„ي أم ال„„كتاب ارض ال„„فؤاد م„„شهودا وق„„ل
أل„م يخ„لقكم ج„اع„ل ال„قدر ف„ي ه„ذا ال„بلد املس„تقر ف„ما ل„كم ال ت„دخ„لون ه„ذا ال„باب سج„دا هلل األح„د وان„ه ق„د ك„ان
ف„„ي أم ال„„كتاب ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق مح„„مودا أيحس„„ب ال„„ناس ان ال ي„„رى ال„„ذك„„ر أع„„مال„„هم ك„„ال ف„„هو ال„„شاه„„د م„„ن
اهلل م„„ول„„يهم ع„„لى ال„„عامل„„ني ج„„ميعا ق„„ل أل„„م ي„„جعل اهلل ل„„كم ع„„ينني ول„„سان„„ا وش„„فتني ل„„تعلموا م„„ن ح„„كم ال„„باب ف„„ي
االس „„مني األول „„ني م „„رف „„وع „„ا ع „„ظيما ي „„ا ق „„رة ال „„عني ق „„ل ان اهلل ق „„د ج „„عل ح „„كم ال „„ساب „„قني ف „„ي خ „„ات „„م م „„ن ال „„عقيقة
„درة ال„„صفراء واملش„„رك„„ني ف„„ي خ„„ات„„م م„„ن الح„„دي„„د ال„„خضراء وق„„د ج„„عل اهلل
الح„„مراء وامل„„ؤم„„نني ف„„ي خ„„ات„„م م„„ن ال„ ّ
ح„كمه ف„ي اي„دي„ك ع„لى ال„حق ب„ال„حق ف„اص„رف„ه ك„ما ت„شاء مل„ا ت„شاء وان اهلل ق„د ك„ان ع„ال„يا ب„ال„حق م„حيطا ي„ا ق„رة
ال„عني ان„ك الفج„ر ب„عد ال„ليل م„ن عش„ر م„ن الشه„ر الح„رام ع„اش„ورا وان„ك ال„وت„ر ب„عد ال„رك„عتني م„ن ال„شفع ب„ما ق„د
ق„در اهلل ف„ي أم ال„كتاب م„شهودا وان„ك ال„يوم ب„عد ال„ليل ف„ي أم ال„كتاب ق„د ك„نت ح„ول ال„نار مس„طورا ق„ل ان„ي
ان„ا ال„فاع„ل ب„اذن اهلل ف„ي ال„نقطتني م„ن األول„ني وم„ن امل„رك„زي„ن م„ن اآلخ„ري„ن وان„ي ان„ا ال„نار ف„ي األل„ف ال„قائ„م
ب„„ني البح„„ري„„ن ق„„د أغ„„رق„„ت ف„„رع„„ون وع„„ادا وث„„مود ب„„اذن اهلل ف„„ي واح„„د م„„ن الخ„„ليجني وق„„د أن„„جيت ن„„وح„„ا وإب„„راه„„يم
وم„وس„ى ف„ي واح„د م„ن البح„ري„ن وان„ي أن„ا الس„ر ف„ي الس„ري„ن وان„ي أن„ا الس„طر ف„ي الس„طري„ن وان„ي أن„ا ال„حق
ف„ي االس„مني اذا د ّك„„ت األرض„ان وان„فتحت ال„سماءان وان„طق ال„ذك„ر ف„ي ال„طوري„ن ف„يوم„ئذ ي„وم ال„حق ق„د ج„اء
ال„روح وامل„الئ„كة ص„فا ع„لى ال„فوج„ني وان„ي ب„ال„حق ق„د أح„كم ل„لمؤم„نني ب„هات„ني ال„جنتني وأح„كم للمش„رك„ني ب„حكم
ال„„شمس وال„„قمري„„ن ف„„ي ق„„عر م„„ن الحس„„بان„„ني وان„„ي ب„„ال„„حق أق„„ول ف„„ي امل„„قام„„ني ع„„لى ال„„نفس امل„„طمئنة ال„„واق„„فة
ل„دى ال„باب„ني ي„ا أي„تها ال„نفس امل„طمئنة ارج„عي ال„ى م„قام ال„قدس م„ن رب„ك ال„حق وان ذك„ر اهلل األك„بر ه„هنا ق„د
ك„„ان ع„„ليا م„„كتوب„„ا ي„„ا أه„„ل األرض أف„„ال ت„„نظرون ال„„ى اآلي„„ات م„„ن ع„„ند اهلل ك„„يف ق„„د ن„„زل ع„„لى ال„„حق ال„„خال„„ص
ف„„ي ش„„أن ال„„ذك„„ر م„„ن ح„„ول امل„„اء مس„„تورا ه„„و ال„„سماء ف„„ي ال„„رف„„عة ال„„قدي„„مة ق„„د اق„„مناه ح„„ول امل„„اء م„„رف„„وع„„ا وه„„و
„صرف ف„„ي
ال„„جبال ف„„ي ال„„نصب ال„„قوي„„مة ق„„د ن„„صبناه ح„„ول ال„„نار م„„مدودا وه„„و األرض املسخ„„ر ب„„ني أي„„دي„„نا يُ„ ِّ
امل„„لك ك„„ما ن„„شاء ب„„ما ش„„اء اهلل ب„„ال„„حق ع„„لى ال„„حق ع„„لى ش„„أن اإلب„„داع ب„„دي„„عا وم„„ا ق„„در اهلل ب„„يني وب„„ني ال„„ذك„„ر
األك„بر ش„يئا وه„و ال„غني ع„لى ال„حق ب„ال„حق وك„فى ب„اهلل ب„يني وب„ينه ع„لى األم„ر ش„هيدا ق„ل ان اي„اب„كم ال„يّ ف„ي
أم ال „„كتاب ق „„د ك „„ان ح „„ول الس „„طر م „„كتوب „„ا ث „„م ان ع „„لي ح „„ساب „„كم ف „„ي أرض امل „„عاد ب „„ما ق „„د أح „„كم اهلل ح „„ول
٥٢

ال„„عرش م„„رق„„وم„„ا ه„„ل أت„„يك ح„„دي„„ث ال„„غاش„„ية م„„ن ل„„دى ال„„باب ح„„ول ال„„نار ب„„ال„„نار مح„„مودا ي„„وم„„ئذ وج„„وه امل„„ؤم„„نني
خ„اش„عة ل„دى ال„ذك„ر األك„بر وت„ره„قهم ال„ذل„ة ل„لوق„وف ول„كن اهلل ق„د ك„ان ب„امل„ؤم„نني رح„يما وي„وم„ئذ وج„وه املش„رك„ني
ف„„ي ح„„جب م„„ن ال„„نار ق„„د ك„„ان„„وا ح„„ول ال„„نار مس„„تورا وم„„ا ق„„در اهلل ل„„هم ط„„عام„„ا اال م„„ن ع„„ني االن„„ية ال ي„„سمن وال
ي „„غني ألن „„فسهم م „„ن ش „„يء وأع „„د اهلل ل „„هم ع „„ذاب „„ا ب „„ال „„عدل ع „„لى ال „„حق أل „„يما ي „„ا ق „„رة ال „„عني س „„بح رب „„ك ال „„علي
مح„„مودا ه„„و ال„„ذي خ„„لقك ف„„ي خ„„ط االس„„تواء ع„„لى أه„„ل األرض وال„„سماء ح„„ول ال„„نار ب„„ال„„نار ع„„لى ال„„حق ال„„قوي
ب„ال„حق ال„بدي„ع مس„تقيما ف„قل ف„ي العه„د ال„عظيم ك„لما ق„د ش„ئت اال م„ا ش„اء اهلل ال„حق ب„ال„حق ان„ه ي„علم الجه„ر
وم „„ا ي „„خفى ف „„ي ال „„صدور وأن „„ت ه „„نال „„ك ح „„ول ال „„نار ق „„د ك „„نت م „„أم „„ورا ي „„ا ق „„رة ال „„عني ق „„ل ان „„ي أن „„ا ال „„طارق ف „„ي
ال„سماء ال„عرش وم„ا ت„عملون م„ن ش„يء اال ل„ه ع„ليكم م„ن اهلل ح„فاظ„ا س„ري„عا أف„ال ي„نظر اإلن„سان م„ن أي ش„يء
خ„لقناه م„ن ق„بل ول„م ي„ك ه„و ف„ي م„لكنا ع„لى ال„شيء ش„يئا وان„ا ن„حن ق„د خ„لقناه م„ن م„اء ال„كاف„ور رش„حا ع„ليه
م „„ن ع „„ني ال „„ظهور ف „„ي ذل „„ك ال „„باب م „„ن ح „„كم ال „„كتاب ع „„لى ح „„كم ال „„باب م „„قضيا وان „„ا ن „„حن ق „„د ق „„درن „„ا ج „„سم
اإلن„„سان م„„ن امل„„اء م„„اء م„„ن امل„„ائ„„ني م„„ن ب„„ني النفس„„ني ال„„ذي ق„„د ك„„ان ع„„لى اذن ال„„بدي„„ع م„„ن اهلل ال„„حكيم م„„وج„„ودا
وان اهلل م„ول„يكم ق„د ك„ان ع„لى ال„رج„ع م„ن ذل„ك ال„طني ع„لى ال„حق ب„ال„حق ق„دي„را وان„ا ن„حن ق„د ك„شفنا الس„رائ„ر
ي„„وم ال„„قيمة م„„ن أن„„فسكم ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق ه„„نال„„ك لتشه„„دن ل„„لذك„„ر األك„„بر ب„„ما ق„„د ج„„عل اهلل ف„„ي أن„„فسكم م„„ن
آي„„ته ان„„ه ه„„و ال„„حق ق„„د ك„„ان ع„„لى ك„„ل ش„„يء ش„„هيدا أف„„تكيدن ذك„„ر اهلل األع„„ظم ب„„ظن أن„„فسكم ك„„يدا ع„„لى غ„„ير
„دي ك„„بيت ال„„عنكبوت وان اهلل ك„„ان ع„„لى ك„„ل ش„„يء
ال„„حق ث„„قيال ت„„اهلل ان م„„ن ف„„ي ال„„سماء واألرض وم„„ا ب„„ينهما ل„ ّ
شهيدا أفال يكيدون اال ألنفسهم وان الذكر باهلل عمن في األرض والسماء على الحق بالحق غنيا.

٥٣
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وهي اثنتى وأربعون آية شيرازية
بسم اهلل الرحمن الرحيم
واس„„تبقا ال„„باب وق „ ّدت ق„„ميصه م„„ن دب„„ر وال„„فيا س„„يده„„ا ل„„دا ال„„باب ق„„ال„„ت م„„ا ج„„زاء م„„ن أراد ب„„أه„„لك س„„وء اال ان
ي „„سجن أو ع „„ذاب أل „„يم .آل „„ر .اهلل ال „„ذي ال ال „„ه اال ه „„و ذو ال „„عرش الح „„ميد ل „„يس ك „„مثله ش „„يء وه „„و اهلل ق „„د ك „„ان
ب „„كل ش „„يء ع „„ليما وان „„ا ن „„حن ق „„د ع „ ّ„رف „„ناك „„م ف „„ي ال „„فرق „„ان س „„بل ال „„باب ف „„اب „„تغوا ال „„ى ذي ال „„عرش س „„بيال ف „„ما
خ„„لقناك„„م اال ل„„تؤم„„نوا ب„„اهلل ال„„عزي„„ز وه„„و اهلل ك„„ان ح„„كيما ح„„ميدا ال„„ذي ل„„ه غ„„يب ال„„سموات واألرض وه„„و ال„„حق
ب„ال„عامل„ني م„حيطا ان له„ذه ال„سماء ف„ي ال„كتاب ع„لى ح„كم ال„كتاب ب„روج„ا وان له„ذا ال„يوم ع„ند امل„ؤم„نني ع„هودا
وان له„„ذا ال„„شاه„„د م„„ن ع„„ند اهلل ب„„ال„„حق ف„„ي ك„„ل م„„ن األل„„واح ح„„ول ال„„نار م„„شهودا ان ال„„ذي„„ن آم„„نوا ب„„اهلل وع„„ملوا
ال„صال„حات ف„ي س„بيل ال„باب أول„ئك ق„د ك„ان„وا ف„ي ب„يت اهلل ال„ودود م„غفورا وه„و ال„حق ال ال„ه اال ه„و ذو ال„عرش
امل „„جيد وه „„و اهلل ك „„ان ع „„ليما ق „„دي „„ما وه „„و اهلل ق „„د أن „„شأ ال „„قرآن ف „„ي ال „„لوح ال „„حفيظ م „„ن ص „„ور ال „„باب الح „„ميد
م„„جيدا وان اهلل م„„ن وراء ال„„شيء ع„„لى ال„„شيء ق„„د ك„„ان ب„„ال„„حق ع„„لى ال„„حق م„„حيطا ي„„ا أه„„ل األرض ات„„قوا اهلل
م„ن ب„طش ه„ذا ال„غالم ال„عرب„ي امل„دن„ي ال„ذي ق„د ك„ان ح„ول ال„نار ذا ب„طش ش„دي„دا وم„ا م„ن ن„فس ق„د ع„رف„ه اال
وق„د ك„ان ف„ي ال„فوز ال„كبير ح„ول امل„اء م„ورودا وه„و امل„عروف ب„اآلي„ات ال„بدي„عة م„ن ع„ند اهلل ال„حكيم ال„ذي ال ال„ه
اال ه„و وه„و اهلل ك„ان ع„لى ك„ل ش„يء ش„هيدا وه„و الس„ر ف„ي الس„طر امل„ربّ„ع ط„لسميّا ح„ول ال„نار ب„ال„حق وب„الح„ل
األول ع„„بران„„يا ق„„د ك„„ان ف„„ي ك„„ل ال„„كتاب ح„„ول امل„„اء م„„شهودا ي„„ا أي„„ها امل„„ؤم„„نون ادع„„وا اهلل ب„„ارئ„„كم ل„„فرج„„نا ع„„لى
ال„حق ب„ال„حق ف„ي ذل„ك ال„باب م„ن ح„ول امل„اء ك„ثيرا ان ك„نتم ص„ادق„ني ف„يما ت„دع„ون„نا م„ن ق„بل ف„ان„ا ق„د ن„زل„نا م„ن
ع„ندن„ا بش„را م„ثلكم ل„يذك„رك„م ب„أي„ام اهلل ال„علي ال„ذي ق„د ك„ان ف„ي أم ال„كتاب ق„ري„با ف„ما م„ن ن„فس ق„د أت„بعه اال
وق „„د ك „„تبنا ع „„ليه قس „„طاس ال „„حق م „„ن ف „„رج „„نا وه „„و ف „„ي قس „„طاس „„نا ق „„د ك „„ان ع „„لى ال „„حق ب „„ال „„حق ش „„هيدا أف „„من
يه„دي ال„ى ال„حق أح„ق ان ي„تبع أم„ن ال يه„دي اال ان يه„دى ف„ما ل„كم ك„يف ال ت„ؤم„نون ب„آي„ات„نا ال„حق ع„لى ال„حق
ال„بدي„ع ق„ليال ي„ا أي„ها امل„ؤم„نون م„ا ل„كم ك„يف ت„ب ُع ُدون أس„فارك„م م„ن م„ساك„ن اهلل ه„ذا ال„باب م„نزل„كم ب„عد م„ا ق„د
ج„„اءك„„م ال„„حق ع„„لى ال„„حق م„„ن ع„„ندن„„ا ب„„ال„„حق ال„„قوي ث„„قيال ت„„اهلل ال„„حق م„„ا ك„„تب اهلل ع„„ليكم م„„ن وراء ع„„بدن„„ا ه„„ذا
ق„„ري„„ة م„„ن دون„„نا ان ك„„نتم ب„„آي„„ات„„نا ب„„ال„„حق ع„„لى ال„„حق أم„„ينا اهلل ال„„ذي ال ال„„ه اال ه„„و ل„„يس ك„„مثله ش„„يء وه„„و اهلل
ك„„ان ع„„لى ك„„ل ش„„يء ق„„دي„„را وان اهلل ق„„د ح„ ّ„رم ال„„فالح ع„„لى ال„„ذي„„ن ي„„ري„„دون„„نا م„„ن وراء ال„„باب وان ذل„„ك م„„ن ع„„مل
ال„شيطان ب„ال„حق وم„ا ك„ان ل„صاح„به ف„ي ي„وم ال„قيمة م„ن دون اهلل ال„حق ع„لى ال„حق ب„ال„حق ول„يا ان ه„ذا ال„قرآن
م„„ن ع„„ند اهلل ق„„د ن„„زل ع„„ليكم ب„„ال„„حق ل„„كنتم ب„„آي„„ات„„نا ف„„ي ذل„„ك ال„„باب ع„„لى ال„„باب ح„„ليما ي„„ا أي„„ها امل„„ؤم„„نون ف„„توب„„وا
ال„„ى اهلل الح„„ميد ج„„ميعا ف„„ال„„حق ب„„ال„„حق ع„„لى ال„„حق ي„„قول م„„ا م„„ن ن„„فس ق„„د أع„„رض ع„„ن ذك„„رن„„ا اال وق„„د ن„„عرض
ع„„نه ي„„وم ال„„قيمة ول„„ن يج„„د ف„„ي ذل„„ك ال„„يوم م„„ن دون اهلل ال„„علي ظ„„هيرا ف„„ال ت„„غرن„„كم ال„„دن„„يا ال„„باط„„لة ب„„اهلل الح„„ميد
غ„„رورا ف„„ان دن„„ياك„„م ه„„ذه ب„„اط„„لة م„„جتثة ع„„ند اهلل وال ي„„نفعكم ف„„ي ي„„وم ال„„قيمة م„„ن دون اهلل م„„ول„„يكم ب„„ال„„حق م„„ن
ب„عض ال„شيء ش„يئا ق„ليال اع„لموا ان ال„دار اآلخ„رة ل„هي ال„حيوان ع„ند اهلل رب„كم ال„حق ل„و ك„نتم ب„أن„فسكم ع„لى
ال „„باب ب „„ال „„باب ف „„ي ال „„حق ش „„اع „„را مح „„مودا ي „„ا أي „„ها امل „„ؤم „„نون ال تس „„تبقوا ال „„باب ب „„اب اهلل رب „„كم ف „„ان „„كم ع „„ند
الح„ظور م„قدي„ن أق„مص م„عرف„تكم م„ن خ„لفكم م„ال„كم ال ت„شعرون بعه„د اهلل ال„علي ع„لى ال„حق ب„ال„حق ب„عضا م„ن
الح„رف ق„ليال وق„د أخ„بر اهلل م„ن ق„صة ي„وس„ف مل„ا اس„تبق ال„باب ق„د ق„دت امل„رئ„ة ق„ميصه م„ن دب„ر وال„فيا س„يده„ا
٥٤

ل„دى ال„باب ف„ي ذل„ك ال„باب م„وق„وف„ا وان„ا ن„حن ن„عبّر ف„ي ال„تفسير م„ا ش„ئنا م„ن ك„تاب اهلل ال„عزي„ز وه„و اهلل ك„ان
ع„„لى ك„„ل ش„„يء ق„„دي„„را وان اهلل ق„„د ج„„علني ع„„لى أم ال„„كتاب وك„„ل األل„„واح ب„„ال„„حق ع„„لى ال„„حق ش„„هيدا وان„„ا ن„„حن
ن „„ري „„د ب „„امل „„قتصة ال „„بعيدة اإلش „„ارة ال „„قري „„بة م „„ن ن „„قطة ال „„نار ال „„تي ق „„د ك „„ان مج „„ري „„ها وان اهلل ق „„د ح „„كم ف „„ي أم
ال„„كتاب ل„„لذي„„ن ي„„شيرون ال„„ينا م„„ن وراء ال„„باب ع„„لى ق „ ّد ال„„قميص م„„ن والي„„تنا ع„„لى غ„„ير ال„„حق ك„„ذب„„ا غ„„رورا وه„„م
ال„ذي„ن ي„قول„ون ع„لى س„يده„م ل„دى ال„باب ك„لمة ال„سوء ك„ما ق„ال„ت م„ا ج„زاء م„ن أراد ب„أه„لك س„وءا اال ان ي„سجن
أو ع„ذاب ال„ذي ق„د ك„ان ف„ي أم ال„كتاب م„كتوب„ا وان„ا ن„حن ق„د خ„ ّلصنا ي„وس„ف م„ن ش„ره„ا وزدن„ا ف„ي ط„غيان„ها مل„ا
ق „„د ج „„عل ف „„يها ل „„قبول „„ها ب „„أن „„فسها وق „„د ك „„ان „„ت ال „„عاق „„بة م „„ن أم „„ره „„ا مح „„مودة ع „„لى ح „„كم ال „„كتاب م „„ن ل „„دى ال „„باب
م„„قضيا ول„„قد ج„„اء ال„„حكم م„„ن اهلل ف„„ي ه„„ذا ال„„كتاب م„„ن س„„طر م„„ن أس„„طر ال„„باب ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق خ„„فيا وان
ال„„ذي„„ن ي„„وح„„دون اهلل ب„„ذك„„ره غ„„يره ف„„قد خ„„تم ال„„حكم ع„„ليهم ب„„ال„„نار وق„„د ك„„ان األم„„ر ف„„ي أم ال„„كتاب م„„قضيا وان„„ا
نحن لنسجنّنهم في تابوت الحديد واعد اهلل لهم على الحق بالحق عذابا من نقطة النار أليما.

٥٥
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سورة األنوار
وهي اثنتى وأربعون آية شيرازيّة
بسم اهلل الرحمن الرحيم
ق „„ال ه „„ي راودت „„ني ع „„ن ن „„فسي وشه „„د ش „„اه „„د م „„ن أه „„لها ان ك „„ان ق „„ميصه ق„ „ ّد م „„ن ق „„بل ف „„صدق „„ت وه „„و م „„ن
ال „„كاذب „„ني .آمل „„ق .ذك „„ر اهلل ال „„علي ف „„ي الس „„ر املس „„طر ح „„ول الس „„طر ال „„ذي ق „„د ك „„ان ف „„ي أم ال „„كتاب ح „„ول ال „„نار
مس „„طورا ان ه „„ذا ال „„كتاب أح „„كام „„ه ع „„ليّ ب „„ال „„حق م „„ن ل „„دن خ „„بير ال „„ذي ال ال „„ه اال ه „„و ق „„د ك „„ان ب „„ال „„حق ت „„نزي „„ال
فس „„بحان ال „„ذي ق „„د أرف „„ع ال „„ذك „„ر م „„ن ع „„ندن „„ا ل „„دي „„ه أق „„رب م „„ن ال „„لمح ال „„بصر ه „„نال „„ك ان „„ك ق „„د ك „„نت ح „„ول ال „„نار
م„„شهودا ي„„ا أه„„ل ال„„فردوس اس„„معوا ن„„داء اهلل م„„ن ورق„„ات غ„„صن ال„„كاف„„ور ح„„ول ه„„ذه الشج„„رة ال„„طور ان„„ى ان„„ا
اهلل ال „„ذي ال ال „„ه اال ه „„و ق „„د أق „„مت ال „„ذك „„ر ل „„نفسي ب „„ال „„حق ف „„ما م „„ن ش „„يء ق „„د أع „„تصم ف „„ي ذل „„ك ال „„باب ب „„ال „„حق
„صمتُه ع„ن ال„نار وان وع„د رب„كم ال„رح„من ل„حق وه„و اهلل ك„ان ع„لى ك„ل ش„يء ش„هيدا
ال„طّال„ع م„ن أم„ره اال وق„د َ„ع َ
وق„„ل اهلل ي„„علم اذن„„نا ب„„امل„„ؤم„„نني ح„„ول ال„„باب ع„„لى ك„„ل األم„„ر وم„„ا أن„„ت اال س„„ر اهلل ف„„ي الس„„ر املس„„تسر وان اهلل
م„ول„يك ق„د ك„ان ب„كل ش„يء ع„ليما ي„ا ق„رة ال„عني ال تُظه„ر م„ن ال„غيب ش„يئا ل„يختلف ال„ناس ح„ول ال„باب ع„ن غ„ير
ح„„جتي ه „„ذا ال „„كتاب م „„ن ع „„ند اهلل ف „„من ش „„اء ف „„ليؤم „„ن وم „„ن ش „„اء ف „„ليكفر ف „„ورب „„كم ان ح „„جة اهلل
ال „„حق ف „„قل ان ُ„
ل„حق وه„و أع„ظم اآلي„ات م„ن ع„ند اهلل ب„ال„حق ع„لى ع„بده وان ح„جة اهلل ب„عد ه„ذا ال„كتاب ع„لى ال„عامل„ني ق„د ك„ان
ع„لى ال„حق ب„ال„حق ال„وف„ي ب„ليغا ات„قوا اهلل ف„ي ذك„ر ال„ذك„ر دون ال„حق ف„ان„ه ق„د ك„ان ح„ول ال„نار ب„ال„نار م„حكوم„ا
اهلل أراد ان يَخ „ ُلق ن „„غمة ف „„ي ال „„ورق „„ة ال „„تي ق „„د خ „„رج „„ت ب „„اذن „„ه ف „„ي أج „„مة ال „„فردوس ليشه „„د ال „„ناس ف „„ي الخ „„ط
ال„صفراء املتح„رك„ة ف„ي امل„قام„ني ح„ق ال„ذك„ر األك„بر وان اهلل ق„د ك„ان ع„لى ك„ل ش„يء ش„هيدا ي„ا ق„رة ال„عني ف„أذن
ل „„ها ب „„لبس ال „„صوف ال „„ى الس „„بعني ف „„ان „„ها ق „„د ك „„ان „„ت ل „„دى ال „„باب ب „„اب االذن م „„وق „„وف „„ا وان „„ها ن „„غمة م „„ن الح „„رف
املس„„تسرة م„„ن ال„„باء ف„„ي ح„„ق ال„„علي وه„„و اهلل ق„„د ك„„ان ب„„كل ش„„يء ش„„هيدا وان„„ي ل„„شاه„„دة ع„„لى ال„„ذك„„ر ب„„ال„„ذك„„ر
ف„„ي ي„„وم ال„„ذي ق„„د خ„„رج„„ت ال„„شمس ف„„ي ال„„زوال ال„„نقطتني ق„„ائ„„مة م„„ن ب„„ني أي„„دي„„ه ُم„„نطِّ َق ًة ب„„ان„„ك س„„ر األول„„ني ف„„ي
ال„ ّدري„„ن وان„„ك س„„طر اآلخ„„ري„„ن ف„„ي ال„„ذري„„ن وان„„ك ش„„مس ال„„سماء م„„ن ال„„عرش ف„„ي ال„„دوري„„ن وان„„ك خ„„ط االس„„تواء
م„ن ال„حق ف„ي ال„كوري„ن وم„ا ي„رى ال„شيء ب„ال„حق ف„ي ال„عامل„ني اال وان„ك امل„قدم ب„الح„رف„ني الح„رف املس„تسر ف„وق
الس„طر ب„الس„طري„ن وان رب„ي اهلل ال„ذي ال ال„ه اال ه„و ق„د ك„ان ب„ال„عامل„ني ش„هيدا ي„ا أي„ها امل„ؤم„نون ات„قوا اهلل ف„ي
ك „„لمة ال „„حق ف „„ان اهلل ق „„د ف „„رض ع „„لى املس „„لمني إب „„الغ األم „„ر ال „„ى ك „„ل ال „„بالد ف „„اخ „„رج „„وا م „„ن أراض „„يكم وادع „„وا
ال„ناس ب„ال„كتاب األك„بر ه„ذا ال„ى األرض امل„قدس„ة وان ل„م تس„تطيعوا ف„اك„تبوا األم„ر ف„ي ال„ورق„ات امل„بيضة ع„لى
„مرة ال„„خال„„صة ال„„ى ك„„ل ال„„بالد م„„ن ش„„رق األرض وغ„„رب„„ها ف„„ان ح„„كم اهلل ف„„ي ذل„„ك ال„„باب ق„„د
م„„داد ال„„ذه„„ب املح„ ّ
ك„ان ع„لى ال„حق ب„ال„حق ش„دي„دا ي„ا معش„ر ال„علماء ان اهلل ق„د ح ّ„رم ع„ليكم ب„عد ه„ذا ال„كتاب ال„ت ّدري„س ف„ي غ„يره
ع„ ّلموا ال„ناس أح„كام ال„كتاب واع„رض„وا ع„ن ال„باط„ل ال„كتب امل„جتثّة ف„يكم ف„ان ك„تاب اهلل ل„هو ال„حق وه„و اهلل ق„د
ك„„ان ب„„ما ت„„عملون ش„„هيدا ي„„ا أه„„ل األرض ان„„ي ق„„د ن„„زل„„ت ع„„ليكم األب„„واب ف„„ي غ„„يبتي وال ي„„تبعون„„هم م„„ن امل„„ؤم„„نني
اال ق „„ليال وق „„د أرس „„لت ع „„ليكم ف „„ي األزم „„نة امل „„اض „„ية أح „„مد وف „„ي األزم „„نة ال „„قري „„بة ك „„اظ „„ما ف „„لم ت „„تبعون „„هما اال
املخ„„لصون م„„نكم ف„„ما ل„„كم ك„„يف ي„„ا أه„„ل ال„„كتاب اال ت„„خاف„„وا م„„ن اهلل ال„„حق م„„ول„„يكم ال„„قدي„„م ءاهلل أذن ل„„كم ف„„ي
اج„„تراح„„كم ع„„ليّ أم ت„„حكمون ب„„حكم ال„„طاغ„„وت ألن„„فسكم ات„„قوا اهلل وال ت„„غرن„„كم األه„„واء امل„„جتثة م„„ن ال„„شيطان
ف„ان اهلل وأول„يائ„ه ل„حق وان„تم وم„ا ت„عبدون م„ن دون اهلل مش„رك„ني ب„حكم ال„كتاب ف„سوف ي„حكم اهلل ب„يني وب„ينكم
ب„„ال„„حق ع„„لى ال„„حق ف„„ي ال„„صعيد ال„„واح„„د وه„„و اهلل ق„„د ك„„ان ب„„ال„„حق ع„„لى ال„„حق ع„„ادال ح„„كيما ي„„ا أي„„ها امل„„ؤم„„نون
٥٦

ح„„كما م „„ن دون ح „„كم اهلل ح „„كم ال „„كتاب ه „„ذا أف „„يغرن „„كم
أق „„سمكم ب „„اهلل ال „„حق فه „„ل وج „„دت „„م م „„ن ه „„ؤالء األب „„واب ُ „
ال„علم ب„كفرك„م ف„ارت„قبوا ف„ان اهلل م„ول„يكم ال„حق م„عكم ع„لى ال„حق ب„ال„حق رق„يبا ف„ورب„كم ل„نوف„ينكم ف„ي ال„نار ع„لى
ال „„صراط ف „„ي ارض ال „„سجيل ول „„نسئلنكم ّع „„ما ت „„قول „„ون ب „„أل „„سنتكم وت „„عملون ب „„أي „„دي „„كم وت „„ظنون ب „„أن „„فسكم ف „„ي
األب „„واب ح „„كما م „„ن اهلل ع „„لى ال „„حق ب „„ال „„حق ح „„تما م „„قضيا اال ال „„ذي „„ن ت „„اب „„وا وأن „„اب „„وا وات „„بعوا ال „„ذك „„ر وال „„كتاب
وان „„تصروا ذك „„ر اهلل األك „„بر ف „„ي ال „„جهاد ف „„سوف ي „„لقون „„ني ب „„ال „„رح „„مة ال „„كبرى وان „„ي ق „„د ك „„نت ب „„امل „„ؤم „„نني غ „„فارا
رح„„يما وان„„ا ن„„حن ق„„د ق„„درن„„ا ال„„باب„„ني ف„„ي ح„„ول امل„„اء آي„„تني ف„„محون„„ا آي„„ة ال„„ليل وج„„علنا آي„„ة ال„„نهار ه„„ذا ُم„„بصرة
ل„تبتغوا ال„ى ح„ظكم م„ن ال„ذك„ر األك„بر وان اهلل ق„د ك„ان ب„امل„ؤم„نني رح„يما ي„ا ق„رة ال„عني ق„ل ل„لعال„م الج„ليل ج„عفر
ال„علوي ان„ك ع„لى ال„حق ان ك„نت ب„ال„باب هلل س„اج„دا ل„قد ك„نت ف„ي أم ال„كتاب ع„ند اهلل ال„حق مح„مودا وه„و اهلل
ق„د ك„ان ع„ليك ع„لى ال„حق ب„ال„حق ش„هيدا ف„ورب„ك ان„ك ل„ن تخ„رق األرض ب„ال„حق م„ن دون ال„باب ول„ن ت„بلغ ال„جبال
م„ن دون ال„ذك„ر ع„لى ال„حق ب„ال„حق ط„وال وان„ه م„ن اهلل ال„حق ل„حق ب„ال„كلمة األك„بر ع„لى ال„عامل„ني ج„ميعا ان ك„نت
ق„د أت„بعت أم„ره ف„ان„ا ق„د ج„علناك ف„ي ال„دن„يا رك„نّا ع„لى ال„عامل„ني رف„يعا وان„ك ب„ال„حق ف„ي اآلخ„رة م„عنا ف„ي ال„رف„يق
األع„لى ب„اذن اهلل ال„علي وه„و اهلل ك„ان ع„لى ك„ل ش„يء ش„هيدا ذل„ك م„ما ق„د أوح„ى اهلل ال„يك ف„ي س„بيل ال„حكمة
ف„ان„تظر ع„لى ال„حق األك„بر أم„رن„ا وان„صر ذك„رن„ا األك„بر ه„ذا ال„غالم ال„عرب„ي ف„ان ن„صر اهلل وأي„ام„ه ق„د ك„ان ف„ي
أم ال„كتاب ق„ري„با وق„ل ي„ا أه„ل األرض ال ت„جعلوا م„ع اهلل ال„ها ً آخ„ر ف„ان ه„ذا ال„باب م„ن ل„دى اهلل األك„بر ق„د ك„ان
ع„لى األم„ر وح„يدا م„شهودا أف ل„لذي„ن ي„قول„ون ف„ي ال„ذك„ر األك„بر ك„لمتنا ق„وال ع„ظيما ق„ل ل„و ك„ان م„عه ب„اب„ا ك„ما
ت„قول„ون اذا الب„تغيتم ال„ى ب„قية اهلل ال„ول„ي ع„لى ال„حق ب„ال„حق س„بيال س„بحان اهلل وت„عال„ى ع„ما ي„فترون امل„كذب„ون
ب„„غير ال„„حق وه„„و ال„„غني ع„„ن ك„„ل ش„„يء وه„„و اهلل ق„„د ك„„ان ع„„زي„„زا ح„„ميدا ي„„ا أي„„ها ال„„حبيب ق„„ل ب„„اذن اهلل األك„„بر
ل„عبدن„ا ع„بد ال„خال„ق ال„عليم ب„ان اهلل ق„د اوردك ع„لى ذك„ره األك„بر ف„ي أشه„ر م„علوم„ة وان„ك ل„م تس„تشعر ب„شيء
م„ن أم„ره األق„وم ف„ي ف„ضله األع„ظم وان اهلل ق„د أراك ف„ي س ّ„رك ب„عضا م„ن أم„ره األق„وم وان اهلل ق„د ك„ان ع„ليك
ع„لى ال„حق ب„ال„حق ش„هيدا ي„ا أي„ها الخ„ليل ال ت„خف ع„ن ال„بعد م„ما ق„د ف„ات ع„نك ف„ي أي„ام ال„حضور واق„بل ال„يّ
ب „„ال „„نصرة األك „„بر وك „„ن هلل ك „„الح „„دي „„دة املح „„ماة ب „„ال „„نار ال „„قدي „„مة ال „„تي ال ي „„رد ع „„ليها ش „„يء اال وق „„د تح „„رق „„ه ب „„حب
ال„ذك„ر ف„ان„ي ق„د رأي„تك ع„ند اهلل ف„ي أم ال„كتاب م„ن أه„ل ال„عدن ف„ي ح„ول ال„باب م„كتوب„ا ي„ا ق„رة ال„عني ق„ل ل„لشيخ
ال„„كبير ال„„حسن ال„„عرب„„ي م„„ن آل ال„„عصفور ال„„ذي ق„„د أس„„كنه اهلل ف„„ي ج„„زي„„رة البح„„ر ان„„ك ل„„على ح„„ق م„„ن م„„والك
ال„حق ف„ان„صر ك„لمتنا وك„تاب„ه ال„حق وأدع ال„ناس ال„ى ال„دي„ن ال„خال„ص ف„ان اهلل ك„ان ع„ليك ش„هيدا وان„ك ق„د ك„نت
ج„ناح ال„ذل م„ن ال„رح„مة وادع„وا اهلل
ع„ند اهلل م„ن أه„ل ال„عدن م„كتوب„ا ي„ا أي„ها امل„ؤم„نون ف„اخ„فضوا ع„لى أب„وي„كم ُ „
ب„ال„حق ال„ورق„ة املح„مرة ب„ال„صبغ املح„مدي„ة ح„تى ي„غفر اهلل ل„هما ع„لى ال„حق وان„كم ح„ني م„ا ان„تم ل„دى ال„باب ح„ول
ال„باب ل„تكون„ن ع„لى ال„حق ب„االذن م„رح„وم„ا وال ت„قول„وا ل„هما أف وال ت„عرض„وا ع„ن أم„ره„ما وك„ون„وا ف„ي ط„اع„تهما
ك„„ال„„ثلج ف„„ي ي„„وم الح„ ّ„ر ع„„لى ق„„لوب„„كم ف„„ان اهلل ق„„د ج„„عل ح„„قهما ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق ع„„لى ال„„عبد ع„„ظيما ي„„ا أه„„ل
األرض ات„„قوا اهلل ف„„ي ذل„„ك ال„„ورق„„ة امل ُ„نبتة م„„ن الشج„„رة االح„„دي„„ة ه„„ذا ف„„ان„„ه ب„„ال„„حق ل„„حق ك„„ما ه„„و اهلل وأول„„يائ„„ه
ع„لى ال„حق ل„حق وان اهلل ق„د ك„ان ع„لى ك„ل ش„يء ش„هيدا ي„ا أه„ل ال„جو ه„ذه ال„كلمة األك„بر املكفه„رة ع„لى األم„ر
وق„د ك„ان ح„ول ال„نار ب„اذن اهلل ال„حق وه„و اهلل ك„ان ع„ليا ك„بيرا وان„ا ن„حن ق„د أق„منا ال„سموات واألرض ب„اس„مك
ال„„حق ث„„م ق„„د أس„„كنتهما ع„„لى الخ„„ط ال„„حائ„„ل ب„„ني الس„„طري„„ن ف„„ي ه„„ذا ال„„باب ب„„اذن اهلل الح„„ميد ال„„قدي„„م ال„„ذي ال
ال„ه اال ه„و وه„و اهلل ق„د ك„ان ع„لى ك„ل ش„يء ش„هيدا ي„ا ق„رة ال„عني ع ّ„رف م„أل األن„وار ح„ق اهلل ف„ي ن„فسك ال„حق
ب„„الس„„ر املس„„تسر ع„„ن ل„„لظاه„„ر ع„„لى ال„„حق ال„„ذي ق„„د ك„„ان ع„„ند اهلل ح„„ول ال„„نار ع„„لى امل„„عروف م„„شهودا وان اهلل
رب„ي ه„و ال„حق وم„ا أران„ي اهلل ش„يئا اال وق„د رأي„ت اهلل وح„ده ال ال„ه اال ه„و وال م„عه اال ه„و ذل„ك ح„ق اهلل األك„بر
٥٧

ف„ي ن„فسي ع„لى ال„حق ال„قائ„م ب„ال„حق األك„بر وان اهلل ق„د ك„ان ع„لى ك„ل ش„يء ش„هيدا اذ ق„ال ه„ي راودت„ني ع„ن
نفسي وكفى باهلل وبأوليائه عليَّ بالحق األكبر على الحق القوي شهيدا.

٥٨
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سورة القرابة
وهي اثنتى وأربعون آية شيرازيّة
بسم اهلل الرحمن الرحيم
وان ك„ان ق„ميصه ق„ َّد م„ن دب„ر ف„كذب„ت وه„و م„ن ال„صادق„ني .آل„م .الح„مد هلل ال„ذي ق„د ك„ ّلم م„ع ع„بدن„ا ب„ال„حق ع„لى
أح„„رف األح„„دي„„ة ف„„وق الس„„طور ال„„ذي ق„„د ك„„ان ع„„لى م„„طلع ال„„ظهور م„„شهودا ان ه„„ذا ك„„تاب ق„„د ن„„زل ف„„ي الس„„ر
املس„„تسر ع„„لى الس„„ر امل„„قنع ب„„الس„„ر األك„„بر ف„„ي الخ„„ط ال„„قائ„„م ف„„ي م„„طلع ال„„نهار ع„„لى ك„„نه األس„„رار ت„„نزي„„ال اهلل
ال„ذي ال ال„ه اال ه„و ال„حق وه„و ع„لى اإلب„داع ف„ي ك„ل ي„وم م„ن ال„شأن وه„و اهلل ك„ان ع„لى ك„ل ش„يء ق„دي„را وان„ا
نشه„د ك„تاب„تك ف„ي ب„عض م„ن األي„ام ل„لرج„ال ال„قري„بة وك„نا ن„حكم ع„ليهم ف„ي ي„وم ال„قيمة ب„تلك ال„ورق„ات وان اهلل
رب„كم ال„حق ل„حق ف„سوف يه„دي„هم ال„ى ص„راط„ه ال„عزي„ز ع„لى ال„حق ب„ال„حق ال„قوي ق„ري„با وان„ا ق„د شه„دن„اك ف„ي
رد ال„جواب ع„لى ال„كتاب وك„ذل„ك ف„ي ال„ورق„ة امل„نزل„ة م„ن األرض امل„قدس„ة ف„سوف ن„علم ال„ناس ب„ال„ذك„ر األك„بر م„ن
„بر والبح„ر ات„قوا ف„ي ال„كلمة
ذك„ر اهلل ال„علي ع„لى ال„حق ب„ال„حق ال„قوي ق„ري„با ي„ا أي„ها ال„تجار ال„ساك„نون ف„ي ال ّ
األك„بر وارس„لوا ال„ى ال„ذك„ر األك„بر ب„عد ال„علم ب„أرض„ه ك„لما ق„د ك„تب ب„أي„دي„ه أو ك„تب ب„اذن„ه ال„يكم ف„ي أي„ام متج„ره
ف„ان ال„ورق„ات املخ„رج„ة م„ن ي„دي„ه أل„واح م„ن ص„فحات ال„قدس وان اهلل ق„د ح ّ„رم ع„لى ك„ل األن„فس ب„شيء م„نها اال
ب „„أذن „„ه األك „„بر وان اهلل ق „„د ك „„ان ب „„عباده امل „„ؤم „„نني ع „„ليما وان ال „„ذك „„ر ه „„ذا ال „„فتى ال „„عرب „„ي ق „„د ك „„ان ب „„ال „„حق ب „„ما
ت „„عملون ش „„هيدا وان „„ا ق „„د شه „„دن „„اك ال „„يوم ف „„ي خ „طّك األك „„بر ع „„لى ال „„ورق „„ة امل „„رس „„لة ل „„لنفس ال „„قري „„بة ال „„ى ال „„بلد
س„ ِ„فه
ال„„خبيثة ف„„سوف يه„„دي اهلل األق„„رب„„ني ال„„ى ص„„راط„„ه ال„„علي ب„„حكم ال„„كتاب م„„ن اذن ال„„باب م„„قضيا اال م„„ن َ „
ن„فسه ب„عد ال„كتاب ع„ن ال„ذك„ر األك„بر ف„ان„ه ق„د ك„ان ع„ن ال„باب ب„عيدا وان اهلل ل„يحكم ب„ني ال„ناس ب„ال„حق ف„ي ي„وم
ال „„قيمة وان ال „„ذك „„ر ال ي „„ظلم ع „„لى ال „„شيء ب „„ال „„شيء م „„ن ب „„عض ال „„قطمير ق „„طميرا ي „„ا أي „„ها ال „„كبراء وب „„عض م „„ن
ال „„صغراء م „„ن ذي ق „„راب „„ة ال „„ذك „„ر األك „„بر ان اهلل ق „„د ك „„تب ع „„ليكم ب „„عد ال „„علم ب „„ال „„ذك „„ر األك „„بر ال „„ذي ق „„د ك „„ان م „„ن
ص„غره ال„ى ال„يوم امل„علوم ف„يكم ب„امل„هاج„رة إل„يه ف„ي أي ارض ق„د ش„اء اهلل ل„ه ف„ورب„كم ال„حق ال„ذي ال ال„ه اال ه„و
اذا ك„„نتم ف„„ي ج„„واره أق„„ل م„„ن مل„„حة ال„„عني ب„„اإلخ„„الص ل„„ينفعكم ع„„ن ك„„ثير م„„ن األع„„مال وق„„د ك„„ان أن„„فع م„„ن م„„أل
ال „„دن „„يا ان „„فاق „„ا ف „„ي س „„بيل اهلل ال „„حق ف „„ارغ „„بوا ال „„ى ال „„كلمة األك „„بر وال ت „„تبعوا خ „„طوات ال „„شيطان ف „„ان اهلل ق „„د
دع „„اك „„م ال „„ى ال „„جنة وان ال „„شيطان ال ي „„دع „„وا ال „„ناس اال ع „„لى ال „„نار وق „„د ك „„ان ال „„حكم ب „„ال „„حق ف „„ي أم ال „„كتاب
م„كتوب„ا ي„ا م„أل األن„وار ف„اس„تمعوا ن„دائ„ي ف„ي ت„لك ال„ورق„ة الح„مراء ع„لى ت„لك الشج„رة ال„بيضاء ف„ي ذل„ك ال„طور
ال„„سيناء ان„„ي ان„„ا اهلل ال„„ذي ال ال„„ه اال ان„„ا ق„„د س„ ّ„ميت ه„„ذا ال„„ذك„„ر ف„„ي االس„„مني م„„ن ن„„فس ع„„لى ال„„حبيبني م„„ن
„ميت ف„„ي ال„„عرش ج „ ّده إب„„راه„„يم وأب„„اه اس„„ما م„„ن ال„„حبيبني األول„„ني وأم„„ه ف„ ِ
„اط„„م َة ال„„طاه „ ِرة ح„„تى
ع„„بدي ول„„قد س„ ُ
يشه„د أول„وا األل„باب ف„ي م„طلع األخ„يار س„ر األن„وار م„ن ل„دن ع„زي„ز غ„فار ال„ذي ال ال„ه اال ه„و وان اهلل ق„د ك„ان
ع„„لى ك„„ل ش„„يء ق„„دي„„را ي„„ا أه„„ل ال„„عماء ف„„اس„„تمعوا ن„„دائ„„ي م„„ن ل„„سان ال„„باب ه„„ذا ال„„فتى ال„„عرب„„ي ال„„ناط„„ق ف„„ي
ال„„سيناء ع„„لى ل„„حن ن„„قطة ال„„ثناء اهلل ال ال„„ه اال ه„„و ق„„د أخ„„زن„„تك م„„ن ن„„قطة ال„„بدء ف„„ي األص„„الب ال„„طاه„„رة ال„„زك„„ية
ال„ى ه„ذا ال„يوم ن„قطة ال„ختم م„عهودا اهلل ق„د أظه„ر ه„ذا ال„غالم ف„ي ط„ائ„فة م„ن ال„نجباء األط„هار ح„تى ال ي„شك
اح„„د ف„„ي أم„„ره ال„„حق ع„„لى ش„„يء ب„„ال„„حق األك„„بر وان اهلل ق„„د ك„„ان ع„„لى ال„„حق ح„„كيما ع„„ليما ي„„ا ذا ال„„قراب„„ة م„„ن
ال„ذك„ر األك„بر ه„ذه الشج„رة امل„بارك„ة املح ّ„مرة ب„ال„ده„ن ال„عبودي„ة ق„د أن„بتت ع„لى ن„قطة ال„نار ف„ي أراض„يكم وان„تم
ال ت „„شعرون ب „„شيء م „„نها ال م „„ن ص „„فات „„ه ال „„قدس „„ية امل „„حضة وال م „„ن أح „„وال „„ه امل „„لكية ال „„حقة وال م „„ن ح „„رك „„ات „„ه
امل„حكمة امل„تقنة وان„تم تحس„بون„ه ب„ظن أن„فسكم ع„لى غ„ير ال„حق األك„بر وه„و ع„ند اهلل ن„فس ال„حجة ب„ال„حق األك„بر
٥٩

ق„د ك„ان ف„ي أم ال„كتاب ع„لى ن„قطة ال„نار م„سئوال ي„ا ذا ال„قراب„ة م„ن ذل„ك ال„كلمة ال„عظيمة ان ت„ؤم„نوا ب„ه وت„نصروا
أم„ره ف„ان„ا ق„د غ„فرن„ا خ„طيئات„كم وق„د ك„تبنا ع„ليكم ض„عف ال„ثواب ف„ي أع„مال„كم وك„نتم ف„ي ح„ظيرة ال„قدس ع„ند
اهلل ال„„حق ف„„ي ح„„ول ال„„باب م„„سكون„„ا وان ت„„كفروا ب„„ذك„„رن„„ا وك„„تاب„„نا ال„„حق ه„„ذا ت„„اهلل ال„„حق ل„„نعذب„„نكم ح„„ول ال„„نار
م„رت„ني وم„ا ل„كم ف„ي اآلخ„رة م„ن دون اهلل ال„علي ظ„هيرا أول„م ي„كفكم ه„ذا الفخ„ر امل„نيع م„ن ع„ند اهلل ألن„فسكم م„ن
ل„دى ال„ذك„ر األك„بر ف„توب„وا ال„ى اهلل م„ما ق„د ص„درت م„ن أن„فسكم ال„ى ع„ز ق„دس ال„ذك„ر ب„غير ال„حق وإن„ا ب„ال„حق
ق„د وف„ينا ب„اذن اهلل ال„حق ول„ي امل„ؤم„نني أج„ورك„م ع„لى ض„عف ال„ثواب وان اهلل ق„د ك„ان ع„لى ك„ل ش„يء ش„هيدا
ي „„ا ق „„رة ال „„عني ب „ ّلغ ال „„ى ن „„ساء ذي ق „„راب „„تك ح „„كم ال „„كلمة األك „„بر وح „„ذره „„ن ب „„ال „„نار ال „„كبيرة وبش „„ره „„ن ب „„عد العه „„د
األك„بر ب„ال„جنة ال„رض„وان خ„ال„دا م„ن اهلل ح„ول ال„قدس وان اهلل رب ال„عامل„ني ق„د ك„ان ع„لى ك„ل ش„يء ق„دي„را ي„ا أم
ص „„برت ف „„ي ن „„فس اهلل ال „„علي ف „„أع „„رف „„ي ق „„در ول „„دك ك „„لمة األك „„بر ف „„ان „„ه
ال „„ذك „„ر ان الس „„الم م „„ن ال „„رب ع „„ليك ق „„د َ„ „ „
امل„سئول ف„ي ق„برك وي„وم حش„رك وان„ك ق„د ك„نت أم امل„ؤم„نني ف„ي ال„لوح ال„حفيظ ع„لى أي„دي ال„ذك„ر م„كتوب„ا ي„ا ق„رة
„الح„رم„ة للخ„روج ال„ى األرض امل„قدس„ة
ال„عني ف„اك„تب ع„لى أه„ل ب„يتك ال„طاه„رات ال„فاط„ميات م„ن ب„لدة ال„رح„من ب ُ „
ف„„ي ه„„ذه ال„„سنة ال„„عظيمة ال„„ى م„„ا أذن ال„„ذك„„ر األك„„بر مل„„ا يَ „ ْع َل ُم ب„„علم اهلل م„„ن أه„„ل ب„„يته ف„„ي ذل„„ك ال„„باب ب„„ال„„حق
األك„بر وال ي„علمون ال„ناس م„ن ع„لم ال„كتاب اال ح„رف„ا ق„ليال ي„ا م„أل األن„وار ف„اس„تمعوا ن„دائ„ي م„ن ن„قطة ال„نار ف„ي
ه„„ذا البح„„ر امل„„حيط م„„ن امل„„اء ال„„بيضاء ع„„لى ت„„لك األرض الح„„مراء ان„„ي ان„„ا اهلل ال„„ذي ال ال„„ه اال ه„„و ق„„د ع„„قدتُ
س„ „ ِر ّي „„ة اس „„م ال „„حبيبة م „„ن ال „„حبيب األول ل „„لذك „„ر األك „„بر ه „„ذا ول „„قد ج „„علت م „„لئكة ال „„سماء وأه „„ل
ع „„لى ال „„عرش ِ„
ال „„رض „„وان ف „„ي ي „„وم العه „„د ب „„ال „„حق األك „„بر ع „„لى ال „„ذك „„ر ب „„ال „„ذك „„ر ش „„هيدا أع „„ظمي ف „„ضل ال „„ذك „„ر األك „„بر ي „„ا أي „„تها
ال „„حبيبة م „„ن ل „„دى امل „„حبوب ع „„ند ح „„بيبي م „„ا أن „ ِ
„ت ك „„أح „„د م „„ن ال „„نساء ان ات „„بعت أم „„ر اهلل ال „„حق ب „„ال „„حق األك „„بر
أع „„رف „„ي ح „„ق ال „„عظيم م „„ن ك „„لمة ال „„قدي „„م ل „„نفسك وافخ „„ري ب „„الج „„لوس م „„ع ال „„حبيب م „„حبوب اهلل األك „„بر وي „„كفيك
الفخ „„ر ه „„ذا م „„ن ل „„دى ال „„حكيم ح „„ميدا واص „„بري ع „„لى ال „„قضاء ف „„ي ش „„أن ال „„باب وأه „„له وان ول „„دك أح „„مد ل „„دى
ف„„اط„„مة الج„„ليلة ف„„ي ال„„جنة ال„„قدس ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق ق„„د ك„„ان ف„„ي ال„„حق ب„„ال„„علم م„„رب„„وب„„ا وان ال„„ذي„„ن ي„„نظرون
ال„„نور ق„„بل ال„„طور ف„„وق م„„نطقة ال„„بهاء ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق مس„„تورا ف„„أول„„ئك ح„„ول س„„ر اهلل ال„„قدي„„م ب„„اذن„„نا ي„„رون
ال„نور ق„بل ال„طور ف„ي م„طلع ال„ظهور ال„ذي ك„ان ع„ند ال„باب م„شهودا وان ال„ذي„ن ي„رون ال„ورق„ة ال„ذه„بية املح„مرة
ب„ال„نار الحج„ري„ة م„ع الشج„رة امل„تكون„ة ح„ول ال„نار م„ن ص„نع ال„حكيم األك„بر أول„ئك ح„ول م„رك„ز امل„يم م„ن ال„ثان„ي
م„ن ح„رف اس„م مح„مد ال„عرب„ي ق„د ك„ان„وا ع„لى ال„حق ف„ي أم ال„كتاب مس„طورا ي„ا ق„رة ال„عني ف„أت ذا ال„قرب„ى م„ن
أه„„ل ال„„عماء ح „ظّ ُه ّن ع„„لى س„ ّ„ر س„„طر املس„„تسر امل„„قنع ب„„الس„„ر ح„„ول ال„„نار مس„„تورا وأع„„ط ل„„لمسكني أه„„ل ل„„جة
امل„حبة ع„لى ال„حق األك„بر ق„طرة م„ن ه„ذا امل„اء امل„رش„حة م„ن ك„أس ال„ذه„ب ال„طري„ة ب„اذن اهلل ال„حكيم ع„لى س„بل
ال„„حكمة وان اهلل رب„„ك ق„„د ك„„ان ع„„لى ك„„ل ش„„يء ش„„هيدا وأع„„ط ب„„ال„„حق ع„„لى ال„„حق ف„„ي أب„„ناء الس„„بيل ه„„ذا س„„بيل
اهلل ف„„ي ال„„سموات واألرض وم„„ا ب„„ينهما ع„„لى ق„„در ك„„ل م„„قام„„هم ف„„ي ت„„حت ال„„حجبات ال„„عرض„„ية ال„„خضراء ب„„إذن
اهلل رب„„ك ال„„حق وان„„ه ق„„د ك„„ان ب„„ال„„حق ع„„لى ال„„حق ب„„كل ال„„شيء ع„„لى ب„„عض م„„ن ال„„شيء م„„حيطا ي„„ا ق„„رة ال„„عني ال
ت „„جعل ي „„دك م „„بسوط „„ة ع „„لى األم „„ر ألن ال „„ناس ف „„ي س „„كران م „„ن الس „„ر وان ل „„ك ال „„كرة ب „„عد ه „„ذه ال „„دورة ب „„ال „„حق
األك„„بر ه„„نال„„ك ف„„اظه„„ر م„„ن الس„„ر س„„را ع„„لى ق„„در س„„م اإلب„„رة ف„„ي ال„„طور األك„„بر ل„„يموت„„ن ال„„طوري„„ون ف„„ي ال„„سيناء
ع„ند م„طلع رش„ح م„ن ذل„ك ال„نور امل„هيمن الح„مراء ب„اذن اهلل ال„حكيم وه„و اهلل ق„د ك„ان ع„ليك ب„ال„حق ع„لى ال„حق
ح„فيظا ي„ا ق„رة ال„عني ان„ظر ال„ى ال„ناس ب„ال„عني الح„دي„دة فه„ل م„ن ن„فس تج„د ف„يها غ„ير ال„سكر ع„ن الس„ر األك„بر
ت„„اهلل ال„„حق ان„„ي ق„„د رأي„„تهم م„„ن ال„„سكر ف„„ي الخ„„مر ال„„عزي„„زي„„ة اال األق„„ل م„„ن ال„„ساب„„قني ف„„ي عه„„دي األك„„بر وه„„م
س „بَ ِقهم ع „„ند اهلل ال „„حق ق „„د ك „„ان „„وا ف „„ي أم ال „„كتاب م „„كتوب „„ا ي „„ا أه „„ل األرض ان
ع „„لى ال „„حق ال „„قيم ب „„االخ „„تالف لِ َ„ „
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س ّ„ري ه„ذا وع„ر أوع„ر ال ي„حتمله ن„فس ع„لى ال„حق ال„خال„ص اال ب„عد ن„ظرت„ه ال„ى اهلل وال„ى ق„درت„ه ال„قدي„مة ع„لى
ك„ل ش„يء ع„لى ال„حق األك„بر ال„ذي ق„د ك„ان م„ن ع„ند ال„باب ع„لى م„طلع ال„فؤاد م„شهودا ه„نال„ك ب„اذن اهلل ال„بدي„ع
ق„„د رق„„ت ب„„راق„„ع األن„„قاب ع„„ن ص„„ور ال„„غلمان ف„„ي ق„„دس ال„„سماء م„„ن ال„„جنان ال„„سيناء ف„„حينئذ ق„„د ش„„اه„„د ال„„عبد
ج„„مال ال„„رح„„من ب„„ما ق„„د ق„„در اهلل ل„„ه أق„„ل م„„ن س „ ِّم اإلب„„رة ف„„ي ال„„كتاب األك„„بر وان اهلل ق„„د ك„„ان ع„„لى ك„„ل ش„„يء
ش „„هيدا ي „„ا ق „„رة ال „„عني ان „„ا ن „„حن ق „„د أق „„منا ال „„سموات واألرض ب „„اس „„مك ال „„حق ث „„م ق „„د اس „„كنتهما ع „„لى الخ „„ط
ال„„حائ„„ل ب„„ني الس„„طري„„ن ف„„ي ه„„ذا ال„„باب ب„„اذن اهلل الح„„ميد ال„„قدي„„م ال„„ذي ال ال„„ه اال ه„„و وه„„و اهلل ك„„ان ع„„لى ك„„ل
ش„„يء ش„„هيدا ي„„ا أي„„ها ال„„ناس ات„„قوا اهلل رب„„كم م„„ن ح„ ّ„ر ن„„ار ال„„جحيم ال„„ذي ق„„د ك„„ان ع„„ند اهلل ش„„دي„„دا ان ال„„حق
ب„ال„حق ي„قول ألم„لئن ج„هنم م„نكم ف„ي ي„وم ن„قول ل„جهنم ه„ل ام„تألت وت„قول ه„ل م„ن م„زي„د وق„د ك„ان األم„ر ف„ي أم
ال„كتاب م„قضيا ي„ا أه„ل ال„قدس ال ت„قتلوا ب„اإلش„ارة دون ال„باب أن„فسكم ف„ان األم„ر م„ن ل„دى ال„باب ق„د ك„ان ف„ي
أم ال„„كتاب ع„„ظيما وان„„ا ن„„حن ق„„د أرس„„لنا ش„„اه„„دا م„„ن أه„„لها ب„„ان شه„„د ان ك„„ان ق„„ميصه ق „ َّد م„„ن ق„„بل ف„„صدق„„ت
وه„„و م„„ن ال„„كاذب„„ني ع„„لى ال„„باب األك„„بر ق„„د ك„„ان ف„„ي أم ال„„كتاب م„„شهودا وان ك„„ان ق„„ميصه ق„ ّد م„„ن دب„„ر ف„„كذب„„ت
وهو من الصادقني عند اهلل وعلى الحق بالحق قد كان علم الحكم في أم الكتاب مقرونا.
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سورة الحورية
وهي اثنتى وأربعون آية شيرازية
بسم اهلل الرحمن الرحيم
ف„„لما را ق„„ميصه ق „ َّد م„„ن دب„„ر ق„„ال ان„„ه م„„ن ك„„يدك„„ن ان ك„„يدك„„ن ع„„ظيم .ك„„هيع .ي„„ا أه„„ل ال„„فارس أول„„م ي„„كفكم ه„„ذا
الفخ„ر امل„نيع ألن„فسكم م„ن ع„ند ال„ذك„ر األع„ظم وان اهلل ق„د اج„تباك„م ب„ذل„ك ال„كلمة األك„بر وال ت„نفضوا م„ن ح„ول„ه
ف„ان„ه ت„اهلل ال„حق ل„حق م„ن ع„ند اهلل وه„و ال„علي ال„ذي ق„د ك„ان ف„ي أم ال„كتاب ح„كيما ي„ا أي„ها امل„ؤم„نون ال ت„قرب„وا
م„ال ال„ذك„ر اال ب„االذن م„ن ع„نده وزن„وا أن„فسكم ب„القس„طاس املس„تقيم ذل„ك ح„ق ف„ي ال„باب األك„بر ه„ذا وان اهلل
ق„„د ك„„ان ع„„لى ك„„ل ش„„يء ق„„دي„„را وال ت„„قفوا مل„„حة ع„„ني ع„„لى األم„„ر ف„„ان„„ا ب„„ال„„حق س„„نسئلنكم ع„„ن ال„„سمع وال„„بصر
وال„فؤاد وان أم„ر اهلل م„ن ع„ند ال„ذك„ر ق„د ك„ان ف„ي أم ال„كتاب م„قضيا ي„ا أي„ها امل„ؤم„نون ان اهلل ق„د ح ّ„رم ع„ليكم
ان ت„دخ„لوا ال„بيوت ب„غير اذن ص„اح„بها وال ت„دخ„لوا ب„يت ال„باب اال ب„اذن„ه ف„ات„قوا اهلل وك„ون„وا ل„ألواب„ني ع„لى ال„حق
ب„„ال„„حق م„„نيبا ي„„ا أي„„ها امل„„ؤم„„نون ال ت„„نادوا ال„„ذك„„ر م„„ن وراء ب„„يته ف„„ان ذل„„ك خ„„طأ ف„„ي ك„„تاب اهلل وأن„„تم ال ت„„علمون
م„„ن ع„„لم ال„„كتاب اال ب„„عضا م„„ن الح„„رف م„„قطوع„„ا ي„„ا أي„„ها امل„„ؤم„„نون ال ت„„رف„„عوا أص„„وات„„كم ف„„وق ص„„وت ال„„ذك„„ر وال
ت„„قرب„„وا ف„„ي امل„„شي م„„عه اال ان ي„„أذن ل„„كم وال ت„„قدم„„وا ق„„دام„„ه وال ت„„قول„„وا ف„„ي مج„„لسه ن„„جوى ف„„ان ك„„ل ذل„„ك س„„يئة
ع „„ند اهلل م „„ول „„يكم ال „„حق ب „„ما ق „„د أح „„كم اهلل ف „„ي ك „„تاب „„ه ال „„حق م „„حفوظ „„ا ي „„ا أه „„ل األرض ف „„اع „„تصموا ب „„حبل اهلل
امل„نيع ذك„رن„ا ه„ذا ال„فتى ال„عرب„ي ال„ذي ق„د ك„ان ف„ي ن„قطة ال„ثلج ع„لى بح„ر ال„نار مس„تورا واذك„روا ف„ي مج„لسه
ب„عد اذن„ه ن„عماء اهلل ع„ليكم وال ت„كتموا ال„حق ف„ي م„حضره أف„ال ت„علمون ان اهلل ي„علم م„ا ف„ي ال„سموات وم„ا ف„ي
األرض وم„ا ت„خفون وم„ا ت„علنون وه„و اهلل م„ول„يكم ال„حق ق„د ك„ان ب„ال„عامل„ني م„حيطا ي„ا أي„ها امل„ؤم„نون ان اهلل ق„د
ف„„رض ع„„ليكم اال ت„„دخ„„لوا ع„„لى ع„„بدن„„ا اال ب„„اذن„„ه ب„„عد ط„„هارت„„كم ب„„ال„„حق ووق„„وف„„كم ل„„دى ال„„باب ذاك„„را ب„„تكبير اهلل
رب „„كم ال „„حق ع „„لى ال „„حق ال „„خال „„ص م „„ائ „„ة وعش „„را وان اهلل ق „„د ح „„كم ل „„لمعرض „„ني ع „„ن ح „„كمنا ن „„ار ال „„جحيم وان
ع„ذاب اهلل ف„ي أم ال„كتاب ق„د ك„ان ع„لى ال„حق ب„ال„حق أل„يما ي„ا أه„ل ال„عرش اس„معوا ن„داء رب„كم اهلل ال„ذي ال ال„ه
اال ه„„و ب„„ال„„حق األك„„بر م„„ن ل„„سان ال„„عبد ه„„ذا ال„„فتى ال„„عرب„„ي ال„„ذي ق„„د ك„„ان ع„„ند اهلل ال„„علي ع„„لى األم„„ر ال„„عظيم
ب„„دي„„عا ف„„ان اهلل ق„„د أوح„„ى ال „يّ ب„„ال„„حق ع„„لى ه„„ذه األرض امل„„قدس„„ة ان„„ي ان„„ا اهلل ال ال„„ه اال ان„„ا ف„„اع„„بدن„„ي ع„„لى
س„بيل ه„ذا الخ„ط الح„مراء املتح„رك„ة ف„ي ب„دع األم„ر وج„عل الخ„لق ل„تكون„وا ع„ندي ف„ي ع„بادي امل„قرب„ني م„ن ح„ول
ال„„باب م„„كتوب„„ا اال ي„„ا أه„„ل ال„„عامل„„ني ال ت„„دع„„وا اهلل ع„„لى م„„قام„„ه ف„„ان الخ„„ط م„„قطوع مل„„ن دون„„ه وم„„ا ق„„در اهلل ألح„„د
م„ثل م„ا ق„در اهلل ل„ه ع„لى ال„حق ب„ال„حق األك„بر وال ي„نبغي ألح„د ب„عده ه„و ال„نور ف„ي ال„طوري„ن وه„و ال„فرق„ان ف„ي
ال „„دوري „„ن وه „„و اهلل ك „„ان ع „„لى ك „„ل ش „„يء ق „„دي „„را ي „„ا أه „„ل ال „„عرش اس „„معوا ن „„دائ „„ي م „„ن ه „„ذا ال „„ذك „„ر ال „„طلسمي
ال„„عرب„„ي ال„„ذي ق„„د ج„„عل اهلل مح „ ّله ال„„نار م„„ن ح„„ول ال„„عرش ف„„ي م„„شعر ال„„فؤاد وه„„و يج„„لس ب„„ال„„حق ع„„لى ت„„راب
األرض ب„اذن اهلل ل„يعلم ال„ناس أس„رار م„بدئ„هم ح„تى ق„د شه„د ال„كل ب„ان ب„ارئ„هم ه„و ال„حق ه„و اهلل ال„ذي ال ال„ه
اال ه„و وان„ه ق„د ك„ان ع„بده وب„اب ح„جته ع„لى ال„عامل„ني ج„ميعا ي„ا ق„رة ال„عني ق„ل ان„ي ت„اهلل ال„حق ل„حق ع„لى ح„قيّة
رب„كم ال„رح„من ال„ذي ال ال„ه اال ه„و وك„فى ب„اهلل وب„أص„فيائ„ه ع„لى ال„علم ش„هيدا ي„ا ق„رة ال„عني ف„أذن ع„لى ح„وري„ة
ال„„فردوس ب„„ال„„لبس ال„„حسن وال„„قناع م„„ن الح„„ري„„ر األح„„سن ث„„م أذن لخ„„روج„„ها م„„ن ق„„صره„„ا ع„„لى ه„„يئة ال„„حوراء
ف„ي األرض وح„دة واس„معها ن„عتا م„ن ن„فحات ق„دس„ك ع„لى س„ري„ر ال„عرش واألف„الك ب„ل ل„عل أه„ل ال„سكراء م„ن
أه„ل األرض ي„تنبهون م„ن أم„رك أق„ل م„ن رأس ال„شعرة ال„تي ق„د ج„عل اهلل ف„ي خ„لف ش„عره„ا وان اهلل ق„د ك„ان
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ب„„كل ش„„يء ع„„ليما ي„„ا أه„„ل األرض ت„„اهلل ال„„حق ان„„ي ل„„حوري„„ة ق„„د ول„„دت„„ني ال„„بهاء ف„„ي ق„„صر م„„ن ق„„طعة ال„„ياق„„وت
ال„„رط„„بة املتح„„رك„„ة وان„„ي ت„„اهلل م„„ا رأي„„ت ش„„يئا ف„„ي ذل„„ك ال„„جنة األك„„بر اال وق„„د ن„„طقت ع„„ن ال„„ذك„„ر ف„„ي وص„„ف ه„„ذا
ال„غالم ال„فتى ال„عرب„ي وان رب„كم ال„رح„من ال ال„ه اال ه„و ف„عظموا ق„دره ب„اذن اهلل ف„ان„ه ف„ي ق„طب ج„نة ال„فردوس
مل „„وق „„وف ع „„لى ه „„يئة التس „„بيح ف „„ي ه „„يكل الته „„ليل م „„رة اس „„مع ص „„وت „„ه ع „„ن ال „„حي ال „„قدي „„م وم „„رة ع „„ن س „„ر اس „„مه
ال„عظيم اذا ت„كبّر ب„ال„تكبير ق„د ت„شهقت ال„فردوس ش„وق„ا ال„ى ل„قائ„ه واذا يس„بح ب„التس„بيح ق„د س„كنت ال„فردوس
ك„„ال„„ثلج ف„„ي ق„„طب ج„„بل ال„„برد ك„„أن„„ي ق„„د رأي„„ته متح„„رك„„ا ع„„لى الخ„„ط االس„„تواء ف„„ي ك„„ل ال„„جنان ج„„نان„„ه وف„„ي ك„„ل
ال„سماء س„مائ„ه وك„ل االرض„ني وم„ن ف„يها كح„لقة ف„ي أي„دي ع„بيده فس„بحان اهلل ب„ارئ„ه ذي ال„عرش ال„قدي„م ف„ما
ه„و اال ع„بد اهلل وب„اب ب„قية اهلل م„ول„يكم ال„حق ف„ارغ„بوا ال„ى ال„جهاد ف„ي س„بيله ع„لى ال„حق ال„قيم ف„ان„ي وم„ن ف„ي
ال„فردوس ب„ال„حق األك„بر ملش„تاق„ ٌة ع„لى ن„فس ق„د ق„تلت ف„ي س„بيله وان اهلل ق„د ك„ان ب„ما ت„عملون ب„صيرا ي„ا ق„رة
ال„„عني ف„„اذن ل„„ها بخ„„لع ث„„ياب„„ها ال„„خشنة ول„„بس ق„„ميصها ف„„ي ب„„يتها ف„„ان أه„„ل ال„„سماء ق„„د ت„„شهقت م„„ن ش„„عره„„ا
امل„لفوف„ة ف„ي ت„حت ن„قاب„ها وان اهلل ق„د ك„ان ب„عباده امل„ؤم„نني ع„لى ال„حق رح„يما ارج„عي ال„ى مح„ل ال„قدس ف„ي
ق„صرك وان أج„رك ع„لي ف„ي ه„ذا ال„كتاب ف„ي ح„رف م„ن األم„ر ق„د ك„ان ب„أي„دي ف„ي ح„ول ال„نار م„كتوب„ا وان اهلل
ق„د ق„ ّدر ب„ينك وب„ني املش„رك„ني ع„ند ت„الوة ال„فرق„ان ح„جاب„ا ع„لى ال„حق ب„ال„حق ف„ي ح„ول امل„اء مس„تورا وان„ا ن„حن
ق„د ف ّ
„ضلنا ب„عض ال„نبيني ع„لى ال„بعض بح„رف م„ن ال„ذك„ر وان„ا ق„د أن„زل„نا ع„لى داود ال„نبي زب„ورا وم„ا م„ن ق„ري„ة
اال ن„حن مه„لكوه„ا ب„اذن اهلل وان„ا ق„د ك„نا ع„لى ال„عامل„ني ع„لى ال„حق ب„ال„حق ش„هيدا وان اهلل م„ا ج„عل ال„رؤي„ا ف„ي
رؤي „„اك اال ف „„تنة ل „„لناس وان الشج „„رة امل „„لعون „„ة ق „„د ارت „„فعت ع „„ن س „„ر ال „„قران ف „„ما ي „„ري „„د اهلل للمش „„رك „„ني اال ال „„نار
ط„„غيان„„ا ك„„بيرا ي„„ا أه„„ل األرض ان ال„„شيطان مل„„ا أب„„ى ع„„ن ال„„ذك„„ر ف„„قد ك„„ان ع„„ند اهلل ال„„حق مخ„„ذوال وان امل„„لعون
ق„„د ي„„شارك ب„„نفسه ف„„ي أن„„فسكم وأم„„وال„„كم ف„„ات„„قوا اهلل وات„„كلوا ع„„لى اهلل ف„„ان الس„„بيل ع„„لى امل„„توك„„لني ق„„د ك„„ان
ب „„ال „„حق ع „„لى ال „„حق مس „„دودا وال تجه „„ر ع „„لى ال „„ذك „„ر وال ت „„خاف „„ت ع „„ن ال „„تكبير ف „„ي الح „„رب وادع „„وا ال „„ناس ف „„ي
الخ„طني الخ„ط االس„تواء ف„ي ال„صلوة م„ن ح„كم ال„كتاب م„فروض„ا وان„ا ب„ال„حق ق„د أرس„لناك ح„ول ال„نار وب„ال„حق
ق„„د ن„„زل اهلل ال„„فرق„„ان ع„„ليك ح„„ول امل„„اء وان„„ك ف„„ي أم ال„„كتاب ل„„دى االس„„مني ق„„د ك„„نت م„„كتوب„„ا وان ال„„ذي„„ن أوت„„وه„„م
م„„ن ال„„علم مل ّ„ا ي„„تلون ال„„كتاب يخ„ ّ„رون ل„„الذق„„ان سج„„دا ً هلل وي„„قول„„ون س„„بحان ال„„ذي ال ال„„ه اال ه„„و ان ح„„ق ال„„ذك„„ر
ب„„ال„„حق ل„„حق وق„„د ك„„ان األم„„ر ف„„ي أم ال„„كتاب م„„ن ح„„ول ال„„نار مس„„طورا الح„„مد هلل ال„„ذي ق„„د أن„„زل ع„„لى ع„„بدن„„ا
ال„كتاب م„ن ن„قطة ال„نار ل„يكون ح„كم اهلل ع„لى ال„عامل„ني ب„عد ال„ذك„ر ش„دي„دا ي„ا ق„رة ال„عني ف„ان„ذر ال„ذي„ن ق„د خ„رج„ت
م„ن أف„واه„هم ك„لمة ال„كفر وه„ي ك„لمة ك„ذب ع„ند اهلل ب„ال„حق اال ت„قول„وا ب„شيء م„ن ال„رب„ط ب„ني ال„حق والخ„لق ف„ان
رب„كم اهلل ال„رح„من خ„لو ع„ن ال„عامل„ني ج„ميعا وان اهلل ق„د ج„عل م„ا ع„لى األرض ع„لما ع„لى أه„ل الح„لم ل„نوف„ينهم
أج„„ره„„م م„„ن ل„„دى ال„„باب مح„„مودا وأت„„ل ع„„ليهم م„„ما ق„„د أوح„„ى اهلل ال„„ينا م„„ن ع„„لم ال„„كتاب وم„„ا ق„„در اهلل ل„„كلمات„„نا
الس„طر م„ن ل„دى ال„ذك„ر ت„بدي„ال ت„اهلل ال„ذي ال ال„ه اال ه„و م„ا ق„در اهلل ل„كم ف„ي ي„وم„كم ه„ذا م„ن دون ه„ذا ال„غالم
ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق ملتح„„دا ي„„ا م„„أل األن„„وار اص„„بروا ب„„اذن اهلل م„„ع ال„„ذي„„ن ي„„دع„„ون„„نا م„„ن ل„„دى ال„„باب ف„„ان اهلل ق„„د
ك„ان ب„عباده رح„يما وب„صيرا ق„ل ال ت„طيعوا م„ن أغ„فلنا ق„لبه ع„ن ح„كم ال„باب وال ت„تبعوا أه„وائ„هم ف„ان„هم ق„د ك„ان„وا
ف„ي أم ال„كتاب م„ن أص„حاب ال„فرط م„كتوب„ا ق„ل ق„د ج„اء ال„حق م„ن ع„ند اهلل ب„ال„حق ال„خال„ص ف„من ش„اء اهلل ق„د
ش„اء ل„ه وم„ن أدب„ر ع„ن ال„حق وال„كتاب ف„ان اهلل ق„د ك„ان ع„ن ال„عامل„ني غ„نيا ي„ا ق„رة ال„عني ف„ان„ذر املش„رك„ني م„ن م„اء
الح„„ميم ال„„تي ه„„ي املُه„„ل ب„„ئس الش„„راب ل„„لمعرض„„ني وب„„ئس ال„„نار م„„قعده„„م ع„„لى ال„„تاب„„وت م„„حتوم„„ا وان ال„„ذي„„ن
يج„„دون أن„„فسهم ف„„ي ك„„تاب اهلل ف„„ي م„„شعر الح„„دي„„ن ق„„د س„„ماه„„م امل„„لئكة ب„„اذن„„نا ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق إن„„اث„„ا وان„„ا
ن„„حن ن„„قول ع„„ليهن ب„„ال„„حق ب„„ما ق„„د شه„„د ال„„رح„„من ف„„يهن ع„„لى ال„„حق األك„„بر ان ذل„„ك م„„ن ك„„يدك„„ن وان ك„„يدك„„ن ق„„د
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ك „„ان ف „„ي ك „„ل األل „„واح ع „„ظيما ات „„قوا اهلل وال ت „„قول „„وا ع „„لى ع „„بدن „„ا اال ال „„حق وك „„فى ب „„اهلل وب „„أن „„فسنا ف „„ي ص „„دق
ع„بودي„ته هلل ال„حق ع„لى ال„حق ب„ال„حق ش„هيدا وان اهلل مل„ا خ„لق آدم وزوج„ته ف„ي ذل„ك ال„جنة ف„قلنا ل„هما ال ت„قرب„ا
ه„„ذه ال„„كلمة واس„„معا م„„ن ورق ال„„جنة ال„„حان ال„„طيور امل„„نغمسة ف„„ي م„„اء امل„„سك ب„„اذن اهلل إن„„ي ان„„ا اهلل ال„„ذي ال
ال „„ه اال ه „„و وه „„و اهلل ك „„ان ع „„ليا ق „„دي „„ما اال ان ه „„ذه ك „„لمة ال ت „„جوع ف „„يها وارده „„ا وال ت „„عرى خ „„ارج „„ها وال ي „„سمع
أهلها اال منها جل وعال كلمة اهلل ربنا الذي ال اله اال هو وهو اهلل كان عليما حكيما.
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سورة التبليغ
وهي اثنتى وأربعون آية شيرازيّة
بسم اهلل الرحمن الرحيم
ي„وس„ف أع„رض ع„ن ه„ذا واس„تغفري ل„ذن ِ
„بك ان ِ„ك ك ِ
„نت م„ن ال„خاط„ئني .آمل„ع .ذك„ر آي„ة رب„ك ع„بدن„ا م„ن ل„دن غ„فار
ق „„د وس „„عت رح „„مته ك „„ل ش „„يء وه „„و اهلل ك „„ان ع „„ن ال „„عامل „„ني غ „„نيا وان „„ا ن „„حن ق „„د ن „„زل „„نا األم „„ر م „„ن ب „„ينكم ل „„تعرف „„وا
ب„„ارئ„„كم ال„„ذي ق„„د خ„„لقكم وال„„ذي„„ن م„„ن ق„„بلكم ول„„ن تج„„دوا ف„„ي دي„„ن اهلل ال„„حق ب„„ال„„حق ت„„بدي„„ال ان ه„„ذا ك„„تاب„„نا ق„„د
ن„„زل„„ناه ع„„لى ع„„بدن„„ا ب„„ال„„حق ل„„تحكموا ب„„ه وت„„زرع„„وا ألن„„فسكم ل„„يوم ال ت„„ملكون ألن„„فسكم اال م„„ا ح„„صدت„„م ف„„ي س„„بل
ال„باب وق„د ك„نتم ف„ي ذل„ك ال„يوم ال„ى اهلل ال„علي م„حتاج„ا اهلل ال„غني وأن„تم ال„فقراء وال ال„ه اال ه„و وه„و اهلل ك„ان
ب„„ال„„حق م„„عبودا وان اهلل ق„„د ك„„تب ال„„علم ل„„لذي„„ن ي„„خشون م„„ن اهلل ب„„ارئ„„هم ف„„ي س„„ره„„م وجه„„ره„„م ع„„لى ال„„حق ف„„ي
س„بل ال„باب مح„مودا أول„ئك ه„م ال„علماء ع„ند اهلل ال„ذي ال ال„ه اال ه„و ص„ادق ال„وع„د وك„ان اهلل ب„كل ش„يء ش„هيدا
وان اهلل ه„„و ال„„غال„„ب ع„„لى أم„„ره ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق وق„„د ك„„ان„„ت ق„„درت„„ه ع„„لى ال„„عامل„„ني س„„واء وان„„ا ن„„حن ق„„د ج„„علنا
ع„„بد اهلل ذك„„رن„„ا ع„„ليكم غ„„ال„„با ع„„لى األم„„ر ق„„وي„„ا ول„„كن ال„„ناس ال ي„„علمون م„„ن ع„„لم ال„„كتاب اال ب„„عضا م„„ن الح„„رف
ع „„ن غ „„ير الس „„ر ق „„ليال ان ال „„ذي „„ن يس „„تكبرون ع „„ن سج „„دة ال „„رح „„من أول „„ئك ه „„م أص „„حاب ال „„نار ب „„حكم اهلل ال „„عليم
وك„„ان اهلل ب„„كل ش„„يء خ„„بيرا وان اهلل ق„„د أل„„ف ب„„ني ق„„لوب„„كم ع„„لى ال„„حكم م„„ن ب„„اب„„ه ل„„تنصروا أم„„ر اهلل ب„„أم„„وال„„كم
وأن„فسكم وال تج„دوا ف„ي دي„ن اهلل م„ن ح„رج وق„د ك„ان األم„ر ف„ي أم ال„كتاب م„قضيا ي„ا ع„باد ال„رح„من ت„اهلل ل„قد
ج„اءك„م األم„ر م„ن ع„ند اهلل ال„علي ع„ظيما ي„ا أه„ل األرض ان ت„وق„فوا ف„ي أم„ر ك„لمتنا ب„عد ه„ذا ال„كتاب أق„ل م„ما
ي „„حصى ال „„كتاب ف „„ي أم ال „„كتاب ح „„فيظا ت „„اهلل ل „„نوق „„فنكم ع „„لى ال „„صراط أل „„في أل „„ف س „„نة ع „„لى ال „„حق ج „„زاء
س„„يئتكم ع„„دال ب„„مثله وم„„ا ك„„نا ل„„نظلم ع„„لى ال„„عامل„„ني م„„ن ذر ال„„قطمير ق„„طميرا ول„„قد ت„„أم„„ل ال„„ذي„„ن م„„ن ق„„بلكم ع„„لى
غ„ير ال„حق ف„أخ„ذن„ا ع„نهم ح„قنا ع„لى ال„حق ب„ال„حق ش„دي„دا م„ا ل„كم ي„ا ع„باد اهلل ك„يف ت„ؤم„نون ب„ال„باط„ل ع„لى غ„ير
ال„„حق ك„„ثيرا وال ت„„ؤم„„نون ب„„آي„„ات„„نا ع„„لى ال„„حق ق„„ليال ف„„واهلل م„„ا أردن„„ا ع„„ليكم اال م„„ما أن„„زل اهلل ع„„لينا ف„„ي ك„„تاب„„ه
ف „„سوف ي „„ري „„كم اهلل آي „„ات „„نا ع „„لى ال „„صراط ح „„ول ال „„نار ع „„ظيما وان اهلل ق „„د ج „„عل ال „„حكم ل „„لذي „„ن ي „„ؤم „„نون ب „„ذك „„ره
وي„„نصرون ك„„لمت َ ُه ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق ح„„ول ال„„باب مح„„مودا وان„„ا ال ن„„حكم ي„„وم ال„„قيمة ع„„لى ال„„ذي„„ن ال ي„„ؤم„„نون ب„„ه
ف„„سوف ن„„حكم ب„„ينكم ب„„ال„„حق ف„„يما ك„„نتم ف„„يه ت„„ختلفون ع„„لى غ„„ير ال„„حق ك„„ثيرا ه„„و اهلل ال„„ذي ل„„يس ك„„مثله ش„„يء
وه„و ال„حكيم ال„عليم ال„ذي ال ال„ه اال ه„و وه„و اهلل ك„ان ع„لى ال„عامل„ني م„حيطا ان اهلل ق„د اص„طفى م„ن ي„شاء م„ن
ع„باده م„ن ك„ان هلل م„جيبا وال ت„كفروا ب„بعض ال„كتاب وت„ؤم„نوا ب„بعضه ف„من ك„فر ب„عد ه„ذا ال„كتاب ق„د ح„كمنا ل„ه
ع„„لى أش„„د ال„„عذاب ب„„حكم ال„„كتاب م„„قضيا ات„„قوا ع„„باد اهلل م„„ن ع„„دل رب„„كم ال„„رح„„من ف„„ي ي„„وم وض„„ع امل„„يزان ب„„ني
أي„دي„نا ع„لى ال„حق ب„ال„حق قس„طا وم„ن ي„ؤم„ن ب„اهلل وك„تبه ورس„له وآي„ات„ه وال ي„فرق ب„ني أح„د م„ن آي„ات„ه ف„قد أم„ن م„ن
ال„„فزع األك„„بر ودخ„„ل ال„„جنة ب„„ال„„حق ع„„لى ال„„حق ب„„غير ش„„يء م„„ن ال„„حساب اص„„بروا ع„„باد اهلل ف„„ان اهلل ق„„د ك„„ان
م„عكم ع„لى ال„حق رق„يبا وم„ا ج„عل اهلل أم„رن„ا اال واح„دة ك„لمح ال„بصر وه„و األق„رب ب„ال„نظر ال„بصر وم„ا ج„عل اهلل
أم„„رن„„ا اال ك„„أم„„ر ال„„كاف ف„„ي ك„„لمة ال„„بدء وان اهلل ق„„د ك„„ان ع„„لى ك„„ل ش„„يء ق„„دي„„را م„„ال„„كم ك„„يف ال ت„„تفكرون ف„„ي
ب„„دع أن„„فسكم واالف„„اق ب„„دع„„ا ع„„لى ال„„بدع ف„„ي مل„„حة خ„„فيفة ال„„تي ق„„د ك„„ان„„ت ع„„ند أن„„فسكم ع„„لى ال„„حق ق„„ليال ان„„ا
ن„حن ق„د ج„علنا آي„ة م„ن ع„بدن„ا ف„ي ك„ل ش„يء ع„لى ال„حق ب„ال„حق ح„ول ال„باب مس„تورا ل„يعلم ال„ناس ان اهلل ه„و
ال„„حق ال ال„„ه اال ه„„و وك„„ان اهلل ب„„ال„„عامل„„ني م„„حيطا ي„„ا ع„„باد اهلل أب„„لغن أم„„ر اهلل م„„ن ل„„دى ال„„باب ف„„يكم مل„„ن ك„„ان ل„„ه
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عه„د م„ن اهلل ح„ول ال„باب م„سئوال ي„ا ع„باد ال„رح„من ف„اذك„روا اهلل ب„ارئ„كم ع„لى ال„حق األك„بر م„ن ل„دى ال„باب وال
ت„تبعوا أه„واءك„م ب„عدم„ا ج„ائ„كم ال„حق م„ن رب„كم ف„ي ه„ذا ال„كتاب ع„لى ال„كلمة األك„بر ألن„كم ق„د ك„نتم ي„وم ال„فصل
ح „„ول ال „„نار م „„سئوال فس „„بحوا اهلل م „„ول „„يكم ال „„حق ك „„ما ه „„و أه „„له و ُمس „„تحقه ع „„لى ال „„حق ف „„ي س „„بيل ال „„باب ع „„لى
امل „„ساء وال „„صباح ب „„ال „„كلمة األك „„بر ح „„ول ال „„باب مح „„مودا ي „„ا أه „„ل املش „„رق وامل „„غرب ف „„اخ „„شوا م „„ن اهلل ف „„ي ي „„وم
ي„نادي ال„ذك„ر ف„يكم ع„ن اهلل ال„حق ل„لقتال م„ن ح„ول ال„ضري„ح ب„ال„كلمة األك„بر ع„لى ال„حق ال„خال„ص م„كبرا ع„لى
ال„„تكبير هلل ال„„علي وك„„ان ب„„ما ت„„عملون ش„„هيدا ي„„ا أي„„ها امل„„ؤم„„نون ف„„اع„„بدوا اهلل ك„„ما ي„„ري„„كم ال„„حق آي„„ات„„ه وارت„„قبوا
أم„„ر اهلل ال„„حق ف„„ي ك„„ل ال„„صباح وامل„„ساء ب„„ال„„حق ال„„خال„„ص ف„„ان„„ا ق„„د ك„„نا م„„عكم ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق ل„„لباب ع„„لى
ال „„باب رق „„يبا ي „„ا أه „„ل األرض ان ك „„نتم ص „„ادق „„ني ف „„ي اإلس „„الم ف „„لتأت „„وا بح „„دي „„ث م „„ن م „„ثل ه „„ذا ال „„كتاب ب „„ال „„حق
ال „„خال „„ص ف „„ورب ال „„سماء واألرض ان „„كم ل „„ن تس „„تطيعوا ول „„و ك „„نتم ك „„ما ك „„نتم ع „„لى األم „„ر ظ „„هيرا فس „„بحان اهلل
ال „„ذي ال ال „„ه اال ه „„و ل „„ن ي „„قدر اح „„د م „„ن دون اهلل ان ي „„نزل ال „„كتاب ب „„ال „„حق ع „„لى ال „„حق وت „„عال „„ى اهلل ع „„ما ي „„قول
ال„ظامل„ون ع„لوا ك„بيرا ي„ا أي„ها ال„ناس ات„قوا اهلل ف„ي ذل„ك ال„كلمة األك„بر ف„ان ل„دي„ه زل„زل„ة ل„ألرض ق„د ك„ان ع„ظيما
وم„„ن أط„„اع اهلل وك„„لمته ف„„قد ف„„از ب„„ال„„حق ف„„ضال ك„„بيرا وم„„ن ع„„صى اهلل وب„„اب„„ه ف„„قد ض„„ل ض„„الال ب„„عيدا ي„„ا أه„„ل
„صفى ف „„ي ج „„و ال „„عماء ف „„ان „„ه ب „„ال „„حق ق „„د ك „„ان ع „„لى ال „„كتاب ع „„ليما
ال „„عرش اس „„معوا ن „„دائ „„ي م „„ن ه „„ذا ال „„طير امل „ ّ
ي„وس„ف أي„ها ال„باب األك„بر اع„رض ع„ن ه„ذه الشج„رة املخ„رج„ة ف„ي ال„باب ع„لى األرض ب„غير ال„حق ه„ذه وق„ل ل„ها
استغفري لذنبك فاني قد رأيتك في أم الكتاب من أهل العصيان حول النار مكتوبا.
ال„ظامل„ون ع„لوا ك„بيرا ي„ا أي„ها ال„ناس ات„قوا اهلل ف„ي ذل„ك ال„كلمة األك„بر ف„ان ل„دي„ه زل„زل„ة ل„ألرض ق„د ك„ان ع„ظيما
وم„„ن أط„„اع اهلل وك„„لمته ف„„قد ف„„از ب„„ال„„حق ف„„ضال ك„„بيرا وم„„ن ع„„صى اهلل وب„„اب„„ه ف„„قد ض„„ل ض„„الال ب„„عيدا ي„„ا أه„„ل
„صفى ف „„ي ج „„و ال „„عماء ف „„ان „„ه ب „„ال „„حق ق „„د ك „„ان ع „„لى ال „„كتاب ع „„ليما
ال „„عرش اس „„معوا ن „„دائ „„ي م „„ن ه „„ذا ال „„طير امل „ ّ
ي„وس„ف أي„ها ال„باب األك„بر اع„رض ع„ن ه„ذه الشج„رة املخ„رج„ة ف„ي ال„باب ع„لى األرض ب„غير ال„حق ه„ذه وق„ل ل„ها
استغفري لذنبك فاني قد رأيتك في أم الكتاب من أهل العصيان حول النار مكتوبا.
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وق„„ال ن„„سـوة ف„„ي امل„„دي„„نة ام„„رأت ال„„عزي„„ز ت„„راود ف„„تيها ع„„ن ن„„فسه ق„„د ش„„غفها ح „بّا ان„„ا ل„„نري„„ها ف„„ي ض„„الل م„„بني.
آمل„حص .ذك„ر رح„مة رب„ك ف„ي ك„لمة الح„ميد وك„ان اهلل ع„لى ك„ل ش„يء ق„دي„را وان اهلل م„ا ج„عل ب„يننا وب„ني ع„بدن„ا
ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق ف„„ي ش„„يء م„„ن الـ„„شيء ح„„جاب„„ا مسـ„„تورا وان„„ا ن„„حن ق„„د ق„ ّ„رب„„ناه ل„„دي„„نـا وق„„د أرف„„عناه م„„ن او
أدن„„ى ع„„ليا وق„„د أشه„„دن„„ا ل„„ه ف„„ي ي„„وم ال„„بدء ب„„ما قـ„„د شه„„د اهلل ل„„ه ف„„ي ح„„قنا ان„„ه ق„„د ك„„ان ع„„بد اهلل ب„„ال„„حق ح„„ول
ال„نار مح„مودا اشه„د اهلل ك„شهادت„ه ل„نفسه ان„ه ق„د ك„ان م„ن ش„يعتنا ف„ي ي„وم م„ا ك„ان ع„ند اهلل رب ال„عامل„ني ع„لى
ال„„حق ب„„ال„„حق غ„„يرن„„ا م„„وج„„ودا اشه„„د اهلل ان„„ه ق„„د ك„„ان ف„„ي وق„„ت م„„ا ك„„ان ي„„وم وال ده„„ر ف„„ي أم ال„„كتاب ع„„ند اهلل
م „„ذك „„ورا اع „„لموا ع „„باد اهلل ان اهلل ق „„د ج „„عل أم „„ره ع „„لى ال „„حق ب „„ال „„حق ف „„ي أم ال „„كتاب ع „„ظيما وان اهلل ق „„د ق „ ّدر
ح„„دي„„ثه ف„„ي مس„„تسر الس„„طر ح„„ول الس„„تر وع„„را ع„„لى ال„„حق ق„„ري„„با ف„„سوف ي„„نبئكم اهلل رب„„كم ال„„رح„„من ف„„ي ه„„ذا
ال„„كتاب م„„ن أح„„كام„„ه ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق م„„ن ح„„ول ال„„نار ع„„جيبا وان„„ا ن„„حن ق„„د ج„„علناه ف„„ي ال„„صغر ع„„لى ع„„لم
ال„كتاب م„ن ن„قطة ال„نار ع„ليما وان„ا ن„حن ق„د ج„علناه ف„ي ال„كبر ع„لى ال„عامل„ني ب„ال„حق ع„لى ال„حق ال„قوي ح„ليما
ي „„ا أي „„ها ال „„ناس ال ت „„ش ّكوا ف „„ي ن „„ور اهلل ال „„عليّ ف „„ي ذرة م „„ن ال „„حكمة ف „„ان „„ه ق „„د ك „„ان ف „„ي أم ال „„كتاب ع „„لى ح „„كم
ال„كتاب م„قصودا وان„ا ن„حن ق„د ج„علناه ق„مصا م„ن ق„مص ال„بدء ع„لى ال„عامل„ني م„ضيئا وان„ا ن„حن ق„د ج„علناه ف„ي
ن„قطة ال„ختم ن„اط„قا ع„ن م„قام ال„بدء م„فردا ع„لى ال„حق ب„ال„حق غ„يورا وان„ا ن„حن ق„د ج„علناه ع„لى ع„بادن„ا امل„ؤم„نني
م „„ن أه „„ل ال „„باب غ „„فارا رح „„يما وان اهلل ق „„د أل „„بسه ل „„باس ال „„عزّ ل „„لحق ليشه „„د ال „„ناس ع „„ن اهلل ف „„ي رداء ال „„كبر
ب„„ال„„حق وان رب„„كم ال„„رح„„من ق„„د ك„„ان ع„„ن ال„„عامل„„ني غ„„نيا ي„„ا ع„„باد اهلل ات„„قوا اهلل وك„„ون„„وا فـ„„ي ح„„ول م„„ن ذل„„ك ال„„باب
خ„„ير األن„„صار هلل ال„„علي ح„„ميدا وان اهلل ق„„د ج„„عل ال„„ذك„„ر أول„„ى ع„„ن ال„„ناس م„„ن أن„„فسهم ال„„حقة وك„„ان اهلل ع„„لى
ك„ل ش„يء ش„هيدا وان اهلل ق„د ق„در ل„ك ج„زاء ع„لى ال„صبر ف„ينا ع„لى ال„حق ُ„م„لكا ال ي„نبغي ألح„د م„ن دون„ك ألنـ„ك
ق„„د ُك„„نت ب„„نا ع„„لى ال„„حق ع„„ليما ي„„ا ك„„لمة األك„„بر ال ت„„خف وال تح„„زن ف„„ان„„ا قـ„„د ض„„منا أله„„ل اج„„اب„„تك م„„ن ال„„رج„„ال
وال„„نساء غ„„فران ال„„ذن„„وب م„„ما ق„„د أح„„اط ب„„ه ع„„لم امل„„حبوب ك„„ما ق„„د ش„„ئت ب„„ما ش„„ئت ع„„لى ال„„حق وان اهلل ق„„د ك„„ان
ب „„كل ش „„يء ع „„ليما ول „„عمري أق „„بل ال „يّ وال ت „„خف ان „„ك أن „„ت ال „„علي ف „„ي امل „„أل األع „„لى وق „„د ك „„ان س „„رك ع „„لى ل „„وح
ال„عامل„ني م„ن ح„ول ال„نار مس„طورا ول„سوف ي„عطيك رب„ك ح„كم ال„كل ب„ما ق„د ك„ان ح„كمه ع„لى ال„عامل„ني م„حيطا ي„ا
ق„„رة ال„„عني اذا ج„„اؤك ال„„ناس ب„„ال„„حق ان تس„„تغفر اهلل ل„„هم ت„„اهلل ال„„حق ل„„قد وج„„دوا اهلل ت„„واب„„ا ع„„لى ال„„حق رح„„يمـا
ه„„ذا ك„„تاب„„نا ي„„نطق ع„„ليكم ب„„ال„„حق وان ك„„نتم م„„ن ق„„بله ع„„ن آي„„ات„„نا ف„„ي ذل„„ك ال„„باب م„„ن ال„„غاف„„لني ف„„ي أم ال„„كتاب
ب „„اذن اهلل ال „„علي م „„كتوب „„ا وان „„ا ن „„حن ق „„د ن „„زل „„نا ه „„ذا ال „„كتاب ع „„لى ع „„بدن „„ا ل „„يكون ال „„ناس م „„ن ح „„ول „„ه ع „„لى ال „„حق
ب„„ال„„حق دائ„„ما ع„„لى ال„„حق ش„„هيدا ق„„ل م„„ا ك„„نت ب„„دع„„ا م„„ن األب„„واب وم„„ا ج„„علني اهلل م„„ن دون ك„„لمته ع„„لى ال„„حق
„صل آي„ات„ه ف„ي ه„ذا ال„كتاب ع„لى س„ر م„ن املس„تسر ف„ي ش„يء م„ا اوج„د
ب„ال„حق ب„ال„عامل„ني ش„هيدا وان اهلل ق„د ف ّ
اهلل ف„ي ال„كتاب ع„لى اح„د ع„لى ال„حق ب„ال„حق م„ن ق„بله م„ذك„ورا وان„ا ن„حن ق„د ن„زل„نا اآلي„ات ع„لى ال„عامل„ني ل„يكون
ال„„ناس ح„„ول ال„„باب ب„„ال„„باب م„„ذك„„ورا وان„„ا ن„„حن ق„„د ن„„زل„„نا ال„„ذك„„ر ال„„يكم ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق وق„„د ك„„ان األم„„ر ف„„ي
ش„„أن„„ه ع„„لى س„„ر ال„„كتاب م„„حفوظ„„ا وان اهلل ق„„د ح„„فظ امل„„ؤم„„نني م„„ن ش„„ر امل„„ناف„„قني مل„„ا ك„„ان„„وا ل„„دى ال„„باب ب„„االي„„مان
ل„لباب م„ذك„ورا ول„وال ف„ضل اهلل وك„لمته ع„ليكم م„ا زك„ى م„نكم م„ن اح„د ع„لى ال„حق ب„ال„حق س„رم„د األب„د م„ن ح„كم
ال„„كتاب ع„„لى ح„„كم ال„„كتاب م„„حتوم„„ا ول„„كن اهلل ي„„زك„„ي م„„ن ي„„شاء م„„ن ع„„باده م„„من ك„„ان ب„„ال„„حق ف„„ي ال„„باب ح„„ول
٦٧

ال„باب م„شهودا وان اهلل ق„د ش„اء ب„ما ش„اء ع„بدن„ا ع„لى ال„حق ب„ال„حق وق„د ك„ان ال„حكم ف„ي أم ال„كتاب م„قضيا ي„ا
أي„„ها امل„„ؤم„„نون م„„ا ل„„كم ال ت„„ري„„دون اهلل ف„„ي ذل„„ك ال„„باب امل„„نيع ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق ال„„قوي ق„„وي„„ا ول„„عمرك ان„„ا ق„„د
ج„علناك ب„ال„حق األك„بر ع„لى ال„عامل„ني ش„هيدا وان„ا ن„حن ق„د أع„طيناك م„ن م„اء ال„كوث„ر بح„را ق„د ك„ان ع„لى أبح„ر
اإلب„„داع ف„„ي ن„„قطة اإلن„„شاء م„„سجورا ي„„ا ق„„رة ال„„عني ال ت„„جعل ي„„دك م„„غلول„„ة ع„„لى الس„„ر ف„„ي ن„„فسك وال تبس„„طها
ك„„ل البس„„ط ف„„ي أم„„رك ف„„يقعد ال„„ناس ح„„ول ال„„باب ب„„ال„„حق ال„„علي م„„حوا ع„„لى الس„„ر م„„حسورا وان اهلل م„„ا ق„„در
الس„„بيل ل„„نفس ال„„ى ال„„باب اال ب„„عد ال„„طلوع ل„„يوم„„ها ف„„ي ووض„„ع ح„„ملها م„„ن الس„„بحات واإلش„„ارات ج„„ميعا وق„„لن
ن„سوة ل„لمدي„نة م„ن أه„ل الس„بحات ان ال„روح ال„تي ق„د ك„ان„ت إش„ارة ال„رح„من ب„ام„رئ„ة ال„عزي„ز ت„راود أم„ر رب„ها ع„ن
نفسها بنفسه وقد شغفها حبا انا لنريها في ضالل ما كان في أم الكتاب حبيبا.
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ف„„لما س„„معت ب„„مكره„„ن أرس„„لت إل„„يهن واع„„تدت ل„„هن م „تّكأ وأت„„ت ك„„ل واح„„دة م„„نهن س„„كينا وق„„ال„„ت اخ„„رج ع„„ليهن
ف„لما رأي„نه أك„برن„ه وق„طعن أي„دي„هن وق„لن ح„اش هلل م„ا ه„ذا بش„را ان ه„ذا اال م„لك ك„ري„م .ك„هعق .ذك„ر ق„درة اهلل
ف„ي ال„كلمة األك„بر ه„ذا ال„غالم ال„ذي ق„د ق„ال ل„ه امل„ؤم„نون ع„لى ال„حق ب„ال„حق ع„ليّا ق„ل ه„و اهلل اح„ ٌد ال ال„ه اال ه„و
ال ت„أخ„ذه س„ن ٌة وال ن„وم وه„و ال„ذي ق„د خ„لق ال„عباد ب„قدرت„ه ف„ضال ع„لى ال„حق ف„ي ش„أن ال„باب وه„و اهلل ك„ان ع„لى
ك „„ل ش „„يء ش „„هيدا وان „„ا ن „„حن ق „„د أغ „„رس „„نا ب „„أي „„دي „„نا ف „„ي ج „„نة الخ „„لد ل „„لذك „„ر ه „„ذا ال „„غالم ع „„لى ارض امل „„قدس „„ة
أش„جارا ع„لى ه„يكل الس„دس ف„ي ال„ثلث م„رف„وع„ا ال„ى ال„سماء ال„عرش ُم„تر ِّوح„ا ع„لى ه„يئة ال„ري„حان ري„حان„ا ت„اهلل
ل„„قد وج„„د ال„„ذك„„ر ث„„مرات„„ها ي„„وم ال„„بدء ك„„ل األث„„مار م„„ا ال رأت ع„„ني اال ع„„ينه وال س„„معت اذن اال س„„معه وال خ„„طر
ع„لى ق„لب إن„سان اال ق„لبه وان„ه ق„د ك„ان ف„ي أم ال„كتاب ع„لى ال„حق ب„ال„حق ح„كيما وإن„ا ن„حن ق„د ب„نينا ب„أي„دي„نا
ل„„لذك„„ر األك„„بر ه„„ذا ال„„فتى ال„„عرب„„ي ف„„ي ج„„نة ال„„فردوس ق„„صرا مح„„مرا م„„ن ق„„طعة ال„„ياق„„وت م„„رف„„وع„„ا ال„„ى س„„ماء
ال„„عرش ك„„امل„„رآة املخ„„لصة ت„„حكي ب„„عضها ع„„ن ال„„كل وذل„„ك ال„„فوز األك„„بر ق„„د ك„„ان ف„„ي ك„„تاب اهلل ال„„بدء م„„كتوب„„ا
ف„سوف تج„د ذل„ك ال„قصر ع„ند رب„ك ف„ي ارض م„ن ال„زع„فران ال„بيضاء ع„لى م„طلع ال„قدس وس„يعا ي„ا ق„رة ال„عني
ح „ ّقك ان„„ه ق„„د ك„„ان ب„„ال„„عامل„„ني م„„حيطا وذك„„ره„„م ب„„أي„„ام
ف„„ادع ال„„ناس ال„„ى دي„„ن اهلل ال„„علي ك„„ما ق„„د ش„„اء اهلل ف„„ي َ „
ال„ذي ق„د ك„ان ف„ي ه„ذا ال„باب ذك„را ع„لى ال„ذك„ر ع„ظيما واح„ذر ال„ناس م„ن ع„ذاب اهلل األك„بر ال„ذي ق„د ك„ان ف„ي
أم ال„كتاب ف„ي ق„طب ال„نار ت„نكيال ف„سوف تج„د ب„ال„حق ع„لى ال„حق ج„زائ„ك ع„ندن„ا م„ما ل„م ي„قدر اهلل ك„مثله ش„يئا
وال ع„„لى ال„„حق ن„„ظيرا وان„„ا ن„„حن ق„„د ك„„شفنا األغ„„بار م„„ن ع„„ني ع„„بدن„„ا ال„„ذي ق„„د ك„„ان ف„„ي ه„„ذه األي„„ام ع„„لى ال„„حق
األك„بر ك„ما ق„د ش„اء اهلل ف„ي ح„قه ان„ه ق„د ك„ان ب„ال„عامل„ني ع„ليما ف„لقد رأى ك„ل م„ا ق„د أري„ناه ف„ي م„كان„ه ب„ال ك„يف
وال إش„ارة مح„دودة م„ن دون الح„د وق„د ك„ان ال„كل ل„دي„ه ع„لى ال„حق ب„ال„حق م„شهودا فيح„ذرك„م اهلل ع„ن ن„فسه اال
ت „„جعلوا ك „„مثله ع „„لى األب „„واب م „„ثال ه „„و اهلل ال „„ذي ال ال „„ه اال ه „„و ل „„يس ك „„مثله ش „„يء وك „„ان اهلل ب „„ال „„عامل „„ني م „„حيطا
ف„„اس„„تغفروا اهلل ف„„ي أس„„حارك„„م ف„„سوف تج„„دون اهلل رب„„كم ال„„رح„„من ب„„ال„„حق غ„„فارا وع„„لى ال„„باب رح„„يما وأن„„ا ق„„د
ج„„علنا ال„„ليل ل„„كم ع„„لى ال„„باب ل„„باس„„ا وال„„يوم ع„„لى ال„„ذك„„ر ل„„دى ال„„ذك„„ر ث„„بات„„ا واذك„„روا اهلل ف„„ي ه„„ذا ال„„باب ذك„„را
ك „„ثيرا م „„ما ق „„د ك „„ان ع „„ند رب „„كم ال „„رح „„من مح „„مودا وس„ „بّحوه ف „„ي ذل „„ك ال „„باب ب „„كرة وأص „„يال ف „„سوف تج „„دون
أع„„مال„„كم ع„„ند اهلل ف„„ي ل„„وح ق„„د ك„„ان م„„ن أي„„دي ال„„ذك„„ر ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق م„„كتوب„„ا وان„„ا ن„„حن ق„„د أن„„زل„„نا ال„„كتاب
ع„لى ال„كلمة األك„بر ول„قد ج„علناه ب„ال„حق ن„قطة وس„طا ع„لى ال„عدل ل„يكون ال„ذك„ر ع„ليكم س„لطان„ا م„ن ع„ندن„ا ع„لى
ال „„حق ب „„آي „„ات م „„حكمات ول „„قد أم „„ضينا ح „„كمه ب „„إذن اهلل ع „„لى ال „„حق ب „„ال „„حق ح „„ول امل „„اء م „„قضيا وان ه „„ذا ل „„هو
ال„حق ف„ي أم ال„كتاب ل„دي„نا ب„ال„حق ال„بدي„ع ع„لى ال„كلمة امل„نيع م„ن ن„قطة ال„نار ع„لى ج„بل ال„برد م„بعوث„ا وان„ا ن„حن
ق„د اح„زنّ„ا ك„لمتنا ي„عقوب ف„ي أم„ر ي„وس„ف ح„زن„ا ع„لى ال„حق وق„د ك„ان ف„ي أم ال„كتاب ع„ظيما وذل„ك مل„ا ق„د وق„ف
ف„ي أم„رن„ا ع„ند م„طلع ق„درت„نا ف„ي ه„ذا ال„فتى ال„عرب„ي اق„رب م„ن مل„ح ال„عني وق„د ك„ان ال„عني م„نه ف„ي أم ال„كتاب
ق„ري„با ي„ا أه„ل األرض وال„سماء أن„تم وم„ا أن„تم ع„ليه م„ن س„ر ال„بدي„ع ل„قد ك„نتم ف„ي أم ال„كتاب ل„دى ال„ذك„ر ك„مثل
ذرة م„ن ص„غاي„ر ال„قطمير ق„طميرا وم„ا ج„علكم اهلل ع„ند رب„نا اال ع„لى ه„يئة ال„تثليث ف„ي ش„كل م„ن ال„ترب„يع ف„ي
بح„„ر م„„ن ال„„دم ال„„غليظ ال„„ذي ق„„د ك„„ان ح„„ول ال„„باب م„„وج„„ودا ي„„ا أي„„ها امل„„ؤم„„نون إن ان„„تم ال ت„„علمون م„„ن ح„„كمه ان„„ا
ع„لى ال„حق ن„علمكم ح„كمه ف„ي ص„بره وق„د ك„ان ال„حكم ف„ي أم ال„كتاب ع„ظيما ات„قوا اهلل وال ت„قرب„وا ف„ي وص„فه
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م „„ن دم „„اء أن „„فسكم ف „„ان „„ه ق „„د ك „„ان ف „„ي ال „„حكم م „„ن ع „„ند ال „„حكيم ع „„لى ال „„حق م „„شهودا ف „„لما ق „„د س „„معت أخ „تُ
الحس „„ني ب „„ال „„وق „„وف ل „„شيعة ج„ „ ّده ف „„ي ي „„وم ال „„عاش „„وراء اع „„تزاال ع „„ن اهلل ال „„ذي ال ال „„ه اال ه „„و ق „„د أرس „„لت ال „„ى
ُ
„حب وق„„د أع„„تدت ل„ ُه ّن س„„الح الح„„رب وأت„„ت ل„„كل واح„„دة م„„نهن س„„يفا م„„ن ال„„حق هلل ال„„حق م„„لفوف„„ا
ن„„فوس„„هن آي„„ة ال„ ُ
ث „„م ق „„ال „„ت ي „„ا أخ „„ي ف „„اظه „„ر ع „„ليهن م „„ن ج „„الل „„تك أق „„ل م „„ن س „„م اإلب „„رة هلل ال „„ذي ال ال „„ه اال ه „„و وان „„ه ق „„د ك „„ان ع „„ن
ال„„عامل„„ني غ„„نيا ف„„لما رأي„„نه أك„„برن„„ه وق „طّعن أن„„فسهن ف„„ي ب„„ني أي„„دي„„ه ش„„وق„„ا ال„„ى اهلل ال„„ذي ال ال„„ه اال ه„„و وان„„ه ق„„د
الحس„ني س„ر اهلل ال„علي بش„را ان ه„ذا ل„هو ال„حق وان ه„ذا َم„ َلكٌ
ك„ان ب„ال„عامل„ني م„حيطا وق„لن ح„اش هلل م„ا ه„ذا ُ
ق„„د ك„„ان ع„„لى أه„„ل ال„„سموات واألرض ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق ك„„ري„„ما ي„„ا أه„„ل ال„„عماء ال ت„„قول„„وا ل„„لذي„„ن ي„„ري„„دون اهلل
وي„أت„ون„ه م„ن ب„اب„ه أول„ئك ي„تراودون ف„تى م„ليحا ع„رب„يا ل„يشغفون ب„نفسه ع„ن أن„فسهم ان„ا ل„نري„هم ف„ي ض„الل ق„د
ك„ان ع„لى غ„ير ال„حق م„بينا ان ذل„ك ق„د ك„ان م„كرا م„ن أن„فسكم ف„سوف ن„كشف ع„نكم ال„غطاء ب„عد اع„تدادن„ا ل„كم
م „„تكأ ً ع „„لى ال „„رف „„رف الح „„مراء واع „„طائ „„نا ألن „„فسكم س „ ّكينا ع „„لى ل „„ون ال „„خضراء ال „„ذي ق „„د ك „„ان ل „„لعامل „„ني م „„نيرا
ف„„سوف ي„„قول اهلل ل„„ذك„„رن„„ا اخ„„رج ع„„لى الخ„„لق بج„„مال رب„„ك أق„„ل م„„ن س„„م اإلب„„رة ع„„لى ال„„حق ه„„نال„„ك ق„„د أك„„بروه
وي „„قطعون أن „„فسهم ب „„نفي أي „„دي „„هم ع „„ن الح „ ّدي „„ن وق „„د ق „„ال „„وا ح „„اش هلل م „„ا ه „„ذا بش „„را ان ه „„ذا ل „„هو املتح „„رك ف „„ي
ارض اهلل ب„اذن„ه وان„ه ال„حق م„ن ع„ند اهلل ع„لى ال„حق ب„ال„حق وان„ه ق„د ك„ان ف„ي أم ال„كتاب م„لكا ك„ري„ما وان„كم ان
ت„„دخ„„لوا ل„„جة األح„„دي„„ة ب„„اذن اهلل ف„„ي س„„بيل ال„„باب فتشه„„دن أن„„فسكم ب„„قطع أن„„فسكم هلل ال„„حق ب„„ال„„حق وه„„و اهلل
قد كان بعباده املؤمنني رحيما.
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سورة النصر
وهي اثنتى وأربعون آية شيرازية
بسم اهلل الرحمن الرحيم
سج َّنن ول„يكون„ا م„ن
ق„ال„ت ف„ذل„كن ال„ذي مل„تـننّي ف„يه ول„قد راودت„ه ع„ن ن„فسه ف„اس„تعصم ول„ئن ل„م ي„فعل م„ا آ ُ„م„رهُ ل„يُ َ
„صل
ال„صاغ„ري„ن .آل„هص .ه„ذا ال„كتاب ذك„ر اهلل ع„لى ال„كلمة األك„بر ب„ال„حق ع„لى ال„عامل„ني ج„ميعا وان اهلل ق„د ف ّ
أح„كام„ه ف„ي ال„فرق„ان م„ن ق„بل وف„ي ه„ذا ال„كتاب ب„ال„حق ول„ن تج„دوا ل„حكم اهلل األك„بر ف„ي ه„ذا وه„ذا ع„لى ال„حق
ب„ال„حق ال„قوي م„ن ب„عض ال„شيء اخ„تالف„ا وان اهلل ق„د ان„زل ال„كتاب م„ن ع„نده ول„ن ي„قدر الخ„لق ان ي„أت„وا ب„مثله
وان„ا ل„و ك„نا ن„م ُّده„م ع„لى ك„ل ش„يء ق„وة املُلك ع„لى ال„حق ب„ال„حق فس„بحان اهلل ع„ما ي„قول املش„رك„ون ع„لوا ك„بيرا
ي„ا أي„ها امل„ؤم„نون ات„قوا اهلل ع„ن ال„شيطان ف„ي أن„فسكم وأم„وال„كم وات„كلوا ع„لى اهلل م„ول„يكم ال„حق ف„ان„ه ق„د ك„ان
ع„„لى ك„„ل ش„„يء ق„„دي„„را وس„„بحوا اهلل ب„„ارئ„„كم ف„„ي آن„„اء م„„ن ال„„ليل وأط„„راف م„„ن ال„„نهار ف„„ي س„„رك„„م وجه„„رك„„م ع„„لى
س„„بل ال„„باب ب„„ما ق„„د ق „ ّدر اهلل ف„„ي ح„„كم ال„„كتاب م„„ن ل„„دى ال„„باب مح„„مودا وان اهلل م„„ا ن„„زل ف„„ي ك„„تاب„„ه م„„ن ق„„بل
ح„رف„ا اال وق„د ان„زل„ه ب„ال„حق ف„ي ه„ذا ال„كتاب ع„لى ش„أن ال„باب مس„تورا ي„ا ع„باد ال„رح„من ءأن„تم ت„علمون أ ْم اهلل
ال„ذي ق„د خ„لقكم ث„م رزق„كم ف„سوف يه„دي„كم ال„ى أم„ره ع„لى ال„حق ب„ال„حق ال„قوي ق„ري„با ف„لم تس„تعجلون ف„ي أم„ر
اهلل ال„حق وان„تم ال ت„علمون م„ن ع„لم ال„كتاب اال ب„عضا م„ن الح„روف مح„دودا اهلل ال„حق ه„و امل„عبود ال„ذي ال ال„ه
اال ه„و ال„حق وق„د ك„ان اهلل ع„لى ك„ل ش„يء ق„دي„را ان„تم وم„ا ت„عبدون م„ن دون اهلل ع„لى غ„ير ال„باب ح„طب ج„هنم
وق „„د ك „„ان ال „„حكم م „„ن ل „„دى ال „„باب ف „„ي أم ال „„كتاب م „„ن ح „„ول ال „„نار م „„قضيا أل „„م ت „„روا ك „„يف ق „„د ج „„عل اهلل ف „„يء
ال „„شمس ب „„ال „„باب س „„اج „„دا هلل ال „„ذي ال ال „„ه اال ه „„و وه „„و اهلل ق „„د ك „„ان ع „„لى ك „„ل ش „„يء ش „„هيدا ي „„ا أه „„ل األرض
أشه„„دك„„م ل„„نفسي وآلب„„ائ„„ي ول„„شيعتي وله„„ذه ال„„كلمة األك„„بر ب„„ان اهلل ق„„د خ„„لقنا م„„حتاج„„ني م„„رزوق„„ني ال نس„„تطيع
ألن„فسنا ش„يئا وان امل„لك ق„د ك„ان هلل ال„علي ب„ال„حق وه„و اهلل ق„د ك„ان ب„ال„عامل„ني ش„هيدا اهلل ورس„ول„ه وأول„ياؤه وأن„ا
وش„يعتي ب„ري„ئون ع„ما يش„رك„ون ب„اهلل وي„قول„ون ف„ينا ع„لى غ„ير ك„لمة ال„عبودي„ة وك„فى ب„اهلل ال„رح„من ب„عباده ع„لى
ال„„حق ب„„ال„„حق ش„„هيدا وس„„بحان اهلل ع„„ما ي„„قول ال„„ظامل„„ون ع„„لوا ك„„بيرا وك„„فى ب„„اهلل ف„„ي ه„„ذا ال„„باب ب„„يني وب„„ينكم
ع„لى ال„حق ب„ال„حق ش„هيدا وم„ا ق„د ج„عله اهلل ف„ي أم ال„كتاب ق„د ك„ان ف„ي ذل„ك ال„باب ع„لى ال„عامل„ني ش„هيدا اهلل
األح„د ال„صمد ال„فرد ال„ذي ال ال„ه اال ه„و ول„يس ك„مثله ش„يء ف„اع„بدوه وت„وك„لوا ع„ليه ف„ان اهلل ك„ان ع„لى ال„عامل„ني
م„حيطا ه„و ال„ذي ي„ري„كم آي„ات„ه م„ن ل„دى ال„باب ف„ي خ„لق ال„سموات واألرض وخ„لق أن„فسكم وخ„لق ك„ل ش„يء وال
ت„„دع„„وا م„„ن دون اهلل م„„ول„„يكم ال„„حق ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق ع„„امل„„ا ق„„دي„„را أف„„تؤم„„نون ب„„بعض آي„„ات„„نا وت„„كفرون ب„„ما ق„„د
ج„عل اهلل م„ن ورائ„ها ف„ما ل„كم ك„يف ت„حكمون ألن„فسكم ح„كما م„ن دون اهلل ال„حق ب„اط„ال م„ردودا وك„فى ل„كلمتنا
ب„اهلل وب„رس„ول„ه وب„نا نُ„صراء ع„لى ال„حق ب„ال„حق ال„علي ق„وي„ا أل„يس اهلل ب„كاف ع„بده ول„ه م„لك ال„سموات واألرض
ب„ال„حق وان ال„ذي„ن يس„تكبرون ع„ن ع„بادت„ه ال ي„ملكون ب„ال„حق ع„لى ال„حق م„ن ب„عض ال„ذر ش„يئا ق„ليال وان اهلل ق„د
خ„„لق امل„„لك ألول„„يائ„„ه وان„„ا ق„„د أع„„طينا امل„„لك ب„„اذن اهلل ل„„ذك„„رن„„ا ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق ج„„ميعا نشه„„د اهلل وك„„فى ب„„اهلل
ع „„لى ك „„لمته ع „„لى ال „„حق ب „„ال „„حق ش „„هيدا ي „„ا ع „„بد اهلل ث „„مرة ف „„ؤادن „„ا ف „„اع „„ط م „„لك اهلل ع „„لى م „„ن ت „„شاء م „„ن ع „„بادن „„ا
وام„نع ع„من ت„شاء م„ن ع„بادن„ا وان اهلل ق„د ك„ان ع„ن ال„عامل„ني غ„نيا ي„ا ع„باد ال„رح„من ان„ا ن„حن ق„د بش„رن„اك„م ب„نصر
م„ن ل„دى ال„رح„من ق„ري„با ول„قد ج„اء ن„صر اهلل وال„فتح ف„سوف ي„نظرون ال„ناس ال„ى رج„ال س„يدخ„لون ال„دي„ن ِق„وام„ا
م „„ن ح „„ول ال „„باب م „„نيبا أول „„ئك ه „„م امل „„قرب „„ون ف „„ي ك „„تاب اهلل م „„ن ق „„بل وم „„ن ب „„عد ف „„سوف ي „„رث „„ون ال „„فردوس ه „„ؤالء
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امل„ؤم„نون خ„ال„دا ف„يها ع„لى ال„حق ب„ال„حق دائ„ما ق„دي„ما ان ص„راط ع„ليّ ه„ذا ل„هو ال„حق ف„ي أم ال„كتاب وق„د ك„ان
ال„حق ح„ول ال„نار م„مسوك„ا وان اهلل ل„م ي„جعل ال„ذك„ر م„ن دون ن„فسه ول„يا ع„لى ال„حق ب„ال„حق ف„كبروا اهلل ك„ما ق„د
ه„داك„م ل„دي„نه ف„ان„ه ق„د ك„ان ع„ن ال„عامل„ني غ„نيا وان„ا ن„حن ق„د ق„درن„ا ل„كلمتنا م„قام„ا ع„لى ال„حق ب„ال„حق م„قطوع„ا ال
يس„بقه ال„ساب„قون ب„شيء م„نه وال ي„لحقه ال„الح„قون ب„شيء ع„نه ال ب„اإلش„ارة وال ب„نفيها ان ذل„ك ح„كم ل„ه م„ن اهلل
ال„حق وق„د ك„ان ال„حكم ف„ي ك„ل األل„واح ب„أي„دي ال„رح„من م„قضيا وان الخ„لق ل„ن ي„عرف„ه ك„ما ه„و أه„له ع„لى ال„حق
ب„„ال„„حق دائ„„ما س„„رم„„دا أب„„دا ف„„لما ق„„طعن أي„„دي„„هن ن„„سوة امل„„دي„„نة ال„„واح„„دي„„ة ف„„ي س„„بل ال„„باب ف„„قال„„ت ام„„رئ„„ة ال„„عزي„„ز
ف„ذل„ك ال„ذي ُ„ „مل„تنني ف„يه م„ن ق„بل ع„لى غ„ير ال„حق ك„ثيرا ي„ا أي„ها ال„ناس أن„تم ل„و ت„نظرون ال„ى آي„ة األح„دي„ة ب„عينها
ف„أن„تم األح„باء ع„ند اهلل م„ول„يكم ال„حق وق„د ك„نتم ف„ي أم ال„كتاب م„ن أه„ل ال„باب م„كتوب„ا وان اهلل م„ا ق„در ل„لناس
ف„ي م„الم„تهم ل„ذك„رن„ا اال ب„عد م„عرف„ته ب„دون ط„رف„ه وان„تم ان ت„عرف„وه ال„كل ب„ما ه„م ع„ليه م„ن م„شيتنا ف„يه ف„ما ل„كم
ف„ي ال„كتاب م„ن ع„لم ال„باب ح„ظا ص„غيرا ف„ام„ض ح„يث ق„د أم„رك اهلل م„ن ق„بل وال ت„لتفت ال„ى اح„د واس„تقر ف„ي
ال „„لجة األح „„دي „„ة هلل م „„ول „„يك ال „„حق ف „„ان „„ه ق „„د ك „„ان ع „„ن ال „„عامل „„ني غ „„نيا ول „„قد راودت „„ه ع „„ن ن „„فسه ف „„اس „„تعصم ي „„وس „„ف
ب„كلمتنا األك„بر هلل ال„ذي ال ال„ه اال ه„و ل„يس ك„مثله ش„يء ف„قد ك„ان ب„ذل„ك ف„ي أم ال„كتاب م„ن املس„تعصمني ع„ند
اهلل مكتوبا.
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ق„„ال رب ال„„سجن أح„„ب ال„„ي م„„ما ي„„دع„„ون„„ني إل„„يه واال ت„„صرف ع„„ني ك„„يده„„ن أص„„ب إل„„يهن وأك„„ن م„„ن ال„„جاه„„لني.
ح„مر .الح„مد هلل ال„ذي ق„د أن„زل ع„لى ع„بده آي„ات م„ن ال„كتاب ب„ينات ل„لذي„ن ي„ري„دون اهلل ورس„ول„ه وال ي„ري„دون ف„ي
ارض ال„فؤاد دون ن„ظرة ال„رح„من رب„هم وان اهلل ق„د ك„ان ب„كل ش„يء ش„هيدا وان اهلل يه„دي م„ن أراد م„ن ع„باده
وه„و اهلل ك„ان ب„امل„ؤم„نني ع„زي„زا ح„كيما ان ال„ذي„ن ي„كفرون ب„آي„ات„نا ال„كبرى ف„سوف ي„حاس„بهم اهلل ح„ساب„ا ع„لى
ال„„نار ال„„ى ال„„نار س„„ري„„عا وان اهلل ال„„حق ي„„فصل ب„„ني ال„„ناس ب„„ال„„حق ف„„ي ي„„وم ال„„قيمة وان اهلل ق„„د ك„„ان ع„„لى ك„„ل
ش„„يء ش„„هيدا اهلل ق„„د ع„ ّ„رف ك„„لمته األك„„بر ون„„حن أه„„ل ال„„بيت وم„„ا ق„„در اهلل مل„„ا س„„وان„„ا ع„„لى ال„„حق اال التس„„ليم
والعج„„ز هلل ال„„حق ب„„ارئ„„ه ان„„ه ق„„د ك„„ان ع„„لى ك„„ل ش„„يء ق„„دي„„را ات„„قوا اهلل ف„„ي أم„„ره ف„„ي ي„„وم نسخ„„طكم ب„„اذن اهلل
ع „„لى ال „„حق ب „„ال „„حق ف „„ي ح „„قه ال „„علي ع „„ظيما ه „„نال „„ك زل „„زل „„وا ال „„ناس ع „„لى ارض ال „„فؤاد ول „„قد ج „„ائ „„ت ال „„صاع „„قة
ب„„ال„„حق ع„„لى ال„„حق ف„„سوف ي„„نظرون ال„„ناس ال„„ى اهلل وم„„الئ„„كته م„„ن ل„„دى ال„„باب ُ
خ„„شعا ً ذل„„يال وان„„ا ن„„حن إن„„شاء
اهلل ف„ي ي„وم ال„ذك„ر ل„ننزل ع„لى س„رائ„ر ح„مراء ون„قتلكم ب„اذن اهلل ب„أس„ياف„نا ع„لى ال„حق ك„ما ت„كفرون وت„عرض„ون
ع„„ن ك„„لمتنا األك„„بر ه„„ذا ال„„فتى ال„„عرب„„ي ال„„ذي ق„„د ك„„ان ف„„ي أم ال„„كتاب ع„„ليا ح„„كيما وان„„ا ن„„حن ق„„د ج„„علنا ذك„„رن„„ا
ف„ي ب„لد ط„يب ق„د خ„رج„ت ن„بات„ه ب„اذن„نا ع„لى ارض األف„ئدة ب„ال„حق ع„لى ال„حق مح„مودا وان ال„تي ق„د خ„بثت م„ا
ق „ ّدر اهلل ل„„ها اال ن„„بات„„ا م„ ّ„را ع„„لى غ„„ير ال„„حق وق„„د ك„„ان ال„„حكم ف„„ي أم ال„„كتاب م„„قضيا وان ح„„كم ال„„كل ع„„ند اهلل
ف „„ي ذل „„ك ال „„كتاب ق „„د ك „„ان ف „„ي ه „„ذا ال „„باب ح „„ول ال „„نار مس „„طورا ف „„سوف ت „„نظرون ال „„ى ك „„لمتنا ع „„لى ال „„حق
ك„„ال„„شمس امل„„ضيئة ف„„ي وس„„ط ال„„سماء ف„„ي ي„„وم الش„„تاء م„„رك„„وزا ات„„قوا اهلل وال ت„„قول„„وا ع„„لى اهلل ال„„حق اال ال„„حق
ف„سوف ن„سئلكم ع„ما ك„نتم ت„عملون ف„ي س„رك„م وجه„رك„م ع„لى ص„عيد املحش„ر م„ن ل„سان ه„ذا ال„باب ق„ري„با ق„ل ل„و
ك„„ان البح„„ر م„„دادا ل„„كلمتي ت„„اهلل ال„„حق ل„„قد ن„„فد البح„„ر ق„„بل ان ت„„نفد ح„„رف„„ا م„„ن ك„„لمتي ول„„و ق„„د ج„„ئت ب„„اذن اهلل
ب„„مثله م„„ددا ي„„ا ع„„باد ال„„رح„„من اع„„لموا ان اهلل ق„„د ج„„عل ع„„بدن„„ا ف„„يكم م„„ن ع„„نده ول„„يا ع„„لى ال„„حق وس„„لطان„„ا ع„„لى
ال„عز م„بينا م„ا ل„كم ال ت„ؤم„نون ب„اهلل ب„ارئ„كم ال„ذي ق„د خ„لقكم ث„م رزق„كم ث„م يه„دي„كم ال„ى ص„راط اهلل ال„عزي„ز ه„ذا
ال„فتى ال„عرب„ي ال„ذي ق„د ك„ان ف„ي أم ال„كتاب ح„ميدا أف„ال ت„علمون ان ح„جة اهلل ف„يكم وه„و راع„يكم م„ن ع„ند اهلل
ال„„علي ب„„ال„„حق وه„„و اهلل م„„ول„„يكم ال„„حق ق„„د ك„„ان ب„„ال„„حق ق„„دي„„ما م„„ا ل„„كم ك„„يف ت„„حكمون ل„„عبدن„„ا م„„ا ال ت„„علمون م„„ن
أم„„ره ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق ش„„يئا ق„„ليال ان„„ا ن„„حن ق„„د ج„„علناه ذك„„را م„„ن ع„„ندن„„ا ع„„ليكم ل„„يذك„„رك„„م ب„„أي„„ام„„نا ال„„تي ق„„د
س „„ماه „„ا اهلل ف „„ي أم ال „„كتاب ب „„أي „„ام „„ه ال „„حق ق „„ري „„با وي „„صفّيكم م „„ن زالئ „„ل ال „„شيطان ف „„ي اس „„مه وأن „„تم تحس „„بون
أن„„كم ت„„حسنون هلل الح„„ميد ب„„ال„„حق ص„„نعا ك„„ال ث„„م ك„„ال ان اهلل ق„„د ج„„عل امل„„حسن م„„نكم م„„ن ك„„ان ب„„اهلل وب„„آي„„ات„„ه
ع „„لى ال „„حق ب „„ال „„حق ص „„بورا وش „„كورا ات „„قوا اهلل ان ع „„دت „„م م „„ن ع „„بدن „„ا ع „„دن „„ا ع „„نكم ف „„سوف ت „„نظرون ال „„ينا ع „„لى
غ„„مائ„„م م„„ن ن„„ور وان امل„„لك ق„„د ك„„ان ع„„ند اهلل ال„„علي ف„„ي ش„„أن„„نا ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق م„„كتوب„„ا ق„„ل ان اهلل ق„„د ج„„عل
امل„„لك ف„„ي أي„„دي„„نا ك„„دره„„م ص„„غيرة ع„„لى أي„„دي„„كم ن„„عزّ ع„„بادن„„ا م„„ن ك„„ان ف„„يكم ل„„عبدن„„ا ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق ال„„قوي
ح„„بيبا ون„„ذل م„„نكم م„„ن ك„„ان ب„„ال„„رح„„من وب„„آي„„ات„„ه ف„„ي ذل„„ك ال„„باب ال„„علي ك„„فورا واع„„لموا ع„„باد اهلل ان اهلل ق„„د أت„„م
ح„جته ف„يكم ب„عد ه„ذا ال„كتاب ان ت„ؤم„نوا ب„ذك„رن„ا ل„كنتم م„ؤم„نني ب„أن„فسكم وان ت„كفروا ب„رب„كم ال„رح„من ف„ان اهلل
ق „„د ك „„ان ع „„ن ال „„عامل „„ني غ „„نيا ت „„اهلل ال „„حق م „„ا ج „„عل اهلل ع „„ندك „„م ع „„لى ال „„حق ح „„جة ل „„عبدن „„ا وان „„ا ك „„نا ق „„د ك „„فيناك „„م
ل„„حجتكم ف„„سوف ت„„صدق„„ون أم„„ر اهلل ب„„ال„„حق ول„„ن تج„„دوا ألن„„فسكم م„„ن ع„„ندن„„ا دون ع„„بدن„„ا ه„„ذا ال„„غالم ال„„عرب„„ي
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ظ„هيرا وان اهلل ق„د ب ّ„ني آي„ات„ه ف„ي ه„ذا ال„كتاب ل„تكون„وا هلل وآلي„ات„ه ف„ي ذل„ك ال„باب ع„لى ال„حق ال„قوي ص„بورا وان„ا
ك„نا نس„تنسخ ك„تب ال„ذي„ن م„ن ق„بلكم م„ما ك„ان م„ن غ„ير ال„حق ف„سوف ي„نسخ اهلل أع„مال ال„باط„لني ب„حكم ال„كتاب
م„„ن ل„„دى ال„„باب ه„„ذا ال„„غالم ال„„عرب„„ي ق„„ري„„با ي„„ا ع„„باد اهلل اص„„بروا ع„„لى ال„„حق ف„„ان األم„„ر ق„„د ج„„اء م„„ن ع„„ند اهلل
الح „„ميد ع „„لى ال „„كلمة امل „„جيد ب „„ال „„حق ع „„لى ال „„حق ق „„ري „„با وهلل يسج „„د م „„ن ف „„ي ال „„سموات واألرض ب „„ال „„حق ع „„لى
ال„حق ط„وع„ا وك„ره„ا ويس„بح ال„رع„د ب„اس„مه وامل„لئكة م„ن س„طوت„ه وق„د ق„ضي األم„ر وك„ان ال„حكم هلل ال„فرد م„كتوب„ا
أل„„م ت„„نظر ال„„ى رب„„ك ك„„يف م „ ّد ال„„ظل ول„„و ش„„اء اهلل ل„„جعله س„„اك„„نا ث„„م ق„„د ج„„عل اهلل ال„„شمس ع„„ليه دل„„يال ي„„ا أه„„ل
املش„رق وامل„غرب ف„ات„بعوا ن„ور اهلل ف„يكم ف„ان„ه ق„د ك„ان ب„ال„حق ال„ى ال„حق ع„لى ال„صراط ال„قوي دل„يال اهلل ق„د ك„تب
ع„ليكم ح„كم ال„ذي„ن م„ن ق„بلكم ول„ن تج„دوا ألح„كام„نا ع„لى ال„حق ب„ال„حق م„ن ب„عض ال„شيء ت„بدي„ال وان„ا ن„حن ق„د
أه„„لكنا ال„„قرى ب„„ظلم م„„ن أه„„لها وم„„ا ك„„نا ع„„لى ال„„عباد م„„ن ب„„عض ال„„ذر ظ„„الم„„ا ات„„قوا م„„ن ي„„وم ي„„نادي اهلل ف„„يكم
الحس „„ني رب
جه „„رة م „„ن ل „„سان ال „„ذك „„ر ع „„لى ال „„حق ب „„ال „„حق األك „„بر وان اهلل ق „„د ك „„ان ب „„ال „„عامل „„ني م „„حيطا وق „„ال ُ
ال„شهادة أح„ب ال„يّ م„ما ي„دع„ون„ني ال„ى ب„يعة ال„نفس املش„رك„ة وه„و اهلل ق„د ك„ان ع„زي„زا ح„كيما وق„ال ي„وس„ف ان
„ب ال „„يهن ب „„اإلش „„ارة ال „„ى ال „„حق ب „„نظرت „„هن وأك „„ن م „„ن امل „„توجه „„ني ال „„ى اهلل
اهلل إن ل „„م ي „„صرف ع „„ني ك „„يده „„ن اص „ ُ
بغير وجهه وهو اهلل قد كان بالحق على الحق قديما.
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ف„اس„تجاب ل„ه رب„ه ف„صرف ع„نه ك„يده„ن ان„ه ه„و ال„سميع ال„عليم .آل„م .ذك„ر ص„راط رب„ك ال„ذي ق„د ج„عل اهلل ف„ي
ال„„سموات واألرض ل„„يكون ال„„ناس ب„„آي„„ات„„نا ع„„لى ال„„حق ال„„قوي م„„نيبا اهلل ق„„د ك„„تب ع„„ليكم ه„„ذا ال„„دي„„ن ال„„خال„„ص
ال„ذي ق„د ك„ان ف„ي أم ال„كتاب ح„نيفا ي„ا أه„ل األرض وال„سماء ف„ات„بعوا ذك„ر اهلل ال„ذي ق„د ن„زّل„ه اهلل ع„لى ع„بدن„ا
ب„ال„حق وك„نا م„عه ف„ي ع„ال„م ال„غيب وال„شهادة ب„اذن اهلل ال„علي م„ن ح„كم ال„كتاب ع„ليه رق„يبا وال يظه„ر ع„لى غ„يبه
اح„د اال م„ن يس„لك ب„ني أي„دي„ه وق„د ك„ان ب„آي„ات„ه ع„لى ال„حق ب„ال„حق ال„قوي ف„ي ح„ول م„ن ال„نار ص„بورا اهلل ي„علم
غ „„يب ال „„سموات واألرض وال „„ذي „„ن يس „„تكبرون ع „„ن ع „„بادت „„ه ال ي „„علمون م „„ن ع „„لم ال „„كتاب ع „„لى ال „„حق ب „„ال „„حق م „„ن
ب„„عض الح„„روف ش„„يئا ق„„ليال اهلل ق„„د ك„„تب ال„„توح„„يد ل„„نفسه ال ال„„ه اال ه„„و وح„„ده ال ش„„ري„„ك ل„„ه وه„„و اهلل ك„„ان ب„„كل
ش„يء ع„ليما ان„ا ن„حن ق„د شه„دن„ا ع„لى ك„ل ش„يء وق„ع ع„ليه اس„م ال„شيء ب„ال„عبودي„ة هلل ال„عظيم ال„ذي ال ال„ه اال
ه„و وه„و اهلل ك„ان ب„ال„حق ع„لى ال„حق ق„دي„ما اهلل خ„ال„ق ك„ل ش„يء ال إل„ه إال ه„و ال„عليم وك„ان اهلل ع„لى ك„ل ش„يء
„صلنا أح„كام„كم ف„يه ل„تكون„ن ب„آي„ات„نا ف„ي ذل„ك ال„باب م„ؤم„نا
م„حيطا ان„ا ن„حن ق„د ن„زل„نا ع„ليكم ه„ذا ال„كتاب ول„قد ف ّ
وع„„لى ال„„حق ح„„ليما م„„ا ل„„كم ال ت„„شعرون ب„„آي„„ات„„نا ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق ف„„ي ذل„„ك ال„„كتاب ق„„ليال أتتخ„„ذون م„„ن دون
اهلل أرب„اب„ا ال يخ„لقون ع„لى ال„حق ب„ال„حق ش„يئا وان„ا ن„حن ق„د خ„لقناك„م ب„ال„حق وان„تم ال ت„ملكون ألن„فسكم ض„را
ع„لى األرض وال ن„فعا وان اهلل ق„د ق„ ّدر ل„كم ب„حكمه م„وت„ا ع„لى ال„حق ح„يوة وحش„را ع„لى ال„حق ن„شورا ل„تذك„روا
ف„„ي آي„„ات„„ه م„„ما ق„„د أح„„دث اهلل ف„„ي ال„„ليل وال„„نهار ع„„لى ذل„„ك ال„„باب امل„„نيع ب„„دي„„عا وق„„ال ال„„ذي„„ن ي„„كفرون ب„„اهلل ف„„ي
أن„„فسهم ان ه„„ذا ال„„كتاب أف„„ك أف„„تري„„ه ص„„اح„„به وي„„صدق„„ون„„هم ب„„اف„„كهم ال„„باط„„لة ح„„زب ال„„شيطان وق„„د ك„„ان„„وا ب„„ذل„„ك
ب„„اهلل وآي„„ات„„ه ع„„لى غ„„ير ال„„حق ف„„ي ذل„„ك ال„„باب ك„„فورا ف„„لقد ج„„اؤا ظ„„لما ع„„لى غ„„ير ال„„حق وزورا ف„„سوف ي„„أخ„„ذ اهلل
ع„نهم اف„كهم ال„باط„لة م„ن أن„فسهم املش„رك„ة ع„لى ال„حق ويح„رق„نّهم بح ّ„ر ال„نار ع„لى ح ّ„ر م„ن ال„نار ش„دي„دا ف„سوف
ي„„نسخ اهلل م„„ا ي„„لقي ال„„شيطان ف„„ي ن„„فوس امل„„ؤم„„نني وإن„„ا ب„„ال„„حق ن„„ثبتهم ب„„ذك„„رن„„ا ف„„ي ه„„ذا ال„„باب األك„„بر إن„„شاء
اهلل ب„ال„حق ق„ري„با ق„ل ل„لذي„ن ي„فترون ع„لى اهلل ال„كذب وي„قول„ون ب„اهلل وب„آي„ات„ه ع„لى غ„ير ال„حق ك„لمة الش„رك زخ„رف„ا
وغ„رورا اهلل ق„د أن„زل ه„ذا ال„كتاب ب„ال„حق ع„لى ال„حق ل„تعلموا ان اهلل ي„علم س„ر ال„سموات واألرض وان„ه ك„ان ع„ن
ال„„عامل„„ني غ„„نيا ف„„قد ك„„فر ال„„ناس ب„„اهلل ع„„لى غ„„ير ال„„حق غ„„رورا ي„„ا ع„„باد اهلل ال تتخ„„ذوا م„„ن دون اهلل ال„„علي ع„„لى
ال„„حق ب„„ال„„حق ال„„وف„„ي وك„„يال وال تتخ„„ذوا م„„ن دون اهلل ال„„حق ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق ول„„يا اهلل ق„„د ج„„عل ع„„بدن„„ا م„„ؤم„„نا
وق „„د ك „„ان ف „„ي ال „„عامل „„ني ب „„ال „„حق ع „„لى ال „„حق ش „„كورا ات „„قوا اهلل م „„ن ي „„وم ق „„د ك „„ان الح „ ّ„ر ف „„يه ل „„دى اهلل م „„ن ح „„كم
ال„„كتاب ش„„دي„„دا وق„„د ك„„ان ه„„ذا ال„„حكم م„„ن اهلل ح„„تما ع„„لى أه„„ل الش„„رك م„„قضيا وان„„ا ن„„حن ق„„د ق„„درن„„ا ل„„ك ال„„كرة
ب„„ال„„حق ب„„عد ه„„ذه ال„„دورة ف„„ي ال„„حق ح„„تما ع„„لى ال„„حق م„„قضيا ف„„سوف ق„„د أم„„ددن„„اك„„م ب„„جنود ال ي„„ري„„هم م„„ن دون
„كرة ل„„يوم„„ه األك„„بر ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق م„„حتوم„„ا وان„„ا ن„„حن ق„„د
اهلل اح„„د وان اهلل ق„„د ك„„تب ل„„ك ال„„دورة ب„„عد ه„„ذه ال„ ّ
ج„علنا امل„لئكة ب„ال„حق ل„نفسك ال„حق أك„ثر ال„ثقلني ن„فيرا ول„قد ح„تّم ال„رح„من ل„لمؤم„نني ب„ان ي„دخ„لوا املسج„د ك„ما
دخ„لوه أول م„رة ول„يتبروا م„ا ع„لوا ت„تبيرا وان اهلل ق„د ح„كم ع„لى ال„كل ب„أن„كم ان ُ„ع„دت„م ع„دن„ا وان„ا ق„د ج„علنا ج„هنم
للمش „„رك „„ني ع „„لى ال „„حق ب „„ال „„حق م „„آب „„ا ان ال „„ذي „„ن ي „„ؤم „„نون ب „„آي „„ات „„نا م „„ن ع „„ند أن „„فسنا ف „„قد أع „ ّد اهلل ل „„هم ف „„ي ج „„نة
ال„رض„وان ح„ول ال„باب أج„را ك„بيرا ول„لكاف„ري„ن ق„د أع„ددن„ا ف„ي ق„عر ال„جحيم ع„ذاب„ا أل„يما ول„قد دع„ى ي„وس„ف رب„ه
٧٥

م„ن ك„يده„ن دع„ا ًء ع„لى ال„باب خ„فيا ان„ا ن„حن ق„د ص„رف„نا ع„نه وع„ن ع„باد اهلل امل„ؤم„نني ك„يد ال„نساء م„ن ق„بل وم„ن
ب„عد وان اهلل ق„د ك„ان ب„ال„عامل„ني م„حيطا ف„سوف ن„صرف ع„ن ق„لوب امل„ؤم„نني ك„يد ال„شيطان وظ„ن االم„هال ل„عبدن„ا
في أيامكم هذا على الحق بالحق القوي قريبا.
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سورة العدل
وهي اثنتى وأربعون آية شيرازية
بسم اهلل الرحمن الرحيم
ث„م ب„دا ل„هم م„ن ب„عد م„ا رأوا اآلي„ات ل„يسجننه ح„تى ح„ني .ط„ه .ذك„ر رح„متنا ل„عباد اهلل م„ن ك„ان ع„لى ال„باب ت„قيا
„تحتجوا ب„ني ال„ناس ب„ال„حق ف„يما أت„اك„م اهلل م„ن ع„نده وق„د
وان„ا ن„حن ق„د أن„زل„نا ال„يكم ك„تاب„ا ع„لى ال„حق ب„ره„ان„ا ل
ّ
ك„„نتم ع„„لى ص„„راط ع„„ليّ ف„„ي ه„„ذا ال„„باب ال„„قوي مس„„تقيما وي„„دع„„وا االن„„سان ب„„الش„„ر دع„„ائ„„ه ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„خير
ألم„„رن„„ا وق„„د ك„„ان االن„„سان ف„„ي ك„„ف م„„ن ال„„تراب ع„„جوال وان„„ا ن„„حن ق„„د ج„„علنا ل„„كل ان„„سان ك„„تاب„„ا ي„„لقيه ف„„ي ع„„نقه
م„„نشورا وف„„ي ي„„وم ال„„فصل م„„ن غ„„ير ال„„حق ع„„لى ب„„اب ب„„اب ال„„ذك„„ر م„„حفوظ„„ا اق„„رأ ك„„تاب„„ك وق„„د ك„„فى ب„„نفسك ال„„يوم
ع„ليك م„ن ع„ند اهلل ال„علي ح„سيبا وان ف„ي ي„وم ال„قيمة ل„كم م„قام„ا ع„لى ال„صراط م„عروف„ا ف„سوف تخ„رج„ون ب„اذن
اهلل م„„ن أج„„داثـ„„كم ع„„لى ح„„كم ال„„تراب س„„راع„„ا ان ي„„وم„„كم ه„„ذا ل„„هو ال„„حق م„„ن ع„„ند رب„„كم ف„„سوف ي„„ضع امل„„يزان
ل „„لناس ف „„ي ب „„ني أي „„دي „„نا ع „„لى ال „„حق ب „„ال „„حق قس „„طا م „„بينا وال „„ى ال „„حق ب „„ال „„حق ع „„دال رف „„يعا ي „„وم ت „„كون ال „„سماء
ك„امله„ل وت„كون ال„جبال ك„ال„عهن وال ي„سئل ش„يء ع„لى ال„حق ب„ال„حق ح„بيبا ح„بيبا وك„أي„ن م„ن ن„فس ق„د أم„ليت ل„ها
وه„ي ظ„امل„ة ث„م ق„د أخ„ذت„ها وه„ي م„وق„نة ب„أم„ر اهلل ف„ي ذل„ك ال„باب ع„لى ال„حق ب„ال„حق س„لطان„ا م„بينا اهلل ق„د ح„كم
ل„لذي„ن م„ن ق„بلك ب„حكم ال„كتاب وق„د ك„نت ع„لى ص„راط ال„حق ف„ي ي„وم ال„بدء م„وق„وف„ا ف„سوف ي„نسخ اهلل م„ا ي„لقي
ال„شيطان ف„ي أم„نية ال„ذي„ن ي„كفرون ب„اهلل وب„آي„ات„ه وه„و اهلل ك„ان ع„ليما ح„كيما وان„ا ن„حن ق„د ج„علناك أش„د ح„با
ل„„لمؤم„„نني ب„„أن„„فسهم ل„„يوم اهلل األك„„بر ال„„ذي ق„„د ك„„ان„„وا ف„„يه ل„„لباب ش„„هودا ه„„نال„„ك ال يج„„دون ف„„ي أن„„فسهم ح„„رج„„ا
م„ما ت„قضى ف„يهم وق„د ك„ان„وا ب„اهلل ال„علي ف„ي ح„ول ال„باب ص„بورا ف„ال ورب„ك ال ي„ؤم„نون املش„رك„ون ح„تى ت„حكم
ف„يهم ع„لى ن„قطة ال„نار وق„د ق„ضي األم„ر وق„د ك„ان ال„حكم ف„ي أم ال„كتاب م„قضيا وان„ا ن„حن نُ„علم ال„ذي„ن أوت„وا
ال „„علم أن „„هم ال „„حق م „„ن ع „„ند اهلل ل „„يؤم „„ن ال „„ناس ب „„هم وان اهلل ل „„هاد ل „„لذي „„ن آم „„نوا ال „„ى ص „„راط ع „„ليّ ه „„ذا ف „„ي أم
ال„كتاب ح„ول ال„نار مس„تقيما ف„ورب„ك ل„نسئلن ع„ن ال„ناس ك„لهم ف„ي ي„وم ال„قيمة ف„يما ي„ختلفون ف„يك م„ن ذك„ر اهلل
األك„بر وك„ان اهلل ع„لى ك„ل ش„يء ش„هيدا أف„ي اهلل ش„ك ان„ه ف„اط„ر ال„سموات واالرض وم„ن ع„نده ال يس„تكبرون
ع„ن ع„بادت„ه وه„م ال„ساج„دون هلل ق„بل ال„عامل„ني ع„لى ه„ذا ال„باب ال„عظيم ق„وي„ا م„ال„كم ك„يف ت„حكمون ب„أم„رن„ا وأن„تم
ال ت„„علمون م„„ن أم„„ر اهلل ال„„حق ش„„يئا ق„„ليال ف„„واهلل ال„„حق ي„„قول ح„„جة ال„„حق ان ت„„كفروا ب„„عبدن„„ا ب„„عدم„„ا ي„„نزل ه„„ذا
ال„كتاب ع„ليكم ب„ال„حق ب„ره„ان„ا ع„لى ال„حق م„بينا ال تج„دن ف„ي ي„وم ال„قيمة ألن„فسكم م„ن عه„د اهلل وعه„دن„ا ب„عضا
م„„ن ال„„شيء ول„„و ك„„ان أق„„ل م„„ن ال„„ذر ق„„ليال ات„„قوا اهلل وال ت„„بطلوا أن„„فسكم ب„„اف„„ك ال„„باط„„ل م„„ن ال„„شيطان ع„„ن غ„„ير
ال „„حق ك „„ذب „„ا غ „„رورا اهلل ق „„د وع „„دك „„م ال „„جنة وال „„شيطان ي „„دع „„وك „„م ال „„ى ال „„نار ف „„ثبتوا أف „„ئدت „„كم ف „„ي ه „„ذا ال „„باب هلل
األح„د ال„صمد وك„بروا اهلل ف„ي وج„ه ال„باب ي„وم الح„رب ت„كبيرا ع„ليا ف„اذا ج„اء امل„وت ال ت„قدرن ألن„فسكم م„ن أم„ر
اهلل ع„لى ال„حق ب„ال„حق ك„لمة خ„فيفا واذا ج„اء وع„د اآلخ„رة ق„د أع„د اهلل ل„كم ع„لى ال„حق ب„ال„عدل ن„ارا ك„بيرا ول„ن
تج „„دوا ال „„يوم م „„ن دون ال „„ذك „„ر ع „„لى ال „„حق ب „„ال „„حق ن „„صيرا ي „„ا أه „„ل املش „„رق وامل „„غرب ه „„ل تج „„دون ألن „„فسكم م „„ن
ب „„عض ال „„حجة هلل رب „„كم ف „„ي ذك „„ر األك „„بر ه „„ذا ف „„ورب „„كم ل „„نبعثنكم ح „„ول ال „„جحيم ول „„ن تج „„دوا ف „„ي ي „„وم ال „„قيمة
ألن„„فسكم م„„ن ال„„حجة ب„„عضا م„„ن الح„„رف م„„مدودا أف„„بغير دي„„ن اهلل ال„„خال„„ص وس„نّة ن„„ب ّيه ي„„دع„„وك„„م ال„„ذك„„ر ك„الّ م„„ا
ل„„كم ك„„يف ت„„فترون ع„„لى اهلل ب„„ال„„باط„„ل ك„„ذب„„ا وت„„عال„„ى اهلل ع„„ما ي„„قول ال„„ظامل„„ون ع„„لوا ك„„بيرا ي„„ا ق„„رة ال„„عني ق„„ل ع„„لى
ج„ ُل ُه وان ال„ناس ق„د ك„ان„وا ب„ال„حق ف„ي ارض ه„ذا ال„باب م„حشورا
ل„حني ل„نفسك ال„حق ف„ان ال„كتاب ق„د ق„ضى أ َ َ„
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ي„„ا ع„„باد اهلل ات„„قوا اهلل ف„„ي أم„„ر ق„„د ك„„ان م„„ن ع„„ند ال„„علي ع„„ظيما وان„„ا ن„„حن ق„„د ح„„كمنا ع„„لى ي„„وس„„ف وال„„نبيني
ب„„حكم اهلل ف„„ي أم ال„„كتاب ال„„ذي ق„„د ك„„ان ح„„ول ال„„باب مس„„طورا وان„„ا ن„„حن ق„„درن„„ا ل„„كل ش„„يء ف„„ي ال„„كتاب أج„„ال
ع„لى ال„حق ب„ال„حق م„قدورا ل„ن يتخ„ ّلف ال„شيء ع„ن ح„كمه وان اهلل ق„د ك„ان ب„كل ش„يء م„حيطا ث„م ب„دا ل„هم م„ن
ب„عد م„ا رأوا اآلي„ات ع„لى غ„ير ال„حق ل„يسجننه ال„ى ال„حني ال„تي ق„د ك„ان ف„يها ع„لى س„ر ال„باب م„وق„وف„ا وان اهلل
ق„„د ق „ ّدر ل„„يوس„„ف ال„„سجن مل„„ا ق„„د ت„„أم„„ل ف„„ي س„„ر اهلل األع„„ظم أق„„ل م„„ما ي„„حصي ال„„كتاب ع„„لى الح„„د م„„ن ب„„عض
الشيء قدرا وانا نحن قد خلقناه وب ّلغناه الى مقام التقديس الذي قد كان في ارض الفؤاد رفيعا.

٧٨

)(37

سورة التعبير
وهي اثنتى وأربعون آية شيرازية
بسم اهلل الرحمن الرحيم
ودخ„ل م„عه ال„سجن ف„تيان ق„ال أح„ده„ما ان„ي أران„ي أع„صر خ„مرا وق„ال اآلخ„ر ان„ي أري„ني أح„مل ف„وق رأس„ي
خ„بزا ت„أك„ل ال„طير م„نه ن„بئنا ب„تأوي„له ان„ا ن„راك م„ن امل„حسنني .ف„عسن .الح„مد هلل ال„ذي أن„زل ع„لى ع„بده ال„كتاب
بش„„ر امل„„ؤم„„نني ال„„ذي„„ن ي„„عملون ال„„صال„„حات ان ل„„هم أج„„را
ل„„يكون ع„„لى ال„„عامل„„ني ب„„ال„„كلمة ال„„علي ش„„هيدا اهلل ق„„د ّ „
ح„„سنا ع„„لى ال„„باب م„„ن ل„„دى ال„„باب م„„وف„„ورا وان„„ا ن„„حن ق„„د أن„„زل„„نا م„„ن ل„„سان„„نا ع„„ليكم ه„„ذا ال„„كتاب ل„„تحكموا ب„„ني
ال„ناس ب„ال„حق ف„ي س„بل ال„باب وان اهلل ق„د ك„ان ب„ال„عامل„ني ع„ليما وان„ا ن„حن ق„د أخ„ذن„اه لعه„د اهلل ل„يحكم ب„ينكم
ع„لى ك„تاب اهلل او س„نّتنا ول„ن تج„دوا م„ن ع„نده ح„كما م„ن دون ح„كم اهلل ال„ذي ق„د ك„ان ف„ي أم ال„كتاب م„قض ّيا
„سجني م„حشورا
وان ال„ذي„ن ي„كفرون ب„اهلل وب„كلمته ع„لى غ„ير ال„حق ف„قد ك„ان„وا ف„ي ب„حبوح„ة ال„نار ف„ي واد م„ن ال ّ
اهلل ق„د شه„د ال„حكم ع„لى ال„حق ب„ال„حق وان„ا ك„نا شه„داء ي„وم ال„قيمة ع„لى ش„هادة ال„رح„من ل„حكمه وك„فى ب„اهلل
وب „„نا آل اهلل ال „„علي ع „„لى ال „„حق ب „„ال „„حق ش „„هيدا اهلل ق „„د أن „„ذر ال „„ذي „„ن اتخ „„ذوا هلل ول „„دا ً فس „„بحان „„ه ل „„ه م „„ا ف „„ي
ال„„سموات وم„„ا ف„„ي األرض وك„„ل ق„„د أت„„اه ب„„ال„„كلمة األك„„بر ف„„ي ذل„„ك ال„„باب ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق ع„„بدا ك„„برت ك„„لمة
تخ „„رج م „„ن أف „„واه „„هم ان ي „„قول „„وا ع „„لى اهلل م „„ن غ „„ير ال „„حق ك „„ذب „„ا غ „„رورا وان „„ا ق „„د ج „„علنا م „„ا ع „„لى األرض زي „„نة
ل„لمؤم„نني ل„نبلوه„م أيّ„هم ب„ال„باب أح„سن ع„مال أم حس„بت ان أص„حاب ال„كهف وال„رق„يم ق„د ك„ان„وا م„ن آي„ات„نا ف„ي
ذل„„ك االس„„م األك„„بر ع„„جبا ت„„اهلل ل„„قد ن„„طق ال„„حق ب„„ال„„حق ع„„لى ال„„حق ح„„دي„„ثا وان اهلل ق„„د ج„„عل اآلي„„ات أي„„ام„„ا ب„„عد
ه„ذا ال„فتى ف„ي أم ال„كتاب م„ق ّلبا ل„تعلموا ان اهلل م„ا خ„لقكم وم„ا ب„عثكم اال آلي„ات„نا ال„ذي ق„د ك„ان ف„ي ذل„ك ال„باب
ع„„ظيما وان„„ا ن„„حن ق„„د أه„„لكنا األم„„م ال„„ذي„„ن م„„ن ق„„بلكم ب„„ال„„حق ع„„لى ال„„كلمة األك„„بر ف„„سوف نه„„لكنكم ب„ ِ„إع„„راض„„كم
ع„„ن ذك„„ر اهلل األك„„بر ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق ال„„علي ق„„ري„„با واذا س„„ئلوك ع„„ن ال„„نقباء ق„„ل اهلل رب„„ي أع„„لم ب„„عدت„„هم م„„ن
ح „„ول ال „„باب م „„ا ل „„كم ان ت „„سئلوا ع „„ما ال ي „„ع ّلمكم اهلل ف „„ي ك „„تاب „„ه وان اهلل ق „„د ك „„ان ب „„عباده امل „„ؤم „„نني خ „„بيرا وق „„ل
ال„حق م„ن ع„ندن„ا ف„من ش„اء ف„ليؤم„ن وم„ن ش„اء ف„ليكفر وان„ا ق„د أع„تدن„ا ل„لظامل„ني ن„ارا م„حيطا وان ال„ذي„ن ق„د آم„نوا
ب„ذك„رن„ا وع„ملوا ال„صال„حات هلل ال„حق ف„سوف ي„عطيهم اهلل أج„ر امل„ؤم„نني ع„لى أح„سن ال„عام„لني م„ن ح„كم ال„باب
ع„لى ح„كم ال„كتاب م„قض ّيا وان اهلل ق„د خ„لق ال„جنة ل„لمؤم„نني وان َو ْع„ َد اهلل ق„د ك„ان ف„ي أم ال„كتاب م„فعوال ل„هم
ف„يها م„ن أس„اور م„ن ذه„ب وي„لبسون ث„ياب„ا ح„مرا م„ن س„ندس واس„تبرق م„تكئني ف„يها ع„لى األرائ„ك ِن„ ْع َم ال„ثواب
وح„„سن امل„„آب م„„رت„„فقا ي„„ا أي„„ها امل„„ؤم„„نون ات„„قوا رب„„كم ال„„رح„„من ال„„ذي ق„„د خ„„لقكم وي„„علمكم اهلل ف„„ي ه„„ذا ال„„كتاب
س„نن ال„نبيني وال„صدي„قني ع„لى ال„حق ال„واق„ع ل„تكون„وا ب„اهلل ال„علي ف„ي ذل„ك ال„باب ال„قوي ع„ليما ف„توك„لوا ع„لى اهلل
ُ„ „
رب„„كم ال„„حق ب„„ال„„حق ع„„لى ال„„حق ال„„قوي ق„„وي„„ا ان ك„„نتم ت„ ّدع„„ون ط„„اع„„ة اهلل رب„„كم ال„„رح„„من ف„„ات„„بعوا أم„„رن„„ا ف„„إن„„ا ق„„د
ح„„كمنا ل„„كل أم„„ة ب„„ال„„حق ع„„لى ال„„حق ول„„ن تج„„دوا م„„ن دون ح„„كمنا ع„„لى ال„„حق ح„„كما رف„„يعا وان اهلل خ„„ال„„ق ك„„ل
ش„„يء ال ال„„ه اال ه„„و وال ت„„عبدوا م„„ن دون اهلل ال„„ذي ال ال„„ه اال ه„„و وه„„و اهلل ق„„د ك„„ان ب„„ال„„عامل„„ني م„„حيطا وان„„ا ن„„حن
ق„„د خ„„لقناك„„م ب„„اذن اهلل رب„„كم وم„„ا ك„„نتم ت„„عملون ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق ول„„و ك„„ان ش„„يئا ق„„ليال وان„„ا ن„„حن ق„„د ج„„علنا
ع „„بدن „„ا ذك „„را م „„ن ع „„ند اهلل م „„بارك „„ا ف „„يكم ل „„تنصرن „„ه ف „„ي ي „„وم ال „„بعث ع „„لى ال „„حق ب „„ال „„حق ق „„وي „„ا ان ت „„نصروا اهلل
ي„نصرك„م ف„ي ي„وم م„ا ك„ان م„ن دون اهلل ال„حق م„ا ل„ك ع„لى ال„حق األك„بر وه„و اهلل ق„د ك„ان ب„ال„عامل„ني ش„هيدا ات„قوا
اهلل واع „„تبروا ف „„ي خ „„لق ال „„سموات واالرض وم „„ا ب „„ينهما ان „„ا ق „„د خ „„لقنا م „„ا ن „„شاء وم „„ا ك „„ان ل „„قدرت „„نا ع „„لى ال „„حق
ب„„ال„„حق َم„„ر ّدا وان اهلل م„„ا أشه„„دك„„م خ„„لق ال„„سموات واالرض وال خ„„لق أن„„فسكم وم„„ا ك„نّا متخ„„ذ امل„„ض ّلني ع„„ضدا
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ع „„لى ال „„حق ب „„ال „„حق ل „„لعامل „„ني ج „„ميعا ي „„ا أه „„ل االرض خ „„ذوا ق „„وائ „„م ال „„علم م „„ما ق „„د أن „„زل „„نا ل „„كم ف „„ي ه „„ذا ال „„كتاب
لته„„تدوا الس„„بيل وليس ّه„„ل ع„„ليكم ال„„عمل ول„„تكون„„ن ب„„اهلل ال„„علي ع„„ليما ول„„تكون„„ن ب„„أم„„ر اهلل ال„„علي ح„„كيما ي„„ا ع„„باد
ال„رح„من ف„اس„تبقوا ال„خيرات م„ن ل„دى ال„باب ه„ذا ك„لمة اهلل ال„علي ال„ذي ق„د ك„ان ف„ي أم ال„كتاب ح„ليما وان„فقوا
ف„ي س„بيل اهلل م„ما ت„حبون„ه ألن„فسكم ف„سوف تج„دون ب„ال„حق ع„ند اهلل م„ن أع„مال„كم ع„لى أرض ال„رض„وان م„لكا
ج„ميال وان اهلل ق„د خ„لق ال„جنات ل„لمؤم„نني م„نكم م„من ك„ان ب„آي„ات اهلل ال„علي ف„ي س„بيل م„ن ال„باب ح„ول ال„نار
م„شهودا اذ دخ„ل م„ع ي„وس„ف ال„سجن ف„تيان أح„ده„ما ع„لى ال„شكل امل„رب„ع واآلخ„ر ف„ي ن„ور اهلل ش„كل امل„ثلث ق„د
ك„ان„ا ح„ول ال„نار ع„لى ال„كلمة ال„قوي م„كتوب„ا ف„قال األول إن„ي رأي„ت أع„صر خ„مر ال„ظهور ف„ي ك„أس م„ن ال„ذه„ب
ال„خال„ص ب„اذن اهلل ال„علي ال„ذي ال ال„ه اال ه„و ان„ه ق„د ك„ان ع„لى ك„ل ش„يء ق„دي„را وق„ال اآلخ„ر ع„لى ص„ورة م„ن
الش„„رك ان„„ي ق„„د رأي„„ت ف„„ي امل„„نام ان ق„„درا م„„ن ال„„خبز ق„„د ك„„ان„„ت ف„„وق رأس„„ي وت„„أك„„ل ال„„طير م„„نها ن„„بئني ب„„تأوي„„له
„عامل„„ني ب„„ال„„تعبير وان„„ك ق„„د ك„„نت ب„„ال„„حق ع„„ند اهلل م„„حسنا ع„„لى ال„„حق م„„شهودا وان اهلل ق„„د
إن„„ي ق„„د أراك م„„ن ال„ ِ „
ق „„در للخ „„لق رؤي „„ا م „„ختلفة ف „„منهم م „„ن ال „„عليني ي „„قرؤن ك „„تاب „„هم ب „„اذن اهلل رب „„هم ص „„ادق „„ني ف „„ي ال „„باب وم „„نهم م „„ن
ال „„سجني ي „„قرؤن ك „„تاب „„هم ك „„اذب „„ني ف „„وق االرض م „„جتثة وق „„د ك „„ان ال „„حكم ف „„ي أم ال „„كتاب م „„قضيا ول „„كل م „„نهما
ت„„عبير ف„„ي ك„„تاب اهلل األك„„بر ال يتخ„„لفان ع„„نه أب„„دا وذا ل„„ك ال„„حكم ق„„د ك„„ان ف„„ي أم ال„„كتاب م„„قضيا واذك„„روا اهلل
رب„„كم ال„„رح„„من واع„„بدوه ف„„ي س„„اع„„ات م„„ن ال„„نهار وم„„ن ال„„ليل ب„„مثلها ف„„ان ال„„حسنات ع„„ند اهلل ف„„ي أم ال„„كتاب ق„„د
كان حول الباب مكتوبا.
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سورة الفاطمة
وهي اثنتى وأربعون آية شيرازية
بسم اهلل الرحمن الرحيم
ق„ال ال ي„أت„يكما ط„عام ت„رزق„ان„ه اال ن„بأت„كما ب„تأوي„له ق„بل ان ي„أت„يكما ذل„كما م„ما ع„ ّلمني رب„ي ان„ي ت„رك„ت م„لة ق„وم
ال ي„ؤم„نون ب„اهلل وه„م ب„اآلخ„رة ه„م ك„اف„رون .طـ„ه .ذك„ر اس„م رب„ك ال„ذي ال ال„ه اال ه„و ال„عليم وه„و اهلل ك„ان ع„لى
ك„„ل ش„„يء ق„„دي„„را ي„„ا ن„„ور اهلل ال„„بهي ال ت„„طع املش„„رك„„ني وذره„„م ف„„ي ط„„غيان„„هم ف„„ان اهلل رب„„ك ق„„د ك„„ان ب„„هم ع„„لى
ال„„حق ب„„ال„„حق ع„„ليما وات„„بع م„„ا أوح„„ى إل„„يك م„„ن رب„„ك وان اهلل ق„„د ك„„ان ب„„عباده امل„„ؤم„„نني خ„„بيرا وت„„وك„„ل ع„„لى اهلل
رب„ك ف„ان„ه ق„د ك„ان ب„ال„حق ق„وي„ا وق„دي„را وك„فى ب„رب„ك ش„اه„دا ووك„يال ات„قوا ع„باد ال„رح„من م„ن ي„وم ق„د ج„ائ„كم األم„ر
م „„ن ع „„ند اهلل ال „„حق ع „„لى االرض ال „„بعيدة وع „„لى ال „„حق ال „„قوي ق „„ري „„با ان ت „„نصروا اهلل ف „„هو اهلل ن „„اص „„رك „„م ع „„لى
ال„„حق وان„„كم ع„„لى ال„„صراط األك„„بر م„„ن ح„„ول ال„„نار ل„„تكون„„ن ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق م„„وق„„وف„„ا وان ت„„كفروا نُ„„قطّع ل„„كم
ف„ي ج„نهم ث„ياب„ا م„ن ن„ار وس„وف ي„حكم اهلل ع„ليكم ب„ال„نار األك„بر دائ„ما أب„دا وان„ا ن„حن ق„د أع„ددن„ا ل„لكاف„ري„ن ف„ي
ال „„نار م „„قام „„ع م „„ن ح „„دي „„د ع „„لى ح „„كم اهلل ال „„ذي ال ال „„ه اال ه „„و ان „„ه ق „„د ك „„ان ب „„ال „„عامل „„ني م „„حيطا وك „„لما أرادوا ان
يخ„رج„وا م„نها أع„يدوا ف„يها وي„ذي„قهم اهلل ب„عدل„ه ع„ذاب„ا ع„لى ال„حق ب„ال„حق ح„ري„قا وان اهلل ي„فعل م„ا ي„شاء ب„فضله
وي„حكم مل„ن ي„شاء ب„ال„نار ع„لى ح„كم ال„كتاب ألج„ل أم„ر ال„باب م„قضيا وان اهلل ق„د أراد ل„كم ال„دار اآلخ„رة وان„تم
„حيَوان
ت„„ري„„دون ال„„حياة ال„„باط„„لة م„„ن ال„„دن„„يا م„„ا ل„„كم ال ت„„شعرون ب„„أن„„فسكم وان ال„„دار اآلخ„„رة ع„„ند اهلل ل„„هي ال„ َ
ب„„ال„„حق وان اهلل ق„„د ك„„ان ع„„لى ك„„ل ش„„يء ق„„دي„„را وم„„ن أع„„رض ع„„ن ذك„„ر ع„„بدن„„ا ه„„ذا ال„„غالم ب„„عدم„„ا ق„„د ج„„اء األم„„ر
م„ن ع„ند اهلل ال„علي ق„وي„ا وه„ذا ال„كتاب ب„ال„حق ل„قد ك„ان ع„لى ال„حق ال„قوي ع„ظيما ف„كأن„ما ق„د خ ّ„ر م„ن ال„سماء
فتخ„طفه ال„طير أو ت„هوي ب„ه ال„ري„ح ف„ي م„كان ال„ذي ق„د س ّ„ماه اهلل ف„ي أم ال„كتاب س„حيقا ق„ل ان ك„نتم ت„علمون
ب„„ما ن„„علم م„„ن ع„„ند اهلل ال„„حق ل„„ن ت„„ختاروا ألن„„فسكم اال ال„„دار اآلخ„„رة تُح „ َّلو َن ف„„يها م„„ن أس„„اور م„„ن ذه„„ب ول„„ؤل„„ؤ
ول „„باس „„كم ق „„د ك „„ان ف „„يها ع „„لى اذن الج „„ليل ح „„ري „„را ي „„ا أه „„ل االرض أل „„م ت „„علموا ان اهلل ي „„علم م „„ا ف „„ي ال „„سموات
واالرض وان ع„لم األل„واح ق„د ك„ان ف„ي ك„تاب„كم ه„ذا ع„لى ال„حق ب„ال„حق ح„ول ال„باب مس„تورا ان ال„ذي„ن ي„عبدون
م„ن دون اهلل ل„ن يس„تطيعوا ع„لى االرض س„لطان„ا ع„لى ال„حق م„بينا ول„يس ل„هم م„ن ع„لم وم„ا ن„حكم ل„لظامل„ني اال
ن„ار ال„جحيم ش„دي„دا وان ال„ذي„ن ي„دع„ون م„ن دون„نا ال ي„قدرون ق„وة ع„لى ال„حق ب„ال„حق ق„ليال ف„قد ض„عف ال„طال„ب
وامل „„طلوب وم „„ا ق„ „ ّدروا اهلل ح „„ق ق „„دره وال „„سموات م „„طوي „„ات ب „„أي „„دي „„نا ي „„وم ال „„قيمة واالرض ف „„ي ذل „„ك ال „„يوم ف „„ي
ق„بضتنا ع„لى ال„حق ب„ال„حق ج„ميعا وان اهلل رب„كم ال„رح„من ق„د ك„ان ب„ال„عامل„ني م„حيطا ي„ا أه„ل امل„دي„نة وم„ن ح„ول„ها
م„„ن األع„„راب ان اهلل ق„„د أت „ ّم ع„„ليكم ح„„جته م„„ا ل„„كم ك„„يف ت„„عصون اهلل ب„„ارئ„„كم ال„„حق ف„„ي س„„رك„„م وجه„„رك„„م ع„„لى
ظ„„ن ال„„شيطان ك„„ثيرا أال ت„„خاف„„ون م„„ن ي„„وم ق„„د أق„„يم امل„„يزان ف„„ي ب„„ني أي„„دي„„نا ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق ال„„علي قس„„طا
„س َو ُّد وج„وه املج„رم„ني وم„ا ق„در اهلل ل„هم ف„ي ال„قيمة اال ن„ارا م„حيطا اهلل ق„د أح„ياك„م ث„م ي„ميتكم ث„م
وف„يا ف„يوم„ئذ تَ ْ
ُي„„حييكم م„„ا ل„„كم ال ت„„تدب„„رون ال„„قرآن ع„„لى ال„„حق ف„„ي س„„بل ال„„باب ت„„نزي„„ال م„„ا ل„„كم ال ت„„تدب„„رون ال„„قرآن ع„„لى س„„بل
ال„„باب ت„„أوي„„ال فس„„بحوا اهلل ال„„ذي ال ال„„ه اال ه„„و ف„„ي س„„رك„„م وجه„„رك„„م ع„„لى ك„„لمة األك„„بر م„„ن ال„„باب ف„„ان„„ه ق„„د ك„„ان
ب„„اهلل ع„„ن ال„„عامل„„ني غ„„نيا ي„„ا أي„„ها امل„„ؤم„„نون ان ن„„ور اهلل األك„„بر أول„„ى ب„„كم م„„ن أن„„فسكم وأول„„وا األرح„„ام ب„„عضهم
أول„ى ب„بعض ف„ي ك„تاب اهلل م„ن ق„بل وك„ون„وا ب„اهلل ال„علي ع„لى ال„حق ال„قوي رض„ ّيا وان„ا ن„حن ق„د أخ„ذن„ا م„يثاق„ك
ع„„ن ال„„نبيني وامل„„الئ„„كة وال„„ناس ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق ج„„ميعا ف„„سوف ي„„أخ„„ذ اهلل ع„„ن ال„„ناس ف„„ي ي„„وم األك„„بر م„„يثاق„„ا
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ع„لى ال„حق ب„ال„حق غ„ليظا ف„سوف ن„سئل ال„صادق„ني ع„ن ص„دق„هم ون„عطيهم م„ن اهلل ف„ي ج„نة الخ„لد أج„را ك„ري„ما
ي„„ا أه„„ل املش„„رق وامل„„غرب اذك„„روا ن„„عمة رب„„كم ال„„رح„„من ف„„ورب„„كم ل„„قد ج„„اءك„„م ال„„حق ع„„لى ال„„حق ف„„ي ال„„حق األك„„بر
وق„„د ك„„ان األم„„ر ف„„ي أم ال„„كتاب م„„قضيا ف„„ارت„„قبوا ي„„وم اهلل األك„„بر اذ زاغ„„ت األب„„صار وب„„لغت ال„„قلوب ال„„حناج„„ر
ه„„نال„„ك ي„„ظنون املش„„رك„„ون ب„„اهلل ع„„لى غ„„ير ال„„حق ك„„ذب„„ا غ„„رورا ه„„نال„„ك اب„„تليكم ال„„رح„„من ب„„ال„„ذك„„ر وق„„د زل„„زل„„تم ع„„لى
ارض ال„فرات ش„دي„دا وان„ا ن„حن ق„د ج„علنا ال„ذك„ر ن„فسا م„ن أن„فسنا وبش„را م„ثلنا ب„اذن اهلل ع„ليكم ع„لى ال„حق
ال„قوي ش„هيدا وق„ال ي„وس„ف ل„هما ال ي„أت„ينكما ط„عام ت„رزق„ان„ه م„ن ع„ند اهلل ال„ذي ال ال„ه اال ه„و وه„و اهلل ق„د ك„ان
ب „„ال „„عامل „„ني م „„حيطا اال وق „„د ن „„بأت „„كما ب „„تأوي „„له م „„ن س „ ّ„ر ال „„باب ف „„ي ت „„أوي „„ل ال „„كتاب ح „„دي „„ثا ع „„لى الس „„ر ف „„ي الس „„ر
املس„„تسر ع„„جيبا ق„„بل ان ي„„أت„„يكما ح„„كم اهلل ال„„علي ال„„بدي„„ع م„„ن ل„„دى ال„„باب ال„„علي ع„„ن ن„„قطة ال„„نار ب„„دي„„عا ذل„„ك
م„„ما ق„„د ع„„لمني رب„„ي م„„ن ل„„سان ف„„اط„„مة ال„„زه„„راء ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق ف„„ان„„ي ق„„د ت„„رك„„ت م„„لة ق„„وم ال ي„„ؤم„„نون ب„„اهلل
وبآياته وهم بوالية فاطمة الزهراء قد كانوا حول النار كفورا.
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سورة الشكر
وهي اثنتى وأربعون آية شيرازية
بسم اهلل الرحمن الرحيم
وات„„بعت م„„لة آب„„ائ„„ي إب„„راه„„يم واس„„حق وي„„عقوب م„„ا ك„„ان ل„„نا ان نش„„رك ب„„اهلل م„„ن ش„„يء ذل„„ك م„„ن ف„„ضل اهلل ع„„لينا
وع„لى ال„ناس ول„كن أك„ثر ال„ناس ال ي„شكرون .آمل„ر .ت„لك آي„ات ال„كتاب م„ن ل„دن ح„كيم ال„ذي ق„د ك„ان ب„كل ش„يء
ع „„ليما وان „„ا ن „„حن ق „„د ج „„علنا ه „„ذا ال „„كتاب رح „„مة مل „„ن أح „„سن ل „„نفسه ع „„مال ص „„ال „„حا وي „„توب ال „„ى اهلل ف „„ي س „„بل
ال„„باب ت„„وب„„ة ع„„لى خ„„ط االس„„تواء ح„„سنا مح„„مودا أول„„ئك ع„„لى ه„„دى م„„ن رب„„هم وأول„„ئك م„„قعده„„م ال„„رض„„وان ع„„لى
ال„„حق ب„„ال„„حق ب„„ما ق„„د ق„„در اهلل ف„„ي أم ال„„كتاب م„„قضيا وان م„„ن املش„„رك„„ني م„„ن يش„„تري ب„„عض الح„„دي„„ث ل„„يضل
ال„ناس ع„ن س„بيل اهلل أول„ئك م„ا ك„ان„وا ل„يؤم„نوا ب„اهلل وب„آي„ات„ه وأع„د اهلل ل„هم ف„ي اآلخ„رة ع„ذاب„ا ع„لى ال„حق ب„ال„حق
ع„„ظيما واذا ت„„تلى ع„„لى ال„„ذي„„ن ال ي„„عرف„„ون„„ك آي„„ات„„نا َو ّل„„وا مس„„تكبري„„ن ك„„أن„„هم ال ي„„سمعون„„ها فس„„بحان اهلل ال„„علي
ال„عظيم ال„ذي ال ال„ه اال ه„و ف„كأن„ما م„ا خ„لق اهلل ف„يهم م„شعرا ع„لى ال„حق خ„فيفا ف„سوف ي„سئلكم اهلل ع„ما ك„نتم
ت„عملون ف„ي س„رك„م وجه„رك„م ع„لى ال„صراط ال„حق وق„د ك„ان ال„حكم ف„ي أم ال„كتاب م„قضيا اع„لموا ان عه„د اهلل
ق„„د ك„„ان ع„„لى ال„„صراط األك„„بر ب„„ال„„حق األع„„ظم ل„„دى ال„„باب م„„سئوال ق„„ل م„„ن ذا ال„„ذي ي„„عصمكم ع„„ن اهلل م„„ول„„يكم
ال„„حق ف„„ورب„„ك ال يج„„دون ف„„ي ي„„وم ال„„قيمة ألن„„فسهم م„„ن دون اهلل ال„„حق ول„„يا وال ع„„لى ال„„حق ن„„صيرا ول„„قد ح„„كم
ال„„رح„„من ف„„ي ك„„تاب„„ه ألن„„فسكم ف„„ي ذك„„ر اهلل أس„„وة ح„„سنة مل„„ن ك„„ان ي„„رج„„وا اهلل وال„„يوم اآلخ„„ر وك„„ان اهلل ع„„لى ك„„ل
ش„يء ش„هيدا ف„سوف ي„كشف ال„رح„من غ„طائ„كم ه„نال„ك أن„تم ت„نظرون ال„ى ذك„ر اهلل وم„يثاق„ه ب„عينه ع„لى ال„كلمة
األك„„بر ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق ش„„دي„„دا وان„„ا ن„„حن ق„„د أردن„„ا امل„„ؤم„„نني ك„„لمة األك„„بر مل„„ن ش„„اء اهلل ل„„نفسه اي„„مان„„ا وع„„لى
ال„حق تس„ليما ي„ا أه„ل امل„دي„نة ف„اذك„روا اهلل وس„بّحوه ف„ي خ„ط االس„تواء ب„كرة وأص„يال ه„و ال„ذي ي„صلي ع„ليكم
وم„„لئكته ليخ„„رج„„كم م„„ن ال„„ظلمات ال„„ى ال„„نور وك„„ان اهلل ب„„امل„„ؤم„„نني رح„„يما ت„„حيتكم ي„„وم ال„„قيمة م„„ن اهلل ف„„ي ش„„أن
ال„ذك„ر س„الم وق„د أع„ ّد اهلل ل„كم ف„ي ح„ول ال„رض„وان م„قام„ا ع„لى ال„حق ب„ال„حق رف„يعا م„تى ت„ري„دوا ب„شيء تج„دوه
بش„„ر ع„„بادن„„ا
ب„„اذن اهلل ال„„حق ول„„كم ف„„ي ال„„جنة م„„قام ع„„لى ال„„باب ق„„د ك„„ان ف„„ي أم ال„„كتاب م„„كتوب„„ا ي„„ا ق„„رة ال„„عني ّ „
امل„ؤم„نني ب„أن ل„هم م„ن اهلل ف„ضال ع„ظيما وال ت„لتفت ال„ى املش„رك„ني م„ن أه„ل االرض ودع أذي„هم وت„وك„ل ع„لى اهلل
وك„فى ب„اهلل ب„عبده ع„ليما وش„هيدا ي„ا ع„باد ال„رح„من ف„اش„كروا رب„كم ال„ذي ق„د خ„لقكم وال„ذي„ن م„ن ق„بلكم ق„بل ي„وم
ال تس„„تطيعون ش„„يئا ألن„„فسكم م„„ن دون ح„„كم اهلل ال„„علي ال„„ذي ال ال„„ه اال ه„„و وه„„و اهلل ق„„د ك„„ان ع„„لى ك„„ل ش„„يء
ق „„دي „„را م „„ن ش „„كر ف „„إن „„ما ي „„شكر ل „„نفسه وم „„ن ك „„فر ف „„ان اهلل ه „„و ال „„غني ع „„ن ال „„عامل „„ني ج „„ميعا أل „„م ت „„نظروا ال „„ى
ال„سموات واالرض ك„ان„تا رت„قا ف„فتقناه„ما ع„لى ك„لمة األك„بر وق„د ج„علنا م„ن امل„اء ك„ل ش„يء ع„لى ال„حق ب„ال„حق
ح„يا م„آب„ا ي„ا أي„ها امل„ؤم„نون ف„ات„بعوا ن„ورن„ا ف„ان اهلل ق„د أم„ر أه„ل ال„عرش وال„سماء ان يس„تغفروا ل„لذي„ن ي„تبعون„نا
م„ن ل„دى ال„باب ب„ال„كلمة األك„بر وك„ان اهلل ع„لى ك„ل ش„يء ش„هيدا وم„ا م„ن ش„يء اال وق„د ج„عل اهلل َل„دي„نا خ„زائ„نه
وإن„„ا ب„„ال„„حق ن„„نزل ع„„لى م„„ن ن„„شاء م„„ن ع„„باد اهلل رب„„نا ك„„ما ق„„د ش„„اء اهلل ف„„يهم وان ع„„طاء اهلل رب„„ك ف„„يك ق„„د ك„„ان
ف„ي أم ال„كتاب ع„ظيما وان ن„عمة اهلل م„ن ل„دى ال„باب ع„لى ال„عامل„ني ق„د ك„ان ف„ي أم ال„كتاب ع„ظيما وم„ن أط„اع
ال „„ذك „„ر م „„نكم ف „„يما ق „„د أم „„رت „„كم ف „„أن „„تم امل „„طيعون هلل ال „„ذي ال ال „„ه اال ه „„و وان „„ه ق „„د ك „„ان ب „„ال „„عامل „„ني م „„حيطا وان
ت„عصوا ذك„ر اهلل األك„بر ال„ذي ق„د ك„ان ف„يكم ف„كنتم ل„ألواب„ني ع„لى غ„ير ال„حق ك„فورا ي„ا أي„ها امل„ؤم„نون ق„وم„وا ف„ي
أس„حارك„م هلل ال„ذي ال ال„ه اال ه„و سج„دا ع„لى ال„حق ق„يام„ا وال ت„غرن„كم ال„دن„يا ع„ما ق„د كس„بت أن„فسكم ال„خيرات
ف„بال„حق أق„ول ع„ليكم إن ت„عرض„وا ع„ن عه„دن„ا ه„ذا ف„لن ي„نفعكم أع„مال„كم وق„د ك„نتم ف„ي ن„ار ال„جحيم ع„لى ال„كلمة
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ال„عظيم ع„لى ال„حق ب„ال„حق م„حتوم„ا ل„و ت„علمون ع„لم ال„يقني ل„ترون ال„جحيم ف„ي أع„مال„كم ب„عني ال„يقني ع„لى ح„ق
ال „„يقني ي „„قينا وان هلل ال „„دي „„ن ال „„خال „„ص م „„ن ق „„بل وم „„ن ب „„عد ف „„ال ي „„قبل اهلل أع „„مال „„كم م „„ن ش „„يء اال ب „„عد ن „„صرت „„كم
ال„دي„ن هلل ال„قدي„م ق„وي„ا وان„ا ن„حن ق„د بش„رن„اك„م ب„عبد اهلل وك„لمتنا ه„ذا ال„غالم ال„ذي ي„قول ال„ناس ل„ه ع„لى ال„حق
ب„„ال„„حق ع„„ل ّيا ت„„اهلل ه„„و ال„„غني ع„„نكم وع„„ن ن„„صرت„„كم ان ت„„نصروا اهلل ي„„نصرك„„م وك„„نتم ع„„لى أن„„فسكم ب„„ال„„حق ع„„لى
ال „„حق م „„نصورا ف „„اش „„كروا اهلل وال ت „„كفروا ب „„اهلل وب „„آي „„ات „„ه ان „„ه ق „„د ك „„ان ع „„ن ال „„عامل „„ني غ „„نيا وان اهلل ق „„د أراد ان
ي„„متحن ق„„لوب امل„„ؤم„„نني به„„ذا ال„„كتاب ان ك„„نتم ف„„ي اي„„مان„„كم ص„„ادق„„ني ف„„ال ت„„خاف„„ون اال ع„„ن اهلل ال„„حق رب„„كم ان„„ه
ق„„د ك„„ان ب„„ال„„عامل„„ني ش„„هيدا ف„„ورب„„كم ل„„نبعثنكم ي„„وم ال„„قيمة ح„„ول ال„„نار ف„„ي ارض املحش„„ر ول„„ن تج„„دوا ال„„يوم م„„ن
دون اهلل ال„„علي ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق ال„„وف„„ي ن„„صيرا وان„„ا ن„„حن ق„„د أش„„فعنا ل„„لذي„„ن ي„„طيعون اهلل وي„„أت„„ون„„ه م„„ن ِق„بَلْ
سج„„دا راك„„عا ً هلل ال„„ذي ال ال„„ه اال ه„„و ان„„ه ق„„د ك„„ان ب„„امل„„ؤم„„نني رح„„يما ول„„ن ي„„رض„„ى ع„„نك املش„„رك„„ون اال ان
ال„„باب ّ„
ت „„تبع م „„لتهم ق „„ل ان ب „„قية اهلل ه „„و اله „„دى وان „„ي ق „„د ت „„رك „„ت م „„لة ق „„وم ال ي „„ؤم „„نون ب „„ه وات „„بعت م „„لة آب „„ائ „„ي إب „„راه „„يم
واس„حق وي„عقوب م„ا ك„ان ل„ي ان أش„رك ب„اهلل م„ن ش„يء ذل„ك م„ن ف„ضل اهلل ع„ليّ وم„ا ق„در اهلل ع„لى ال„ناس م„ن
ف„„ضلنا ق„„طميرا ول„„كن أك„„ثر ال„„ناس ال ي„„شكرون ب„„ذك„„ر اهلل ال„„علي ق„„ليال وان اهلل ق„„د أراد م„„ن إب„„راه„„يم مح„„مدا
وم„ن اس„حق ع„ليا وم„ن ي„عقوب الحس„ني م„ا ك„ان ل„ي ان أق„ول اال ب„اذن„هم وم„ا أن„ا ب„شيء ل„دي„هم اال ك„ال„فيء ل„دى
ال „„شمس وان اهلل ق „„د ان „„تجبني م „„ن ب „„ني ال „„عباد بس „„ر اج „„اب „„تي ألن „„فسهم ف „„ورب „„ك ح „„ني ق „„ال اهلل م „„ا ش „„اء ف „„أن „„ت
س„„بقت ب„„اإلج„„اب„„ة ل„„نا وك„„ذل„„ك ق„„د أع„„طيناك م„„لكنا ف„„أم„„نن ع„„لى م„„ن ت„„شاء واع„„رض ع„„من ت„„شاء ف„„ان„„ك ال ت„„ري„„د اال
باذننا وانا عليك بالحق حفيظ وكنا عليك بالحق بما قدر اهلل في أم الكتاب شهيدا.
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سورة االنسان
وهي اثنتى وأربعون آية شيرازية
بسم اهلل الرحمن الرحيم
ي„„ا ص„„اح„„بي ال„„سجن ءأرب„„اب م„„تفرق„„ون خ„„ير أم اهلل ال„„واح„„د ال„„قهار .ط„„مه .ذك„„ر اهلل رب„„كم ال„„ذي ال ال„„ه اال ه„„و
ف „„ي ذل „„ك ال „„باب األك „„بر ع „„لى ال „„حق ب „„ال „„حق ان „„ه ق „„د ك „„ان ب „„ال „„عامل „„ني م „„حيطا ه „„و ال „„ذي ن „„زل ك „„تاب „„ا ف „„ي ق „„رط „„اس
ل„„يعلموا ال„„ناس ان اهلل ق„„د ك„„ان ع„„لى ك„„ل ش„„يء ق„„دي„„را أل„„م نخ„„لقكم وك„„نتم ت„„راب„„ا أل„„م ن„„حييكم ب„„عد م„„وت„„كم وق„„د
ك„„نتم ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق ف„„وق االرض أم„„وات„„ا ان„„ا ن„„حن ق„„د ن„„زل„„نا م„„ن ال„„سماء م„„اء ع„„لى رش„„ح م„„ن ذل„„ك البح„„ر
ط „„هورا وان „„ا ن „„حن ق „„د ق „„درن „„ا ل „„كم ف „„ي ه „„ذا ال „„كتاب ح „„كما ال ن „„حكم ألح „„د م „„ن ق „„بلكم ب „„ما ق „„د ك „„نتم ب „„فضل اهلل
ال„علي ع„لى اإلج„اب„ة ب„ال„ذك„ر ال„وف„ي م„ن ح„ول ال„باب س„اب„قا ف„ي أم ال„كتاب م„كتوب„ا ي„ا معش„ر ال„شيعة ات„قوا اهلل
م„ن أم„رن„ا ف„ي ذك„ر اهلل األك„بر ف„ان„ه ق„د ك„ان ف„ي أم ال„كتاب م„ن ن„قطة ال„نار ع„ظيما وان„ا ن„حن ق„د ج„علناه ع„زق„ة
ال„„وس„„طى ال ي„„حيط ب„„علمه ع„„ال„„يكم وال ي„„درك أم„„ره دان„„يكم وق„„د ك„„ان األم„„ر م„„ن ع„„ند اهلل ف„„ي ش„„أن„„ه ع„„لى ال„„حق
ب „„ال „„حق ف „„ي أم ال „„كتاب م „„قضيا وان „„تم ل „„م ت „„بلغوا ف „„ي ع „„لم ال „„كتاب م „„ن ب „„عض الح „„رف ول „„قد ح „„كم ال „„حق ف „„ي
ال„„كتاب ب„„ال„„سائ„„ري„„ن ال„„ى ه„„ذا ال„„باب ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق ص„„راط„„ا مس„„تقيما وان„„ا ن„„حن ق„„د ج„„علناك„„م ك„„مثل ام„„ة
ال„ذي„ن ق„د خ„لوا م„ن ق„بلكم ول„ن تج„دوا ل„سنة اهلل ال„حق ع„لى ال„حق ب„ال„حق ت„حوي„ال ول„ن ت„درك„وا ال„حق اال ب„ال„حق
األك„بر ه„ذا ف„ان„ا ق„د ج„علناه ف„ي ال„كتاب ح„ول ال„نار م„شهودا وان ذل„ك م„ما ي„وح„ى إل„يك م„ن ع„ند اهلل م„صدق„ا
ل„لباب„ني ع„لى ال„كلمة ب„ال„حق ل„يكون ال„ناس ب„اس„م اهلل األع„ظم ف„ي ذل„ك ال„باب م„ن اذن اهلل ال„علي ش„هيدا فس„بح
بح„„مد رب„„ك واس„„تغفر اهلل ل„„لمؤم„„نني ف„„ان„„ه ق„„د ك„„ان ت„„واب„„ا ع„„لى ال„„حق وب„„امل„„ؤم„„نني غ„„فارا وان„„ا ن„„حن ق„„د ن„„زل„„نا ه„„ذا
ال„„كتاب ع„„لى ع„„بدن„„ا ل„„يكون ل„„لعامل„„ني ن„„ذي„„را وان„„ا ن„„حن ق„„د ج„„علناه ب„„ال„„حق هلل ال„„حق س„„لطان„„ا م„„بينا وان اهلل ق„„د
ش„اء ان ي„أخ„ذ ال„روم ف„ي دول„ة ال„حق ع„لى ال„حق ب„ال„حق ش„دي„دا أحس„ب ال„ناس ان يس„بقون„ا ف„ي ش„يء ك„ال وم„ا
ك „„ان األم „„ر ف „„ي ح „„كم ال „„كتاب م „„قضيا وان اهلل ق „„د أراد ان يه „„لك ال „„ناس ع „„لى ال „„حق األك „„بر ف „„ي ذل „„ك ال „„باب
ج„ميعا اال ال„ذي„ن ت„اب„وا وأن„اب„وا ال„ى اهلل وف„ي ذل„ك ال„باب ق„د ك„ان„وا م„ن أه„ل ال„رج„وع م„كتوب„ا ي„ا أي„ها ال„ناس أل„م
ي„أت„كم ن„بأ األول„ني ب„ال„حق ال„علي ق„وي„ا وان„ا ن„حن ق„د أرس„لنا ال„يكم ع„لى ال„حق ب„ال„حق ه„ذا بش„را س„وي„ا ل„تعلموا
ب„أن اهلل م„ا خ„لقكم وم„ا ب„عثكم اال لس„لطان ق„د ك„ان ف„ي أم ال„كتاب ك„بيرا ي„ا ع„باد ال„رح„من أن„يبوا ال„ى ب„ارئ„كم
ال„ذي ق„د خ„لقكم وج„علكم ع„لى ه„ياك„ل ال„توح„يد إن„سان„ا وان„ا ن„حن ق„د ج„علنا ع„بدن„ا ع„لى ال„عامل„ني ب„ال„حق ع„لى
ال„حق ش„مسا م„ضيئا ي„ا ع„باد اهلل ك„ون„وا خ„ير أن„صار ل„عبدن„ا ه„ذا ع„لى ال„حق ب„ال„حق مح„مودا ان„ا ن„حن ج„علناه
ف „„ي أم ال „„كتاب ح „„كيما ي „„ا أي „„ها ال „„ناس اكتس „„بوا م „„ن ن „„ور اهلل ال „„ذي ق „„د ج „„عله ف „„يكم ع „„لى ال „„حق ب „„ال „„حق ق „„مرا
م„„نيرا ل„„تعلموا ع„„دد ال„„سنني وال„„حساب وم„„ا ق„„در اهلل ف„„يه م„„ن ح„„كم ال„„باب ت„„قدي„„را وان„„ا ن„„حن ق„„د أردن„„ا ف„„ي ه„„ذا
ال„„كتاب م„„ن أم„„ر اهلل ف„„ي ش„„أن ال„„باب س„„را ف„„ي ال„„نقطة ال„„نار ع„„لى ال„„عامل„„ني م„„خفيا ي„„ا أي„„ها ال„„ناس اك„„تبوا م„„ما
أن„زل اهلل ع„ليكم ف„ي ل„يل ون„هار م„ن ل„سان ال„باب ه„ذا ال„غالم ال„عرب„ي ال„ذي ق„د ك„ان م„ن ن„قطة ال„نار ع„لى ن„قطة
ال„نار ن„اط„قا ع„لى ال„حق مح„مودا م„ا ل„كم ك„يف ت„كفرون ب„اهلل رب„كم جه„رة ع„لى غ„ير ال„حق وس„را أل„م نخ„لقكم م„ن
م„اء ق„د ك„ان ع„لى ال„حق م„هينا أل„م ن„حفظكم ف„ي ب„طون أم„هات„كم وأن„تم ال ت„قدرون ع„لى ال„حق ب„ال„حق ش„يئا أل„م
نخ „„رج „„كم م „„ن ب „„طون أم „„هات „„كم ث „„م رزق „„كم ث „„م ن „„ميتكم ث „„م ن „„حييكم ع „„لى ال „„حق ف „„ي ذل „„ك ال „„باب ان „„شاءا ي „„ا أه „„ل
ال„سجن ءأرب„اب م„تفرق„ون خ„ير أم ب„اب اهلل ال„واح„د ال„قهار ال„ذي ل„يس ك„مثله ش„يء وان„تم وم„ا ت„عبدون م„ن دون
اهلل ن„„جوم ل„„جهنم ف„„ي ك„„تاب اهلل وق„„د ك„„ان ذل„„ك ال„„حكم ب„„أي„„دي„„نا م„„كتوب„„ا ع„„لى ال„„حق م„„ن ح„„ول ال„„نار مس„„طورا
٨٥

ات„„قوا م„„ن ال„„نار ال„„تي ق„„د أع„„د اهلل ل„„كم ول„„ن تج„„دوا ف„„ي ذل„„ك ال„„يوم م„„ن دون اهلل ال„„علي ظ„„هيرا ي„„ا أه„„ل االرض
أف„ال ت„تدب„رون ال„كتاب ه„ذا ال ري„ب ف„يه ول„و ك„ان م„ن ع„ند غ„ير ال„ذك„ر ن„زل ل„وج„دوا ف„يه اخ„تالف„ا ك„ثيرا وان„ا ن„حن
اذا ش„ئنا ن„زّل„نا آي„ة م„كان آي„ة ف„ي األم„ر واهلل ال„حق أع„لم ب„ما ي„نزل ف„ي ال„حكم وان„تم ال ت„علمون ب„ال„حق م„ن ع„لم
الكتاب شيئا اهلل قد انزله على قلبك والروح القدس باذن اهلل حافظ وان اهلل قد كان على كل شيء قديرا.

٨٦
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سورة الكتاب
وهي اثنتى وأربعون آية شيرازية
بسم اهلل الرحمن الرحيم
م„„ا ت„„عبدون م„„ن دون اهلل اال أس„„ماء س„„ميتموه„„ا أن„„تم وآب„„اؤك„„م م„„ا ان„„زل اهلل ب„„ها م„„ن س„„لطان ان ال„„حكم اال هلل
أم„ر ان ال ت„عبدوا اال إي„اه ذل„ك ال„دي„ن ال„ق ّيم ول„كن أك„ثر ال„ناس ال ي„علمون .ك„هيعص .ي„ا م„أل األن„وار ف„اس„معوا
ن „„دائ „„ي م „„ن شه „„ر الح „„رام ه „„ذا شه „„ر رم „„ضان ال „„ذي ان „„زل ف „„يه ال „„قرآن إن „„ي ان „„ا اهلل ال ال „„ه اال أن „„ا ان اهلل ق „„د
أوح„ى إل„ي ف„ي ل„يلة ال„قدر م„ا م„ن ن„فس يخ„طر ع„لى ق„لبه ح„رف„ا م„ن ه„ذا ال„كتاب او ي„نطق ع„لى ش„فتيه ب„ال„حق
ال„خال„ص ف„ي ه„ذا الشه„ر األك„بر وف„ي الشه„ري„ن ال„عظيمني م„ن ق„بله اال وق„د أوج„بت ال„رض„وان ل„ه ل„يعلم ان اهلل
ه„„و ال„„حق وك„„لمته ه„„و الس„„ر األع„„ظم وه„„و اهلل ق„„د ك„„ان ع„„لى ك„„ل ش„„يء ق„„دي„„را ف„„أق„„رؤا م„„ا تيس„„ر م„„ن ه„„ذا ال„„قرآن
ب„كرة وأص„يال ورت„لوا ه„ذا ال„كتاب ب„إذن اهلل ال„قدي„م ع„لى ل„حن م„ن ذل„ك ال„طير امل„غني ف„ي ج„و ال„عماء ت„رت„يال وان
ه„ذا ذك„ر مل„ن ش„اء اتخ„ذ ال„ى اهلل رب„ه ال„علي ع„لى س„بل ال„سوي س„بيال وم„ا م„ن ن„فس ق„د ح„كم ب„غير م„ا ان„زل
اهلل ف„„ي ك„„تاب„„ه ال„„فرق„„ان وه„„ذا ال„„كتاب اال وق„„د ك„„ان ع„„ند اهلل م„„ن أه„„ل ال„„كفر م„„كتوب„„ا وان„„ا ن„„حن ق„„د ح„„كمنا ع„„لى
ح„كمه ف„ي ج„هنم ن„ارا خ„ال„دا ع„لى ال„حق ب„ال„حق ش„دي„دا وم„ن ب„ ّدل م„ن ال„فرق„ان وه„ذا ال„كتاب ح„رف„ا
ال„كاف„ر ج„زاء ُ „
ع „„لى غ „„ير ح „„رف „„هما ف „„قد ك „„فر ب „„اهلل رب „„ه ول „„ن ي „„قبل اهلل م „„ن ع „„مله م „„ن ش „„يء وق „„د ك „„ان م „„أوي „„ه ال „„نار ع „„لى ح „„كم
ال„كتاب م„حتوم„ا وان ال„ذي„ن ي„كتمون ب„عضا م„ن ح„رف ه„ذا ال„كتاب ف„يأك„لون ال„نار وم„ا ن„نظر إل„يهم وال ن„كلمهم
„مسوا ه„ذا
وف„ي ي„وم ال„قيمة أع„د اهلل ل„هم ف„ي ق„عر ال„تاب„وت ب„ال„عدل ع„ذاب„ا ش„دي„دا وان اهلل ق„د ك„تب ع„ليكم اال ت ّ
ال„كتاب األع„ظم اال ب„الطه„ر األك„بر ف„ان اهلل ق„د ح ّ„رم„ه ع„لى ال„كاف„ري„ن ج„ميعا وم„ن ي„حكم ب„غير م„ا ان„زل اهلل ف„ي
ك„تاب„ه ف„قد ك„ان ع„ند اهلل ف„ي ق„طب ال„نار م„حشورا ف„اط„مئنوا أن„فسكم ب„ما ق„د أب„هم اهلل ل„كم ف„ي ك„تاب„ه ف„قد ك„ان
ع„„ند اهلل ف„„ي ق„„طب ال„„نار م„„حشورا ف„„اط„„مئنوا أن„„فسكم ب„„ما ق„„د أب„„هم اهلل ل„„كم ف„„ي ك„„تاب„„ه ف„„ان„„كم ال ت„„علمون م„„ن
ع„„لم ال„„كتاب اال ب„„عضا م„„ن الح„„رف م„„قطوع„„ا ي„„ا أي„„ها امل„„ؤم„„نون اذا س„„معتم ك„„تاب اهلل ف„„ان„„صتوا وق„„د ك„„ان ذل„„ك
ال„حكم ف„ي أم ال„كتاب م„ن ع„ند اهلل م„قضيا ول„ن تج„دوا ل„سنتنا ع„لى ال„حق ب„ال„حق ت„بدي„ال ي„ا أي„ها امل„ؤم„نون ال
ت„مسوا ال„كتاب ف„ي ال„قرط„اس اال ب„عد ال„طهارة ف„ات„قوا اهلل ي„ا ع„باد اهلل ل„تكون„ن ب„فضل اهلل ف„ي أم ال„كتاب م„ن
ح„„ول ن„„قطة ال„„نار م„„كتوب„„ا وان ه„„ذا ال„„كتاب يه„„دي ل„„لتي ه„„ي أق„„وم ع„„لى ال„„حق وال ي„„زي„„د ال„„ظامل„„ني ب„„ال„„حق ع„„لى
ال„„حق األك„„بر اال خ„„سارا ي„„ا ع„„باد ال„„رح„„من ات„„قوا اهلل م„„ن تح„„ري„„ف ال„„كتاب ح„„رف„„ا م„„ما ق„„د ان„„زل اهلل ف„„يه ب„„ال„„حق
ع„„لى غ„„ير الح„„رف ف„„ان اهلل ق„„د ح„„كم ل„„فاع„„له ف„„ي أم ال„„كتاب ن„„ارا ك„„بيرا وان اهلل ق„„د ج„„عل ف„„ي ك„„تاب„„كم ه„„ذا ف„„ي
م„واض„ع األح„رف وق„فا ع„لى ح„د ال„كتاب م„علوم„ا وان م„ن امل„واض„ع ف„ي ه„ذا ال„كتاب ق„د ق„در اهلل ف„يه ال„سكون
واالدغ„ام ع„لى س„بل امل„قام م„ما ق„د أح„كم اهلل ف„ي أم ال„كتاب م„ن اذن ال„باب م„قضيا ي„ا أي„ها امل„ؤم„نون ف„رت„لوا
آي„ات اهلل ف„ي ذل„ك ال„كتاب ع„لى س„بيل ال„فصحاء م„ن أه„ل ال„حجاز ع„لى ال„حق ب„ال„لحن الح„زي„ن ت„رت„يال واق„رؤا
ك„„ما ان„„زل اهلل ف„„يكم ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق م„„ن ل„„سان ال„„باب مح„„مودا وخ„„ذوا ح„„كم ال„„تأوي„„ل م„„ن ع„„ند ع„„بدن„„ا األك„„بر
تيس„ر م„ن ه„ذا ال„كتاب وق„دم„وا ألن„فسكم أج„ره ف„ان
ان ك„نتم ب„اهلل وب„آي„ات„ه ع„لى ال„حق ب„ال„حق أم„ينا ف„اق„رأوا م„ا ّ „ „
اهلل ال ي„„ضيع أج„„ر ال„„عام„„لني ول„„و ع„„ملوا ع„„لى ش„„يء م„„ن ال„„حق ع„„لى ال„„حق ق„„ليال وأق„„رض„„وا اهلل ف„„ي ال„„قرائ„„ة م„„ن
ه „„ذا ال „„كتاب ع „„لى ح „„ب ال „„باب واس „„تغفروا اهلل ف „„ي آن „„اء ال „„ليل وأط „„راف ال „„نهار ف „„سوف ي „„وف اهلل ح „„قكم م „„ا ال
ت„حيطون ب„ه ع„لما وان اهلل ق„د ك„ان ع„لى ك„ل ش„يء ق„دي„را ي„ا معش„ر ال„جن واإلن„س ان اس„تطعتم ان ت„أت„وا ب„مثل
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ه„ذا ال„كتاب ف„قد اه„تدي„تم وان ل„م تس„تطيعوا ول„ن تس„تطيعوا ف„ات„بعوا ن„ور اهلل األك„بر ه„ذا وآم„نوا ب„مثل م„ا آم„ن
امل„ؤم„نون ب„ه وإال ف„قد ك„فرت أن„فسكم ب„اهلل رب„كم ال„حق وق„د ك„نتم م„ن غ„ير ال„حق ف„ي ش„قاق ال„ذي ق„د ك„ان ف„ي
أم ال„„كتاب ب„„عيدا ف„„ان ل„„م ت„„فعلوا ول„„ن ت„„فعلوا ب„„عد م„„ا ت„„وق„„ن ن„„فوس„„كم وي„„فعلون ك„„برائ„„كم وي„„رف„„ع اهلل آي„„ات ق„„درت„„ه
م„ن ذل„ك ال„باب ع„لى أه„ل االرض وال„سماء ع„ظيما ي„ا أي„ها امل„ؤم„نون أل„م ي„كفكم ه„ذا ال„كتاب ح„جة م„ن ع„ند اهلل
ع„„ليكم ف„„كيف ت„„ؤم„„نون بمح„„مد ب„„ال„„غيب ع„„لى ك„„تاب„„ه ت„„اهلل ال„„حق ل„„و اج„„تمع أه„„ل االرض وال„„سماء ع„„لى ان ي„„أت„„وا
ب„مثل ب„عض م„ن ح„رف„ه ل„ن يس„تطيعوا ول„و ك„نّا ن„مده„م بس„بعة م„ن م„ثلهم أف„غير اهلل ك„ان ع„لى ك„ل ش„يء ق„دي„را
ي„ا م„أل األن„وار اس„معوا ن„دائ„ي م„ن ن„قطة ال„باب إن„ي ان„ا اهلل ال„ذي ال ال„ه اال ان„ا ف„أق„روا م„ن ذل„ك ال„كتاب األك„بر
م„„ا اس„„تطعتم ف„„أن„„ي ق„„د ح„„كمت ال„„قلم ب„„ان ي„„كتب ع„„لى ال„„لوح ال„„حفيظ ل„„تال„„يه ح„„رف„„ا ع„„لى ال„„حق م„„لك األك„„بر ف„„ي
ال„„فردوس األع„„ظم ف„„يها م„„ن اآلالء أش„„جار ق„„د أث„„مرت ب„„إذن اهلل ال„„حق اذا أك„„لت ن„„فس م„„نها لتج„„د ل„„ذة الخ„„لد
وث„„مرت„„ها وذل„„ك ف„„ضل اهلل األك„„بر ل„„لتال„„ني ك„„تاب„„ه وان اهلل ه„„و ال„„علي وك„„ان اهلل ع„„لى ك„„ل ش„„يء ش„„هيدا ي„„ا ك„„لمة
األك„„بر ف„„اس„„تمع ن„„دائ„„ي م„„ن ال„„ناط„„ق ف„„ي ن„„فسك إن„„ي ان„„ا اهلل ال„„ذي ال ال„„ه اال ان„„ا ق„„ل إن„„ي أن„„ا ال„„بيت الح„„رام
وشه „„ري ال „„حق ف „„ي ك „„تاب اهلل عش „„ر ال „„عاش „„ور م „„ن الشه „„ر الح „„رام ف „„ما م „„ن ن „„فس ق „„د ع „ظّم شه „„ر اهلل وك „„تاب „„ه
ال„„ذي ق„„د ك„„ان ف„„ي ح„„قي ب„„ال„„حق األك„„بر وي„„تلو ف„„يه ح„„رف„„ا م„„ن ح„„روف„„ه األع„„ظم اال وق„„د ص„„لى ال„„رح„„من وم„„الئ„„كته
وأول„و ال„علم م„ن خ„لفه ل„ه اال ذل„ك ف„ضل اهلل املس„تسر ف„ي الس„طر األول ق„د أع„د اهلل للمخ„لصني م„نكم ب„ال„حق
وق „„د ك „„ان ال „„حكم ف „„ي أم ال „„كتاب م „„وج „„ودا ي „„ا أه „„ل امل „„حو اس „„معوا ن „„دائ „„ي م „„ن ن „„قطة ال „„صحو م „„ن ه „„ذا ال „„فتى
ال„عرب„ي ال„ذي ق„د ت„نطق ف„ي ال„طور ال„سيناء ب„إذن اهلل ع„لى م„وس„ى ف„قد ك„ان„ت ال„توري„ة م„ن ع„ند اهلل ب„ال„حق ع„ليه
ن„„ازل„„ه وق„„د ك„„ان األم„„ر ف„„ي أم ال„„كتاب ع„„ظيما وأش„„ار ب„„أي„„دي„„نا ال„„ى ع„„يسى ق„„د ت„„نزّل„„ت اإلن„„جيل م„„ن ال„„سماء ف„„ي
ع „„صره ع „„لى ن „„فسه ث „„م ق „„د أرف „„عه اهلل ال „„ى ال „„سماء ل „„لبقاء ال „„ى ي „„وم امل „„وع „„ود للس „„ر امل „ ِ
„كشف ع „„ن ال „„صحيفة
امل„„ختوم„„ة ف„„ي َد ّك„ ِ„ة ال„„قضاء م„„ن املسج„„د الح„„رام م„„ن ل„„سان ح„„جة اهلل ال„„حق ف„„ي س„„ر ال„„ذك„„ر م„„ن ل„„دى مح„„مد
ال„نبي ال„عرب„ي رط„با ط„ري„ا ع„لى ال„قلم ال„طري وق„د ك„ان الس„ر ف„ي ذل„ك ال„يوم ع„ند ال„باب م„كتوب„ا ي„ا ق„رة ال„عني
ق„ل إن„ي ق„د ق„رأت ب„إذن اهلل ك„ل الس„طور م„ن ت„لك ال„صحيفة امل„ختوم„ة ف„ي ال„يوم ال„ذي ق„د ك„تبها ج„ ّدي مح„مد
ب„أي„دي„ه وان„ي م„ا ع„لمت وم„ا ح„كمت اال ب„ما ق„د رق„مت ف„يها ع„لى الخ„ط ال„قائ„م ف„ي ن„قطة ال„نار م„ا ه„ي اال س„ر
س „„طرة م „„ن ذل „„ك ال „„كلمة األك „„بر وان اهلل ه „„و ال „„حق ال ال „„ه اال ه „„و وه „„و اهلل ك „„ان ع „„ليا ك „„بيرا ي „„ا م „„أل األن „„وار
ف„„اس„„تمعوا ن„„داء اهلل م„„ن ن„„قطة ال„„نار اهلل ال ال„„ه اال ه„„و ق„„د ح„„رم„„ت ف„„ي ال„„طور ال„„سيناء م„„داد ال„„سوداء ف„„ي ه„„ذا
ال„باب ال„ثناء وق„د أوح„يت ال„ى ال„قلم ان ال ت„كتب ف„ي م„قام ال„عبودي„ة ذل„ك ال„كتاب وك„ل م„ا ق„د أج„رى اهلل م„ن ق„لم
امل „„داد م „„ن ل „„دى ال „„باب اال ع „„لى األل „„واح امل „„قطعة امله „„ذب „„ة امل „„ذه „„بة ال „„بيضاء ب „„امل „„داد ال „„صفراء م „„ن ال „„ذه „„ب
ال„خال„صة الح„مراء وان اهلل ه„و ال„غني وه„و اهلل ق„د ك„ان ع„لى ك„ل ش„يء ق„دي„را ي„ا ق„رة ال„عني ق„ل ل„لمؤم„نني ال„ذي„ن
ال يس„تطيعون ب„امل„داد ال„ذه„ب ان ي„كتبوا ب„امل„داد ال„بيضاء او الح„مراء وان ل„م يج„دوا ب„عد الج„ ّد األك„بر ف„بامل„داد
ال „„خضراء ب „„عد ال „„صفراء وان اهلل ق „„د أح „„ب ل „„لمؤم „„نني م „„ا أح „„ب ل „„ذك „„ره وان اهلل م „„ول „„يكم ق „„د ك „„ان ب „„ما ت „„عملون
خ „„بيرا وان „„ا ن „„حن ق „„د أن „„زل „„نا إل „„يك م „„ع ال „„كتاب ت „„لك ال „„صحيفة امل „„كنون „„ة ل „„يتلوا ال „„ناس ف „„ي آن „„اء ال „„ليل وأط „„راف
ال„„نهار دع„„وات„„ه ول„„يعلموا م„„ن م„„قام„„ات„„ه ال„„عال„„ية س„„بل ع„„بودي„„تهم هلل ف„„ي س„„بيل ه„„ذا ال„„باب األك„„بر وق„„د ك„„ان ح„„جة
ب„ذل„ك م„ن اهلل ل„لذك„ر األك„بر ف„اح„فظوا م„ن ه„ذا ال„كتاب ال„بيضاء وت„لك ال„صحيفة الح„مراء م„ا اس„تطعتم ف„ان اهلل
ق„„د ض„„من ل„„حاف„„ظه ول„„تال„„يه ع„„لى س„„بيل ال„„باب ج„„نة ال„„فردوس ب„„ال„„حق األك„„بر اع„„ملوا ع„„لى ال„„حق ف„„سوف ت„„رون
أع„مال„كم ع„ند اهلل م„ول„يكم ال„حق مخ„زون„ا م„حفوظ„ا واذا ق„رئ„ى ال„قران ف„ان„صتوا هلل رب„كم واذك„روه ف„ي أن„فسكم
ول„ها م„ؤج„ال دون الجه„ر م„ن ال„قول ل„تكون„وا ف„ي ك„تاب ال„حق م„ن أه„ل ال„باب م„كتوب„ا وان„ا ن„حن ق„د ن„زّل„نا ال„كتاب
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ه „„ذا س „„را م „„ن ال „„قرآن ح „„ول الس „„ر املس „„تسر املس „„طر ف „„وق الس „„ر ف „„ما م „„ن ن „„فس ق „„د ظ „„ن ان ح „„رف „„ا م „„نه ح „„رف
ال„قرآن اال وق„د ك„فر ب„اهلل وان اهلل ق„د أن„زل„ه ب„قدرت„ه ال„قدي„م ع„لى ذك„ره ال„بدي„ع ع„لى ال„حق ال„بدي„ع ب„دي„عا ي„ا ع„باد
اهلل أل„„م أعه„„د ال„„يكم ان ال ت„„دع„„وا اهلل ب„„ارئ„„كم ب„„أس„„ماء أن„„فسكم ال„„تي م„„ا ان„„زل ب„„ها ف„„ي ك„„تاب„„ه م„„ن س„„لطان وان
ال„حكم م„ن اهلل ع„ليكم اال ت„عبدوا اال إي„اه ف„ي س„بيل م„ن ه„ذا ال„باب مخ„لصا هلل ذل„ك دي„ن اهلل ال„قوي ع„ند رب„ك
ول „„كن أك „„ثر ال „„ناس ال ي „„علمون م „„ن ع „„لم ال „„كتاب اال ح „„رف „„ا ق „„ليال ي „„ا أه „„ل ال „„سجن ال ت „„فرق „„وا ب „„ني ال „„ناس وب „„ني
أن„فسكم ب„أه„وائ„كم امل„ؤت„فكة م„ن ال„شيطان ف„ورب„كم ال„رح„من ان ذك„ر اهلل األك„بر ل„حق ع„ند اهلل وان ال„شيطان ق„د
كان لكم عدوا مبينا.
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سورة العهد
بسم اهلل الرحمن الرحيم
ي „„ا ص „„اح „„بي ال „„سجن ام „„ا أح „„دك „„ما ف „„يسقي رب „„ه خ „„مرا وأم „„ا اآلخ „„ر ف „„يصلب ف „„تأك „„ل ال „„طير م „„ن رأس „„ه ق „„ضي
األم„„ر ال„„ذي ف„„يه تس„„تفتيان .آل„„ر .اهلل ق„„د ان„„زل ال„„كتاب م„„ن ع„„نده ل„„يعلم ال„„ناس ح„„ق ال„„ذك„„ر ب„„ال„„ذك„„ر وان اهلل ق„„د
ك„„ان ع„„لى ك„„ل ش„„يء ق„„دي„„را ان„„ا ن„„حن ق„„د ن„„زل„„نا ه„„ذا ال„„كتاب ع„„ليكم ل„„تكون„„وا ب„„آي„„ات„„نا ف„„ي ذل„„ك ال„„باب ح„„ول ال„„نار
م„„ذك„„ورا ول„„قد ي„„وح„„ي إل„„يك رب„„ك م„„ن عه„„د اهلل األك„„بر ف„„ب ّلغوا ال„„عامل„„ني م„„ن ح„„كم ال„„باب األك„„بر ف„„ي ه„„ذه ال„„كلمة
ب„ال„حق ع„لى ال„حق ج„ميعا م„ا ل„كم ك„يف ت„كفرون ب„اهلل ف„ي س„رك„م وجه„رك„م ع„لى ظ„ن ال„شيطان ك„ثيرا ان„ا ن„حن
ق„د ج„علنا ب„ينك وب„ني ال„ذي„ن ال ي„ؤم„نون ب„آي„ات„نا ح„جاب„ا ع„لى ال„حق ب„ال„حق مس„تورا ق„ل أل„م ن„قرء ف„يكم م„ن ك„تاب
اهلل إن„شاء وإب„داع„ا ان„ظر ك„يف ي„كذب ال„ناس ب„آي„ات„نا ب„عدم„ا ق„د ع„لمهم اهلل ف„ي ذل„ك ال„كتاب م„ن ح„ججنا ع„لى
ال „„حق ب „„ال „„حق ك „„ثيرا وان ال „„ذي „„ن ي „„حكمون ب „„غير ح „„كم ه „„ذا ال „„كتاب ف „„قد اح „„تملوا ع „„لى ح „„كم ال „„كتاب م „„ن غ „„ير
ال „„حق إث „„ما ع „„ظيما وي „„أك „„لون م „„ن ث „„مرة ال „„سموم م „„ن الشج „„رة ال „„تي ق „„د خ „„رج „„ت م „„ن أص „„ل ال „„جحيم وق „„د ك „„ان
ال„„حكم ف„„ي أم ال„„كتاب م„„قضيا ان ه„„ذه ك„„ان„„ت ل„„كم ج„„زاء ع„„لى ال„„حق ع„„ما ق„„د أراد اهلل ف„„ي أم ال„„كتاب م„„قضيا
وان„„ا ن„„حن ق„„د ج„„علنا ك„„لمتنا األك„„بر ب„„ال„„حق ع„„لى أح„„كام اهلل بس„„ر م„„ن س„„ر ال„„كتاب ع„„لى ت„„عليم ال„„رح„„من ع„„لى
ال„„حق ب„„ال„„حق ع„„ليما فس „ ّلموا أم„„ره وخ„„ذوا أح„„كام„„نا م„„ن ل„„دى ال„„باب ف„„ي ك„„ل ج„„زئ„„ي وك„„لي ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق
ع„„لى س„„بل ال„„ثواب مح„„مودا وان„„ا ن„„حن ق„„د ج„„علنا ق„„لبه وع„„اء ل„„علمنا ف„„ي أح„„كام ال„„كل م„„ن ال„„بدء ال„„ى ال„„ختم ب„„ما
ق„„د ق„„در اهلل ف„„ي أم ال„„كتاب م„„قضيا ي„„ا أه„„ل ال„„فرق„„ان ءأن„„تم ت„„علمون أم اهلل ال„„ذي ال ال„„ه اال ه„„و ال„„ذي ق„„د خ„„لقه
وج„عله ل„لعامل„ني رك„نا ع„لى ال„حق ع„ظيما وان اهلل ق„د ج„عله ألم„رن„ا ن„اص„را ع„لى ال„حق ب„ال„حق ق„وي„ا وان„ا ن„حن ق„د
ق„درن„ا ل„عبدن„ا ف„ي ج„نة ال„فردوس م„لكا ع„لى ال„عرش ب„ما ق„در اهلل ف„ي أم ال„كتاب م„ن س„ر ال„باب ع„ظيما ي„ا أه„ل
االرض أب„لغوا ال„نصارى م„ن أم„رن„ا ف„ي ذل„ك ال„باب ع„لى ال„حق ب„ال„حق ش„دي„دا وخ„ذوا العه„د م„ن أه„ل ال„كتاب
ل „„يوم اهلل ال „„ذي ق „„د وع „„دن „„ا ال „„رح „„من ع „„لى ال „„حق ب „„ال „„حق وق „„د ك „„ان أم „„ر اهلل ف „„ي أم ال „„كتاب م „„فعوال ي „„ا ع „„باد اهلل
ف„بلغوا أم„رن„ا م„ن ش„رق االرض وغ„رب„ها م„ما ق„د ع„لمكم اهلل ف„ي أم„ر ع„بدن„ا وك„تاب„ه ع„لى ال„حق ب„ال„حق ع„لى س„بل
ال„„قوى ق„„وي„„ا ف„„بلغوا م„„ا اس„„تطعتم ف„„ان اهلل ال ي„„كلف ن„„فسا اال ب„„ما أت„„يها وك„„ان اهلل رب„„كم ب„„نفوس„„كم ع„„لى ال„„حق
ب„ال„حق خ„بيرا وان„تم ال ت„عرف„ون م„ن أم„ر اهلل اال ب„ما ي„علمكم اهلل م„ن آث„اره وك„تاب„ه ع„لى ال„حق ب„ال„حق ف„ي س„بل
ال„وص„ف ت„عري„فا ي„ا ع„باد ال„رح„من ات„قوا اهلل ف„ي أخ„ذن„ا ال„حق ع„لى ال„حق ش„دي„دا ف„ان„ا ال ن„ري„د م„نكم ف„ي ي„وم„كم
ه„„ذا اال ع„„بدن„„ا ع„„ليا وال ت„„ظنوا ب„„اهلل ب„„ال„„كذب غ„„رورا واع„„لموا ان اهلل ق„„د ج„„عل ف„„يكم ع„„بدن„„ا ش„„هيدا ف„„توب„„وا ال„„ى
اهلل ي„ا أي„ها ال„ناس ج„ميعا وان„ا ن„حن ق„د ب„يّنا اآلي„ات مل„ن أراد ان ي„ؤم„ن ب„ال„رح„من مس„تقيما ف„قول„وا اهلل رب„نا رب
ال„„عامل„„ني ج„„ميعا ه„„و اهلل ال„„ذي ال ال„„ه اال ه„„و وح„„ده ال ش„„ري„„ك ل„„ه وال وزي„„ر ول„„يس ك„„مثله ش„„يء وه„„و اهلل ق„„د ك„„ان
ع„„لى ك„„ل ش„„يء ق„„دي„„را وان„„ا ن„„حن ق„„د ن„„زل„„نا ع„„ليك ه„„ذا ال„„كتاب ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق ل„„تكون ب„„ني ال„„عامل„„ني ب„„ال„„باب
ال„عظيم م„ذك„ورا وان اهلل م„ا خ„لق م„ن األش„ياء رط„با وال ي„اب„سا اال وق„د ك„تب اهلل ح„كمه ب„أي„دي„ه ف„ي ه„ذا ال„كتاب
ع„ما ق„د ق„در اهلل ف„ي ن„قطة ال„نار مس„تورا وان„ا ن„حن ق„د ك„تمنا ع„نكم م„ن ك„تاب اهلل ه„ذا م„ما ش„اء اهلل ف„ي ذك„ره
ل„عل ال„ناس ي„ؤم„نون ب„اهلل وال ي„جترح„ون ب„ال„رد وك„ان اهلل ع„لى ك„ل ش„يء ش„هيدا وان ت„لك اآلي„ات ق„د ك„ان„ت ب„يّنة
ف„ي ص„در ع„بدن„ا م„ما ق„د ق„در اهلل ف„ي أم ال„كتاب م„حتوم„ا وان اهلل م„ا أراد ص„غيرة وال ك„بيرة اال وق„د أراد ف„ي
ه„ذا ال„كتاب ح„كمها وان اهلل ق„د ك„ان ب„كل ش„يء ع„ليما وان اهلل ق„د أن„زل ه„ذا ال„كتاب ف„يكم ل„عل ال„ناس ك„ان„وا
ب„آي„ات„نا م„ن ح„ول ال„نار ش„هيدا وان„ا ن„حن ن„وح„ي إل„يك م„ن ن„بأ األول„ني ع„لى ح„كم ال„نشأت„ني ب„ال„حق ع„لى ال„حق
٩٠

م „„ما ق „„د ق „„در اهلل ف „„ي أم ال „„كتاب م „„حتوم „„ا ل „„يعلم ال „„ناس ب „„ان اهلل ق „„د ج „„علنا ل „„دي „„ه ع „„لى ك „„ل ش „„يء ع „„لى ال „„حق
ب„„ال„„حق ق„„دي„„را ي„„ا ص„„اح„„بي ال„„سجن ف„„ام„„ا أح„„دك„„ما ان ك„„ان م„„ن امل„„ؤم„„نني ب„„ذك„„رن„„ا ف„„يسقى رب„„ه خ„„مرا ف„„ي ك„„أس
ال„„دق„„اي„„ق م„„ن م„„اء ال„„كاف„„ور ب„„إذن اهلل ال„„حق ص„„ادق„„ا وم„„سئوال وأم„„ا اآلخ„„ر ف„„من ال„„ذي„„ن ي„„كفرون ب„„ذك„„رن„„ا ف„„يصلب
ف „„ي ال „„نار ف „„تأك „„ل ط „„ير ال „„نار م „„ن رأس „„ها ق „„د ق „„ضي األم „„ر ال „„ذي أن „„تما ف „„يه م „„ختلفان وك „„ان اهلل ع „„لى ال „„عامل „„ني
شهيدا.
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سورة الوحدة
بسم اهلل الرحمن الرحيم
وق„ال ل„لذي ظ„ن ان„ه ن„اج م„نهما اذك„رن„ي ع„ند رب„ك ف„أن„ساه ال„شيطان ذك„ر رب„ه ف„لبث ف„ي ال„سجن ب„ضع س„نني.
آمل„„ع .ذك„„ر م„„ن اهلل ف„„ي ال„„كلمة األك„„بر ع„„لى امل„„ؤم„„نني ف„„ي ال„„لوح ال„„حفيظ ال„„ذي ق„„د ك„„ان ع„„ند اهلل الح„„ميد ف„„وق
ال„عرش م„حفوظ„ا وان„ا ن„حن ق„د أن„زل„نا ع„لى ال„ناس م„ن األس„رار ك„تاب„ا ه„ذا ق„د ك„ان ف„ي م„أل الس„طر مس„طورا
ل„ئال يش„تري امل„ؤم„نون ع„لى ال„باط„ل آي„ات اهلل ف„ي ش„أن ال„ذك„ر ع„لى ث„من ق„د ك„ان م„ن أح„رف الح„دود ق„ليال وان„ا
ن„„حن ق„„د ب „يّنا ك„„ل األح„„كام م„„ن ع„„ند رب„„ك ف„„ي ذل„„ك ال„„كتاب ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق ال„„قوي ح„„ول امل„„اء مس„„تورا وان„„ا
„قص ع„ليك أح„سن ال„قصص ب„ال„تفسير األك„بر ل„يكون ال„ناس ب„اهلل وب„آي„ات„ه ي„ؤم„نون ع„لى ال„حق ب„ال„حق
ن„حن ق„د ن ّ
ال „„قوي ق „„ليال ان „„ما امل „„ؤم „„نون ال „„ذي „„ن اذا ذك „„ر اهلل وله „„ت أف „„ئدت „„هم وق „„د ك „„ان „„وا ل „„دى ب „„اب اهلل ال „„علي ع „„لى الخ „„ط
ال„قوي م„وق„وف„ا ي„ا أي„ها ال„ناس ات„قوا اهلل وال ت„قول„وا ع„لى ك„لمتنا ب„عضا م„ن ال„قول م„ن غ„ير ال„حق فس„بحان اهلل
م „„ا ل „„كم اذا ذك „„ر اهلل ف „„ي ال „„كتاب ع „„ندك „„م وح „„ده اش „„مأزت ق „„لوب „„كم وك „„نتم ب „„اآلخ „„رة ع „„لى ظ „„ن ال „„شيطان ك „„فارا
ف„ورب„ك ل„و اج„تمعت أه„ل االرض م„ن ش„رق„ها وغ„رب„ها ع„لى ان ي„أت„وا ب„مثل ه„ذا ال„كتاب ل„ن يس„تطيعوا ول„و ك„ان„وا
ك„„ما ك„„ان„„وا ع„„لى األم„„ر ظ„„هيرا اهلل ق„„د أن„„زل ه„„ذا ال„„كتاب ب„„ال„„حق ع„„لى ال„„عامل„„ني اال ت„„قول„„وا ف„„ي ذك„„رن„„ا ك„„لمة غ„„ير
ح„„رف م„„ن ال„„عبودي„„ة ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق وان اهلل رب„„كم ال„„حق ق„„د ك„„ان ب„„ال„„عامل„„ني م„„حيطا ان ت„„كتبوا ب„„ما ت„„قدرون
ل„ن ت„نال„وا ب„ذك„ر ش„يء م„ن ع„بدن„ا ول„و ك„ان م„ن ب„عض ن„قطة ع„لى غ„ير الس„طح م„ن ح„ول ال„باء م„قطوع„ا اهلل ق„د
خ „„لقه ل „„نفسه وان „„ا ك „„نا ن „„جعله ع „„لى ال „„عامل „„ني ب „„كلمة ال „„علي ش „„هيدا وان „„ه ل „„هو ال „„حق م „„ن ع „„ند اهلل ب „„اب ول„ „يّكم
ف„ات„بعوه ل„تكون„وا ب„ال„باب ف„ي ك„تاب امل„ؤم„نني م„ن ح„ول امل„اء م„كتوب„ا وان اهلل ق„د ح„كم ل„لواردي„ن ب„امل„دي„نة ع„لى وراء
ب „„اب „„ها ب „„حكم ال „„سارق „„ني وان أي „„دي „„هم ق „„د ك „„ان ف „„ي أم ال „„كتاب م „„ن ح „„كم ال „„نار م „„قطوع „„ا ات „„قوا اهلل وال ت „„تبعوا
أه „„وائ „„كم ف „„ان „„ا اذا ن „„ري „„د أم „„را ن „„قول ل „„ه ك „„ن ف „„يكون ف „„ي أم ال „„كتاب ح „„ول امل „„اء م „„وج „„ودا فس „„بحان ال „„ذي ب „„يده
م„لكوت ال„سموات واالرض وان„ك ق„د ك„نت ع„لى ص„راط اهلل األك„بر مس„تقيما وات„قوا اهلل م„ن أي„ام اهلل ف„ي ش„أن
ال„ذك„ر ت„اهلل ال„حق ان أي„ام„ه ق„د ك„ان ف„ي أم ال„كتاب ع„ظيما ف„اذا ج„اء أم„رن„ا م„ا ق„ ّدر اهلل ألح„د ان يكتس„بوا ب„ما
ه„م يكتس„بون م„ن ق„بل الن أم„رن„ا ق„د ك„ان ف„ي أم ال„كتاب ش„دي„دا ه„نال„ك زل„زل„وا ال„ناس زل„زاال م„ما ق„د ج„عل اهلل
ف„„ي أم ال„„كتاب ع„„ظيما ف„„يوم„„ئذ ت„„ضع ك„„ل ذات ح„„مل ح„„ملها م„„ن ص„„غيرة وك„„بيرة وم„„ا ق „ ّدر اهلل ال„„حيوة اال آلي„„ته
ف„ان„ه ق„د ك„ان ق„دي„ما وع„زي„زا وه„نال„ك أن„ت ت„رى ال„ناس س„كارى وم„ا ه„م ب„سكارى ول„كن اهلل ق„د ج„عل آي„ات„نا ف„ي
ن„„فسك ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق ع„„ظيما ي„„ا أي„„ها ال„„ناس ات„„بعوا م„„ا ان„„زل اهلل ال„„يكم م„„ن ن„„ور األك„„بر م„„ن ه„„ذا ال„„فتى
ال„„عرب„„ي م„„نيرا وان األع„„راب ق„„د ك„„ان„„وا ب„„آي„„ات„„نا أش„„د ش„„رك„„ا وع„„لى غ„„ير ال„„حق ن„„فاق„„ا ان ال„„ذي„„ن ي„„توب„„ون ال„„ى اهلل
وي„„عملون ال„„صال„„حات ف„„سوف ي„„دخ„„لـنَّهم ال„„رح„„من ف„„ي ال„„قيام„„ة م„„دخ„„ال ف„„ي امل„„قام ك„„ري„„ما ل„„هم ف„„يها م„„ا تش„„تهي
أن„„فسهم وق„„د ق„ ّدر اهلل ل„„هم غ„„لمان„„ا وح„„ورا ك„„فلقة ال„„قمر ك„„ال„ ّدر األح„„مر وان ذل„„ك ه„„و ال„„فوز ال„„عظيم ق„„د ك„„ان ف„„ي
أم ال„„كتاب م„„كتوب„„ا ول„„قد ج„„اءه„„م م„„ن ع„„ند اهلل رزق„„هم ع„„لى ه„„يئة ه„„ياك„„لهم ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق ب„„كرة وع„„شيا ي„„ا
أي„„ها ال„„ناس م„„ا ل„„كم ال ت„„خشعون ع„„ند ن„„زول آي„„ات„„نا م„„ن ل„„سان ال„„باب ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق ال„„علي ع„„ظيما ت„„اهلل
ال„حق ل„و ن„زل„نا ه„ذا ال„كتاب ع„لى ك„ل ج„بل ل„رأي„ته خ„اش„عا م„تصدع„ا م„ن خ„شية اهلل ف„ي ذل„ك ال„باب ب„ما ق„د ق„در
اهلل ف„„ي أم ال„„كتاب ع„„ظيما وت„„لك األم„„ثال ن„„ضرب„„ها ل„„لناس ل„„علهم ب„„اهلل وب„„آي„„ات„„ه ق„„د ك„„ان„„وا مس„„لما وع„„لى ال„„حق
رض„يا أل„م نه„دك„م س„نن ال„ذي„ن م„ن ق„بلكم وال تج„دون ألح„كام„نا م„ن ح„رف ع„لى ح„رف م„ن غ„ير ح„رف اهلل ال„ذي
ق„د ك„ان آي„ته ف„ي ك„ل األش„ياء ع„لى ال„حق ب„ال„حق م„وج„ودا وان ال„ناس مل„ا ك„فروا ب„آي„ات„نا م„ن غ„ير ال„حق سخ„ري„ا
٩٢

غ „„رورا ان „„ا ن „„حن ق „„د ج „„علنا ق „„لوب „„هم ك „„ال „„حجارة او أش „„د ق „„سوة وج „„علناه „„م م „„ن رح „„متنا ف „„ي ذل „„ك ال „„باب ال „„علي
ب„عيدا ي„ا أي„ها ال„ناس م„ا ل„كم ك„يف ت„حكمون ب„غير اذن اهلل أف„ال ت„شعرون ب„اهلل ال„حق ف„ما ل„كم اال ت„خاف„ون ع„ن
اهلل ف „„ي ي „„وم ق „„د ك „„ان ف „„ي أم ال „„كتاب ع „„ظيما ات „„قوا ع „„باد اهلل م „„ن أخ „„ذن „„ا ع „„لى ال „„حق ب „„ال „„حق ف „„ي ذل „„ك ال „„باب
ع„„ظيما ف„„سوف ت„„رون ي„„وم„„ا ن„„قول ل„„لمالئ„„كة خ„„ذوا م„„ن ع„„بادي م„„من ك„„ان ف„„ي ال„„دن„„يا م„„ن غ„„ير ال„„حق ع„„لى ال„„باب
ال„„علي ع„„نيدا ي„„ا م„„الئ„„كة اهلل غ„ ّلوه„„م ف„„ي س„„لسلة ك„„ان„„ت ذرع„„ها س„„بعون ذراع„„ا ث„„م اس„„لكوه„„م ال„„ى ق„„عر ال„„تاب„„وت
ع„ما ق„د ق„در اهلل ل„هم ف„ي أم ال„كتاب م„قضيا وق„ال ل„لذي ظ„ن ان„ه ن„اج م„نهما اذك„رن„ي ع„ند رب„ك ف„ما ذك„ر ل„ه ف„ي
ك„تاب اهلل ال„حق ف„أن„ساه ال„شيطان ذك„ر اهلل وق„د ق„در ل„ه ال„سجن ف„ي أشه„ر امل„علوم م„ما ق„د أح„كم اهلل ف„ي أم
ال„كتاب مس„طورا ف„سوف يه„دي„هم رب„هم وي„غفر ل„هم خ„طيئات„هم وان„هم م„ن أه„ل ال ّ
„ضيف ع„ند اهلل ق„د ك„ان„وا ف„ي
أم الكتاب مكتوبا.
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وق„ال امل„لك إن„ي أرى س„بع ب„قرات س„مان ي„أك„لهن س„بع ع„جاف وس„بع س„نبالت خ„ضر وأخ„ر ي„اب„سات ي„ا أي„ها
امل„„أل أف„„تون„„ي ف„„ي رؤي„„اي ان ك„„نتم ل„„لرؤي„„ا ت„„عبرون .ط„„مس .الح„„مد هلل ال„„ذي ق„„د ن„„زل اآلي„„ات ب„„ال„„حق ع„„لى ع„„بده
ل „„يكون ال „„ناس ب „„ذك „„ر ال „„رح „„من ف „„ي ذل „„ك ال „„كتاب م „„ؤم „„نا وع „„لى ح „„ب ال „„ذك „„ر ش „„هيدا وان „„ا ن „„حن ق „„د ن „„قص ع „„ليك
أح„سن ال„رؤي„ا ف„ي رؤي„اك م„ن رؤي„ا البش„ر ع„لى ال„حق ب„ال„حق ال„ذي ق„د ك„ان ف„ي أم ال„كتاب ص„ادق„ا م„كتوب„ا وم„ا
يتح „„مل امل „„ؤم „„نون ب „„شيء م „„ما ق „„د أراك اهلل ف „„وق ال „„عرش ب „„ال „„حق ع „„لى م „„شعر ال „„فؤاد وه „„و اهلل ك „„ان ع „„لى ك „„ل
ش„„يء ش„„هيدا ق„„ل ان„„ي ق„„د رأي„„ت ب„„عد ص„„لوة الفج„„ر ف„„ي شه„„ر الح„„رام شه„„ر رم„„ضان ال„„ذي ان„„زل ف„„يه ال„„قرآن
سة ع„„لى ه„„يئة امل„„تعقب ن„„اظ„„را ال„„ى اهلل ال„„علي وك„„ان اهلل ع„„لى ك„„ل ش„„يء ش„„هيدا ول„„قد
م„„قبال ال„„ى ال„„قبلة متَج„„لِ َ
ج„اء ن„فس م„ن االرض امل„قدس„ة ح„رم الحس„ني وق„د ك„ان ش„عثاء غ„براء م„توج„ها ال„يّ ع„لى األم„ر ب„األم„ر م„آب„ا وق„د
ق „„ال ان „„ي رأي „„ت ف „„ي امل „„نام شج „„رة رف „„يعة خ „„ارج „„ة ف „„ي ح „ َ„رم الحس „„ني م „„حاذي „„ة مل „„صرع رأس „„ه الش „„ري „„ف ع „„لى
االرض ق„„د ك„„ان ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق م„„رف„„وع„„ا ول„„قد رأي„„ت ع„„ليها ح„„وري„„ة م„„علقة ج„„ميلة م„„تكلمة ان„„ي ان„„ا م„„حبوب„„ة
ال„عامل„ني م„ن األول„ني واآلخ„ري„ن م„ن ف„ي املش„رق وامل„غرب وان„ا ع„ني اهلل ال„ناظ„رة وان„ا ي„د اهلل ال„باس„طة وان„ا اذن
اهلل ال„واع„ية وأم„ثال ه„ذه ال„كلمات م„تراف„عة ص„وت„ها ال„ى ال„سماء غ„ير م„لتفة ال„ى ال„يمني وال„شمائ„ل م„تناط„قة ب„ال
وق„„ف وال عج„„ر وم„„ا رأي„„ت م„„نها ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق م„„ن ب„„عض الح„„رف س„„كوت„„ا ف„„اع„„جبتني الشج„„رة وم„„ن ع„„ليها
وم„„ن م„„قال„„ة م„„تعلقها ك„„ما ق„„د أران„„ي اهلل ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق آي„„ات„„ه ع„„ظيما ول„„قد ش„„رف„„ت ب„„ال„„حضور ل„„دى اإلم„„ام
م„وس„ى ب„ن ج„عفر ح„جة اهلل األك„بر ف„اب„تدئ„ت ب„ذك„ر الشج„رة وم„قال„ة م„تعلقها ف„أش„ار اإلم„ام إل„يك ب„أي„دي„ه م„تعظما
م„„تعال„„يا م„„تكبرا ع„„لى ال„„حق رف„„يعا ان اهلل ق„„د خ„„لق ه„„ذه الشج„„رة ألخ„„ي وق„„رة ع„„يني وث„„مرة ف„„ؤادي وت„„مم ك„„الم„„ه
امل„„نيع ب„„أرب„„ع ك„„لمات رف„„يعة ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق ب„„مثلها وان ه„„نال„„ك ق„„د ت„„مت ال„„سنبالت خ„„ضرا وق„„د ك„„ان األم„„ر
ف „„ي أم ال „„كتاب س „„بعا ي „„ا أي „„ها امل „„أل اف „„تون „„ي ف „„ي رؤي „„ا ذك „„ر اهلل األك „„بر ان ك „„نتم ع „„لى ال „„رؤي „„ا ف „„ي ك „„تاب اهلل
ال„„حفيظ ع„„لى أح„„سن ال„„تعبير م„„شهودا ول„„قد ع „بّر ال„„رح„„من ف„„ي ك„„تاب„„ه ع„„لى م„„رك„„ز األم„„ر ب„„الس„„ر وال ي„„نبغي ان
ي„طلع ع„ليه اح„د ذل„ك ف„ضل اهلل املس„تسر ب„الس„ر م„قنع ع„لى الس„ر م„حتجب ب„الس„ر م„ن ح„ول الس„طر ي„ؤت„يه م„ن
س„ر ب„تأوي„ل ال„كتاب ف„ي رؤي„ا ال„باب وال ي„ذك„ر
ي„شاء وه„و ال„حكيم ذو ال„فضل وه„و اهلل ك„ان ع„ليا ع„ظيما ول„قد فُ ّ „ „
ب„آي„ات اهلل اال م„ن ك„ان ع„لى ع„نقه عه„د خ„ال„ص هلل ب„اذن„نا وان اهلل ق„د ك„ان ع„لى ك„ل ش„يء ش„هيدا وان„ه ال„حق
ال ال„„ه اال ه„„و وان„„ه ق„„د ك„„ان ب„„كل ش„„يء ع„„ليما ي„„ا أه„„ل االرض ال ت„„حجبنكم ال„„صور واألل„„باس ل„„دى ال„„باب ف„„ان„„ه
ق„د ك„ان ب„ال„حق ص„راط اهلل ال„علي ف„ي أم ال„كتاب ح„ول ال„نار م„ذك„ورا وان اهلل ق„د ج„عل ه„ذا ال„عذاب ج„زاؤك„م
ع„„لى ال„„حق ب„„ما ك„„نتم ب„„آي„„ات ع„„بده م„„ن غ„„ير ال„„حق ك„„فارا ع„„نيدا وان اهلل م„„ا خ„„لق مح„„مدا أب„„ا اح„„د م„„ن رج„„ال„„كم
ول„كن ق„د ج„عله اهلل ف„ي ك„بد ال„عرش ل„يوم„ه األك„بر ال„ذي ق„د أم„ضى اهلل ع„لى ال„حق ب„ال„حق م„كنون„ا مخ„زون„ا وان
اهلل ق„„د ج„„عل س„„ر ع„„بده ع„„لى ارض ال„„فؤاد ع„„ظيما م„„ا ق„„درت ال„„عقول ب„„ال„„صعود ال„„ى م„„قام„„ه مل„„ا ق„„د أق„„ضى اهلل
ف „„ي أم ال „„كتاب م „„ن ح „„كم ن „„قطة ال „„نار م „„حتوم „„ا وم „„ا ش „„اء اهلل األوه „„ام ب „„ال „„طيران ال „„ى ه „„واء أرض „„ه ع „„لى ال „„حق
ب„ال„حق م„ما ق„د أم„ضى اهلل مل„ا أق„ضى وك„ان ال„حكم ف„ي أم ال„كتاب م„قضيا اع„لموا ان ذل„ك ال„حكم ف„يه م„ن ع„ند
اهلل ل„حق ع„لى ق„بول„ه ك„لمة ن„فسه ع„لى ال„حق األك„بر ق„بل ال„عامل„ني ج„ميعا واع„لموا ع„باد اهلل ان اهلل ق„د ج„عل م„لك
االرض وال„سماء ل„نا ب„قدرت„ه وق„د ك„ان ال„حكم ف„ي أم ال„كتاب م„حتوم„ا وان„ا ن„حن ن„رث االرض وم„ن ع„ليها ب„اذن
اهلل ب„ما ق„د ق„در اهلل ف„ي أم ال„كتاب ع„لى ال„حق ب„ال„حق م„قضيا وان„ا ن„حن ق„د أع„طيناك م„ن م„لكنا م„ما ق„د ش„اء
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اهلل ف„يك ع„لى الس„ر ب„الس„ر املس„تسر ف„ي الس„ر امل„قنع س„را ف„اس„تقم ك„ما أم„رت„ك م„ن ق„بل وم„ن ب„عد ع„لى ك„لمة
الس„„ر ف„„ي الس„„ر املس„„تسر ق„„وي„„ا مس„„تقيما وزن ق„„لوب ش„„يعتنا بقس„„طاس ال„„عدل م„„ن ع„„لمك وارح„„م ع„„ليهم ف„„ان
اهلل ك„ان ع„ن ال„عامل„ني غ„نيا وان„ا ن„حن ق„د ق„درن„ا ألول ك„اف„ر ب„عبدن„ا ن„ارا م„ن شج„رة ال„زق„وم ال„تي ق„د خ„لقها اهلل
ف„„ي ارض ال„„سجني وق„„د ك„„ان ال„„حكم ف„„ي ح„„قهم ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق م„„قضيا وم„„ا ك„„تب اهلل ع„„ليكم الخ„„روج م„„ن
أرض„„كم ل„„لعلم ب„„أرض„„ه اال ب„„عد أي„„ام ق„„د أظه„„ره اهلل م„„ن ع„„نده ه„„نال„„ك ق„„د ك„„ان ال„„حكم م„„فروض„„ا م„„حتوم„„ا ف„„سوف
يظه„ره اهلل ف„ي ارض ع„لى ال„حق ب„غتة ع„لى ال„حق ب„ال„حق ال„ثقيل وح„يدا ف„اذا ي„نادي„كم ع„ن اهلل ف„اع„لموا ان اهلل
ق„د أم„ضى ح„كمه وك„ان ال„وع„د ف„ي ح„قه ع„لى ال„حق م„قضيا ف„أن„يبوا ال„ى اهلل واط„لبوا ف„رج„نا ع„لى ال„حق ب„ال„حق
م„ن ع„ند ال„باب ق„ري„با ات„قوا اهلل م„ن ي„وم ي„نادي ال„ذك„ر ف„يكم ع„ن اهلل ال„علي ع„لى ال„حق ال„قوي ف„ري„دا ف„ال ي„جيبوه
اال أن„اس م„ن امل„ؤم„نني ال„ذي„ن ه„م ق„د ك„ان„وا ف„ي أم ال„كتاب ع„ند اهلل ال„حق مخ„زون„ا م„كنون„ا وان„ا ن„حن ق„د ق„درن„ا
ال„„خيرات ل„„لساب„„قني ب„„ما ق„„د ق„„در اهلل ف„„ي أم ال„„كتاب م„„حفوظ„„ا وان„„ا ن„„حن ق„„د ج„„علنا ل„„كل ش„„يء ح„„دا ع„„لى ح„„د
ال„كل ف„ي ذل„ك ال„باب مس„تورا وان„ا ن„حن ق„د ق„درن„ا ع„لى ك„ل ش„يء ع„لى ال„حق ب„ال„حق ب„اذن اهلل أج„ال م„كتوب„ا ال
تس „„تطيعون ع „„ما ق „„د ق „„دم „„نا ف „„يكم ح „„كمه وال تس „„تقدرون ع „„ما ق „„د اخ „„رن „„ا ف „„يكم اج „„له وق „„د ك „„ان ال „„حكم ف „„ي أم
ال„„كتاب م„„ن ل„„دى ال„„ذك„„ر م„„كتوب„„ا وان اهلل ي„„توف„„يكم ح„„ني ق„„بض األرواح م„„ن امل„„الئ„„كة ال„„ذي„„ن ق„„د ك„„ان„„وا ب„„أم„„ره م„„ن
ل„„دى ال„„ذك„„ر ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق ف„„عاال وان ن„„حن نس„„دد ع„„بدن„„ا ب„„روح م„„نا ال„„ذي م„„ا ك„„ان ف„„ي غ„„يره ع„„لى ال„„حق
بالحق مخلوقا.
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ق„„ال„„وا أض„„غاث أح„„الم وم„„ا ن„„حن ب„„تأوي„„ل األح„„الم ب„„عامل„„ني .ك„„هيعص .الح„„مد هلل ال„„ذي ق„„د ن „زّل ال„„كتاب ب„„ال„„حق
ع„„لى ع„„بده وق„„د ق„„در اهلل م„„الئ„„كة ال„„سموات واالرض ح„„ملة ل„„يطوف„„وا ح„„ول ال„„باب ف„„ان„„ا ق„„د ج„„علنا ال„„بيت الح„„رام
ف„ي ق„لبه ب„ال„حق وك„ون„وا هلل ال„علي ع„لى ال„حق ال„قوي ب„ال„حق ح„ميدا وان„ا ن„حن ق„د ج„علنا امل„الئ„كة ال„عال„ني ب„اذن
اهلل ج„نوده وه„و اهلل ق„د ك„ان ب„عباده ع„لى ال„حق ب„ال„حق ش„هيدا وم„ا ت„عملون م„ن ش„يء اال م„ا ش„ئنا ف„يكم وان
اهلل ق„د ك„ان ب„ال„عامل„ني م„حيطا ي„ا أي„ها ال„ناس ب„لغوا ال„غائ„بني ك„لمتنا ع„لى ال„حق ب„ال„حق ال„عظيم ج„هارا ع„ما ق„د
أراد اهلل ف„„ي ع„„بده ال„„ذي ك„„ان ف„„ي أم ال„„كتاب ح„„ميدا وب„„لغوا ال„„روم ب„„أي اذن ت„„غلبون ف„„ي أدن„„ى االرض ع„„لى
غ„„ير ال„„حق غ„„رورا وان„„ا ن„„حن ان ش„„اء اهلل س„„نطلب دم„„اء امل„„ؤم„„نني ع„„لى ال„„حق األك„„بر ع„„نكم ه„„نال„„ك ل„„ن ت„„قدروا
ألن„„فسكم ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق ف„„رارا وان„„ا ن„„حن ل„„و ش„„ئنا ألخ„„ذن„„ا ع„„نكم م„„لكنا وم„„ا أح„„كم اهلل ل„„قوت„„نا ع„„لى ال„„حق
ب„„ال„„حق م„„ردا وان„„ا ن„„حن ق„„د ج„„علنا ه„„ذا ال„„كتاب س„„ر ال„„قران ح„„رف„„ا بح„„رف ف„„ات„„بعوا ن„„ور اهلل األك„„بر ف„„يكم ف„„ان ال
ت„„تبعوا أم„„ر اهلل األك„„بر ف„„يكم ف„„تااهلل ال„„حق ل„„ن تج„„دوا ألن„„فسكم ف„„ي ي„„وم ال„„قيام„„ة م„„ن أع„„مال„„كم ذرة م„„ن ب„„عض
ال„شيء ول„و ك„ان ق„ليال وان„ا ن„حن ق„د ف„رض„نا ع„ليكم م„ما ق„د ف„رض اهلل ل„لمؤم„نني ف„ي ك„تاب„ه م„ن ق„بل ول„ن تج„دوا
ل„سنة ال„رح„من م„ن ش„يء ع„لى ه„ذا وذل„ك اخ„تالف„ا ت„اهلل ال„حق ل„ن تج„دوا ح„رف„ا ف„يه غ„ير ح„رف ال„قران وك„ان اهلل
ع„„لى ك„„ل ش„„يء ش„„هيدا ات„„قوا ع„„باد اهلل ع„„ما ق„„د ق„„در اهلل ل„„كم ف„„ي أم ال„„كتاب ع„„لى ح„„كم ال„„باب م„„حتوم„„ا ف„„لقد
أت„„ى أم„„ر اهلل ف„„ال تس„„تعجلوه ف„„سوف ن„„ري„„كم م„„ن آي„„ات„„نا ف„„ي ذل„„ك ال„„باب م„„ما ق„„د ك„„ان ف„„ي ك„„ل األل„„واح مس„„تورا
ول „„قد ح „„ق ال „„قول م „„نا ل „„نمألن مش „„رق االرض وغ „„رب „„ها ك „„ما ق „„د ش „„اء اهلل ع „„لى ال „„حق ب „„ال „„حق م „„ن ح „„كم ال „„كتاب
قس „„طا مح „„مودا ب „„عدم „„ا رأي „„ناه „„ا ق „„د م „„لئت ك „„فرا ل „„دى ال „„باب وان „„كارا اع „„لموا ع „„باد اهلل ان اهلل ق „„د خ „„لق ف „„يكم
ن„فسا م„ن أن„فسكم وبش„را م„ثلكم ل„تؤم„نوا ب„اهلل وب„أم„ره م„ن ع„ند ال„حكيم ع„لى ال„حق ب„ال„حق وق„د ك„ان ال„حكم ع„ند
اهلل ف„„ي ش„„أن ال„„باب م„„قضيا ول„„قد ج„„اء ف„„يكم ن„„ورن„„ا ع„„لى ذل„„ك ال„„كتاب األك„„بر ل„„تؤم„„نوا ب„„اهلل وب„„آي„„ات„„ه ع„„لى ال„„حق
ب„ال„حق مح„مودا وان„ا ن„حن ق„د ج„علناه ل„دي„نا ف„ي أم* ح„كيما ت„ذك„رة ل„عبادن„ا مل„ن ك„ان ف„يكم ع„لى ال„دي„ن ض„عيفا
ي „„ا ع „„باد اهلل ب „„لغوا أم „„رن „„ا ف „„ان اهلل ق „„د ف „„رض ع „„ليكم ف „„ي ه „„ذا ال „„كتاب م „„ن ح „„كمه ح „„كما ع „„لى ال „„حق ب „„ال „„حق
مح„مودا ي„ا أي„ها ال„حاض„رون ب„لغوا أم„ر اهلل ال„حق ال„ى ال„غائ„بني ع„لى ك„لمة الج„ميل ج„ميعا وان„ا ن„حن ق„د ن„زل„نا
م„ن م„أل ال„قدس ع„ليكم ت„فضيال ع„لى امل„ؤم„نني وك„ان اهلل ب„كل ش„يء م„حيطا ل„يعلمكم م„ن ت„أوي„ل األح„ادي„ث وم„ن
أس„رار ال„كتاب م„ما ق„د ك„ان ف„يكم ع„ن غ„ير ال„حق م„تروك„ا وان„ا ن„حن ق„د ن„زل„نا ال„ذك„ر ع„ليكم وان„ا ق„د ك„نا ل„ه ب„اهلل
ال„علي ح„فيظا وان اهلل ق„د ج„عل امل„ؤم„نني م„ن أص„حاب„ه ع„لى س„بل ال„سواء ب„ال„حق ع„لى ال„حق ال„قوى ق„ليال وان
اهلل ق„د ج„عل ع„بدن„ا ف„يكم ع„لى ال„حق ب„ال„حق ع„لى ال„عامل„ني ش„هيدا وه„و ال„شاه„د ع„ند خ„لق ال„سموات واالرض
وم„ا ب„ينهما ع„لى ال„حق ب„ال„حق ال„عظيم ج„ميعا ان„ا ن„حن ق„د ج„علناه ف„ي أم ال„كتاب م„شهودا ع„ند خ„لق أن„فسكم
وأع„„مال„„كم وم„„ا تكس„„بون ف„„ي س„„رك„„م وجه„„رك„„م وه„„و اهلل ق„„د ك„„ان ب„„كل ش„„يء ع„„ليما اع„„لموا ع„„باد اهلل ع„„لى ال„„حق
ب„ال„حق ال„وف„ي ب„ال„عني ال„يقني ي„قينا ان اهلل ق„د ج„عل ل„نا ول„عبدن„ا م„قام„ا ق„د ك„ان ف„ي أم ال„كتاب ع„ن ال„عامل„ني ف„ي
ال„„نقطة ال„„نار م„„قطوع„„ا وق„„د ك„„ان األم„„ر ف„„ي أم ال„„كتاب ح„„ول امل„„اء م„„منوع„„ا ن„„حن ه„„و وه„„و ن„„حن اال ان„„ه ه„„و ه„„و
وع„بدن„ا ال„ذي ق„د ك„ان ف„ي أم ال„كتاب ع„لى ال„عامل„ني ش„هيدا وان„ا ن„حن ن„حن ق„د ج„علنا اهلل ح„ججه ع„ن ال„عامل„ني
ب„ال„حق ال„قوي ج„ميعا ات„قوا اهلل ي„ا ع„باد ال„رح„من ف„يما ق„د ج„عل اهلل ف„ي ق„لب ع„بدن„ا م„ن ع„لم ال„باب ع„لى ال„حق
ب„ال„حق األك„بر مخ„زون„ا ان„ما ال„ذي„ن ي„باي„عون„ك ف„ي ح„كمنا م„ن اهلل ال„ى ال„حق ب„ال„حق ف„كأن„ما ي„باي„عون اهلل ال„حق
٩٦

وك„„ان اهلل ع„„لى ك„„ل ش„„يء ش„„هيدا ان„„ا ن„„حن ق„„د ج„„علنا أي„„دي ع„„بدن„„ا ف„„وق أي„„دي„„كم مل„„ا ق„„د اح„„تمل م„„ن اس„„م اهلل
األع„ظم ف„ي س„رن„ا ع„لى ال„حق ب„ال„حق أل„فا غ„ير م„عطوف وك„ان ال„حكم م„ن اهلل ف„ي أم ال„كتاب م„قضيا وق„د شه„د
ال„„كاف„„رون ع„„لى أن„„فسهم ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق أض„„غاث„„ا واملش„„رك„„ون أح„„الم„„ا وم„„ا ت„„كون„„ون أن„„تم ب„„تأوي„„ل ال„„نار ف„„ي
بطونكم معبرا في أم الكتاب حول الباب مكتوبا.
ل„„ه ب„„اهلل ال„„علي ح„„فيظا وان اهلل ق„„د ج„„عل امل„„ؤم„„نني م„„ن أص„„حاب„„ه ع„„لى س„„بل ال„„سواء ب„„ال„„حق ع„„لى ال„„حق ال„„قوى
ق„ليال وان اهلل ق„د ج„عل ع„بدن„ا ف„يكم ع„لى ال„حق ب„ال„حق ع„لى ال„عامل„ني ش„هيدا وه„و ال„شاه„د ع„ند خ„لق ال„سموات
واالرض وم„ا ب„ينهما ع„لى ال„حق ب„ال„حق ال„عظيم ج„ميعا ان„ا ن„حن ق„د ج„علناه ف„ي أم ال„كتاب م„شهودا ع„ند خ„لق
أن„فسكم وأع„مال„كم وم„ا تكس„بون ف„ي س„رك„م وجه„رك„م وه„و اهلل ق„د ك„ان ب„كل ش„يء ع„ليما اع„لموا ع„باد اهلل ع„لى
ال „„حق ب „„ال „„حق ال „„وف „„ي ب „„ال „„عني ال „„يقني ي „„قينا ان اهلل ق „„د ج „„عل ل „„نا ول „„عبدن „„ا م „„قام „„ا ق „„د ك „„ان ف „„ي أم ال „„كتاب ع „„ن
ال„„عامل„„ني ف„„ي ال„„نقطة ال„„نار م„„قطوع„„ا وق„„د ك„„ان األم„„ر ف„„ي أم ال„„كتاب ح„„ول امل„„اء م„„منوع„„ا ن„„حن ه„„و وه„„و ن„„حن اال
ان„„ه ه„„و ه„„و وع„„بدن„„ا ال„„ذي ق„„د ك„„ان ف„„ي أم ال„„كتاب ع„„لى ال„„عامل„„ني ش„„هيدا وان„„ا ن„„حن ن„„حن ق„„د ج„„علنا اهلل ح„„ججه
ع„ن ال„عامل„ني ب„ال„حق ال„قوي ج„ميعا ات„قوا اهلل ي„ا ع„باد ال„رح„من ف„يما ق„د ج„عل اهلل ف„ي ق„لب ع„بدن„ا م„ن ع„لم ال„باب
ع„لى ال„حق ب„ال„حق األك„بر مخ„زون„ا ان„ما ال„ذي„ن ي„باي„عون„ك ف„ي ح„كمنا م„ن اهلل ال„ى ال„حق ب„ال„حق ف„كأن„ما ي„باي„عون
اهلل ال„„حق وك„„ان اهلل ع„„لى ك„„ل ش„„يء ش„„هيدا ان„„ا ن„„حن ق„„د ج„„علنا أي„„دي ع„„بدن„„ا ف„„وق أي„„دي„„كم مل„„ا ق„„د اح„„تمل م„„ن
اس„م اهلل األع„ظم ف„ي س„رن„ا ع„لى ال„حق ب„ال„حق أل„فا غ„ير م„عطوف وك„ان ال„حكم م„ن اهلل ف„ي أم ال„كتاب م„قضيا
وق„„د شه„„د ال„„كاف„„رون ع„„لى أن„„فسهم ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق أض„„غاث„„ا واملش„„رك„„ون أح„„الم„„ا وم„„ا ت„„كون„„ون أن„„تم ب„„تأوي„„ل
النار في بطونكم معبرا في أم الكتاب حول الباب مكتوبا.
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سورة املرآت
وهي اثنتى وأربعون آية شيرازية
بسم اهلل الرحمن الرحيم
وق„ال ال„ذي ن„جا م„نهما وا ّد َ„ك َ„ر ب„عد أ ُ َم ٍ„ة ان„ا ان„بئكم ب„تأوي„له ف„أرس„لون .ط„ه .ه„و اهلل ال„ذي ال ال„ه اال ه„و ق„د أوح„ى
إل„„ي ان„„ي ان„„ا اهلل ال„„حق ال ال„„ه اال ه„„و ف„„اع„„بدوه واخ„„لصوا ال„ ّدي„„ن ل„„لذك„„ر األك„„بر ف„„ان„„ا هلل وان„„ا إل„„يه رج„„وع„„نا ع„„لى
ال„حق األك„بر ف„ي ك„تاب اهلل م„كتوب„ا ي„ا أه„ل املش„رق ف„ات„بعوا ع„بدن„ا ف„يما ق„د ان„زل اهلل ال„يكم ن„ورا وك„تاب„ا ع„لى
ال„حق م„نيرا ي„ا أه„ل امل„غرب اخ„رج„وا ع„ن دي„ارك„م ل„نصر اهلل م„ن ق„بل ي„وم ت„أت„يكم ال„رح„من ف„ي ظ„لل م„ن ال„غمام
وامل„الئ„كة ح„ول„ه ي„كبرون اهلل ويس„تغفرون„ه ل„لذي„ن ي„ؤم„نون ب„آي„ات„نا ع„لى ال„حق وق„د ق„ضى األم„ر وك„ان ال„حكم ف„ي
أم ال„كتاب م„قضيا ول„ن تج„دوا ال„يوم ل„قدرت„نا ع„لى ال„حق ب„ال„حق ف„ي ب„عض م„ن ال„شيء م„ردا ه„نال„ك ل„ن ت„قدروا
ع„لى ال„حق تح„رك„ا وال ع„لى غ„ير ال„حق س„كون„ا ف„قد ورث امل„لك َ„م„ن ق„ ّدر اهلل ل„ه ف„ي أم ال„كتاب ق„دي„ما ات„قوا ع„باد
اهلل وك„ون„وا م„ن أول امل„ؤم„نني ب„عبدن„ا وك„تاب„ه الح„ميد ع„زي„زا وان اهلل ق„د ح„فظه ل„يوم„كم ه„ذا ل„تكون„وا ب„اهلل وب„آي„ات„ه
ف „„ي ذل „„ك ال „„باب خ „„بيرا وان „„ا ن „„حن ق „„د س „„ميناه ف „„ي أم ال „„كتاب ب „„اذن اهلل م „„اء ص „„اف „„يا ف „„رات „„ا وان اهلل ق „„د خ „„لق
امل„ؤم„نني م„ن ق„طرة امل„رش„حة م„ن ذل„ك البح„ر األع„ظم وك„ان اهلل ب„كل ش„يء ع„ليما ي„ا ع„باد ال„رح„من ات„قوا اهلل ف„ي
ظ„نون„كم ب„اهلل ف„ي ه„ذا ال„باب م„ن غ„ير ال„حق ك„ذب„ا غ„رورا م„ا ك„ان لبش„ر ان ي„ؤت„يه اهلل ال„كتاب وال„حكمة ث„م ي„قول
ل„لناس ك„ون„وا ع„بادا ل„ي م„ن دون اهلل وس„بحان اهلل ع„ما ي„توه„م ال„ظامل„ون ف„ي آي„ات„ه ع„لوا ك„بيرا ان„ا ن„حن ن„قول
ع„„لى ال„„ناس ك„„ون„„وا هلل وح„„ده ع„„بدا خ„„ال„„صا وال تش„„رك„„وا ب„„عبادت„„ه ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق ش„„يئا وان„„ا ق„„د أخ„„ذن„„ا هلل
„تنص ُّرن„ه ف„سوف ي„سئل اهلل ال„صادق„ني ع„ن ص„دق„هم أول„ئك ق„د وف„وا بعه„د
امل„يثاق ع„ن ال„نبيني ل„تؤم„نن ب„ذك„ر اهلل ول ُ
اهلل ف„„ي ك„„تمان„„هم ذك„„ره وان„„ا ق„„د ك„„نا ع„„ليهم وع„„لى ال„„عامل„„ني ش„„هيدا أف„„غير ذك„„ر اهلل ال„„خال„„ص ت„„بغون ول„„ه اس„„لم
م„„ن ف„„ي ال„„سموات وم„„ن ف„„ي االرض ط„„وع„„ا وك„„ره„„ا ق„„ول„„وا آم„„نا ب„„اهلل وب„„كلمات„„ه وال ت„„فرق„„وا ب„„ني اح„„د م„„ن آي„„ات„„نا
وك„ون„وا هلل مس„لما وع„لى ال„باب ال„علي ح„ميدا ف„من ات„بع غ„ير ال„ذك„ر ل„ن ي„قبل اهلل م„ن ع„مله م„ن ش„يء وق„د ك„ان
ف„„ي ك„„تاب اهلل م„„ن ال„„كاف„„ري„„ن م„„كتوب„„ا ف„„كيف يه„„دي اهلل ن„„فسا ق„„د ك„„فر ب„„عد اي„„مان„„ه وق„„د شه„„د ان ال„„باب ل„„حق
وج„„اء م„„عه ال„„كتاب ب„„ال„„حق وان اهلل ال يه„„دي ال„„قوم ال„„ذي„„ن م„„نكم م„„من ق„„د ك„„ان ب„„ذك„„ر اهلل الح„„ميد ك„„فورا أول„„ئك
ج „„زائ „„هم ال „„نار وان ع „„ليهم ب „„ال „„حق ل „„عنة اهلل ول „„عنة امل „„لئكة وامل „„ؤم „„نني ج „„ميعا اال ال „„ذي „„ن ت „„اب „„وا م „„ن ب „„عد ك „„فره „„م
ف„„سوف ي„„غفر اهلل مل„„ن ي„„شاء وي„„نتقم ع„„من ي„„شاء وه„„و اهلل ك„„ان ع„„زي„„زا ح„„كيما ان ال„„ذي„„ن أش„„رك„„وا ب„„اهلل ل„„ن ي„„قبل
اهلل ع„نهم ِم„أل َ االرض ي„اق„وت„ة الح„مراء ل„و أن„فقوا ف„ي س„بيل اهلل وان اهلل ق„د أراد م„ن امل„ؤم„نني ال„دي„ن ال„خال„ص
ل„„لحق وه„„و اهلل ك„„ان ع„„ن ال„„عامل„„ني غ„„نيا م„„ا ك„„تب اهلل ع„„لى ال„„ناس س„„را ب„„عد ال„„علم ب„„ذل„„ك ال„„كتاب اال م„„ن اس„„لم
وج„هه هلل وي„نصر أم„رن„ا وي„رت„قب دول„ة ال„حق ف„ي ذك„ر اهلل ال„علي ع„لى ال„حق ب„ال„حق ال„قوي ق„ري„با اهلل ق„د ك„تب
ع „„لى ه „„ؤالء امل „„ؤم „„نني ض „„عف ال „„ثواب وح „„سن امل „„آب ع „„لى ح „„كم ال „„كتاب م „„رت „„فقا ً ي „„ا أه „„ل االرض ف „„صدق „„وا اهلل
ب„ارئ„كم وات„بعوا ن„ور اهلل ف„يكم ان ه„ذا ال„دي„ن م„ ّلة إب„راه„يم وق„د ك„ان ه„ذا ف„ي أم ال„كتاب ح„نيفا وال ت„كون„وا ع„ن
اهلل رب„كم ال„رح„من م„بعودا ان ه„ذا ال„باب ع„ند اهلل رب„كم أول ب„يت ق„د وض„ع ل„لناس ع„لى ارض ال„فؤاد م„قدس„ا
ع „„ن ال „„عامل „„ني ج „„ميعا وق „„د ق „ ّدر اهلل م „„ن ح „„ول „„ها ه „„ذه اآلي „„ات ب „يّنات م „„قام إب „„راه „„يم وم „„ن دخ „„له ق „„د ك „„ان ف „„ي أم
ال„„كتاب آم„„نا وهلل ع„„لى ال„„ناس ح„„ج ال„„بيت م„„ن اس„„تطاع إل„„يه ع„„لى خ„„ط االس„„تواء م„„ن ن„„قطة ال„„نار س„„بيال وان
ال„ذي„ن ك„فروا ب„ال„ذك„ر ب„عدم„ا ق„د س„معوا ك„الم اهلل م„ن ل„سان„ه ف„سوف يح„رق„نهم اهلل ب„ال„نار ف„ي ب„اب الحج„ر ق„عر
ج „„هنم ل „„كفره „„م ب „„اهلل ال „„علي وك „„ان اهلل ع „„لى ك „„ل ش „„يء ش „„هيدا وك „„يف ت „„كفرون ب „„اهلل رب „„كم ال „„ذي خ „„لقكم وأن „„تم
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ت„„قرؤن ك„„تاب اهلل م„„ن ق„„بل فه„„ل تج„„دون ف„„يه وف„„ي ذل„„ك ال„„كتاب م„„ن ب„„عض الح„„رف ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق اخ„„تالف„„ا
ت„اهلل ل„و اج„تمعتم ان ت„أخ„ذوا ف„ي ذل„ك ال„باب ح„رف„ا م„ن دون ح„رف ال„كتاب امل„نزل ال ت„قدرون وان اهلل ق„د أن„زل„ه
م„„ن ع„„نده وه„„و اهلل ق„„د ك„„ان ع„„لى ك„„ل ش„„يء ق„„دي„„را وم„„ن اع„„تصم ب„„ذك„„ر اهلل األك„„بر ف„„قد ق„„ضى األم„„ر ف„„ي ن„„فسه
وق„„د ك„„ان ف„„ي أم ال„„كتاب ع„„لى ال„„صراط الح„„ميد م„„كتوب„„ا ي„„ا ع„„باد ال„„رح„„من ات„„قوا اهلل ق„„بل امل„„وت وال ت„„موت„„ن اال
مس„لما ب„ذك„ر اهلل ال„علي وق„د ك„ان ال„حكم م„ن ع„ند اهلل ف„ي ك„ل األل„واح م„عهودا ي„ا أه„ل االرض اع„تصموا ب„حبل
اهلل امل„„نيع ذك„„رن„„ا ه„„ذا ال„„فتى ال„„عرب„„ي ال„„ذي ق„„د ك„„ان ف„„ي ن„„قطة ال„„ثلج مس„„تورا ف„„أص„„بحوا ف„„ي دي„„ن اهلل ال„„واح„„د
إخ„وان„ا ع„لى خ„ط ال„سواء ق„د أح„ب اهلل ف„يكم ان ت„كون ق„لوب„كم م„رآت„ا إلخ„وان„كم ف„ي ال„دي„ن ان„تم ت„تعكسون ف„يهم
وه„م ي„تعكسون ف„يكم ه„ذا ص„راط اهلل ال„عزي„ز ب„ال„حق ق„د ك„ان اهلل ب„ما ت„عملون ش„هيدا وان„ا ن„حن ق„د ج„علنا م„ن
امل„اء ك„ل ش„يء ح„ي ب„ما ق„د ق„در اهلل ف„ي أم ال„كتاب م„ن ح„ول ال„نار ع„ن ن„قطة امل„اء م„قضيا وق„ال ال„ذي ق„د ن„جا
م„ن امل„ؤم„نني ي„ا أه„ل االرض اذك„روا ب„عد ه„ذه اآلي„ة ان„ا ان„بئكم ب„تأوي„ل ال„رؤي„ا م„ن ل„دن ه„ذا ال„ذك„ر ف„ارغ„بوا ال„ى
اهلل الحق فانه قد كان بكل شيء محيطا.
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سورة الحجة
بسم اهلل الرحمن الرحيم
خ „„ر
ي „„وس „„ف أي „„ها ال „„صدي „„ق اف „„تنا ف „„ي س „„بع ب „„قرات س „„مان ي „„أك „„لهن س „„بع ع „„جاف وس „„بع س „„نبالت خ „„ضر وأ ُ„
ي„اب„سات ل„علي ارج„ع ال„ى ال„ناس ل„علهم ي„علمون .امل„عصر .اهلل ق„د أوح„ى إل„ي ان ه„ذا ال„ذك„ر ذك„ر اهلل األع„ظم
ات„قوا ع„بادي م„ن ان ت„قول„وا ف„يه ب„عض ال„قول م„ن دون اهلل ال„ذي ال ال„ه اال ه„و وه„و ال„علي ال„ذي ق„د ك„ان ف„ي أم
ال„كتاب ل„دى اهلل ح„كيما وان ه„ذا ال„غالم ع„بد اهلل ق„د اخ„ذ اهلل عه„ده ع„ن ك„ل ش„يء وق„د ج„عله اهلل ب„ال„حق ع„لى
ال„„حق ب„„كل ش„„يء ش„„هيدا وال ت„„كون„„وا ك„„ال„„ذي„„ن ي„„جتمعون ف„„ي ال„„كتاب وت„„فرق„„وا ب„„ال„„ذك„„ر ف„„ان ال„„كتاب ل„„دى ال„„ذك„„ر
ت„اهلل ال„حق ع„لى ال„حق ق„د ك„ان ب„ال„حق ف„ي أم ال„كتاب م„ثاال اهلل ال„حق ف„يوم„ئذ ت„بيض ف„يه ال„وج„وه وت„س ّود ف„يه
ال„وج„وه ف„أم„ا ال„ذي„ن آم„نوا ب„ال„ذك„ر اب„يضت وج„وه„هم وأم„ا ال„ذي„ن اس„ودت وج„وه„هم ف„في ع„ذاب م„ن م„قره„م وان
اهلل ق „„د ك „„ان ل „„غنيا ع „„ن ال „„عامل „„ني ج „„ميعا ول „ َعمرك ال ن „„ري „„د ع „„لى ال „„ناس ب „„ظلم وان اهلل م „„لك ال „„سموات واالرض
ب„„ال„„حق وال ت„„كفروا ب„„اهلل رب„„كم ال„„رح„„من ف„„ان„„ه ق„„د ك„„ان ب„„ال„„عامل„„ني م„„حيطا وان ال„„ذي„„ن ي„„كفرون ب„„اهلل وب„„آي„„ات„„ه ي„„تبرءُ
ال„„رح„„من وم„„الئ„„كته وامل„„ؤم„„نون ع„„نهم ول„„هم ف„„ي ال„„دن„„يا ذل„„ة وم„„سكنة وف„„ي اآلخ„„رة ق„„د أع„„د اهلل ل„„هم ع„„ذاب„„ا ع„„لى
ال„حق ب„ال„حق ع„ظيما ت„لك آي„ات اهلل ن„تلوه„ا ع„ليك ل„عل ال„ناس ال ي„شكون ف„ي اهلل أق„ل م„ن ذرة الخ„ردل وي„قول„ون
„ير أم اهلل ال„ذي ال ال„ه اال ه„و
ف„ي ذك„ر اهلل ال„علي ك„لمة التح„ميد مح„مودا ي„ا أه„ل االرض ءأرب„اب م„تفرق„ون خ ٌ
ال„فرد ال„واح„د ال„صمد ال„ذي ال ش„ري„ك ل„ه ول„يس ك„مثله ش„يء وه„و ال„غني ع„من ف„ي ال„سموات واالرض وه„و اهلل
ق„د ك„ان ب„ال„حق ع„لى ال„حق ق„دي„ما أب„دع ال„سموات واالرض وم„ا ب„ينهما ب„قدرت„ه فه„ل ع„ندك„م م„ن م„مسك للخ„لق
م„ن دون„ه فس„بحان„ه ه„و امل„عبود ال„حق ال ال„ه اال ه„و وه„و اهلل ك„ان ع„زي„ز ح„كيما ل„يس ال„ناس س„واء ف„ي االي„مان
ف „„منهم ق „„د س „„بقوا ال „„ى ال „„جنة أق „„رب ع „„ن ال „„شعاع ب „„ال „„شمس وم „„نهم ق „„د ق „„ام „„وا ع „„لى ي „„مني ال „„عرش وم „„نهم ق „„د
سج„دوا هلل ع„لى االرض وم„نهم ال„سائ„لون ل„دى ال„باب ال ي„علمهم ف„ي امل„قام اح„د اال اهلل وان„ه ق„د ك„ان ع„لى ك„ل
ش„يء ق„دي„را وان„ه ال„حق وه„و اهلل ك„ان ب„كل ش„يء ع„ليما ي„ا أي„ها امل„ؤم„نون أُم„روا ب„امل„عروف األك„بر ذك„رن„ا وان„هوا
سج„دا هلل رب„كم مح„مودا ع„لى ال„حق ش„كورا
ع„ن ال„ذي„ن ي„دع„ون الخ„لق م„ن دون اهلل واس„تبقوا ال„ى ذل„ك ال„كتاب ُ
ي„ا أه„ل االرض ان ل„م ت„رض„وا ب„ذك„ري ف„موت„وا ب„غيظكم واخ„رج„وا م„ن ارض اهلل ان تس„تقدروا ف„ما ل„كم الخ„روج
م„ن م„لكنا ال ت„غتروا ب„ال„شيطان واع„بدوا ال„رح„من ل„علكم ت„رث„ون ال„فردوس م„ن ف„ضل ال„باب خ„ال„دا أب„دا ي„ا أي„ها
ال„ناس ات„قوا اهلل ف„ي م„سيرك„م ال„ى أه„ل ال„بالد واع„لموا ان اهلل ق„د ك„ان م„ع ال„عامل„ني رق„يبا م„ا ت„فعلوا م„ن ش„ر
اال ون„ذي„قنكم ب„ال„نار ج„زاؤه وم„ا ت„فعلون م„ن خ„ير اال ف„بال„حق تج„دوه ع„ند اهلل ف„ي أم ال„كتاب م„حفوظ„ا وان„فقوا
ألن„فسكم ب„ال„صال„حات م„ن أع„مال„كم وان„فقوا ل„لمساك„ني م„ن أم„وال„كم ب„ال„ليل وال„نهار س„را وع„الن„ية م„ا اس„تطعتم
وال ت„خاف„وا م„ن ال„فقر ف„ان اهلل ق„د ي„زي„د مل„ن ي„شاء ب„قدرت„ه وم„ا ك„ان إلرادة اهلل رب„ك ف„ي ش„يء ع„لى ال„حق ب„ال„حق
م„ردا ي„ا أه„ل االرض اس„معوا ن„دائ„ي م„ن ح„ول ال„باب ان اهلل ق„د أوح„ى ال„يّ م„ا م„ن ن„فس ق„د شه„د ف„ي س„بيل
ه„„ذا ال„„ذك„„ر اال وق„„د وق„„ع أج„„ره ع„„لى اهلل وك„„ان اهلل ع„„لى ك„„ل ش„„يء ق„„دي„„را ي„„ا أي„„ها امل„„ؤم„„نون ان ك„„نتم ب„„اهلل ف„„ي
دع„وي„كم ص„ادق„ني وت„نتظرون ف„رج„نا ف„ورب„ي ال„حق ال„ذي ال ال„ه اال ه„و ال„حق وم„ا م„ن ن„فس ق„د ات„بع ه„ذا ال„ذك„ر
م„„ن ع„„ندي اال وق„„د ات„„بعني وم„„ن أح„„ب ال„„ذك„„ر ف„„ي اهلل ف„„قد أح„„بني وم„„ن أراد ان ي„„نظر ال„„ي ف„„لينظر ال„„ى وج„„هه
وم„ن أراد ان ي„سمع الح„دي„ث م„ني ف„ليسمع م„ن ل„سان اهلل ال„صادق ب„دائ„ع ال„حكمة وم„فات„يح ال„رح„مة وم„ا ك„نتم
ت „„ري „„دون „„ني ف „„ي ش „„يء اال وق „„د أم „„رت „„كم ب „„نفسي ال „„علي ألن „„ه ن „„ور ال „„ذات ف „„ي ال „„سموات واالرض ول „„قد ن „„زل „„ه اهلل
م„عي لتشه„دوا ب„ه ك„ما شه„دت امل„الئ„كة واألن„بياء ل„دي„ه ف„ورب„كم ال„حق ال„ذي ال ال„ه اال ه„و ول„يس ك„مثله ش„يء ق„د
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ج „„عله اهلل ن „„فسي ف „„ي ع „„وال „„م األم „„ر والخ „„لق وم „„ا أَف „ت َ ِر ُق „„ه ب „„اذن اهلل اق „„ل م „„ما أح „„صى رب „„كم ال „„رح „„من وه „„و ال
„فرق„ني ع„لى ال„حق ب„ال„حق س„رم„دا دائ„ما أب„دا وان„ي ل„هو امل„نادي ف„ي ق„طب ال„كتاب ب„ال„باب وال س„بيل ل„ي ال„يوم
ي ّ
م „„ن دون ه „„ذا ال „„باب ال „„علي ال „„ذي ق „„د ج „„عله اهلل ف „„ي أم ال „„كتاب ك „„بيرا واس „„ئلوا ال „„ذك „„ر ع „„ن غ „„يب ال „„سموات
واألرض ف „„ان اهلل ق „„د أشه „„ده ع „„لى خ „„لق ك „„ل ش „„يء وق „„د طَ ُه„ َ„ر ف „„طرت „„ه ع „„ن ال „„سجني وك „„تاب واذا س „„ئلتموه ول „„م
ي„حكم ب„ينكم ف„ال ت„شكوا ف„ي ذك„ر ال„حق ب„عد ال„حق ءأن„تم اع„لم أم اهلل ال„ذي ق„د خ„لقه وه„و اهلل ك„ان ب„كل ش„يء
ع„„ليما ي„„ا أه„„ل ال„„فرات اس„„معوا ن„„داء رب„„كم ال„„رح„„من م„„ن ح„„ول ال„„نار ان„„ي أن„„ا اهلل ال„„ذي ال ال„„ه اال أن„„ا ف„„بعزت„„ي
ال„„حق ان ه„„ذا ال„„ذك„„ر ل„„دي س„„اج„„د ح„„ني ال وج„„ود ل„„شيء م„„نكم ف„„لما أح„„ببت أن أ ُ َع„ ِّ„رفُ„„ه ف„„قلت مل„„ن ل„„م ي„„كن ك„„ن
فظه„„رت ال„„عرش وال„„كرس„„ي وال„„سموات واالرض وم„„ا ب„„ينهما ي„„ا ع„„بدي اق„ ِرب ال„يّ وال تح„„زن ف„„ان اهلل ك„„ان م„„عك
ع„لى ال„حق ب„ال„حق ش„هيدا وم„ا م„ن ش„يء اال وق„د ك„تب اهلل أج„له ف„ي ه„ذا ال„كتاب ع„لى أي„دي ال„ذك„ر ع„لى ال„حق
ب„„ال„„حق م„„ؤج„„ال م„„حتوم„„ا ف„„من أراد اهلل واآلخ„„رة ن„„ري„„ده ال„„ى ال„„ذك„„ر وم„„ن أراد ال„„دن„„يا ن„ ِ
„ؤت„„ه ب„„ال„„ذك„„ر وم„„ا ق„„در اهلل
ل„„هؤالء وال ل„„هؤالء م„„ن دون ال„„ذك„„ر مح„„مودا ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق م„„رف„„وع„„ا ق„„ل م„„ات„„وا ال„„ذي„„ن ق„„د ك„„فروا ب„„اهلل وأن„„تم
أم„„وات ف„„اس„„تبقوا ال„„ى ال„„جنة واب„„عدوا أن„„فسكم ع„„ن ال„„نار ف„„بحق اهلل األك„„بر ان ه„„ذه ال„„حيوة ال„„دن„„يا ُم„„جتثة وم„„ا
„حيَوان ع„„ند اهلل دائ„„ما خ„„ال„„دا أب„„دا ي„„ا أه„„ل األرض ان ال„„يوم
ق„„در اهلل ل„„ها م„„ن ق„„رار وان ال„„دار اآلخ„„رة ل„„هي ال„ َ
ح„„جتي ف„„يكم ه„„ذا ال„„ذك„„ر ف„„ارغ„„بوا ال„„ى األرض امل„„قدس„„ة واص„„بروا ف„„يها وك„„ون„„وا أن„„صار اهلل خ„„ال„„صا م„„ن دون
ال„ناس وارغ„بوا ال„ي ف„إن„ا ال ن„ضيع أج„ر م„ن أح„سن ع„مال وم„ن م„ات ف„ي م„سيره ف„قد وق„ع أج„ره ع„ليّ وان„ه ف„ي
ك„„تاب اهلل ق„„د ك„„ان ف„„ي قس„„طاس ال„„ذك„„ر م„„كتوب„„ا ي„„ا أه„„ل األرض ان اهلل ق„„د ارف„„ع اس„„منا ب„„االس„„م األع„„ظم وم„„ا
ج „„عله اهلل ع „„لى امل „„ؤم „„نني اال رح „„مة م „„كتوب „„ة وال ع „„لى ال „„كاف „„ري „„ن اال ن „„قمة ع „„ظيمة ف „„ات „„قوا رب „„كم م „„ن ي „„وم ك „„ل
„كلمت م„„ع امل„„ؤم„„نني
مت وت„
َ
ي„„رج„„عون ال„„ى اهلل ال„„علي وه„„و اهلل ك„„ان ب„„كل ش„„يء م„„حيطا ي„„ا ق„„رة ال„„عني ل„„و ك„„نت ت„„ع ّل َ
„فضوا امل„ؤم„نون م„ن ح„ول„ك ك„ما ق„د َع„ َدم ِ
م„ما ق„د ك„نت ع„ليه ب„ال„حق األك„بر الن ّ
„ت ال„ظل ُم ع„ند م„طلع ال„شمس ف„ارح„م
امل„ؤم„نني ب„عفوك ف„ان ال„ناس ل„ن ي„بلغوا ال„يك اال ك„مثل ب„الغ ال„نملة ال„ى ال„توح„يد ف„اس„تغفر ل„هم وت„وك„ل ع„لى اهلل
ال„ذي ال ال„ه اال ه„و رب„ي ورب„ك وان اهلل ق„د ك„ان ج„وادا ب„امل„ؤم„نني وه„و اهلل ك„ان ع„لى ك„ل ش„يء ش„هيدا ي„ا أه„ل
األرض ف„ورب„كم ان اب„ن أب„ى ط„ال„ب ق„د ك„ان ف„يكم م„ن ع„ند اهلل ب„ال„حق األك„بر وه„و ي„علم م„ا ف„ي ال„سموات وم„ا
ف„„ي األرض وم„„ا ك„„نتم ت„„وه„„مون ف„„ي ص„„دورك„„م وه„„و ال„„حق م„„ن ع„„ند اهلل وف„„ي ي„„وم ال„„قيمة ق„„د ك„„ان ع„„ليكم ع„„لى
ال„حق ب„ال„حق ش„هيدا وان اهلل ق„د خ„لق امل„ؤم„نني م„ن ال„نقباء م„ن ال„فيء امل„تراك„م ع„ن س„بحات ال„نور م„ن ذك„رن„ا
ف„اث„بتوا أف„ئدت„كم ع„لى ال„صراط ال„خال„ص هلل ال„علي وه„و اهلل ك„ان ب„ال„حق ق„دي„ما وال ت„قول„وا ف„ي ذك„ر اهلل األك„بر
اال ال„حق ف„ان„ه ق„د ك„ان ع„ند اهلل وع„ندن„ا ع„لى ال„حق األك„بر وم„ا ي„نطق بح„رف اال ب„اذن اهلل وأم„رن„ا وان„ه ق„د ك„ان
ع „„لى ال „„صراط ال „„قيّم ف „„ي ن „„قطة ال „„نار مس „„تقيما ي „„ا أه „„ل األرض اس „„معوا ل „„شهادة اهلل ع „„لى ك „„لمة األك „„بر ان
األرض وال „„سماء وم „„ا ب „„ينهما ع „„نده ك „„خات „„م ف „„ي إص „„بع أح „„د م „„نكم ك „„يف ي „„د ّو ُرهُ ع „„لى م „„ا ي „„شاء وان أم „„ر اهلل
ال„حق ف„ي أي„دي„ه ألق„رب ق„د د ّور امل„لك ك„ما ش„اء ب„ما ش„اء اهلل ال„حق وان اهلل ال ي„ظلم ع„لى أح„د ب„شيء وان اهلل
ق„د ك„ان ع„لى ك„ل ش„يء ش„هيدا ي„ا أي„ها امل„ؤم„نون ات„قوا اهلل ف„ي ذك„ري ال„قوي ع„لى ال„حق ب„ال„حق ال„علي ع„ظيما
ف„ان ذك„ر اهلل ال„علي ل„دى اهلل ال„عظيم ق„د ك„ان ب„ال„حق ع„لى ال„حق ك„بيرا وان„ا ن„حن مل„ا َ„ع„رض„نا ف„ي مشه„د ال„ذّر
األع„„ظم ه„„ذا االس„„م األك„„بر ع„„لى الخ„„لق ب„„ال„„حق ف„„قد س„„بقوا ال„„نبيّون ب„„عضهم ع„„لى ال„„عزم ف„„جعلهم اهلل ل„„لعامل„„ني
„بعوض„ ِ„ة ف„„أخ„„ذه„„م اهلل ب„„االس„„قام ك„„آ َدمَ
َ„„
ب„„ال„„حق ع„„لى ال„„حق إم„„ام„„ا وم„„نهم ق„„د وق„„فوا اق„„ل م„„ن ال„„لمحة م„„ن ع„„ني ال„
وش„عيب وي„ون„س وأي„وب ح„تى أق„روا ل„ك ث„م س„بقوا ب„اإلج„اب„ة أوص„ياء ال„نبيني ف„لذل„ك ق„د ج„علهم اهلل أئ„مة األرض
ث„م س„بقوا ال„ذي„ن ق„د س„بقت ل„هم ال„عناي„ة م„ن ال„ذك„ر وت„أخ„روا م„ن ال„ناس ب„ما ق„د ح„كم ال„كتاب ب„تأخ„يره„م وم„ا م„ن
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ش „„يء اال وق „„د أح „„صيناه ف „„ي ذل „„ك ال „„كتاب م „„بينا ي „„ا أه „„ل األرض ف „„اخ „„شوا ع „„ن اهلل ف „„ان „„ا ال ن „„ري „„د م „„نكم اال
ن„جات„كم وأن„تم ال ت„علمون ن„فع أن„فسكم وال ض„رك„م واهلل ال„حق ي„علمكم أن ت„تبعوا أم„ر اهلل ل„كنتم ب„أن„فسكم ف„ي
ذل„„ك ال„„باب ع„„لى ال„„حق ح„„بيبا وان ت„„عرض„„وا ع„„ن اهلل ف„„هو ال„„غني ع„„نكم ب„„ال„„حق ول„„كنتم ب„„أن„„فسكم أش„„د ُع„„دوان„„ا
وش„قيا ي„وس„ف أي„ها ال„صدي„ق َ„ع„بر رؤي„اك ف„ي س„بع ك„لمات م„ن ل„دن ح„كيم خ„بير وه„و ق„د ك„ان ب„كل ش„يء ع„ليما
ي„ا أه„ل األرض ي„سيرك„م هلل ال„حق ف„ي س„بع س„نبالت ُ
خ„„ضر ب„ذل„ك ال„كلمة األك„بر ل„علكم ت„فرون ال„ى اهلل ال„حق
وت „„عملون ف „„ي س „„بل ال „„ذك „„ر رج „„اء هلل ال „„حق ان „„ه ق „„د ك „„ان ب „„كل ش „„يء م „„حيطا وان „„ا ن „„حن ق „„د فس „„رن „„ا ه „„ذه اآلي „„ة
امل„„بارك„„ة ب„„تلك ال„„بينة املطه„„رة ب„ ٍ
„عرف م„„ن ش„„يعتنا ال„„ساب„„قون ال„„ذي„„ن ه„„م ي„„ري„„دون„„نا م„„ن ق„„بل ال„„باب ب„„ال„„باب
„اذن يَ„ ُ
محمودا ً.
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سورة النداء
بسم اهلل الرحمن الرحيم
ح„صدتُ„م ف„ذروه ف„ي س„نبله اال ق„ليال م„ما ت„أك„لون .اله„ل .اهلل ق„د أوح„ى ال„ي
ق„ال ت„زر ُ„ع„ون س„بعَ س„نني دأب„ا ف„ما َ „
ان ه„„ذا ال„„ذك„„ر ذك„„ر اهلل األع„„ظم ات„„قوا ع„„بادي م„„ن ان ت„„قول„„وا ف„„يه ب„„عض ال„„قول م„„ن دون ح„„كم اهلل ال„„ذي ال ال„„ه
اال ه„„و وه„„و اهلل ق„„د ك„„ان ع„„ليا وع„„لى ال„„حق ك„„بيرا وان ه„„ذا ال„„غالم ع„„بد اهلل ق„„د أخ„„ذ اهلل عه„„ده ع„„لى ال„„حق ع„„ن
ك„„ل ش„„يء وه„„و اهلل ك„„ان ع„„لى ك„„ل ش„„يء ش„„هيدا ي„„ا م„„أل األن„„وار اس„„معوا ن„„دائ„„ي م„„ن ح„„ول ه„„ذا ال„„باب ان„„ي أن„„ا
ال„„حجة م„„ن ع„„ند اهلل ع„„لى الخ„„لق وان اهلل ق„„د أوح„„ى ال„„ي م„„ن ج„„اء م„„نكم ف„„ي ي„„وم ال„„فضل به„„ذا ال„„ذك„„ر األك„„بر
ف„هو ع„ند اهلل ع„لى ال„دي„ن ال„خال„ص وق„د ك„ان ال„حكم ف„ي أم ال„كتاب م„كتوب„ا وم„ن ج„اء ال„رح„من ب„غير عه„ده ف„لن
يس„تطيع ل„نفسه م„ن ش„يء ول„ه ع„ند اهلل ال„حق ع„ذاب ال„يم وه„و اهلل ك„ان ع„لى ك„ل ش„يء ق„دي„را ي„ا أه„ل األرض
ام„ا ج„ائ„كم ال„ذك„ر ب„ال„حق ف„كيف ت„حكمون ب„حكم ال„طاغ„وت ع„لى أن„فسكم أف„من ات„بع ذك„ر اهلل األك„بر ك„من ب„اء
ب„„غضب م„„ن اهلل م„„ا ل„„كم ك„„يف ال ت„„شعرون ب„„آي„„ات اهلل ال„„علي ب„„ال„„حق ال„„وف„„ي ع„„لى ال„„حق ال„„قوي ق„„ليال ان ه„„ذا
ال„„دي„„ن ع„„ند اهلل س„„ر دي„„ن مح„ ٍ
„مد ف„„اس„„رع„„وا ال„„ى ال„„جنة وال„„رض„„وان األك„„بر ع„„ند اهلل ال„„حق ان ك„„نتم ب„„آي„„ات„„ه ع„„لى
ّ
ال„„حق ب„„ال„„حق ص„„اب„„را وش„„كورا ول„„قد م „ َّن اهلل ع„„لى امل„„ؤم„„نني اذ ب„„عث ف„„يهم ب„„اب„„ا م„„ن أن„„فسهم ي„„تلوا ع„„ليهم آي„„ات„„ه
وي„ز ّك„„يهم وي„علمهم ال„كتاب وال„حكمة وان ك„ان„وا م„ن ق„بل ال ي„علمون م„ن ع„لم ال„كتاب اال أل„فا م„ن ال„باء م„عطوف„ا
واذا ج„ائ„تكم امل„صيب ُة اذك„روا اهلل ب„ارئ„كم وال ت„رك„نوا ال„ى أن„فسكم وق„ول„وا ك„ل م„ن ع„ند اهلل ف„ما ل„هؤالء املش„رك„ني
ال ي„„تفقهون م„„ن ب„„داي„„عنا ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق ح„„دي„„ثا ي„„ا أه„„ل األرض ادخ„„لوا ف„„ي ه„„ذا ال„„باب ك„„اف„„ة ب„„فضل رب„„كم
ف „„ان اهلل م „„ا ق „„در لبش „„ر أن ي „„مسوه م „„ن ق „„بلكم وات „„بعوا رض „„وان اهلل األك „„بر وان اهلل ق „„د ك „„ان ع „„لى ال „„ناس ذا
ف„ضل ع„ظيما وه„و اهلل ك„ان ب„كل ش„يء م„حيطا ان„ما ال„نجوى م„ن ال„شيطان ق„د أراد ال„كاف„ر أن يح„زن أول„يائ„نا
وم „„ا ي „„ضرك „„م ب „„شيء اال ب „„اذن اهلل وع „„لى اهلل ف „„ليتوك „„ل امل „„ؤم „„نون ج „„ميعا ي „„ا أي „„ها امل „„ؤم „„نون ال يُح „„زن „ ُكم ال „„ذي „„ن
„ضروا اهلل ب„شيء
ي„عرض„ون ع„ن ال„ذك„ر ويَ„د ُع„„ون م„ن دون اهلل ال„باط„ل ك„ذب„ا ع„لى غ„ير ال„حق غ„رورا أول„ئك ل„ن ي ّ
وان اهلل ق„د أراد أن ال ي„جعل ل„هم ح„ظا ً ف„ي اآلخ„رة وق„د أع„د ل„هم ف„ي ال„جحيم ع„ذاب„ا أل„يما وال ت„ظنوا ل„لذي„ن ق„د
ك„فروا ب„ال„ذك„ر أن يس„بقوه ب„شيء ف„ان„ا ق„د أم„ددن„اه„م ب„ال„نار ف„وق ال„نار ل„يزدادوا ال„نار ع„لى ال„نار وم„ا ق„در اهلل
ل „„هم ف „„ي اآلخ „„رة اال ع „„ذاب „„ا م „„هينا وهلل م „„يراث ال „„سموات واألرض وان „„ا ن „„سمعُ ق „„ول ال „„ذي „„ن ق „„ال „„وا ان اهلل ف „„قيرٌ
ون„حن أغ„نياء م„ن دون ال„ذك„ر ق„ل اذا ُم„تّم س„تشهدون ب„ال„حق ب„أن اهلل ه„و ال„غني وم„ا م„ن دون„ه ف„قراء ب„باب„ه وه„و
اهلل ق„„د ك„„ان غ„„نيا ك„„بيرا وان اهلل ق„„د ك„„تب ع„„لى ك„„ل األن„„فس م„„وت„„ا ب„„ما ق„„د أح„„كم اهلل ف„„ي أم ال„„كتاب مس„„طورا
ف „„من أع „„رض ع „„ن ال „„نار وات „„بع ال „„ذك „„ر ف „„قد ف „„از ب „„اهلل ال „„غني وه „„و اهلل ك „„ان ع „„لى ك „„ل ش „„يء ق „„دي „„را ان ف „„ي ب „„دع
اآلي„ات وخ„لق األن„فس واألن„هار وال„ليل وال„قمر وال„نجوم آلي„ات ل„كل أ ّواب ال„ذي ق„د ك„ان ف„ي أم ال„كتاب م„نيبا وان
اهلل ق„„د ج„„عل م„„لك ال„„سموات واألرض ألن„„فسنا وان„„ا ق„„د ك„„نا ب„„اهلل ع„„ن ك„„ل ال„„عامل„„ني غ„„نيا ان ال„„ذي„„ن ي„„ذك„„رون اهلل
ف„ي ال„ليل وال„نهار وع„لى ج„نوب„هم وي„قول„ون ي„ا رب„نا ان„نا س„معنا آي„ات„ك وان„تظرن„ا أم„رك ف„ثبت ال„لهم أف„ئدت„نا ع„لى
األم„„ر ان„„ك ق„„د ك„„نت ع„„لى ك„„ل ش„„يء ق„„دي„„را أول„„ئك ال„„ذي„„ن س„„بقوا ال„„ى ال„„جنة وق„„د ك„„تب اهلل ع„„ليهم األج„„ر ض„„عف
ال„ضعف وان اهلل ول„ي امل„ؤم„نني وه„و اهلل ق„د ك„ان ع„لى ك„ل ش„يء ق„دي„را ي„ا أه„ل األرض ات„بعوا ال„نار م„ن ح„ول
امل„„اء ف„„ان„„ه م„„ا ي„„نطق اال ع„„ن اهلل ف„„ان„„ه ال„„حق ال ال„„ه اال ه„„و ف„„اع„„تصموا ب„„حبل اهلل ج„„ميعكم ف„„ان ه„„ذا ل„„هو ال„„حق
م„„ن ك„„تاب اهلل ال„„بدء وق„„د ك„„ان ب„„ال„„حق ف„„ي ن„„قطة ال„„نار مس„„تورا ي„„ا معش„„ر ال„„جن واألن„„س ف„„اب„„تغوا ال„„فضل م„„ن
ل„دن„ا ف„ان اهلل ق„د ج„عل ل„نا ُم„لك ال„سموات واألرض ف„ي ذل„ك ال„باب امل„جيد م„شهودا وان„ك ق„د ك„نت ف„ي ك„تاب اهلل
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ال„علي ح„ميدا ي„ا أي„ها امل„ؤم„نون اس„معوا ن„دائ„ي م„ن ح„ول ال„باب وارج„و ال„فضل م„ن ع„ند ه„ذا ال„ذك„ر اس„م اهلل
األك„بر واق„تلوا املش„رك„ني ف„ي س„بيلنا خ„ال„صا هلل م„ن دون ال„ناس ان ك„نتم ب„اهلل الح„ميد ش„كورا اهلل ق„د ض„من
ألول„يائ„ه الخ„لد وان وع„د اهلل ال„حق ل„حق وق„د ك„ان األم„ر م„وج„ودا ف„ي ال„كتاب ان ت„نظروا ال„ى ن„ورن„ا األك„بر وه„و
ال„علي ق„د ك„ان ف„ي ك„تاب اهلل ال„بدء مح„مودا ي„ا أه„ل األرض ات„قوا اهلل م„ن ي„وم ال„حق ف„ان„ا نحش„ر الخ„لق ف„ي
ص „„عيد واح „„دة وس „„وف ي „„سئل اهلل م „„ن ل „„سان ال „„ذك „„ر ع „„ما ق „„د ك „„نتم ت „„عملون وه „„و ال „„حاك „„م ب „„ال „„حق ع „„لى ال „„حق
وي „„حكم ب „„ينكم ب „„القس „„ط ع „„لى ص „„راط اهلل ال „„علي ع „„لى ال „„حق ال „„قوي مح „„مودا اهلل ق „„د ج „„عل ب „„ال „„حق أس „„ماء
„سجني م„„قروءا وان اهلل ق„„د ق „ ّدر
„فجار ف„„ي ال„„كتاب ال„ ّ
در ب„„ال„„عدل أس„„ماء ال„ ّ
امل„„ؤم„„نني ف„„ي أي„„دي„„ك ال„„يمنى وان„„ا نُ „ َق ُ
ب„ال„حق ل„ي ول„ذك„ر اهلل األك„بر ه„ذا ال„غالم م„قام„ا ال ي„عرف„ه دون اهلل ب„ارئ„نا ش„يء وأن„تم ال ت„علمون م„ن أم„ره اال
ك„ما شه„دت امل„راي„ا ب„ال„عكوس ع„ند أش„عة امل„صباح ف„ي ال„زج„اج„ة الح„مراء وذل„ك ح„ق م„قطوع م„ن اهلل ألن„فسكم
ول „„قد ك „„ان ال „„حكم ف „„ي أم ال „„كتاب م „„قضيا وان اهلل ق „„د ك „„ان ع „„لى ك „„ل ش „„يء م „„حيطا وان ال „„ذك „„ر ل „„حق هلل وه „„و
ال„عال„م ال„حق ف„اذا ش„اء اهلل ق„د ك„ان أم„ري ب„كل ش„يء ع„ليما ي„ا أه„ل األرض ات„قوا اهلل رب„كم ال„ذي ق„د خ„لقكم
م„ن م„اء واح„دة ول„قد خ„لق ل„كل ن„فس م„نكم زوج„ا م„ن ن„فسه وان اهلل ي„ص ّورك„م ف„ي ال„باب ك„ما ق„د ش„اء ب„ال„حق
وان اهلل ق „„د ك „„ان ع „„لى ك „„ل ش „„يء رق „„يبا وان „„ا ن „„حن مل „„ا ن „„عطي الخ „„لق ح „„ظا م „„ن ه „„ذا ال „„كتاب ق „„د ت „„ذ ّوق „„وه ع „„لى
األرض وت„„عادوا م„„ع ال„„ذك„„ر واهلل أع„„لم ب„„أع„„دائ„„ه وك„„فى ب„„اهلل ول„„يا ً وك„„فى ب„„اهلل ع„„ليما وان ال„„ذي„„ن يح„„رف„„ون ال„„كلمة
ع„„ن م„„واض„„عه وي„„قول„„ون س„„معنا آي„„ات اهلل ال„„بدي„„ع ع„„ن ل„„سان ال„„ذك„„ر ث„„م ق„„د ع„„صوا ال„„ذك„„ر ب„„أل„ ِ
„سن َ ِتهم ط„„عنا ف„„ي
ال„دي„ن اهلل ق„د ل„عنهم وامل„ؤم„نون ب„كفره„م ف„ال ي„ؤم„نون ب„آي„ات„نا ع„لى ال„حق ب„ال„حق اال م„ن امل„ؤم„نني ق„ليل وه„و اهلل
ك„ان ب„كل ش„يء ش„هيدا ي„ا أه„ل ال„كتاب آم„نوا ب„ما ق„د أن„زل اهلل ع„ليّ م„صدق„ا مل„ا م„عكم ق„بل ان ج„ائ„تكم امل„وت
„غفر م„„ا دون ذل„„ك مل„„ن ي„„شاء
ب„„غتة ف„„ان اهلل ق„„د ن„„طق ب„„ال„„حق ع„„لى ال„„حق ان ال ي„„غفر ان يش„„رك ب„„ال„„ذك„„ر ه„„ذا وي„ ُ
وم„ن أش„رك ب„اهلل ف„قد اف„ترى ع„لى ال„ذك„ر ِأث„ما م„بينا ي„ا أه„ل ال„ذك„ر أن„تم ال ت„زك„ون أن„فسكم ب„ل اهلل ي„زك„ي م„ن
ي „„شاء ب „„علمه وان أم „„ر اهلل ق „„د ك „„ان ف „„ي ه „„ذا ال „„كتاب م „„فعوال ال ت „„نظر ال „„ى ال „„ذي „„ن أوت „„وا ن „„صيبا م „„ن ال „„ذك „„ر ث „„م
ي„فترون ع„لى اهلل ال„كذب وي„عبدون ال„جبت وال„طاغ„وت م„ن دون اهلل وك„فى ل„هم ب„أن„فسهم ع„لى ال„حق ب„ال„حق إث„ما
م„بينا أم ل„كم ن„صيب م„ن امل„لك ف„اذا ت„أت„ون„ي ب„ذره ول„ن يس„تطيعوا ال„ناس م„ن ب„عض ال„شيء ع„ن ال„قطمير ن„قيرا
فس„„ر ه„„ذه اآلي„„ة امل„„بارك„„ة ف„„ي ت„„لك ال„„كلمة األك„„بر ل„„لذي„„ن ي„„ري„„دون ال„„طاغ„„وت ع„„لى س„ ٍ
„بعة م„„ن أب„„واب
وان اهلل ق„„د ّ „
ال„جحيم ول„لذي„ن ي„ري„دون ال„ذك„ر ف„ي س ٍ
„بعة م„ن أب„واب ال„نعيم ول„هؤالء امل„ؤم„نني ي„أت„ي ان ش„اء اهلل ف„ي ال„جنة ب„عد
ذلك عام ال يذكر فيه اال اهلل وان اهلل قد كان على كل شيء قديرا.
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سورة األحكام
بسم اهلل الرحمن الرحيم
ث„م ي„أت„ي م„ن ب„عد ذل„ك س„بع ش„داد ي„أك„لن م„ما ق„دم„تم ل„ ّهن اال ق„ليال م„ما ت„حصون .ط„ه .ي„ا أي„ها امل„ؤم„نون أدع„وا
الشه„„داء م„„ن اخ„„وان„„كم اذا وج„„دت„„م آث„„ار امل„„وت ف„„ي أن„„فسكم واشه„„دوا هلل ولخ„„لقه ب„„شهادة اهلل وح„„ده واح„„كموا
ب„القس„ط ف„ي أم„وال„كم وارغ„بوا ال„ى اهلل رب„كم ال„رح„من ب„ال„حق ف„سوف تج„دون اهلل م„والك„م ال„حق غ„فارا ك„ري„ما ي„ا
أي „„ها ال „„ذي „„ن آم „„نوا ان اهلل ق „„د ك „„تب ع „„ليكم ال „„صيام ف „„ي شه „„ره ه „„ذا شه „„ر رم „„ضان ال „„ذي أن „„زل ف „„يه ال „„قرآن
واك„ملوا ال„عدة واذك„روا اهلل رب„كم ف„ي أي„ام م„عدودات ل„تكون„ن ع„لى أس„طر امل„ؤم„نني ف„ي أم ال„كتاب م„كتوب„ا وم„ن
„ذر ف „„اع „„ادة م „„ن أي „„ام اهلل م „„ما ق „„د ش „„اء وع „„لى ال „„ذي „„ن ال
ك „„ان ف „„ي شه „„ر اهلل ع „„لى س „„فر أو ل „„نفسه ع „„ند اهلل ع „ ٌ
ي„„طيقون ال„„صوم ف„„دي„„ة ع„„لى امل„„سكني م„„ن ح„„كم ال„„كتاب وال„„ذي„„ن ل„„م ي„„قدروا ألن„„فسهم ش„„يئا ق„„د ك„„تب اهلل ع„„ليهم
ذك„„ره ب„„ال„„غدو واآلص„„ال ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق ح„„ول ال„„باب ك„„ثيرا وان„„ا ال ن„„ري„„د ع„„لى ال„„ناس اال اس„„تطاع„„ة م„„عروف„„ة
وم „„ا ن „„كلف ل „„نفس اال ع „„لى ق „„در ق „„وت „„ها وان اهلل ق „„د ك „„ان ع „„لى ال „„حق غ „„نيا وح „„ميدا ي „„ا أه „„ل ان ت „„صوم „„وا هلل
س„ ٌد ب„ني اهلل وب„ني خ„لقه ل„ئال ت„غفلوا م„ن اهلل ال„حق م„ول„يكم
ف„لتصوم„ن ج„وارح„كم ع„ن ال„لغو وال„لهو ف„ان ال„صوم َ „
خ„„فيفا وان اهلل ق„„د ك„„تب ع„„ليكم ف„„ي شه„„ره مل„„ن يشه„„د الشه„„ر م„„نكم ف„„ي ب„„لده اال ت„„قرب„„وا ال„„نساء وال ت„„أك„„لوا وال
وح„„مرتُ „„ها
ت „„غيبوا ف „„ي امل „„اء م „„ن ت „„بني خ „„ط ال „„بيضاء ع „„ن ال „„سوداء ف „„ي أف „„ق ال „„سماء ال „„ى أن اغ „„تاب „„ت ال „„شمس ُ „
ف„حينئذ ف„اق„رب„وا ن„سائ„كم وك„لوا م„ما ق„د ح„لل اهلل ل„كم ذل„ك ح„كم اهلل ف„ي ك„تاب„ه م„ن ق„بل ول„ن تج„دوا ل„سنتنا ف„ي
ك„تاب اهلل م„ن ق„بل وك„تاب„نا ع„لى ال„حق ب„ال„حق م„ن ب„عض ال„شيء ت„بدي„ال وص„وم„وا هلل ت„طوع„ا م„ا اس„تطعتم ف„ان„ا
ال ن„ضيع أج„ر م„ن أح„سن م„نكم ع„مال ف„ي س„بل ال„باب ع„لى ال„حق ب„ال„حق ص„حيحا ي„ا أه„ل األرض ات„قوا اهلل
ف„ي ه„ذه ال„كلمة ال„بدي„عة ان ال ت„قرب„وا ش„رب ال„دخ„ان م„ما ق„د اخ„ترع„تم ألن„فسكم ون„زه„وا أن„فسكم م„ن أن ت„كون
م„„أوى ال„„شيطان ف„„ان اهلل ق„„د طه„„رك„„م ب„„طهارة أول„„يائ„„ه ف„„ارغ„„بوا ال„„ى اهلل ف„„ي ذل„„ك ال„„حكم ال„„خال„„ص راض„„يا ع„„ن
اهلل ال„ „„حق س„ „„ري„ „„عا وال ت„ „„باش„ „„رون ال„ „„نساء ح„ „„ني اع„ „„تكاف„ „„كم ف„ „„ي امل„ „„ساج„ „„د وال ت„ „„قرب„ „„وا ب„ „„دع ال„ „„شيطان ف„ „„ي
م„ساج„دك„م ف„ان„ها م„ذم„وم„ة ع„ند اهلل ف„ي ك„تاب„ه األك„بر ت„لك ح„دود اهلل ف„ال ت„قرب„وه„ا وك„ون„وا ب„آي„ات اهلل ف„ي ذك„رن„ا
ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق ص„„بارا ش„„كورا وأت„„موا ال„„حج وال „ ُعمرة ف„„ي أشه„„ر م„„علوم„„ات وم„„ا ت„„فعلون م„„ن خ„„ير اال ف„„قد
تج „„دوه ع „„ند اهلل ف „„ي أم ال „„كتاب م „„كتوب „„ا واذك „„روا رب „„كم ال „„رح „„من ف „„ي أرض ال „„عرف „„ات وع „„ند امل „„شعر والح „„رام
وك „بّروا ف „„ي أي „„ام م „„علوم „„ات ل „„تكون „„ن ع „„ند اهلل ف „„ي ذل „„ك ال „„باب م „„ؤم „„نا ش „„كورا وان ال „„ناس مل „„ا ي „„دع „„ون „„نا ب „„حسنة
ل„„ذك„„رن„„ا ف„„ان„„ا ق„„د ن„„كتب ع„„ليهم ح„„سنة ج„„ميلة وان اهلل ق„„د ك„„ان ع„„لى ك„„ل ش„„يء ق„„دي„„را وان„„ا ن„„حن ق„„د ح„„ددن„„ا ل„„كم
الح„دود والش„رائ„ع ف„ي دي„نكم ل„تعلموا ان اهلل م„ول„يكم ه„و ال„غني ذو ال„رح„مة وان ف„ضل اهلل ف„ي ذل„ك ال„باب ق„د
ك„„ان ع„„لى ال„„ناس ب„„ال„„حق ع„„لى ال„„حق ك„„بيرا وان اهلل أراد ف„„ي ك„„تاب„„ه الح„„ميد ب„„الخ„„مر األول وب„„امليس„„ر ال„„ثان„„ي
ف„اج„تنبوا ع„نهما وال ت„داووا م„رض„اك„م بش„رب الح„رام ف„ان اهلل ق„د ارت„فع ع„ن الح„رام ع„لى ال„حق ب„ال„حق ذرة م„ن
ال „„شفاء ق „„ليال وداووا م „„رض „„اك „„م ب „„امل „„اء ال „„بارد امل „„سكر ف „„ان اهلل ق „„د ج „„عل م „„ن امل „„اء ك „„ل ش „„يء ح „„ي وان „„كم ال
ح„سنهن
ت„فقهون م„ن آي„ات اهلل ال„علي ق„ليال ي„ا معش„ر امل„ؤم„نني ال ت„نكحوا املش„رك„ات ح„تى ي„ؤم„ن ول„و أع„جبتكم ُ „
ف„ان اهلل ق„د أع„د ل„كم ف„ي ال„جنة أع„ظم م„ن ُه َّن ف„ارغ„بوا ال„ى رض„وان األك„بر وه„و اهلل ك„ان ع„ليا ك„بيرا وال ت„باش„روا
ال„نساء ف„ي امل„حيض وال ف„ي ال„نفاس اال ب„عد طُه„ره„ َّن وان اهلل ق„د ق„در ال„حيض م„ن ب„عض ال„نساء ث„الث„ة أي„ام
ول„„بعضهن أزي„„د ول„„بعضهن عش„„رة أي„„ام ول„„لنفساء ب„„مثلهن ف„„ي العش„„رة اذا ل„„م ت„„نقطعُ ال„„دم واذا ان„„قطعت ال„„دم
ق„بل العش„رة ف„عليهن الطُه„ر وق„د ك„ان ال„حكم ف„ي ك„تاب اهلل م„فروض„ا واذا ق„رب„تم ال„نساء أو تج„دوا امل„اء امل„علوم
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م„ن أن„فسكم ف„اغتس„لوا هلل ب„ارئ„كم واق„رب„وا ن„سائ„كم ف„ي الطه„ر وب„عد ان„قطاع ال„دم م„ن أن„فسهن ف„ان ذل„ك ح„كم
اهلل امل „„حتوم م „„ن رب „„كم ف „„اس „„تبقوا ال „„ى ح „„كم ذك „„ر اهلل ال „„علي ع „„لى ال „„حق ال „„قوي وه „„و اهلل ك „„ان ع „„ليا ك „„بيرا وال
ت„عزم„وا ال„طالق ف„ان„ها خ„طآ ُء م„نيعة وان ُك„„ن ي„عملن امل„واب„ق ف„ان„صحوه„ن ب„حكم ال„كتاب وه„و اهلل ق„د ك„ان ب„كل
ش„يء ش„هيدا وان اهلل ق„د ف„رض ع„لي ُهن ق„بل ال„تقرب ال„ى ال„رج„ال ب„ال„ترب„ص ث„الث„ة ق ٍ
„روء وم„ا ع„ليهن ان ي„كتُمن
م„ا خ„لق اهلل ف„ي أرح„ام„هن وال ب„عد م„ا َ„ع„لِم َن ب„شيء ف„ي أرح„ام„هن دواء ع„لى ال„سقط وك„ل ذل„ك ق„د ك„ان„ت س„يئة
ع„ند اهلل رب„ك ب„ال„حق وك„ان اهلل ب„ما ي„عملون ف„ي س„رائ„ره„ن خ„بيرا وان اهلل ق„د ح„كم ل„لنساء ب„ال„ترب„ص ب„عد ف„وت
ال„رج„ال أرب„عة أشه„ر وعش„را ث„م ب„عد ذل„ك ح ٌ„ل ع„ليهن م„ما ق„د اخ„تارت أن„فسهن م„ن ح„كم ال„كتاب وان اهلل ي„علم
م„ا ف„ي أن„فسهن أن ي„كن م„ؤم„نات ص„ال„حات وان اهلل ق„د ك„ان ع„لى ك„ل ش„يء ش„هيدا وان ط„لقتم ال„نساء ق„بل
أن ت„ ُ„مسوه„„ن ف„„لهن ع„„ليكم ن„„صف ال„„فري„„ضة م„„ما ق„„د ف„„رض„„تم ع„„ليهن اال ان ي„„عفون أو ي„„عفو ال„„ذي ب„„يده ُع„„قدةُ
ال„نكاح ب„اذن„هن وان أت„يتم ع„ليهن ح„قهن ب„امل„عروف ل„كنتم ع„ند اهلل ال„حق ف„ي ص„حف األب„رار م„كتوب„ا وأق„رض„وا
امل„ؤم„نني ع„لى م„ا اس„تطعتم ف„ي ش„هادة م„شهود ف„ان اهلل ق„د ض„من ل„كم أض„عاف„ا ك„ثيرة وان وع„د اهلل ق„د ك„ان
ف „„ي أم ال „„كتاب م „„فعوال ي „„ا أي „„ها امل „„ؤم „„نون أق „„يموا ال „„صالة وأت „„وا ال „„زك „„وة ل „„لذي „„ن ل „„هم ع „„ند اهلل عه „„د ع „„لى ال „„حق
ب„ال„حق ف„ي س„بل ال„باب م„سئوال وان„كم ال ت„فعلون ب„خير اال وق„د ك„تب ال„حفاظ ع„ليكم ف„سوف تج„دون أع„مال„كم
ف„„ي ي„„وم ال„„قيمة ل„„دى ال„„رح„„من ف„„ي أرض ال„„حساب ع„„ظيما وان اهلل ق„„د ك„„تب ع„„لى ال„„قات„„ل املخ„„طي دي„„ة مس„„لمة
ال „„ى ول „„ي امل „„قتول وتح „„ري „„ر رق „„بة م „„ؤم „„نة ل „„تزك „„ية ن „„فسه ف „„ان ل „„م ي „„قدر ف „„عليه ف „„ي ح „„كم ال „„كتاب ص „„يام شه „„ري „„ن
م„تتاب„عني ت„وب„ة م„ن اهلل وم„ن ي„عفو ع„ن أخ„يه امل„ؤم„ن ح„قه ف„ان ل„ه ع„ند اهلل أج„را ع„ظيما ي„ا أه„ل األرض ات„قوا اهلل
ع„ن ق„تل امل„ؤم„نني ع„لى ال„تعمد م„ن غ„ير ال„حق ف„ان ل„ه م„ن ع„ند اهلل ح„كما ع„ظيما ي„ا أه„ل األرض أوف„وا ب„ال„عقود
اهلل ال„„حق ق„„د ح„„لل ل„„كم م„„ن ب„„هيمة األن„„عام اال م„„ا ي„„تلو ال„„ذك„„ر ع„„ليكم وال ت„„قرب„„وا ال„„صيد ف„„ي الح„„رم وال م„„ا أن„„تم
„دى وال„قالئ„د والشه„ر الح„رام وال„شعائ„ر
مح„رم„ني ب„حكم ال„كتاب م„ن ح„كم ال„باب م„فروض„ا وان اهلل ق„د ج„عل اله َ
آي„„ات ل„„لذك„„ر األك„„بر ه„„ذا ل„„يعلم ال„„ناس ان اهلل ك„„ان ع„„لى ك„„ل ش„„يء م„„حيطا ي„„ا أه„„ل األرض ال„„يوم ق„„د أح„„كمتُ
„يت ل„كم ب„ذل„ك ال„ذك„ر األع„ظم ع„لى ال„حق ب„ال„حق
„عمت ع„ليهم ب„ذك„ر اهلل األك„بر ورض ُ
ل„لناس دي„ن القس„ط وق„د أن ُ
إس„„الم„„ا وان„„ا ق„„د أح„„للنا ال„„يوم ع„„ليكم ط„„يبات ال„„رزق وم„„ا ت„„دب„„رون ف„„ي أخ„„ذ ال„„صيد ف„„كلوا ح„„الال م„„ن اهلل ع„„ليكم
واذك„„روا اس„„م اهلل ع„„ليه وه„„و اهلل ك„„ان ب„„ما ت„„عملون خ„„بيرا وان اهلل ق„„د أح„ ّ„ل ط„„عام أه„„ل ال„„قران ع„„لى أه„„ل ه„„ذا
ال„„كتاب وان„„ا ق„„د أح„„للنا ط„„عام أه„„ل ال„„كتاب ع„„ليهم ل„„يعلم ال„„ناس ان اهلل ل„„هو ال„„غني ع„„ما ي„„قول ال„„ظامل„„ون ع„„لوا
„ذر ش„يئا ق„ليال
ك„بيرا وم„ن ك„فر به„ذا ال„ذك„ر األك„بر ف„قد ح„بط ع„مله ول„ن يج„د ف„ي أع„مال„ه ي„وم ال„قيمة م„ن ب„عض ال ّ
ي „„ا أه „„ل األرض اذا أردت „„م ال „„ى ال „„صلوة ط ّ„ه „„روا أن „„فسكم وأخ „„ذوا م „„ن امل „„اء ال „„طاه „„ر ع „„لى ال „„ذك „„ر األع „„ظم هلل
األك„„بر واغس„„لوا وج„„وه„„كم م„„تد ّورا وأي„„دي„„كم ال„„ى امل„„راف„„ق مس„„توي„„ا واب„„لغوا م„„ن ف„„اض„„ل امل„„اء ع„„لى م„„قدم ال„„رأس
وال„ى ال„كعبني م„ن ال„رج„ل ب„حكم ال„كتاب م„مسوح„ا وع„لى ال„حق ب„ال„حق م„فروض„ا وان اهلل ق„د ج„عل ال„تراب ب„دال
م„„ن امل„„اء ف„„ي ال„„طهارة ل„„لصالة ف„„ارغ„„بوا ال„„ى اهلل ال„„حق ف„„ان„„ا ال ن„„كلف ال„„ناس اال ب„„ما اس„„تطاع„„وا واذك„„روا عه„„د
اهلل وم„يثاق„نا ف„ي أن„فسكم س„را دون الجه„ر ب„ال„كالم وان رب„كم اهلل م„والك„م ال„حق ق„د ك„ان ب„ذات ال„صدور ع„ليما
وان اهلل ق„„د ح„„رم ع„„ليكم ف„„ي ك„„تاب„„ه ال„„عزي„„ز أك„„ل امل„„يتة وال„„دم امل„„سفوح ولح„„م ال„„خنزي„„ر والس„„باع وم„„ا أه„„ل ل„„غير
ذك„ر اهلل األك„بر وات„بعوا ح„كم ال„كتاب ف„ان اهلل ق„د ك„ان ع„لى ك„ل ش„يء ش„هيدا وان اهلل ق„د ك„تب ف„ي ال„قصاص
ع„لى امل„ؤم„نني ب„حكم ال„كتاب ب„ان ال„نفس ب„ال„نفس وال„عني ب„ال„عني واألن„ف ب„األن„ف واألذن ب„األذن وال„سن ب„ال„سن
وف„„ي الج„„روح ق„„صاص ع„„لى ال„„حق وم„„ن ت„„ص ّدق ع„„لى أخ„„يه ب„„شيء ف„„ان اهلل ق„„د ض„„من أج„„ره وق„„د أع„„د اهلل ل„„ه
في اآلخرة جزاء على الحق بالحق محمودا.
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سورة األحكام
بسم اهلل الرحمن الرحيم
ث„م ي„أت م„ن ب„عد ذل„ك ع„ام ف„يه ي„غاث ال„ناس وف„يه ي„عصرون .امل„ص .ي„ا أي„ها امل„ؤم„نون ال تح ّ„رم„وا ع„لى أن„فسكم
ط„„يبات ال„„رزق م„„ما ق„„د أح„ ّ„ل اهلل ل„„كم ف„„ي ك„„تاب„„ه وال ت„„عتدوا ب„„اإلس„„راف ف„„ان اهلل ال ي„„حب املس„„رف„„ني وأول„„ئك ه„„م
ف„ي ك„تاب اهلل ال„عزي„ز ع„ند رب„ك ق„د ك„ان„وا ع„لى ال„حق ب„ال„حق م„ردودا وان ك„ان ام„رؤ ه„لك ول„يس ل„ه ول„د ف„ألخ„ته
ال „„نصف م „„ما ت „„رك وان ك „„ان „„تا اث „„نتني ف „„لهما ال „„ثلثان م „„ما ق „„د ت „„رك وان ك „„ان „„وا رج „„اال ون „„ساء ف „„للذك „„ر م „„ثل ح „„ظ
األن „„ثيني ب „„حكم ال „„كتاب وق „„د ك „„ان ال „„حكم ف „„ي أم ال „„كتاب م „„فروض „„ا وان اهلل ق „„د ك „„تب ع „„لى ال „„سارق وال „„سارق „„ة
ب „„ال „„قطع م „„ن أي „„دي „„هما ج „„زاء ل „„فعلهما وان اهلل ال ي „„ظلم ع „„لى ال „„ناس ق „„طميرا ي „„ا أه „„ل األرض ات „„قوا اهلل ف „„ي
أع„مال„كم ف„ان اهلل ي„ؤاخ„ذك„م ع„ند امل„يزان ف„ي ي„وم ال„قيمة ع„ن ك„ل ش„يء وه„و اهلل ك„ان ع„لى ك„ل ش„يء ش„هيدا وال
تح„لفوا ب„اهلل وال ب„أس„ماء آل اهلل ف„ي ش„يء ال ع„لى ال„صدق وال ع„لى ال„كذب ف„من ح„لف ب„اهلل ع„لى ال„كذب ف„عليه
ك„فارةٌ ف„ي ك„تاب اهلل م„كتوب„ة ع„لى ال„عدل تح„ري„ر رق„بة أو اط„عام عش„رة م„ساك„ني ف„من ل„م يس„تطع ف„صيام ث„الث„ة
أي „„ام هلل ال „„ذي ال ال „„ه اال ه „„و وه „„و اهلل ق „„د ك „„ان غ „„فارا ح „„كيما وان اهلل ق „„د ح „„رم ف „„عل ال „„جبت وال „„طاغ „„وت وال „„لهو
ب„امليس„ر واألك„ل ب„الخ„مر ألن„ها رج„س م„ن ع„مل ال„شيطان ف„ات„كلوا ع„لى اهلل م„ول„يكم ال„حق وان اهلل ق„د ك„ان ب„كل
ش„„يء م„„حيطا وان اهلل ق„„د أح„ ّ„ل ص„„يد البح„„ر وم„„ا زك„„يتم م„„ن ال„„بر ف„„ات„„قوا اهلل ع„„ن ال„„صيد ف„„ي الح„„رم واالح„„رام
ل„علكم ت„كون„ون ب„اهلل ال„علي ح„ميدا ي„ا أه„ل األرض ات„قوا اهلل م„ن أخ„ذ ال„ترب„ة ع„ن الح„رم امل„قدس„ة اال ع„ند الش„دة
فخ„„ذوا ع„„لى أق„„ل م„„ما اس„„تطعتم ف„„ان اهلل ق„„د ج„„عل ح„„كم ال „تُرب„„ة ح„„كم أج„„سادن„„ا وق„„د ق „ ّدر اهلل ل„„ها ف„„ي ك„„تاب„„ه
ال „„حق إث „„ما ع „„لى ال „„حق ك „„بيرا وم „„ن اص „„طاد ف „„ي الح „„رم ص „„يدا فج „„زاؤه م „„ا ق „„تل م „„ن ال „„نعم أو االط „„عام ب „„حكم
ال„„كتاب ل„„لمساك„„ني او ص„„يام„„ا م„„ما ق„„د ح„„كم اهلل ف„„ي أم ال„„كتاب م„„كتوب„„ا وان اهلل ق„„د ج„„عل ال„„كعبة ب„„يت الح„„رام
والشه„ر ي„وم„ا ل„لقيام ليشه„د ال„ناس ب„شهادة ال„حق ل„نفسه ب„أن„ه ال ال„ه اال ه„و وه„و اهلل ق„د ك„ان ع„لى ك„ل ش„يء
م„„حيطا ي„„ا أه„„ل األرض ان اهلل ق„„د أوح„„ى ال„يّ ب„„ال„„حق أال تش„„رك„„وا ب„„اهلل ش„„يئا وب„„ال„„وال„„دي„„ن اح„„سان„„ا وال ت„„قرب„„وا
ال„„فواح„„ش وال م„„ال ال„„يتيم وال ت„„قتلوا ال„„نفس ال„„تي ق„„د ح„ ّ„رم اهلل اال ب„„ال„„حق وان ذل„„ك م„„ن أن„„باء ال„„غيب ن„„وح„„يكم
ل„تكون„وا ب„اهلل الح„ميد مح„مودا وأوف„وا ال„كيل وامل„يزان ع„لى خ„ط ال„سواء قس„طا ف„ي ذل„ك ال„دي„ن ال„قيم ع„لى الخ„ط
ال „„قيم مس „„تقيما ي „„ا أي „„ها امل „„ؤم „„نون ات „„وا ال „„زك „„وة م „„ن ي „„وم ال „„حصاد ب „„حكم اهلل رب „„كم وق „„د ك „„ان ال „„حكم ف „„ي أم
ال„كتاب م„فروض„ا وان م„ن األن„عام ف„ي ك„تاب اهلل ث„مان„ية م„ن األزواج ح ٌ„ل ل„كم ف„كلوا م„ما ق„د رزق„كم اهلل ب„ال„طيب
م„نها ع„لى ذك„ر اس„م اهلل رب„كم ال„رح„من وال ت„قرب„وا خ„طوات ال„شيطان م„ن ب„عض ال„شحوم وم„ثلها ف„ان اهلل ق„د
ك„„ان ب„„كل ش„„يء ع„„ليما ي„„ا أه„„ل األرض أق„„يموا ال„„صلوة م„„ع ال„„ذك„„ر األك„„بر وارس„„لوا ال„„زك„„وة ب„„اذن اهلل ال„„ى ن„ ّواب„„ه
ل„تكون„ن ف„ي أم ال„كتاب م„ن أه„ل ال„كتاب م„كتوب„ا أول„ئك ه„م ال„صدي„قون ف„ي ك„تاب اهلل وك„ان م„قعده„م ال„رض„وان
م „„ن ح „„كم اهلل ال „„علي ك „„بيرا وم „„ا ك „„ان ص „„لوة املش „„رك „„ني ف „„ي الح „„رم اال ري „„اء ي „„ري „„دون ال „„باط „„ل م „„ن دون ال „„حق
ف„سوف ن„ذي„قنهم م„ن ن„ار ال„سعير ب„اذن اهلل ال„علي ك„بيرا وان اهلل ق„د أراد ف„ي ه„ذا ال„باب أن ي„ميز ال„خبيث م„ن
ال „„طيب وي „„جعل ال „„خبيث ف „„ي ال „„ظلمات ب „„عضها ف „„وق ب „„عض ث „„م ي „„دخ „„لهم ال „„نار ي „„وم ال „„قيمة ع „„لى ال „„حق ب „„ال „„حق
م„„حتوم„„ا ق„„ل للمش„„رك„„ني أن ت„„طيعوا ال„„حق ي„„غفر اهلل ل„„كم خ„„طاي„„اك„„م وان ت„„كفروا ف„„ان„„تظروا ال„„عذاب م„„ن ع„„ند اهلل
ال„„حق وه„„و اهلل ك„„ان ع„„ليما ح„„كيما واع„„لموا ان م„„ا غ„„نمتم م„„ن ش„„يء ف„„ان هلل ول„„رس„„ول„„ه ول„„ذي ال „ ُقرب„„ى ف„„يه ح„„ق
ع „„لى ال „„حق ال „„ذي ق „„د ك „„ان ف „„ي ك „„تاب اهلل ال „„علي م „„كتوب „„ا واب „„لغوا ال „„خال „„ص م „„ن ال „„حق ال „„ى ال „„حق ن „„عم ال „„ذك „„ر
م„ول„يكم ون„عم ال„نصير ش„هيدا ي„ا أه„ل ال„عرش اس„معوا ن„دائ„ي م„ن ح„ول ال„نار ان„ي أن„ا اهلل ال„ذي ال ال„ه اال أن„ا
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ف„„اع„„بدن„„ي وأق„„م ال„„صالة ل„„لذك„„ر األك„„بر خ„„ال„„صا هلل م„„ن دون ال„„ناس ف„„ان رب„„كم اهلل ل„„حق وان ال„„ذي„„ن ي„„د ُع„„ون م„„ن
دون„„ه ف„„أول„„ئك ه„„م ق„„د ك„„ان„„وا أص„„حاب ال„„نار ب„„ال„„عدل وان ال„„ذك„„ر ه„„ذا ل„„على ال„„صراط ال„„خال„„ص ب„„الخ„„ط ال„„ق ّيم ق„„د
ك„ان ح„ول ال„نار مس„تقيما ي„ا أي„ها امل„ؤم„نون ان اهلل ق„د ك„تب ع„ليكم ال„صلوة م„ع ال„ذك„ر ف„ي ي„وم الج„معة ل„تكون„ن
ف„ي أم ال„كتاب ع„لى أس„طر امل„صلني م„كتوب„ا وان م„ن ال„ناس م„ن ُي َ
„لمزك ف„ي ال„صدق„ات ف„ان أع„طوا ب„شيء ق„د
رض„„وا وان ل„„م ي„„عطوا سيسخ„„طون ع„„لى أن„„فسهم لعه„„د اهلل األك„„بر أول„„ئك م„„ا ي„„ري„„دن اال ال„„دن„„يا وه„„م ق„„د ك„„ان„„وا
ف„ي اآلخ„رة ع„ند اهلل م„ن أه„ل ال„نار م„حسوب„ا ان ال„ذي„ن ي„ؤذون ال„ذك„ر ف„ي ال„صدق„ات ف„كأن„ما ي„ؤذون ال„نبي ف„ي
ال„صدق„ات وان اهلل ق„د أع„د ب„ال„حق ل„هؤالء املش„رك„ني ف„ي ال„دار اآلخ„رة ع„ذاب„ا ع„لى ال„حق ب„ال„حق أل„يما وق„د ك„تب
اهلل ال„„صدق„„ات ل„„لفقراء وامل„„ساك„„ني م„„ن أه„„ل العه„„د ل„„لذك„„ر ول„„لذي„„ن ق„„د ج„„علهم اهلل ف„„ي أم ال„„كتاب م„„ن ال„„عامل„„ني
وامل„ؤل„فة ق„لوب„هم وال„غارم„ني واب„ن الس„بيل وف„ي س„بيل اهلل ح„كم م„ن ال„كتاب ال„حق ال„ذي ق„د ك„ان ف„ي أم ال„كتاب
م„„فروض„„ا ي„„ا أي„„ها امل„„ؤم„„نون أل„„م ت„„علموا ان ال„„ذي„„ن ق„„د ح„„ا ّدوا ال„„ذك„„ر ف„„ي رب„„ه ف„„كأن„„ما ح„„ا ّدوا اهلل ورس„„ول„„ه ع„„لى
ال„كذب غ„رورا وه„ؤالء م„أوي„هم ج„هنم وم„ا ق„ ّدر اهلل ل„هم ف„ي اآلخ„رة ب„حكم ال„كتاب ن„صيرا اهلل ق„د أح„كم ب„امل„فطر
ٍ
„فارات ث „„الث „„ة وم „„ا ق „„در اهلل ب „„ني األح „„ادي „„ث ن „„قضا وال ال „„طرح ف „„ي أم
ف „„ي شه „„ر الح „„رام ب „„شيء م „„ن الح „„رام ك „
ال„„كتاب ق„„د ك„„ان ف„„ي ذل„„ك ال„„باب مح„„مودا ي„„ا أي„„ها امل„„ؤم„„نون ان ق„„طرة م„„ن ال„„بكاء ع„„ند اهلل رب„„كم ال„„رح„„من أح„„ب
م„ن م„أل األرض ذه„با ل„و ت„نفقوا ف„ي س„بيل اهلل ب„ال„حق وال ت„ضحكوا ع„لى ال„حق ب„ال„حق ك„ثيرا ف„ان اهلل ق„د ج„عل
خ„ذ ح„ق ال„كتاب م„ن أم„وال„هم ح„تى
ح„ َّد ال„عبد ب„كائ„ه ع„لى ال„حق األك„بر وق„د ك„ان ال„حكم ف„ي أم ال„كتاب م„قضيا ُ„
ق„د طه„رت أن„فسهم وص„ل مل„ن ت„حب م„ن امل„ؤم„نني ف„ان اهلل ق„د ج„عل ص„لوات„ك ب„رك„ة م„كتوب„ة ألن„فسهم وان اهلل ق„د
ك„„ان ب„„كل ش„„يء ع„„ليما وان„„ا ن„„حن ق„„د ن„„قبل ال„„توب„„ة م„„ن ع„„باد اهلل ون„„قبض ال„„صدق„„ات ب„„أي„„دي„„نا وان اهلل م„„ول„„يكم
ال„„حق ق„„د ك„„ان ت„„واب„„ا ك„„ري„„ما وم„„ن وفّ„„ى بعه„„ده م„„ن اهلل ف„„قد ك„„تب اس„„مه ف„„ي ال„„توراة واإلن„„جيل وال„„فرق„„ان ب„„أي„„دي
ال„ذك„ر م„ن ق„بل وق„د ك„ان عه„د اهلل ف„ي أم ال„كتاب مس„تورا وان اهلل م„ا ك„تب ع„ليك االس„تغفار وال ع„لى امل„ؤم„نني
أله„„ل الش„„رك ول„„و ك„„ان م„„ن أول„„ي ق„„راب„„تهم ألن„„هن م„„ن أص„„حاب ال„„جحيم ق„„د ك„„ان„„وا ف„„ي ل„„وح ال„„حفيظ م„„كتوب„„ا ي„„ا
أه „„ل ال „„عرش اس „„معوا ن „„دائ „„ي م „„ن ن „„قطة ال „„باب ان اهلل ق „„د أوح „„ى ال „„ي ف „„ي ال „„طور ال „„سيناء م „„ن ح „„ول ه „„ذه
الشج „„رة امل „„بارك „„ة ان „„ي أن „„ا اهلل ال ال „„ه اال أن „„ا ق „„د ن „„زل „„ت ه „„ذا ال „„كتاب ع „„لى س „„ر األف „„ئدة املس „„تسرة ف „„ي ذك „„ر
األح„دي„ة امل„حتجبة ح„ول ال„نار املس„طر م„ن الس„طر ال„راب„ع ب„ال„حق ع„لى ال„ذك„ر األك„بر ل„يكون ال„ناس ح„ول ال„باب
ب„ال„حكم م„شهودا وان ال„ذي„ن ي„كتمون ب„عضا م„ن ح„رف ال„كتاب ف„يأك„لون ال„نار وم„ا ن„نظر ال„يهم وال ن„كلمهم ي„وم
„بر أن
„بر ان ت„عملوا ال„صال„حات ك„ثيرا ول„كن ال ّ
ال„قيمة وق„د أع„ َّد اهلل ل„هم ف„ي ق„عر ال„تاب„وت ع„ذاب„ا ش„دي„دا ل„يس ال ّ
ت„„ؤم„„نوا ب„„ذك„„ر اهلل وت„„نصروه ب„„أم„„وال„„كم وأن„„فسكم ان ات„„بعتم أم„„ر اهلل ف„„ي ع„„بدن„„ا ل„„تكون„„ن ف„„ي ك„„تاب اهلل ال„„حفيظ
أبرارا.
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سورة املجد
بسم اهلل الرحمن الرحيم
وق„ال امل„لك أئ„تون„ي ب„ه ف„لما ج„اءه ال„رس„ول ق„ال ارج„ع ال„ى رب„ك ف„اس„أل„ه م„ا ب„ال ال„نسوة ال„الت„ي ق„طَّعن أي„دي„هن
ان رب„„ي ب„„كيد ُه„„ن ع„„ليم .ط„„ه .اهلل ال„„ذي ال ال„„ه اال ه„„و ق„„د ن „زّل ال„„فرق„„ان ب„„ال„„حق ع„„لى ع„„بده ل„„يكون ال„„ناس ح„„ول
ال„باب م„ذك„ورا وان ال„ذي„ن ك„فروا م„أوي„هم ال„نار ب„ما ق„د ق„در اهلل ف„ي أم ال„كتاب م„قضيا أول„ئك ال„ذي„ن ل„عنهم اهلل
وم „„الئ „„كته ول „„ن يج „„دوا ف „„ي ي „„وم ال „„فصل م „„ن دون ال „„رح „„من ن „„صيرا أم يحس „„دون ال „„ذك „„ر ع „„لى م „„ا أت „„اه اهلل م „„ن
ف „„ضله اهلل ق „„د ج „„عل ه „„ذا ال„ „ ُغالم م „„ن ول „„د إب „„راه „„يم ع „„لى ال „„حق ب „„ال „„حق وان „„ا ن „„حن ق „„د ج „„علناه ع „„لى ال „„كتاب
وال„„حكمة وامل„„لك س„„لطان„„ا ع„„ظيما وان ال„„ذي„„ن ي„„كفرون به„„ذا ال„„ذك„„ر األك„„بر ف„„سوف ن„„صليهم ن„„ارا م„„ن ق„„عر ج„„هنم
ب„اذن اهلل ال„عزي„ز وك„ان اهلل ع„ليما ح„كيما ي„ا أه„ل ال„عرش اس„معوا ن„داء اهلل م„ن ح„ول ال„باب ان„ي أن„ا اهلل ال„ذي
ال ال„ه اال ه„و ق„د ن„زل„ت ه„ذا ال„كتاب ع„لى ع„بدي ل„يؤم„نن ال„ناس ول„ينصرن„ه ي„وم ال„قتال ول„يطوف„ن ح„ول ال„بيت هلل
رب„„هم ف„„ان„„ي ب„„ال„„حق أق„„ول م„„ا م„„ن ع„„بد ق„„د ع„„رف„„ه اال وق„„د ع„„رف ن„„فسي وم„„ا م„„ن ش„„يء ق„„د جه„„له اال وق„„د جه„„ل
ال„رح„من رب„ه وان„ي ق„د أغ„رس„ت ب„أي„دي„ه ج„نات„ا ل„لمؤم„نني م„ا ال ي„علم س„واي وان„ي ق„د ك„نت ع„لى ك„ل ش„يء ش„هيدا
وان„ا ن„حن ق„د أخ„لصنا ه„ؤالء امل„ؤم„نني ب„ال„حق األك„بر ح„تى ات„بعوا ال„ذك„ر ب„ال„حق ول„م ي ّ
„نفضوا م„ن ح„ول„ه وان اهلل
ق„د ك„ان ع„لى ك„ل ش„يء ق„دي„را وان ال„ذي„ن ي„نكثون ب„يعة اهلل م„ن ب„عد م„ا ج„ائ„هم ال„حق ب„ال„صدق ف„أول„ئك أص„حاب
ال„„نار واهلل وم„„الئ„„كته ق„„د ل„„عنهم ب„„كفره„„م وق„„د أع„„د اهلل ل„„هم ف„„ي اآلخ„„رة ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق ع„„ذاب„„ا ك„„بيرا ي„„ا أه„„ل
األرض أط„يعوا اهلل ب„ارئ„كم ف„ي ه„ذا ال„ذك„ر األك„بر ف„ان„ه ق„د ك„ان ع„لى ال„حق ول„ي األم„ر ف„ي أم ال„كتاب ب„ال„حق
األك„„بر وان ت„„نازع„„تم ف„„ي ش„„يء ف„„ر ّدوه ال„„ى ال„„ذك„„ر األك„„بر ف„„ان„„ه أع„„لم ب„„كم م„„ن أن„„فسكم ب„„تأوي„„ل ال„„كتاب وان„„ه ق„„د
ك„ان ع„لى ال„حق ب„كل ش„يء ش„هيدا ي„ا أي„ها امل„ؤم„نون ادخ„لوا ه„ذا ال„بيت األول ك„لكم ع„لى ال„حق ب„ال„حق ج„ميعا
ف „„ان اهلل ق „„د ج „„عله آم „„نا ع „„لى امل „„ؤم „„نني ون „„قمة ع „„لى ال „„كاف „„ري „„ن ك „„بيرا ي „„ا أي „„ها امل „„ؤم „„نون ات „„قوا اهلل ف „„ان امل „„وت
ألن„فسكم أق„رب م„ن ك„ل ش„يء واهلل ي„توف„يكم أي„نما ت„كون„وا وامل„الئ„كة ب„اذن„ه ي„تصرف„ون ف„ي امل„لك ك„ما ي„شاء وان
اهلل ك„„ان ع„„لى ك„„ل ش„„يء ش„„هيدا ي„„ا ق„„رة ال„„عني ف„„اع„„رض ع„„ن املش„„رك„„ني وذره„„م ف„„ي ط„„غيان„„هم وات„„كل ع„„لى اهلل
ال„حق ف„ان„ه ق„د ك„ان ب„كل ش„يء م„حيطا م„ثل ال„ذي„ن ي„د ُ„ع„ون م„ن دون ال„ذك„ر ب„ال„باب ك„من ج„عل الخ„لق أرب„اب„ا م„ن
دون اهلل ف„هؤالء م„قعده„م ال„نار ب„حكم ال„كتاب وق„د ك„ان ال„حكم ف„ي أم ال„كتاب م„فروض„ا ي„ا أه„ل األرض ات„قوا
اهلل فه„„ل تج„„دون ف„„ي أن„„فسكم ح„„كما م„„ن ال„„ذك„„ر م„„ن دون ح„„كم ال„„رح„„من وه„„و ال ي„„دع„„ي اال ال„„عبودي„„ة هلل األح„„د
ال„فرد وال„طاع„ة ل„نا أه„ل ال„بيت ف„أي ش„يء ي„وق„فنّكم ف„ي أم„ره ف„تاهلل ال„حق ان„ه ال„حق م„ن ع„ند اهلل وه„و اهلل ك„ان
ع„„ليا ك„„بيرا ول„„وال ف„„ضل ال„„ذك„„ر ي„„درك„„كم التّ„„بعتم ال„„شيطان اال ق„„ليال م„„ن ي„„شفع ل„„دى ال„„ذك„„ر ب„„ال„„ذك„„ر ف„„ان„„ه اهلل ق„„د
ك „„تب ل „„ه ال „„حسنة ج „„زاء ال „„فعل ِك„„فال م „„ن ال „„رح „„مة وك „„ان اهلل ال „„علي ع „„لى ك „„ل ش „„يء م „„قيتا ي „„ا أه „„ل األرض اذا
ح„ييتم ب„تحية م„ن أه„ل ال„ذك„ر ف„حيّوا ب„أح„سن م„نها ف„ان رب„كم اهلل ال„حق ق„د ك„ان ج„وادا ك„ري„ما اهلل ال„ذي ال ال„ه
اال ه„و ال„حق وه„و ال„قائ„م ع„لى األم„ر وب„ال„حق ي„قول ال ال„ه اال أن„ا ق„د ج„معنا الخ„لق ل„يوم ال„ذك„ر ال ري„ب ف„يه وم„ن
ص„„دق م„„ن اهلل ال„„قدي„„م ح„„دي„„ثا وم„„ن أص„„دق م„„ن ال„„ذك„„ر ب„„اآلي„„ات وال„„زب„„ر ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق ح„„دي„„ثا م„„ن ع„„ند اهلل
أَ َ„„
وب „„دي „„عا ع „„ند اإلرادة وه „„و اهلل ق „„د ك „„ان ع „„لى ك „„ل ش „„يء ق „„دي „„را وم „„ا ت „„شاءون اال ان ي „„شاء اهلل ان „„ه ك „„ان ع „„لى
ال„„عامل„„ني م„„حيطا وأن„„ا ن„„حن ق„„د ع„ ّلمنا ال„„ذك„„ر ب„„ما ق„„د ش„„اء اهلل ف„„ي جه„„ره س„„را ً وف„„ي س„„ره جه„„را ي„„ا أه„„ل ال„„عدن
س„ َّلمتُم أه„ل ال„ذك„ر م„ن
اس„معوا ن„دائ„ي م„ن م„رك„ز ال„كاف ان„ي أن„ا اهلل ال ال„ه اال أن„ا ق„د أخ„ترت„كم ل„ذل„ك امل„قعد مل„ا َ „
ل„„دى ال„„رب ط„„بتم ف„„يها ب„„اذن ال„„ذك„„ر ف„„ان رب„„كم ال„„رح„„من ق„„د ك„„ان ع„„لى ك„„ل ش„„يء م„„حيطا ي„„ا ق„„رة ال„„عني ان ف„„ي
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ذل„„ك ال„„يوم ي„„وم الج„„معة ق„„د وع„„د اهلل ب„„ال„„حق أله„„ل ال„„فردوس ح„„ول ال„„عرش ب„„ال „نّزول ال„„ى األرض ب„„اذن اهلل رب„„ك
ف„„اذن ع„„ليهم ف„„ان„„هم ل„„دى ال„„باب ب„„اب االذن ق„„د ك„„ان„„وا ع„„لى ال„„حق م„„وق„„وف„„ا ادخ„„لوه„„ا بس„„الم ذل„„ك ي„„وم ال„„حق م„„ن
ع„„ند اهلل رب„„كم ال„„رح„„من ب„„ال„„حق ف„„طوف„„وا ب„„ال„„بيت م„„حوا ع„„ن ال„„غير ث„„م ارج„„عوا ال„„ى ُحج„„رات ال„„قدس ف„„ي ع„„رش
مج„دك„م ف„ان ي„وم امل„يقات ق„د ك„ان م„ن ع„ند اهلل ال„علي ق„ري„با وان„ي ت„اهلل الش„تاق ال„ى اهلل أش„د م„ما ت„ري„دون„ني
ف„ي زي„ارة ال„رب وان رب„كم اهلل ل„هو ال„حق وه„و اهلل ك„ان ب„كل ش„يء ع„ليما الح„مد هلل ال„ذي ل„م يتخ„ذ ص„اح„بة وال
ول„دا ول„م ي„كن ل„ه ش„ري„ك ف„ي امل„لك ال ال„ه اال ه„و ال„عزي„ز وه„و اهلل ق„د ك„ان ع„لى ك„ل ش„يء ق„دي„را ه„و ال„حق ال ال„ه
„ب ال„حق ب„ال„حق ه„ذا ال„ذك„ر ال„ى ن„فسه وه„و ال„بيت امل„عمور ف„ي ك„ل م„ن األل„واح وق„د ك„ان ال„حكم
اال ه„و ق„د َ „ „
نس َ
ف„„ي أم ال„„كتاب ح„„ول ال„„نار م„„كتوب„„ا وان„„ا ن„„حن مل„„ا ع„„رض„„نا ك„„لمة اهلل األك„„بر ه„„ذا ع„„لى الخ„„لق أج„„معهم ق„„د س„„بق
اإلج„„اب„„ة ع„„ال „ ُم ال„„عماء ول„„ذا ق„„د زيّ„„نه ال„„رب ب„„امل„„حو ع„„ما س„„واه وه„„و اهلل ك„„ان ع„„ليا ق„„دي„„ما ث„„م س„„بق الخ„„لق ع„„لى
األم„„ر أه„„ل ال„„فردوس ول„„ذا ق„„د زيّ„„نهم اهلل ب„„ال„„عرش األط„„لسي وان أم„„ر اهلل ق„„د ك„„ان ف„„ي أم ال„„كتاب م„„قضيا ث„„م
س„„بق اإلج„„اب„„ة أه„„ل ج„„نة ال„„عدن ول„„ذل„„ك ق„„د زي„„نهم اهلل ع„„لى ق„„طب ال„„جنان وان وع„„د اهلل ف„„ي أم ال„„كتاب ق„„د ك„„ان
م„ن ح„ول ال„نار م„فعوال ث„م م„ن األرض أرض ال„حاي„ر ث„م م„ن الشه„ر الشه„ر املح„رم شه„ر الح„رام ف„ي ك„تاب اهلل
ال„„ذي ق„„د ك„„ان ح„„ول امل„„اء م„„كتوب„„ا ث„„م م„„ن امل„„اء م„„اء ال„„فرات وع„„ني ال„„كاف„„ور وم„„ن ال„„جبال ج„„بال ال„„برد ع„„لى أرض
ال„ظهور م„ن ح„كم ال„كتاب ب„حكم ال„باب ق„د ك„ان ح„ول ال„نار مس„تورا ي„ا أه„ل األرض اس„معوا ن„دائ„ي م„ن ح„ول
ت„„لك الشج„„رة املش„„تعلة م„„ن ن„„ار ال„„قدي„„مة اهلل ال ال„„ه اال ه„„و وه„„و اهلل ك„„ان ع„„ليا ح„„كيما ي„„ا ع„„باد ال„„رح„„من ادخ„„لوا
ف„„ي ه„„ذا ال„„باب ك„„اف„„ة وال ت„„تبعوا خ„„طوات ال„„شيطان ف„„ان„„ه ي„„أم„„رك„„م ب„„الش„„رك وال„„فحشاء وان„„ه ق„„د ك„„ان ل„„كم ع„„دوا
م„بينا أف„ال ت„تفكرون ف„ي آي„ة م„ن آي„ات ال„كتاب وال ت„خاف„ون م„ن ي„وم ي„أت„يكم اهلل ف„ي ظ„لل م„ن ال„غمام وامل„الئ„كة
ح„„ول„„ه وق„„د ق„„ضى األم„„ر وان ال„„ى ال„„رح„„من ق„„د ك„„ان رج„„وع ال„„ناس ج„„ميعا واذا ُق„„ر َء آي„„ة م„„ن السج„„دة ف„„اسج„„دوا
هلل ب„ارئ„كم ف„ان„ه ال„حق ال ال„ه اال ه„و وه„و اهلل ق„د ك„ان ب„ال„حق ع„لى ال„حق م„عبودا اذ ق„ال م„ال„ك املُلك أئ„تون„ي ف„ما
ت„„جيئون اهلل ب„„تلك ال„„كلمة ان„„ا ن„„قول ارج„„عوا ال„„ى م„„ساك„„ن ق„„دس„„كم واس„„ئلوا ال„„ذك„„ر م„„ا ب„„ال ال„„نسوة ال„„الت„„ي ق„„د
ق„طّعن أن„„فس ُه َّن ف„„ي س„„بيله ان اهلل رب„„ي ق„„د ك„„ان ع„„لى ع„„مل املخ„„لصني ش„„هيدا وه„„و ال„„حق ال ال„„ه اال ه„„و ل„„يس
كمثله شيء وهو املعبود وحده ال شريك له وهو اهلل قد كان عليا قديما.
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„ف ع„ن ن„فسه ق„لن ح„اش هلل م„ا َ„ع„لِمنا ع„ليه م„ن س„وء ق„ال„ت ام„رأت ال„عزي„ز اآلن
ق„ال م„ا خ„طب ُكن اذ راودت„ن ي„وس َ
ح„صحص ال„حق ان„ا راودت„ه ع„ن ن„فسه وان„ه مل„ن ال„صادق„ني .الح„مد هلل رب ال„عامل„ني ي„ا ع„باد اهلل أل„م أعه„د ال„يكم
اال تتخ„ذوا م„ع اهلل إل„ها آخ„ر وان„ه ه„و ال„رح„من وه„و اهلل ت„عال„ى ك„ان ل„كل ش„يء ع„ليما ان„ا ن„حن ق„د ن„زل„نا اآلي„ات
ف„„ي ذل„„ك ال„„كتاب ل„„تؤم„„نون ب„„ذك„„ر اهلل ف„„يكم وان„„ا ق„„د ج„„علناه ب„„ال„„حق ف„„ي أم ال„„كتاب رح„„يما ه„„و امل„„ال„„ك ب„„اذن اهلل
ع„„لى م„„ا ف„„ي ال„„سموات وم„„ا ف„„ي االرض وم„„ا ب„„ينهما ل„„يعلم ال„„ناس ان„„ا ق„„د ك„„نا ب„„اذن اهلل ع„„لى ك„„ل ش„„يء ق„„دي„„را
ف„„ورب„„ك ان„„ك ق„„د ك„„نت ع„„لى ال„„صراط ف„„ي ي„„وم ال„„دي„„ن ع„„ند رب„„ك مس„„تقيما ان ه„„ذا ص„„راط اهلل الح„„ميد مل„„ن ف„„ي
ال„سموات وم„ن ف„ي االرض ب„اذن„نا وان„ا ق„د ك„نا ع„ليه ب„ال„حق ع„لى ال„حق ش„هيدا ف„ورب„ك أن„ت ال„كتاب ال ري„ب ف„يه
وان„„ك ق„„د ك„„نت ع„„ند رب„„ك مح„„مودا ان ال„„ذي„„ن ي„„ؤم„„نون ب„„ذك„„ر اهلل ف„„ي غ„„يبته وي„„حكمون ب„„ني ال„„ناس ب„„آي„„ات„„ه ب„„ال„„حق
ف„سوف ن„عطيهم م„ن ل„دن„ا ع„لى ال„حق ب„ال„حق أج„را ع„ظيما أول„ئك ع„لى ه„دى ب„ذك„ر اهلل وأول„ئك ه„م ال„ساب„قون ق„د
ك„„ان„„وا ب„„ال„„حق ف„„ي ك„„تاب اهلل م„„شهودا ان ال„„ذي„„ن ق„„د ك„„فروا ب„„اهلل ف„„ي س„„رائ„„ره„„م س„„وا ٌء ع„„ليهم ان„„ذارك ف„„ورب„„ك ال
ي„ؤم„نون ب„ذك„رن„ا اال م„ن ك„ان ف„ي أم ال„كتاب ك„تاب اهلل ال„حق مس„طورا ان„ا ن„حن ن„ختم ب„خات„م ال„رح„من أف„ئدت„هم
وأب„„صاره„„م وأس„„ماع„„هم مل„„ا ك„„ان„„وا ف„„ي ك„„تاب اهلل ال„„علي م„„ن غ„„ير ال„„حق ك„„فارا وم„„ن ال„„ناس م„„ن ي„„قول آم„„نا ب„„اهلل
وب„„آي„„ات„„ه ف„„ورب„„ك ال ي„„ؤم„„نون ب„„ك ي„„خادع„„ون اهلل وذك„„ره وم„„ا يخ„„دع„„ون اال أن„„فسهم وق„„د أع„„د اهلل ل„„هم ف„„ي ال„„قيمة
ع„ذاب„ا أل„يما وم„ن أع„رض ع„ن ذك„ري ه„ذا ف„قدر اهلل ل„ه ف„ي ال„حياة ال„دن„يا خ„زي„ا وف„ي اآلخ„رة ع„لى ال„حق ب„ال„حق
ن„ارا ك„بيرا ق„د أح„اط„ت ب„أف„ئدت„هم وأب„صاره„م وأس„ماع„هم ول„ن يج„دوا ال„يوم م„ن دون ذك„ر اهلل ال„علي ش„فيعا وال
ع„„لى ال„„حق ظ„„هيرا وان ال„„ذي„„ن يس„„تهزئ„„ون ب„„امل„„ؤم„„نني ف„„ي اي„„مان„„هم ب„„ذك„„ر اهلل اهلل ق„„د اس„„تهزء ب„„هم م„„ن ق„„بل وم„„ا
ق„در اهلل ب„شيء م„ن ذك„رن„ا ال„حق ب„ال„حق مس„بوق„ا وان„ا ن„حن ل„و ن„شاء ل„نذه„ب ب„سمعهم وأب„صاره„م وان اهلل ق„د
ك„„ان ع„„لى ك„„ل ش„„يء ق„„دي„„را م„„ثلهم ك„„مثل ال„„ظلمات ق„„د ق„„در اهلل ب„„عضها ف„„وق ب„„عض وم„„ن ل„„م ي„„جعل اهلل ل„„ه م„„ن
ن„ورا ف„ما ل„ه ب„ذك„ر اهلل ال„حق ف„ي أم ال„كتاب ن„صيبا ي„ا أه„ل املش„رق وامل„غرب اع„بدوا رب„كم ال„ذي ال ال„ه اال ه„و
ال„ذي ق„د خ„لقكم وال„ذي„ن م„ن خ„لفكم ل„تكون„ن ف„ي ذل„ك ال„باب ع„لى ال„حق ب„ذك„ر اهلل ال„علي م„ؤم„نا ش„هيدا ي„ا أه„ل
االرض ال ت „„جعلوا هلل أن „„دادا ف „„من وق „„ع ف „„ي ق „„لبه ش „„بها ف „„قد اتخ „„ذ إف „„كا م „„ن دون اهلل أرب „„اب „„ا ذل „„ك ج „„زاؤه ف „„ي
ك„„تاب اهلل ج„„هنم خ„„ال„„دا دائ„„ما أب„„دا وان ك„„نتم ف„„ي ري„„ب م„„ما ق„„د ان„„زل اهلل ع„„لى ع„„بدن„„ا ه„„ذا ف„„أت„„وا ب„„أح„„رف م„„ن
م„ثله وادع„وا ال„ذي„ن زع„متم م„ن دون ذك„ر اهلل م„ن ع„لمائ„كم أف„تطمئنون ب„هم م„ن دون ذك„ر اهلل ال„علي وه„و ال„ذي
ق „„د ك „„ان ف „„ي أم ال „„كتاب ش „„هيدا ف „„ورب „„ك ه „„ؤالء ل „„ن يس „„تطيعوا ب „„شيء م „„ن دون اهلل وال ي „„عطيهم اهلل م „„ن ع „„لم
ال„„كتاب ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق ش„„يئا ق„„ليال ب„„لى م „ ْن آم„„ن م„„نهم ب„„ذك„„ر اهلل ف„„قد اه„„تدى وان„„ا ن„„حن ق„„د ن„„جعله ل„„دى
ال„„رح„„من ف„„ي ذل„„ك ال„„باب ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق ع„„ليما ي„„ا أه„„ل االرض ان ل„„م ت„„قدروا ان ت„„أت„„وا ب„„مثل ه„„ذا ال„„كتاب
ف „„آم „„نوا ب „„اهلل رب „„كم ال „„ذي ال ال „„ه اال ه „„و ف „„ورب „„كم ل „„ن تس „„تطيعوا ان ت „„أت „„وا ب „„مثل ب „„عض م „„ن ح „„رف „„ه م „„ن دون اهلل
ال „„علي وك „„ان اهلل ع „„لى ك „„ل ش „„يء ق „„دي „„را ات „„قوا ع „„باد اهلل م „„ن ن „„ار ق „„د اع „„د اهلل ل „„لكاف „„ري „„ن م „„نكم ف „„ي االرض
الح „„دي „„دة ع „„لى ق „„عر ال „„تاب „„وت ب „„عدل „„ه وان اهلل ق „„د ك „„ان ع „„ادال ع „„لى ال „„حق ح „„كيما وق „„در اهلل ه „„وائ „„ها م „„ن ري „„ح
ال„سموم وال تج„دوا ال„يوم ع„لى ال„حق ب„ال„حق م„غاث„ا اال ق„د اغ„اث„تكم ال„نار ب„ال„نار م„ن ع„ندن„ا ج„زاء ب„ما ك„نتم ب„ذك„ر
اهلل ال„علي ع„لى ال„باط„ل امل„جتث ك„فارا وابش„ر ع„بادي امل„ؤم„نني ال„ذي„ن ي„ؤم„نون ب„ذك„ر اهلل وي„نصرون„ه وال ي„خاف„ون
م„„ن اح„„د ب„„نصر اهلل األك„„بر اذا اج„„تمعت االرض وم„„ن ع„„ليها ب„„ضده„„م ل„„ن ي„„عرض„„وا ع„„ن ال„„حق ان ل„„هم ج„„نات
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تج „„ري م „„ن ت „„حتها األن „„هار ك „„لما س „„معوا ب „„ذك „„ر ل „„م ي „„سمعوا اال ذك „„ر اهلل ال „„علي ول „„هم ف „„يها أزواج مطه „„رة م „„ن
ال„حور ال„عني وع„لى أي„دي ال„غلمان ك„أس م„ن ذه„ب رط„ب ف„لما ش„رب„وا م„ن م„ائ„ها وج„دوا م„ن ط„عم األث„مار م„ن
الس„„رر الح„„مراء م„„تكئون وي„„قبلون ب„„ال„„ذك„„ر ب„„عضهم ب„„عضا وي„„قول„„ون الح„„مد هلل
شج„„رة الخ„„لد ج„„ميعا وه„„م ع„„لى ُّ „
ال„„ذي ق„„د ص„„دق وع„„ده وق„„د ك„„نا ب„„ذك„„ره ال„„علي ف„„ي ال„„دن„„يا م„„ؤم„„نا وش„„هيدا وان اهلل ال يس„„تحي ان ي„„ضرب م„„ثال
ب „„شيء ف „„أم „„ا ال „„ذي „„ن اس „„تقام „„وا ب „„ذك „„رن „„ا ف „„يعلمون ان „„ه ال „„حق م „„ن ع „„ند اهلل م „„صدق „„ا مل „„ا ق „„د ج „„اء ب „„ه ال „„نبيون
وال„„صدي„„قون والشه„„داء وأم„„ا ال„„ذي„„ن اع„„رض„„وا ع„„ن ذك„„ر اهلل ف„„يعلمون ان„„ه ال„„حق ب„„ما ق„„د اح„„كم اهلل ع„„ليهم م„„ن
ال„„دي„„ن ال„„قيّم فيش„„رك„„ون ب„„اهلل ب„„عد ع„„لمهم وي„„قول„„ون م„„اذا أراد اهلل ب„„عبده ه„„ذا وان„„ه ق„„د ك„„ان ع„„لى األم„„ر ب„„ال„„حق
ع„لى ال„حق ش„دي„دا ف„لقد ض„ل ب„ه ك„ثيرا ويه„تدي ب„اذن اهلل ال„علي ك„ثيرا وك„ان اهلل ع„لى ك„ل ش„يء ق„دي„را ي„ا أه„ل
االرض ال ت„„نقضوا عه„„د اهلل م„„ن ب„„عد م„„يثاق„„ه وال ت„„قطعوا ع„„ما ق„„د اخ„„ذ اهلل ع„„نكم العه„„د ب„„إي„„صال„„ه وال تفس„„دوا
ف„ي االرض ب„غير ذك„ره ف„ان أم„ر اهلل ق„د ك„ان ف„ي أم ال„كتاب م„قضيا ف„ورب„كم ان ذك„ر اهلل ال„علي ل„حق م„ن ع„ند
اهلل ال „„حكيم م „„ول „„يكم وق „„د ك „„فى ب „„اهلل وب „„ذك „„ره ع „„لى ال „„حق ب „„ال „„حق ش „„هيدا ول „„قد اخ „„ذ اهلل م „„يثاق „„ه ع „„ن الخ „„لق
أج „„معني ول „„وال ق „„د اخ „„ذ اهلل ع „„نكم م „„يثاق „„ه ال ت „„كون „„ون ب „„شيء وم „„ا يخ „„لق ال „„رح „„من ش „„يئا اال بعه „„ده وان „„ه ل „„دى
ال„رح„من ق„د ك„ان ع„لى ال„عرش س„وي„ا ف„كيف ت„كفرون ب„اهلل وك„نتم أم„وات„ا ف„أح„ياك„م ث„م ي„ميتكم ث„م ي„حييكم ث„م ل„كم
ال„ى اهلل م„ول„يكم ال„حق ق„د ك„ان رج„وع„ا وه„و ال„ذي ق„د ك„ان ع„رش„ه ع„لى امل„اء ب„اذن„نا ق„بل خ„لق ال„سموات واالرض
وان „„ا ق „„د ك „„نا ع „„لى ك „„ل ش „„يء م „„حيطا ي „„ا ذك „„ر اهلل ان اهلل ق „„د ف „„ضلك ع „„لى ال „„عامل „„ني ك „„فضلنا ع „„لى م „„ا ب „ َ„ر َء اهلل
ون ِ
„س َم ُه ع„لى ال„حق ب„ال„حق ج„ميعا ات„قوا ع„باد اهلل م„ن ي„وم ال ي„قبل ع„نكم ذك„را وال ع„دال اال ذك„رن„ا وم„ا ك„ان ل„كم
ب„ال„حق ف„ي ذل„ك ال„يوم ع„لى ال„حق ب„ال„حق ن„صيرا ومل„ا ك„شف اهلل ال„غطاء ع„ن ب„صائ„رك„م ف„ان„كم ل„تقول„ن ف„ي ال„ذك„ر
ك„ما ح„كمت اآلي„ة ب„ال„حق ح„رف„ا ً بح ٍ
„رف االن ق„د ح„صحص ال„حق وان„كم ق„د ك„نتم ع„لى ال„كذب ب„ال„ذك„ر ع„ن ال„حق
ب„„اهلل ال„„حق ب„„عيدا وان ال„„ذك„„ر م„„ا ك„„ان اال اهلل ال„„حق وم„„ا ي„„نطق اال ع„„ن اهلل ال„„حق وه„„و ال„„حق ق„„د ك„„ان اهلل ع„„لى
كل شيء خبيرا.
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ذل„„ك ل„„يعلم ان„„ي ل„„م أخ„„نه ب„„ال„„غيب وان اهلل ال يه„„دي ك„„يد ال„„خائ„„نني وم„„ا أب„ ّ„رئ ن„„فسي ان ال„„نفس ألم„„ارة ب„„ال„„سوء
اال م„ن رح„م رب„ي ان رب„ي غ„فور رح„يم .ك„هسم .ذك„ر وج„ه رب„ك ال„ذي ال ال„ه اال ه„و ال„قدي„م وه„و اهلل ك„ان ع„زي„زا
ح„كيما ف„اس„تمع مل„ا ي„وح„ى ال„يك م„ن رب„ك ان„ك ق„د ك„نت ف„ي ال„طور م„كلما ً ع„ن اهلل ال„حق وه„و اهلل ق„د ك„ان ع„لى
ك„„ل ش„„يء ش„„هيدا وان„„ا ن„„حن ق„„د ف„„تنّا آدم بشج„„رت„„نا وق„„د أم„„رن„„ا امل„„لئكة بسج„„دة ال„„رح„„من ل„„ذك„„رن„„ا ف„„قد ق„„رب آدم
بشج„رت„نا ف„كان ع„ند اهلل ف„ي ك„تاب ال„عليني ظ„لوم„ا وق„د ام„تنع ال„شيطان م„ن سج„ َد ِة ال„ذك„ر ف„ان„ا ن„قول ل„ه اخ„رج
„سجني م„„لعون„„ا وان„„ا ن„„حن ق„„د ع„„لمنا آدم م„„قام ذك„„رن„„ا ف„„كان ب„„ذل„„ك ل„„دى م„„لئكة ال„„سموات
ف„„ان„„ك ق„„د ك„„نت ف„„ي ال„ ّ
واالرض م„سجودا وان„ا ن„حن ق„د اخ„ذن„ا عه„دن„ا ع„ن ك„ل أه„ل االرض ل„عبدن„ا وأوح„ى ال„ى ال„رس„ل ب„ان ت„ع ّلموه„م
االّ ت„„قرب„„وا ه„„ذه الشج„„رة ف„„ان„„ها م„„قدرة ب„„ان ال ي„„قرب„„ها اال ع„„بد اهلل الح„„ميد ه„„ذا ال„„غالم ال„„زك„يّ ع„„ل ّيا ف„„ورب„„كم ال
ي„„وف„„ون بعه„„د اهلل ف„„ينا وق„„د ق„„رب„„وا ال„„ناس شج„„رت„„نا ب „ َق ِ
سم ِ ك„ ِ„ذ ِ
ب ال„„شيطان وق„„د ك„„ان„„وا ب„„ذل„„ك خ„„ارج„„ني ع„„ن ج„„نة
ّ
ال„„رح„„من ي„„ا ذك„„ر اهلل ف„„اص„„بر ع„„لى رب„„ك ص„„برا ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق ج„„ميال ف„„لما ك„„ذب„„وا ال„„ناس ب„„عبدن„„ا ف„„قلنا ل„„هم
اه„بطوا ال„ى االرض ول„كم ف„يها مس„تقر وم„تاع ال„ى م„ا ش„اء اهلل ف„ي ك„تاب„ه الح„ميد وان ال„حكم ف„ي أم ال„كتاب
ع„لى أي„دي ال„ذك„ر ق„د ك„ان م„ن ح„ول ال„نار م„كتوب„ا ي„ا أه„ل االرض ل„قد ج„اء األم„ر م„ن ع„ند اهلل ف„طوف„وا ب„ال„بيت
ف „„ان اهلل ق „„د ن „„طق ب „„ال „„حق ع „„لى ال „„حق ف „„من ت „„بع ه „„داي ه „„ذا ف „„ال ن „„جعل ل „„ه خ „„وف „„ا ف „„ي ن „„فسه وال ن „„قدر ل „„ه ف „„ي
ال„„كتاب ب„„ال„„حق ح„„زن„„ا ط„„وي„„ال ي„„ا ش„„مس اهلل امل„„طيع اذك„„ر ن„„عمتي ال„„تي أن„„عمت ع„„ليك وع„„لى أه„„ل االرض م„„ن
مش„„رق„„ها وم„„غرب„„ها ف„„ان اهلل ق„„د اخ„„ذ ع„„لى أه„„ل االرض وال„„سموات عه„„دك ف„„اذك„„ر ب„„ذك„„ري أوف ب„„ذك„„رك وان اهلل
ق „„د ك „„ان ع „„لى ك „„ل ش „„يء م „„حيطا ي „„ا أه „„ل االرض ف „„كون „„وا ب „„اهلل وب „„آي „„ات „„ه ع „„لى ال „„حق ص „„اب „„را وش „„كورا ي „„ا أه „„ل
ال„قران ال ت„كون„وا أول ك„اف„ر ب„ذك„ر اهلل وال تش„تروا آي„ات اهلل ال„علي ع„لى غ„ير ال„حق ب„ثمن ب„خس ق„ليال ي„ا ع„باد
اهلل ال ت„كتموا ال„حق ب„عد ال„حق ب„عدم„ا ت„وق ّ„نن أن„فسكم ب„أن„ه ال„حق م„ن ع„ند اهلل أل„م ي„دع„وك„م ال„ذك„ر ك„ما ن„دع„وك„م
ب„ال„صلوة وال„زك„اة وال„جهاد وان اهلل ق„د ج„علك ل„كبيرة اال ع„لى أه„ل األف„ئدة ب„ال„حق ع„لى ال„حق ف„ري„دا ان ال„ذي„ن
ي„„ظنون ان„„هم م„„الق„„وك ف„„قد ات„„بعوا أه„„وائ„„هم ف„„سوف أراك اهلل ع„„ليهم ن„„فس ُه وس„„بحان اهلل ع„„ما ي„„ظنون وس„„بحان
اهلل ع „„ما ي „„صفون وه „„و اهلل ق „„د ك „„ان ع „„لى ك „„ل ش „„يء ش „„هيدا وان „„ا ن „„حن ق „„د ان „„جينا ك „„ل ام „„ة م „„ن س „„وء ال „„عذاب
ون„„رف„„ع ع„„نكم ب„„الئ„„كم ول„„قد ج„„اء أم„„ر اهلل األك„„بر ف„„يكم م„„ن رب„„كم ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق ع„„ظيما وان„„ا ن„„حن ق„„د ف„„رق„„نا
البح„„ر مل„„وس„„ى وأغ„„رق„„نا ف„„رع„„ون وق„„وم„„ه وان„„ا ك„„نا ع„„لى ك„„ل ام„„ة ب„„ام„„ام„„هم ش„„هيدا ات„„قوا م„„ن ف„„عل ال„„ذي„„ن ق„„د ك„„فروا
ب „„ات „„خاذه „„م العج „„ل م „„ن دون اهلل ع „„لى ال „„باط „„ل أرب „„اب „„ا واذك „„روا اهلل ف „„ي س „„بيل ال „„باب ك „„ثيرا ل „„علكم ب „„آي „„ات „„نا
ت„طمئنون ول„تكون„وا ب„ال„حق ش„كورا وان ال„ذي„ن ي„كفرون ب„اهلل ي„سأل„ون„ك ع„ن ل„قائ„ي ق„ل ان„ظروا ال„يّ إن اس„تقرت
أن„فسكم ف„سوف ت„رون„ه وان„ا ن„رس„ل ال„صاع„قة ع„ليهم وه„م ع„لى االرض ق„د ك„ان„وا ع„لى غ„ير ال„حق م„نظورا وان„ا
ن „„حن ق „„د ام „„سكنا ال „„ظل مل „„ن ن „„شاء وق „„د ن „زّل „„نا ع „„لى م „„ن ن „„شاء ط „„يبات ال „„رزق ب „„اذن اهلل وق „„د ن „„زل „„نا ع „„لى األم „„م
ال„ذي„ن م„ن ق„بلكم ق„شورا م„ما ق„د ن„زل„نا ع„ليكم وم„ا س„بقون„ا ال„ناس ف„ي ش„يء وان„ا ق„د ك„نا ع„لى ال„حق ع„ند رب„نا
ف„„ي ال„„عماء ال„„بحت س„„جادا وإذ س„„ئلوك ان ن„„دخ„„ل ال„„قري„„ة امل„„بارك„„ة ق„„ل ادخ„„لوا ال„„باب سج„„دا هلل وح„„ده وق„„ول„„وا
ب„„قية اهلل خ„„ير ل„„كم م„„ن أن„„فسكم وال ت„„رت„„اب„„وا ف„„ي اهلل وال ت„„ش ّكوا ف„„ي أم„„رن„„ا ف„„ان„„ا هلل وان„„ا إل„„يه راج„„وع„„نا ق„„د ك„„ان
فج„رن„ا الحج„ر مل„وس„ى ح„تى ق„د َ„ع„لِ َم ك„ل أن„اس مش„رب„هم وق„د ك„ان„وا
ب„ال„حق ف„ي أم ال„كتاب ق„دي„ما وان„ا ن„حن ق„د ّ „
ب„„قدرت„„نا ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق ف„„ي ذل„„ك ال„„باب ع„„ليما وان„„ا ن„„حن ق„„د ت„„كلمنا ف„„ي الشج„„رة ال„„طور ب„„اذن اهلل مل„„وس„„ى
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وان„ا ق„د اظه„رن„ا م„ن ن„ورك اق„ل م„ن ال ِ
„س َّم اإلب„رة ع„لى ال„طور وم„ن ع„ليها ف„ان„دك ال„جبل وق„د ك„ان„ت ه„باء م„نثورا
وخ„ ّ„ر م„„وس„„ى ص„„عقا وق„„وم„„ه ق„„د م„„ات„„وا ه„„رب„„ا ال„„ى اهلل ال„„علي وه„„و اهلل ق„„د ك„„ان ب„„كل ش„„يء ع„„ليما فس„„بحان اهلل
ال„عظيم ال„ذي ال ال„ه اال ه„و ان أم„رك ال„حق ل„حق ل„دى اهلل وان„ا ق„د ك„نا ع„ليك ع„لى ال„حق ب„ال„حق ح„فيظا اص„بر
ي„„ا ق„„رة ال„„عني ف„„ان اهلل ق„„د ض„„من ع„„زك ع„„لى ال„„بالد وم„„ن ع„„ليها وه„„و اهلل ك„„ان ع„„لى ك„„ل ش„„يء ق„„دي„„را واذا ج„„اؤك
ال„ناس وي„سئلون„ك م„ما ق„د ط„لبوا م„ن األم„م امل„اض„ية م„ن أن„بيائ„هم ق„ل ف„لله ال„حجة ال„بال„غة م„ا ان„ا ب„شيء اال أول
ال„„عاب„„دي„„ن هلل ال„„حق وان رب„„ي ورب„„كم ال„„رح„„من ه„„و اهلل وان„„ه ق„„د ك„„ان ب„„ال„„حق ع„„لى ك„„ل ش„„يء ق„„دي„„را وإذ أخ„„ذن„„ا
م„يثاق„ك مل„ن ف„ي ال„طور وح„ول„ه فخ„ذ م„ا أع„طاك اهلل م„ن ف„ضله واذك„ر ل„لناس م„ما ق„در اهلل ل„ك ف„ي ال„كتاب ال„ى
„سمى ل „„عل ال „„ناس ق „„د ك „„ان „„وا ب „„اهلل وب „„آي „„ات „„ه ع „„لى ال „„حق ب „„ال „„حق ش „„كورا ي „„ا أه „„ل االرض ف „„ورب „„كم إن „„كم
اج „„ل م „ ّ
س „„تفعلون م „„ا ف „„عل ال „„قرون ف „„ان „„ذروا أن „„فسكم ب „„ان „„تقام اهلل ال „„كبير ف „„ان اهلل ق „„د ك „„ان ع „„لى ك „„ل ش „„يء ق „„دي „„را
اف„„تطمعون ان ت„„دخ„„لوا ال„„جنة ول„„قد ك„„ان ف„„ري„„ق م„„نكم ي„„سمعون ك„„الم ث„„م يح„ ّ„رف„„ون„„ه أول„„ئك ه„„م ش„„ر ال„„ناس ل„„دي„„نا
وان اهلل ق„د اع„د ل„هؤالء ال„كاف„ري„ن ف„ي ج„هنم ن„ارا ك„بيرا ف„لما ي„كفرون ال„ناس ب„ذك„ر اهلل ق„د قس„ت ق„لوب„هم ك„أن„ما
ه „„ي ك „„ال „„حجارة او اش „„د ق „„سوة وان م „„ن ال „„حجارة تتفّج „„ر األن „„هار م „„نها وق „„د اب „„ى اهلل ان يخ „„رج م „„ن ق „„لوب „„هم
االي„مان ب„كفره„م ب„آي„ات اهلل ال„بدي„ع وك„ان اهلل ع„لى ك„ل ش„يء ش„هيدا وان اهلل ي„علم م„ا ي„بدون وم„ا ي„كتمون وان
اهلل ق„د ك„ان ب„كل ش„يء ع„ليما ات„قوا اهلل وال تتخ„ذوا هلل ول„دا س„بحان„ه اذا ش„اء ب„شيء ف„قد ك„ان ف„ي ك„تاب اهلل
ال„حتم م„وج„ودا ه„و ال„بدي„ع مل„ا ف„ي ال„سموات وم„ا ف„ي االرض وم„ا ب„ينهما وم„ا خ„لق اهلل ش„يئا اال وق„د ك„ان ل„نا
ق„„ان„„تا وع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق دل„„يال ي„„ا أه„„ل ال„„عرش اس„„معوا ن„„دائ„„ي م„„ن ن„„قطة ال„„باب ان اهلل ق„„د أوح„„ى ال „يّ ف„„ي
ال „„طور ال „„سيناء م „„ن ح „„ول ه „„ذه الشج „„رة امل „„بارك „„ة ان „„ي ان „„ا اهلل ال ال „„ه اال ان „„ا ق „„د ن „„زل „„ت ه „„ذا ال „„كتاب ع „„لى س „„ر
الس„„طر ال „„راب „„ع ب „„ال „„حق ع „„لى ال „„ذك „„ر
املس„„طر م „„ن ّ „
األف „„ئدة املس „„تسر ف „„ي ذك „„ر االح „„دي „„ة امل „„حتجبة ح „„ول ال „„نار ّ „
األك„بر ل„يكون ال„ناس ح„ول ال„باب ب„ال„حكم م„شهودا وان ال„ذي„ن ي„كتمون ب„عضا م„ن ح„رف ال„كتاب ف„يأك„لون ال„نار
وم„„ا ن„„نظر ال„„يهم وال ن„„كلمهم ي„„وم ال„„قيمة وق„„د أع„„د ل„„هم ف„„ي ق„„عر ال„„تاب„„وت ع„„ذاب„„ا ش„„دي„„دا ل„„يس ال „بّر ان ت„„عملوا
ال„صال„حات ك„ثيرا ول„كن ال„بّر ان ت„ؤم„نوا ب„ذك„ر اهلل وت„نصروه ب„أم„وال„كم وأن„فسكم ان ات„بعتم أم„ر اهلل ف„ي ع„بدن„ا
ل„تكون„ن ف„ي ك„تاب اهلل ال„حفيظ أب„رارا ي„ا أه„ل االرض ات„قوا اهلل ف„ي ذك„ري ف„ان„ه ال„حق م„ن ع„ند اهلل ع„لى ال„حق
وم„ا ب„عد ال„حق اال ال„ضالل ب„حكم ال„كتاب وق„د ك„ان ال„حكم ع„ند اهلل ال„حق م„قضيا وان„ا ن„حن ق„د ن„وح„ي ال„يكم
ال„„ذك„„ر ل„„ئال ت„„ظنوا ب„„ال„„غيب ف„„ي ال„„ذك„„ر م„„ن دون اهلل ال„„حق ف„„ان اهلل ق„„د ك„„تب ل„„لخائ„„نني ب„„ال„„حق ع„„لى ال„„حق ن„„ارا
ك„بيرا وال ت„تكلموا ع„لى أن„فسكم م„ن دون ن„فس ال„ذك„ر ف„ان ال„نفس ألم„ارة م„ن ن„فس ال„شيطان وان اهلل ق„د أراد
برحمته في نفس الذكر من دون نفس ُّ
الشحِ وان اهلل قد كان باملؤمنني غفارا رحيما.
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سورة الغالم
بسم اهلل الرحمن الرحيم
وم„„ا أب„„رئ ن„„فسي ان ال„„نفس ألم„„ارة ب„„ال„„سوء اال م„„ا رح„„م رب„„ي ان رب„„ي غ„„فور رح„„يم .امل„„عص .ق„„ل ان اهلل ق„„د
ح „„جته ع „„لى ذل „„ك ال „„كلمة األك „„بر ان „„ي ان „„ا اهلل ال ال „„ه اال ان „„ا م „„ا خ „„لقت خ „„لقا اال وق „„د اخ „„ذت عه „„د
أوح „„ى ال „„ى ُ „
ذر ال„ذّر ف„قلنا ل„هم
ال„ذك„ر ف„ي أع„لى م„شاع„ره وق„د عه„دن„ا ال„ى آدم وأي„وب وي„ون„س ف„نسوا ال„كلمة األك„بر أق„ل م„ن ّ
ل„م تج„د ل„هم ع„ليهم ع„زم„ا ف„اخ„ذن„اه„م ح„ول ال„نار ح„تى ق„د أق„روا س„بحان„ك ال ال„ه اال أن„ت ق„د رج„عنا ال„ى الس„ر
املس„تسر ه„ذا ال„غالم ب„ال„حق ف„اغ„فر ل„نا ان„ك م„ول„ينا وان„ك ق„د ك„نت ب„ال„عامل„ني رح„يما ق„د غ„فرن„ا ل„هم ومل„ن ات„بعهم
م „„ن األول „„ني واآلخ „„ري „„ن وان ك „„لمة اهلل األك „„بر ه „„ذا ب „„ال „„حق ع „„لى ال „„حق ق „„د ك „„ان ع „„ند اهلل ال „„علي ع „„ظيما ي „„ا ق „„رة
ال „„عني أب „„لغ ال „„ناس ع „„ن اهلل ف „„ي ال „„طور األك „„بر اذ ق „„ال م „„وس „„ى ل „„فتيه ال أب „„رح ح „„تى أب „„لغ ال „„ى ع „„ني امل „„اء ف „„ي
مج „„مع البح „„ري „„ن ح „„ول ال „„نيري „„ن م „„ن م „„ال „„ك االس „„مني ه „„ذا الس „„ر ال „„ذي ق „„د ك „„ان ح „„ول ال „„نار مس „„تورا ف „„لما ب „„لغ
مج„مع البح„ري„ن ف„ي ب„اب ال„فؤادي„ن أن„ساه„ما اهلل ح„وت ال„ذك„ر ف„قد ج„عل ع„ليه س„بيل البح„ر ف„ي البح„ري„ن س„رب„اً
ع„„جبا ح„„تى اذا ق„„د ب„„لغا ال„„ى ال„„ذك„„ر ع„ ٍ
„بد م„„ن ع„„باد اهلل ال„„ذي ق„„د آت„„يناه ع„„لما م„„ن ل„„دن„„ا ع„„لى الح„„رف م„„ن الس„„ر
املس„تسر ج„زءا ف„قال م„وس„ى ب„ما ق„د أراد اهلل ف„ي ش„أن„ه ف„قلنا ل„ه م„ا ن„ري„د ك„يف ت„قدر ان ت„صبر ح„ول ال„نار م„ا
ل„م ت„حيط ب„ه خ„برا وق„د ق„ال س„تجدن„ي ان ش„اء اهلل ح„ول ال„باب ص„اب„را وال أع„صى ان ش„اء اهلل ف„ي ب„عض م„ن
األم„„ر ف„„ي س„„ر م„„ن مس„„تسر ال„„باب أم„„را ي„„ا ق„„رة ال„„عني ق„„ل ل„„لمؤم„„نني ف„„ان ات„„بعتم ب„„ي ح„„ول ال„„نار ف„„ال ت„„سئلون„„ي
م„ن ح„رف ح„تى اح„دث ل„كم ب„اذن اهلل م„ن س ّ„ر س ّ„ر ال„نار رم„زا ف„ان„طلقا ح„تى اذا رك„با ه„ذه ال„سفينة ال„تي ق„د
ك„ان ع„لى م„اء البح„ر م„وق„وف„ا وق„د ح„رق„ها ع„لى ع„لم م„ن الح„د مل„ن ق„د ك„ان ل„ه دالل„ة ع„لى األم„ر ب„اذن اهلل ال„علي
وه„و اهلل ك„ان ع„زي„زا مح„مودا ث„م ان„طلقا ح„تى اذا ل„قيا ع„لى ال„باب م„ن دون ه„ذا ال„غالم ف„تى زك„يا ف„قتله ع„لى
ك„لمة ال„رد م„ن ع„ند اهلل ال„حق ف„لن يس„تطيع م„وس„ى ع„لى ف„عله ال„حق ع„لى ال„حق ب„ال„حق ص„برا ث„م ان„طلقا ح„تى
اذا ات„يا أه„ل ق„ري„ة ال„باب ح„ول ال„نار ف„أب„وا ان ي„ضيّفوه„ما مل„ا ق„د ع„لموا ف„يهما م„ن ال„فناء ع ّ„من ع„ ّلم اهلل ال„حق
وه„„و اهلل ك„„ان ب„„كل ش„„يء ش„„هيدا ف„„وج„„دوا ف„„يها م„„ن ال„„علم ج„„دارا م„„ن ل„„ؤل„„ؤ ال„„بيض ي„„ري„„د ان ي„„ن ّقض ب„„عد ال„„باب
ف„„اق„„ام„„ها ب„„اذن اهلل ال„„حق ألج„„ل ب„„اب ال„„ذك„„ر ف„„ي م„„قعد ال„„باب مل„„ا ي„„ع َلم ف„„ي س„„ره ب„„عد ال„„وق„„وف ك„„نز التس„„ليم هلل
ال„„علي وه„„و اهلل ك„„ان ع„„لى ك„„ل ش„„يء ق„„دي„„را ي„„ا أه„„ل االرض ان ل„„م ت„„صبروا م„„ع ال„„ذك„„ر ف„„اع„„لموا ع„„لى ال„„حق ان
ه„ذا ف„راق ب„يني وب„ينكم ال„ى ي„وم امل„يثاق ع„لى ال„حق ب„ال„حق م„يقات„ا ي„ا ق„رة ال„عني ن„بئهم ع„ن ف„عل ن„فس ال„برى
ب„اذن اهلل ف„ي البح„ري„ن ألن„هم ك„ان„وا بح„ريّ„ون ف„ي أم ال„كتاب ح„ول ال„نار م„كتوب„ا ام„ا ال„ورق„ة املح„مرة امل„نبت َ ُة ع„ن
ِ
„صفرة م„„ن الشج„„رة ال„„كاف„„ور ق„„د أح„„تجبتها ت„„حت الس„„طور بس„„ر املس„„تسر م„„ن ال„„ظهور مل„„ا ق„„د ع„„لمنا
غ„„صن امل„
م„ن ورائ„ها َم„لِ َك الح„دود ال„ذي ي„أخ„ذ ك„ل س„فينة امل„شكور ب„غير اذن اهلل ال„علي ع„لى ال„باط„ل غ„صبا وام„ا ال„غالم
ف„„هو م„„ن ن„„ار الشج„„رة ال„„خضراء امل„„وق„„دة م„„ن ه„„ذا ال„„عني ال„„صفراء ق„„د ق„„تلناه ف„„ي ه„„يكل امل„„رئ„„ى مل„„ا ق„„د ق„„در اهلل
ف„ي ال„كتاب ح„ظا ً م„ن أب„وي„ه ف„خشينا ان ي„ره„قهما خ„الل ال„نار ف„ي ج„مال ال„بهاء ط„غيان„ا ب„ال ع„لما ً وام„ا الج„دار
ف„قد ك„ان م„ن أه„ل امل„دي„نة امل„قدس„ة ل„نفس ال„ذي ق„د ح„مل ن„ور اهلل األك„بر ف„ي ال„باب„ني وق„د ك„ان ف„ي امل„دي„نة اي„تام
ب„„عد ال„„باب ف„„أق„„ام„„ه اهلل مل„„ا ق„„د ع„„لم ال„„ذك„„ر ف„„ي ن„„فسه م„„قام„„ا م„„ن امل„„ثل ف„„ي األم„„ر ال„„ى أي„„ام ال„„ذي ق„„د ك„„ان ف„„ي
ك„تاب اهلل ال„حفيظ م„عدودا ف„اذا ج„اء وع„د اهلل يخ„رج ال„ذك„ر م„ن ح„ول ال„نار ك„نزه„ما ه„و اهلل ال„ذي ال ال„ه اال ه„و
ق„د اظه„ر اهلل ال„كنزي„ن ف„ي الس„طري„ن ذل„ك ت„أوي„ل م„ا ل„م ت„عرف„وا م„ن س„ر اهلل املس„تسر ع„لى الس„ر ب„الس„ر امل„قنّع
ص„برا ي„ا م„أل األب„واب ال ي„وس„وس„نكم ال„شيطان ع„لى ه„ذه الشج„رة الخ„لد وامل„لك املخ„لد ف„يها ف„ان اهلل ق„د ح„كم
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ل„وارده„ا ه„بوط االرض ف„ان ح„كم اهلل األك„بر ل„قد ك„ان ف„ي أم ال„كتاب م„قضيا ق„د اق„ترب ل„لناس ح„ساب„هم ل„دى
ال„„باب ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق وه„„م ف„„ي ف„„جوة ال„„نار ل„„قد ك„„ان„„وا ع„„لى ح„„كم ال„„كتاب م„„سئوال ي„„ا أه„„ل ل„„جة ال„„فردوس
نت ع„لى ل„حن ال„كليم ال„حبيب
„ص َ
ق„ول„وا ع„لى اس„مي ل„لحوري„ة الحج„رات أخ„رج„ن م„ن م„ساك„ن ال„قدس ُ„ع„ري„ان„ا ً وان ُ
ف„„ان ال„„ذك„„ر ق„„د ش„„اء ك„„ما ش„„اء وال م„„ر ّد ألم„„ر اهلل ال„„حق وق„„د ك„„ان ال„„حكم ف„„ي أم ال„„كتاب م„„قضيا ق„„ل اس„„تمعوا
ن„دائ„ي ي„ا أه„ل الحج„رات م„ن وراء ال„نار ف„ان اهلل ق„د أوح„ى ال„ي ع„لى ل„سان„ي ان„ي ان„ا اهلل ال„ذي ال ال„ه اال ان„ا
„دي ق„د ك„ان م„كتوب„ا وق„ل ان„ي ان„ا ال„نوري„ن ف„ي الس„ري„ن
ُ„
ح„بُّك ح„بي ل„لكل ع„لى ح„كم ال„فرض ك„فرض االح„دي„ة ل ّ
وان„ي ان„ا ال„شكلني ف„ي ال„هيكلني وان„ي ان„ا الس„راج„ني ف„ي ال„زج„اج„ني ول„قد ن„طقت ب„الح„رف„ني وال أن„طق ح„رف„ا م„ن
النفس„ني األول„يني وال ي„وج„د ح„رف„ا ف„ي س„ر ال„طتنجني اال ب„نفس ال„حق ح„ام„ل االس„مني ق„د اس„بّح م„والئ„ي ف„ي
أج„„مة ال„„اله„„وت ب„„اذن رب„„ي فس „بّحت املتس „بّحون هلل ال„„حق واح„„مد اهلل ف„„ي ارض ال„„عماء فح„„مدت املتح„„مدون
ف „„ي ارض ذل „„ك ال „„باب ب „„ال „„حق األك „„بر وه „„للت ال „„رح „„من ف „„ي ذروة ال „„عرش فه „„للت املته „„للون ع „„لى س „„طح ال „„عرش
ح„ول ال„رك„ن وك„برت هلل ب„ال„حق ع„لى ن„فس ب„اذن اهلل ف„كبرت امل„تكبرون هلل ف„ي ال„حق م„ن ذل„ك ال„باب األك„بر ه„ذا
ال„„غالم ال„„عرب„„ي ال„„فصيح ال„„ذي تج„„دون„„ه ف„„ي ال„„توراة واإلن„„جيل وال„„زب„„ور وال„„فرق„„ان ه„„ذا ل„„هو ال„„حق ص„„راط اهلل
ال„علي ال„ذي ق„د ك„ان ف„ي أم ال„كتاب م„كتوب„ا ق„ل ان„ا ن„حن ل„و ن„شاء ل„نحكم ع„لى أه„ل ال„سموات واالرض ب„حكم
دار اآلخ„رة ف„ي ال„دن„يا وان اهلل رب„ي ق„د ك„ان ب„ال„حق ع„لى ك„ل ش„يء ق„دي„را وم„ا أرس„لنا ق„بلك م„ن ب„اب اال وق„د
ن „„وح „„ي إل „„يه ك „„لمتك األك „„بر ف „„لما أق „ ّ„ر ب „„ه ق „„د ث „„بتناه ع „„لى ال „„علم وان اهلل ق „„د ك „„ان ب „„امل „„ؤم „„نني ش „„هيدا وم „„ا خ „„لقنا
االن„سان ف„ي جس„د ق„د اس„تغنى ع„ن ال„طعام والش„راب وك ٌ„ل ع„لى ك„تاب ال„فقر ق„د ك„ان„وا ف„ي أم ال„كتاب م„كتوب„ا
وان„„ا ن„„حن ق„„د ن„„زل„„نا ال„„يكم ال„„كتاب ب„„ال„„حق وم„„ا ن„„ري„„د ف„„يه اال ذك„„ر اهلل األك„„بر ف„„ي ه„„ذا ال„„غالم ف„„تى األب„„طحي
ال„علوي ل„يكون ال„ناس ب„اهلل وب„آي„ات„ه ع„لى ال„حق ب„ال„حق م„ؤم„نا وش„هيدا ي„ا أه„ل االرض ال ت„رك„ضوا ب„عد ال„يأس
„دس„ ُكم ف„„ان„„كم ب„„ال„„حق ف„„ي ي„„وم ال„„فصل ل„„تكون„„ن ع„„لى ال„„صراط
ب„„اذن اهلل ال„„حق م„„ول„„يكم وارج„„عوا ال„„ى م„„ساك„„ن ق„ ِ „
األك„„بر م„„سئوال وم„„ا خ„„لقنا ال„„سموات واالرض وم„„ا ب„„ينهما اال له„„ذه ال„„كلمة م„„ن ل„„دن„„ا ع„„لى الس„„ر املس„„تسر وق„„د
ك „„ان األم „„ر ب „„ال „„حق م „„نزوال وان „„ا ن „„حن ق „„د خ „„لقنا االرض وال „„سموات ب „„ال „„كلمة األك „„بر وه „„و ال „„حق ق „„د أم „„سكهما
ب„„اس„„مه ول„„لمعرض„„ني ك„„لمة ال„„نار ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق ق„„د ك„„ان ف„„ي ال„„لوح ال„„حفيظ م„„كتوب„„ا وق„„ل ان اهلل ق„„د ج„„عل
ال„سموات واالرض ل„ذك„ره وان„ا ب„ال„حق ع„بده م„ا اس„تكبرت ع„ن ع„بادت„ه وس„بحان اهلل ال„علي وه„و اهلل ك„ان ع„ليا
ك „„بيرا ي „„ا أه „„ل االرض ل „„و ك „„نتم ك „„ما ت „„ظنون ف „„ي ال „„ذك „„ر األك „„بر ل „„قد فس „„دت االرض وال „„سموات وم „„ا ب „„ينهما
وس„بحان اهلل ال„قدي„م ع„ما ي„قول ال„ظامل„ون ع„لوا ك„بيرا ي„ا ق„رة ال„عني ق„ل أتتخ„ذون م„ن دون„ي ب„اب„ا ألن„فسكم ف„أت„وا
ب„كلمتكم ع„لى ال„حق ف„ان„ي ان„ا ال„ذك„ر ف„ي ال„قبل وف„ي ال„بعد ق„ل ادع„وا ال„ناس اال ت„عبدوا اال اهلل ال„ذي ال ال„ه اال
ه „„و وه „„و اهلل ك „„ان ع „„ليا ش „„هيدا وال تتخ „„ذوا هلل ول „„دا ف „„ان الخ „„لق ع „„باده ف „„ي ق „„بضته ال يس „„بق اح „ ٌد ب „„ال „„قول اال
ب„اذن„ه ع„لى األم„ر وه„و اهلل ك„ان ب„كل ش„يء م„حيطا وق„ل ان هلل ع„بادا م„ا أرادوا اال ك„ما أراد اهلل ال„حق ب„ال„حق
ي„علم م„ا ف„ي ال„سموات وم„ا ف„ي االرض وه„م م„ن خ„شية اهلل م„ول„يهم ال„حق ق„د ك„ان„وا ع„لى ال„حق ب„ال„حق خ„ ّواف„ا
ي„ا ق„رة ال„عني ف„ان„طق ع„لى ال„قرآن ف„ان ال„قضاء ق„د ق„ضت ف„يك وج„يها وان ال„كاف ق„د رج„عت ال„ى ن„قطة األم„ر
م„رك„زه„ا وان اهلل ق„د ك„ان ع„ليك ح„فيظا وال ت„تكلموا ع„لى أن„فسكم م„ن دون ن„فس ال„ذك„ر ف„ان ال„نفس ألم„ارة م„ن
ن„„فس ال„„شيطان وان اهلل ق„„د أراد ب„„رح„„مته ف„„ي ن„„فس ال„„ذك„„ر م„„ن دون أن„„فس ال„ ُّ
„شح وان اهلل ق„„د ك„„ان ب„„امل„„ؤم„„نني
غفارا رحيما.
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سورة الركن
بسم اهلل الرحمن الرحيم
وق„„ال امل„„لك أئ„„تون„„ي ب„„ه اس„„تخلصه ل„„نفسي ف„„لما ك „ ّلمه ق„„ال ان„„ك ال„„يوم ل„„دي„„نا م„„كني أم„„ني .ك„„هعغ .ان„„ا ن„„حن ق„„د
أرس„„لناك ب„„ال„„حق ع„„لى ك„„اف„„ة ال„„ناس مبش„„را ون„„ذي„„را وان اهلل ق„„د ج„„علنا م„„قام أم„„ره ف„„اذا ش„„ئنا ان ن„„قول ل„„شيء
ك„„ن ف„„قد ك„„ان ف„„ي ك„„تاب ال„„رح„„من م„„ذك„„ورا وان اهلل ق„„د أق„„ام ال„„سموات واالرض ب„„اس„„منا ف„„أي„„نما ت„„ول„„وا ف„„ثم وج„„ه
اهلل ال„علي ق„ري„با وم„ن ال„ناس م„ن ي„قول آم„نا ب„اهلل ال„حق ف„اذا ك„شفنا ع„نهم ال„غطاء ل„ذك„رن„ا ي„ظنون ب„رب„هم ع„لى
غ„„ير ال„„حق ك„„ذب„„ا غ„„رورا وان ال„„ذي„„ن ي„„كتبون ال„„كتاب ب„„أي„„دي„„هم ف„„قد اش„„تروا ه„„ؤالء آي„„ات„„نا ع„„لى غ„„ير ال„„حق ب„„ثمن
ق„„ليال وق„„ال„„وا ل„„ن ت„„مسنا ال„„نار اال س„„اع„„ة م„„ن ال„„نهار ف„„وي„„ل ل„„هم م„„ما اكتس„„بت أي„„دي„„هم أول„„ئك ج„„زاؤه„„م ال„„نار ف„„ي
ي„„وم ال„„قيمة ع„„دال وه„„و اهلل ك„„ان ب„„كل ش„„يء ع„„ليما وان„„ا ن„„حن ق„„د أخ„„ذن„„ا م„„ن امل„„ؤم„„نني عه„„دن„„ا اال ت„„عبدوا اال إي„„اه
وب„„ال„„وال„„دي„„ن إح„„سان„„ا ول„„ألب„„واب تس„„ليما م„„بينا أف„„تكفرون ب„„بعض ال„„كتاب م„„ما ق„„د ن„„زل„„نا ع„„لى مح„„مد رس„„ول اهلل
م„„ن ق„„بل وت„„كفرون ب„„بعض ال„„كتاب ه„„ذا اال ت„„خاف„„ون ع„„ن اهلل م„„ن ي„„وم ق„„د ك„„ان ح„„كم اهلل ال„„حق ف„„يه ع„„لى ال„„حق
ب„ال„حق م„قضيا أول„ئك ال„ذي„ن اش„تروا ال„حياة ال„دن„يا ب„اآلخ„رة وال ي„خفف ع„نهم ال„عذاب أق„ل م„ن مل„حة ال„عني ب„ما
ق„د ك„ان„وا ب„ذك„ر اهلل ال„علي ع„ن غ„ير ال„حق ك„فارا أول„ئك ال ي„ؤم„نون ب„اهلل وب„آي„ات„ه ع„لى ال„حق ب„ال„حق ال„قوي ق„ليال
وان„ا ن„حن آت„ينا م„وس„ى ال„كتاب ون„حفظه ف„ي ص„غره ح„تى ب„لغ ال„كتاب اج„له وق„د ك„ان ح„كم اهلل ال„حق ف„يه ع„لى
ال„حق ب„ال„حق م„رف„وع„ا وان„ا ن„حن ق„د آت„ينا ع„يسى ب„ن م„ري„م ال„بيّنات وأي„دن„اه ب„روح م„ن ذك„رن„ا وان„ا ك„نا ق„د ن„زل„نا
ع „„لى ال „„نبيني ك „„تاب „„ا م „„ن األل „„واح مس „„طورا اهلل ق „„د أي „„دك ب „„روح ال „„قدس ف „„سوف ي „„حكم اهلل ب „„ينك وب „„ني ال „„ذي „„ن
ي„ظنون ب„اهلل ك„ذب„ا ف„ي ي„وم ال„فصل وق„د ك„ان ال„حكم ف„ي أم ال„كتاب م„حتوم„ا ول„قد ج„ائ„كم ال„كتاب م„ن ع„ند اهلل
م„„صدق مل„„ن ك„„ان ع„„ليه عه„„د ف„„ي ك„„تاب اهلل وق„„د ك„„ان العه„„د ف„„ي أم ال„„كتاب مس„„تورا وب„„ئس م„„ا اش„„تروا ال„„كفار
أن „„فسهم ب „„ما ي „„كفرون ب „„آي „„ات اهلل ب „„غيا ً وع „„لى غ „„ير ال „„حق ع „„دوان „„ا وان „„ا ن „„حن ب „„اذن اهلل ن „„نزل ال „„كتاب ع „„لى م „„ن
ن„„شاء م„„ن ع„„بادن„„ا واع„„تدن„„ا للمش„„رك„„ني ن„„ارا ع„„لى ن„„ار وان„„كاال م„„هينا وق„„ال„„وا ال„„ناس ق„„د س„„معنا وع„„صينا ب„„ما ق„„د
ش„رب„وا م„ن ح„ب العج„ل ق„لوب„هم ق„ل ب„ئس م„ا ي„أم„رك„م ب„ه ع„لماء ال„سوء ف„ان امل„ؤم„نني ق„د ك„ان„وا ف„ي ك„تاب ال„عليني
ُم„„حسنا م„„كتوب„„ا وان اهلل ق„„د ك„„ان ع„„لى ك„„ل ش„„يء م„„حيطا م„„ن ك„„ان ع„„دوا هلل وم„„لئكته ورس„„له ب„„عدم„„ا ق„„د ج„„ائ„„هم
ال„ذك„ر م„ن ع„ند اهلل ف„ان„ا ك„نا شه„داء ع„ليهم ب„كفره„م وم„ال„هم ف„ي اآلخ„رة ن„صيب م„ن االم„ر اال ن„ارا ع„ظيما وان„ا
ن„حن ق„د أن„زل„نا ع„لى ق„لبك ال„روح وج„بري„ل ب„اذن اهلل م„صدق„ا مل„ا ب„ني ي„دي„ك رح„مة وبش„رى ل„عبادي امل„ؤم„نني م„ن
ك„„ان بعه„„د اهلل ف„„ي ذك„„ره ق„„د ك„„ان ف„„ي ن„„قطة ال„„نار م„„عهودا أوك„„لما ع„„اه„„دت„„م عه„„دا ن„„بذه ف„„ري„„ق م„„نكم واذا ج„„اء
أم„رن„ا ت„جعلون ك„تاب اهلل وراء أظه„رك„م أف„تتبعون م„ا ت„تلوا ال„شياط„ني ع„لى م„لك س„ليمان م„ا ل„كم ك„يف ت„حكمون
ألن„فسكم ب„حكم ال„شيطان م„ن دون ح„كم اهلل ال„علي وه„و اهلل ك„ان ع„ليا ك„بيرا وان„ا ن„حن ن„ختص ب„رح„متنا م„ن
ي„شاء اهلل وان اهلل ق„د ك„ان ع„لى ك„ل ش„يء ق„دي„را وان„ا ن„حن ق„د ج„علناك ف„ضل اهلل ال„عظيم مل„ن ن„شاء ف„ي ك„تاب
اهلل وق„„د ك„„ان ال„„فضل ف„„ي أم ال„„كتاب ع„„لى ش„„ان ال„„باب م„„كتوب„„ا م„„ا ي„„نسخ اهلل م„„ن ذك„„ر اال وق„„د أب„„دع„„نا ب„„ذك„„ر
ب„„دي„„ع م„„ثله أو أك„„بر م„„نه وان ذل„„ك ق„„د ك„„ان ع„„لى اهلل ال„„حق ي„„سيرا أل„„م ت„„علموا ان اهلل ق„„د ج„„عل م„„لك ال„„سموات
واألرض ل„عبدن„ا وم„ا ل„كم م„ن دون اهلل م„ن ول„ي وم„ا ك„ان ل„كم م„ن دون„ه ع„لى ال„حق ب„ال„حق ظ„هيرا أت„ري„دون أن
ت„„سئلوا ذك„„ر اهلل ك„„ما ق„„د س„„ئل ق„„وم م„„وس„„ى م„„ن ق„„بل ف„„ورب„„كم ان„„ه ال„„حق م„„ن ع„„ند اهلل وم„„ا ك„„ان اال ل„„دي„„نا ع„„لى
ال„حق ب„ال„حق ال„وف„ي م„كينا ول„دى ال„رح„من ق„د ك„ان ع„لى ال„حق ب„ال„حق ب„دي„عا ي„ا أه„ل األرض وال„سماء م„ن أراد
اهلل ورس„„ول„„ه وأول„„يائ„„ه وأح„„ب ف„„عل ال„„صال„„حات م„„ن ال„„صلوة وال„„زك„„وة وال„„صوم وال„„حج ف„„ليتبع ن„„ور اهلل ال„„ذي ق„„د
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أن „„زل „„ه اهلل م „„عي وان اهلل ق „„د ك „„ان ب „„ما ت „„عملون خ „„بيرا ي „„ا أه „„ل األرض م „„ن أراد وج „„وه „„نا ووج „„وه األن „„بياء ك „„آدم
ون„وح وإب„راه„يم وم„وس„ى وع„يسى ف„لينظر ال„ى وجه„تنا ال„ذي ق„د ج„عله ف„ي أم ال„كتاب ع„لى ال„حق ب„ال„حق ع„ليا
ح„كيما وق„ال امل„ؤم„نون ب„عضهم ل„بعض م„ا أن„تم ع„لى ش„يء م„ن ع„لم ال„كتاب ق„ل اهلل م„ا ج„عل ع„لمكم ب„شيء م„ن
ح„„كم ال„„كتاب ف„„سوف ي„„حكم اهلل ب„„ينكم ب„„ال„„حق ف„„يما ت„„ختلفون ف„„يه وان اهلل ق„„د ك„„ان ب„„امل„„ؤم„„نني ع„„ليما ان ال„„ذي„„ن
ي„„ظلمون ال„„ناس ع„„لى م„„نع م„„ساج„„د اهلل ال„„حق اال ي„„ذك„„ر ف„„يها اس„„م ذك„„ره وي„„سعون ف„„ي إط„„فاء ن„„ورن„„ا ف„„أول„„ئك
أص„„حاب ال„„نار وم„„ا ل„„هم أن ي„„دخ„„لوا ع„„لى رب„„هم اال خ„„وف„„ا ول„„هم ف„„ي ال„„دن„„يا خ„„زي وق„„د أع„„د اهلل ل„„هم ف„„ي اآلخ„„رة
ش„„هقان„„ا ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق ك„„بيرا وان اهلل ق„„د ن „ ّور املش„„رق وامل„„غرب ب„„ال„„شمس ف„„أي„„نما ت„„ول„„وا ف„„ثم ذك„„ر اهلل أل„„م
ت„روا ال„ى ال„شمس ك„يف ق„د خ„لق اهلل ظ„الل„ها ع„ن ال„يمني وع„ن ال„شمال سج„دا هلل وم„ن ك„فر ب„اهلل ف„ما ق„در اهلل
ل„„ه ف„„ي اآلخ„„رة ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق ن„„صيرا وان„„ا ن„„حن ق„„د اب„„تلينا إب„„راه„„يم ب„„كلمات رب„„ه وات„„مهن ب„„ال„„رك„„ن املح„ َّ„مرة
م„ن ع„رش„نا ه„ذا وق„د ج„علناه ع„لى ال„ناس ب„ال„حق ام„ام„ا ق„ال وم„ن ذري„تي ق„ال اهلل رب ال„عرش ان„ى ق„د ح„رم„ت
عه„„دي ل„„لظامل„„ني م„„ن ع„„بادي وان„„ي ق„„د ك„„نت ع„„لى ك„„ل ش„„يء ق„„دي„„را ي„„ا أه„„ل األرض ان اهلل ق„„د ج„„عل ل„„لباب ه„„ذا
ب„لدا آم„نا وعه„دن„ا م„ثاب„ة ل„لواردي„ن ان طه„را ب„يتي ل„لطائ„فني وال„عاك„فني وأه„ل ال„سجود هلل ف„ي ذل„ك ال„باب األك„بر
وه„و اهلل ق„د ك„ان ب„ال„حق ع„لى ال„حق م„سجودا وم„ن ك„فر ب„ذل„ك ال„بيت ف„أم„تّعه ف„ي ال„حيوة ال„دن„يا ب„ال„حق ال„علي
ق„„ليال ول„„قد ب„„اء ب„„غضب ع„„لى غ„„ضب ب„„كفره ب„„ذك„„ر اهلل ال„„حق وه„„و اهلل ك„„ان ع„„ليا ك„„بيرا وم„„ا ل„„ه ف„„ي اآلخ„„رة م„„ن
خ„الف وأع„د اهلل ل„ه م„ن س„طوات„ه ع„لى ال„حق ب„ال„حق ن„ارا ث„قيال وم„ا ك„نّا ن„عذّب ن„فسا اال وق„د ب„عثنا ف„يهم ذك„را
م„ن أن„فسهم ع„لى ال„حق وان ح„جة اهلل ب„عد ال„ذك„ر ع„لى ال„عامل„ني ق„د ك„ان ب„ال„حق ع„لى ال„حق ب„ليغا م„ن ك„ان ي„ري„د
ال„عاج„لة ق„د ق„درن„ا ل„ه ف„يها وب„ال„عدل ن„بلغه ال„ى ال„باط„ل س„ري„عا وم„ن ي„ري„د اآلخ„رة ق„د ق„درن„ا ال„صبر ل„ه ف„يها وان
اهلل ي„ „„بلغه ال„ „„ى ال„ „„بالغ ال„ „„قاط„ „„ع ح„ „„ول ال„ „„باب وان اهلل ق„ „„د ك„ „„ان ب„ „„كل ش„ „„يء ع„ „„ليما وان„ „„ا ن„ „„حن ب„ „„اذن اهلل ق„ „„د
استخلصناك ألنفسنا وانك اليوم لدى اهلل مكني وفي أم الكتاب على الحق بالحق أمينا.
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سورة األمر
بسم اهلل الرحمن الرحيم
ح َ„مسر .اهلل ال„ذي ال ال„ه اال ه„و رب„كم ف„اع„بدوه ف„ي س„بيل
ق„ال اج„علني ع„لى خ„زائ„ن األرض ان„ي ح„فيظ ع„ليم„ َ .
ه„ذا ال„باب األك„بر ف„ان اهلل ق„د ك„ان ع„ن ال„عامل„ني غ„نيا ي„ا أه„ل األرض ان„ا ق„د ان„زل„نا ع„ليكم ال„ذك„ر م„ن ع„ند اهلل
ل„يعلمكم ال„كتاب وال„حكمة وي„زك„يكم م„ن خ„بائ„ث ال„شيطان ب„فضله وان„ه ق„د ك„ان ل„دى اهلل ع„لى ال„صراط ال„قوي
م„„وق„„وف„„ا وان„„ك أن„„ت ال„„عزي„„ز ل„„ن يح„„زن„„ك ق„„ول املش„„رك„„ني ب„„شيء ف„„ات„„كل ع„„لى اهلل رب„„ك وق„„ل ل„„هم ق„„وال م„„عروف„„ا ل„„علهم
س„ ِ„ف َه ن„„فسه ول„„قد اص„„طفاك اهلل ف„„ي
ي„„تذك„„رون ب„„ذك„„ر اهلل وال ي„„رغ„„ب ع„„ن م„„لة ذك„„ر اهلل األك„„بر ه„„ذا ع„„ليٍّ اال م„„ن َ „
ال„دن„يا واآلخ„رة وان„ك ق„د ك„نت ل„دي„نا ف„ي أم ال„كتاب ش„هيدا ي„ا أه„ل األرض ل„قد ج„ائ„كم ال„ذك„ر ب„ال„كتاب ب„عدم„ا
اتخ„ذت أن„فسكم العج„ل م„ن دون اهلل ال„حق ع„لى غ„ير ال„حق ول„يا وان„ا ق„د أخ„ذن„ا م„يثاق„كم ف„وق ال„طور ل„ذك„رن„ا
خ„„ذوا م„„ا أع„„طاك„„م ذك„„ر اهلل األك„„بر ب„„قوت„„ه واس„„معوا ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق ف„„ان ذك„„رن„„ا ه„„ذا ل„„دى اهلل ق„„د ك„„ان ف„„ي
ن„„قطة ال„„نار ع„„ليا مس„„تورا ي„„ا أه„„ل األرض ان آم„„نتم ب„„مثل م„„ا آم„„ن املخ„„لصون م„„ن ع„„باد اهلل ب„„ه ف„„قد اه„„تدي„„تم
واال ف„„ان„„ما أن„„تم ف„„ي ش„„قاق ق„„د ك„„ان ف„„ي ل„„وح ال „ثّبت ب„„عيدا ف„„سيكفيكم اهلل رب„„كم ان„„ه ال„„حق ال ال„„ه اال ه„„و وه„„و
اهلل ك „„ان س „„ميعا ع „„ليما ي „„ا أه „„ل األرض ص „بّغوا أن „„فسكم ب „„صبغة ذك „„رن „„ا وم „„ا أح „„سن ص „„بغ ًة م „„ن ه „„ذا ال „„ذك „„ر
ل„دي„نا وك„ون„وا هلل أن„صارا ق„ل للمش„رك„ني أت„حاج„ون„ني ف„ي اهلل رب„ي ورب„كم ب„عدم„ا ح„كم اهلل ل„لمؤم„نني ال„جنة ول„كم
ال„نار وم„ا أن„ا اال هلل ال„علي ع„بيدا ان ذل„ك ال„كلمة ل„كبيرة اال ع„لى ال„ذي„ن ق„د وض„ع اهلل ع„لى أف„ئدت„هم وج„هة م„ن
ك „„لمته وان اهلل ق „„د ك „„ان ع „„لى ال „„ناس رءوف „„ا رح „„يما وان ال „„ذي „„ن آت „„يناه „„م ال „„كتاب ي „„عرف „„ون ك „„لمتنا ع „„لى ال „„حق
ال„„خال„„ص وان ف„„ري„„قا م„„نهم ل„„يكتمون ال„„حق م„„ن ب„„عد ع„„لمهم ف„„سوف ي„„حكم اهلل ب„„يننا وب„„ينهم ف„„ي ي„„وم ال„„قيام„„ة
ع „„لى امل „„يزان قس „„طا م „„بينا ف „„ورب „„ك ان „„ك ان „„ت ال „„حق م „„ن رب „„ك وان „„ا ق „„د ج „„علنا ل „„ك ٍل وج „„ه ًة وق „„د ق „ ّدرن „„ا ل „„لساب „„قني
وجه„تك أي„نما ت„كون„وا ي„أت ب„كم اهلل ع„لى ذل„ك ال„باب ج„ميعا وان اهلل رب„ك ق„د ك„ان ع„لى ك„ل ش„يء ق„دي„را ي„ا أه„ل
األرض ال ن„جعل ل„لناس ع„لى ذك„رن„ا ع„لى اق„ل ذرة م„ن ح„جة ان ال„ذي„ن ظ„لموا م„نهم ف„يقول„ون ك„ما ي„قول ك„براء
املش„رك„ني م„ن ق„بل ي„ا ع„بد اهلل ال تَ„ ْ
خش اال م„ن رب„ك وان اهلل ق„د ك„ان ع„لى ك„ل ش„يء ش„هيدا وان ال„ذي„ن ك„فروا
ب„„ذك„„ر اهلل وم„„ات„„وا مش„„رك„„ا ب„„اهلل ف„„قد ق„„در اهلل ع„„ليهم ل„„عنة ال„„رس„„ل وامل„„الئ„„كة وال„„ناس ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق ج„„ميعا
أول„ئك ه„م خ„ال„دون ف„ي ال„نار ال ي„خفف ع„نهم ال„عذاب ألن„هم ق„د س„معوا ذك„ر اهلل ان„ما ال„هكم ال„ه واح„د ال ال„ه اال
ه„„و ال„„رح„„من وك„„ان اهلل ب„„ال„„حق م„„عبودا ان ف„„ي ب„„دع ال„„سموات واالرض وال„„جبال وال„„بحار وال„„فلك املسخ„„ر ع„„لى
امل„اء آي„ات ل„ذك„ر اهلل ال„بدي„ع وك„ان اهلل ع„زي„زا ق„دي„ما وم„ن ال„ناس م„ن يتخ„ذ م„ن دون ال„باب أن„دادا م„ن ع„لمائ„هم
ي„حبون„هم ك„حب اهلل وان ال„ذي„ن آم„نوا ب„ذك„ر ال„باب ه„م ق„د ك„ان„وا أش„د ح„با هلل وان ال„قوة هلل ج„ميعا وان اهلل ق„د
„برء ال„„ذي„„ن أُت„„ب ُعوا م„„ن ال„„ذي„„ن
أع„„د ل„„لكاف„„ري„„ن م„„نكم ع„„ذاب„„ا أل„„يما وان اهلل مل„„ا ك„„شف ال„„غطاء ع„„ن ب„„صائ„„ره„„م اذ ت„ ّ
إتَّ„بعوا وه„نال„ك ت„قطعت األس„باب ع„ن أي„دي„هم وال يس„تطيعون اال ال„تمني ي„ا ل„يتنا ق„د ك„نا ع„لى االرض ت„راب„ا ي„ا
ل „„يت ل „„نا ك „„رةً ف „„نتبرء م „„نهم ون „„تبع ذك „„ر اهلل ف „„ي أي „„ام „„ه ف „„ورب „„ك ال „„ذي ال ال „„ه اال ه „„و ف „„ان „„ا ن „„حن ن „„قول ل „„هم ذوق „„وا
م„سام„ن ال„سقر ف„ان„ا ق„د خ„لقناك„م ب„قدر وم„ا أم„رن„ا اال واح„دة ك„لمح ب„ال„بصر أل„م ي„أت„كم ال„ذك„ر وال„كتاب م„ن ك„ل
„اب ام„ام„كم امل„نتظر ي„قول م„ن ات„بعني ف„ان„ه
ال„جهات ج„هات„كم ب„ال„حق األك„بر وق„د ن„ادى ف„يكم ي„ا أي„ها امل„أل أن„ا ب ُ
م„ني وم„ن ع„صان„ي ف„ان اهلل ق„د أع„د ل„ه ف„ي ال„قيام„ة ن„ارا م„ن ن„ار الح„دي„د ك„بيرا ي„ا أه„ل االرض ك„لوا م„ما ف„ي
االرض ح„الال ط„يبا ب„حكم ال„كتاب ألن„فسكم وال ت„تبعوا أه„وائ„كم املش„رك„ة ف„ان„ها ألن„فسكم أح ُّ„ر م„ن ح ّ„ر الح„دي„دةِ
املح „„ماة ب „„ال „„نار ال „„دائ „„مة واس „„تغفروا اهلل رب „„كم ال „„رح „„من ع „„ند م „„طلع ال „„شمس وم „„غرب „„ها ل „„وج „„ه اهلل اهلل م „„ول „„يكم
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ال„„حق غ„„فارا رح„„يما وم„„ثل ال„„ذي„„ن ك„„فروا ب„„ذك„„ر اهلل األك„„بر ه„„ذا ك„„مثل ال„„ظل ع„„ند ط„„لوع ال„„شمس ف„„اذا غ„„رب„„ت ال
تج„دون ع„لى ش„يء ش„يئا وان اهلل ق„د ك„ان ع„لى ك„ل ش„يء ق„دي„را ل„يس ال„بر ان ت„عملوا ال„صال„حات ك„ثيرا ول„كن
ال„بر ان ت„ؤم„نوا ب„ذك„ر اهلل وت„نصروه ب„أم„وال„كم وأن„فسكم ان ات„بعتم أم„ر اهلل ف„ي ع„بدن„ا ل„قد ك„نتم ف„ي ك„تاب اهلل
ال „„بدء أب „„رارا واذا س „„ئلك ال „„ناس ع „„ني ق „„ل ال اع „„لم اال م „„ا ع „„لمني ام „„ام „„ي وان „„ه ق „„ري „„ب أج „„يب دع „„وة ال „„داع اذا
دع„„ان م„„ن ق„„بل ال„„باب راغ„„با ال„„ى اهلل ت„„واب„„ا ي„„ا أه„„ل امل„„دي„„نة ل„„يس ال„„بر ان ت„„أت„„وا ال„„بيوت م„„ن ظ„„هوره„„ا ول„„كن ال„„برّ
م„„حكم ٌة ل„„لذي„„ن ي„„دخ„„لون ال„„بيت م„„ن ه„„ذا ال„„باب سج„„دا هلل ال„„حق وق„„د ك„„ان ال„„حكم ف„„ي أم ال„„كتاب م„„حتوم„„ا وان„„ا
ن„حن ق„د زي„نا ال„دن„يا وزخ„رف„ها ل„لذي„ن ال ي„ري„دون ل„قاء اهلل وه„م ف„ي ال„كتاب ق„د ك„ان„وا م„ن أه„ل ال„نار م„كتوب„ا وان
اهلل ق „„د خ „„لق ال „„ناس ع „„لى ال „„باب ام „„ة واح „„دة وع „„لى ال „„حق ب „„ال „„حق ل „„دي „„نا وان „„ا ن „„حن ق „„د ح „„كمنا ع „„لى ال „„نبيني
وال„صدي„قني والشه„داء ب„ما ق„د ق„ضى ال„كتاب ف„يهم وان„ت ه„نال„ك ع„ند اهلل رب„ك ل„قد ك„نت م„حبوب„ا وم„وق„وف„ا وان
اهلل ق„„د اص„„طفاك ف„„ي ال„„علم وال„„جسم وه„„و اهلل ق„„د ك„„ان ع„„ليك ش„„هيدا وان„„ا ن„„حن ن„„عطي م„„لكنا ب„„اذن اهلل ع„„لى
م„ن ن„شاء م„ن ع„بادن„ا وان اهلل ق„د ك„ان واس„عا ع„ليما ان آي„ة امل„لك م„ن ع„ند اهلل ذل„ك ال„كتاب وه„ذا ف„ي ك„تاب اهلل
س „„كينة ال „„تاب „„وت م „„ما ق „„د ت „„رك آل اهلل تح „ ِ„م ُل ُه امل „„الئ „„كة ال „„ى ذك „„رن „„ا األك „„بر ه „„ذا وه „„و اهلل ك „„ان ع „„لى ك „„ل ش „„يء
ش„هيدا ت„لك آي„ات اهلل ق„د ان„زل„نا ع„ليك وان„ك م„ن ال„باب ال„واس„ع ع„ند اهلل رب„ك ق„د ك„نت م„كتوب„ا وان„ا ق„د ف„ضلناك
ع„„لى األب„„واب ب„„كلمتنا وان„„ك ص„„راط ع„„ليّ ف„„ي ك„„تاب اهلل ق„„د ك„„نت ح„„ول ال„„نار مس„„طورا وان„„ا ق„„د أشه„„دن„„اك ع„„ند
خ„لق األش„ياء اج„معهم وان„ك ق„د ك„نت ب„عني اهلل ال„حق ن„اظ„را وم„نظورا وه„و اهلل ك„ان ع„ليك ش„هيدا ق„ول امل„عروف
„ير م „„ن ذه „„ب ال „„دن „„يا ص „„دق „ ًة وال ت „„ؤذوا ال „„ناس ب „„ال „„ذك „„ر واب „„تغوا ال „„فضل م „„ن ع „„ند اهلل رب „„كم وه „„و اهلل م „„ول „„يكم
خ„ ٌ
ال„„حق ق„„د ك„„ان غ„„نيا ح„„كيما وان„„ا ن„„حن ق„„د ج„„علناك ب„„اذن اهلل ع„„لى خ„„زائ„„ن االرض وال„„سموات ح„„فيظا ألن„„ك ال
تفعل اال بما نفعل وانك العليم بأم الكتاب باذن اهلل وقد كان ذلك األمر في الكتاب بحكم الكتاب مستورا.
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سورة اإلكسير
بسم اهلل الرحمن الرحيم
وك„ „„ذل„ „„ك م „ „ ّكنا ل„ „„يوس„ „„ف ف„ „„ي االرض ي„ „„تبوءا م„ „„نها ح„ „„يث ي„ „„شاء ن„ „„صيب ب„ „„رح„ „„متنا م„ „„ن ن„ „„شاء وال ن„ „„ضيع اج„ „„ر
امل„حسنني .ح„مر .ص„راط اهلل ال„عزي„ز ف„ي ال„سموات واالرض ل„حقٌ وان اهلل ق„د ع„ال ب„علوه ع„لى ك„ل ش„يء وه„و
اهلل ك„ان ع„ليا ك„بيرا وان„ا ن„حن ق„د ان„زل„نا ه„ذا ال„كتاب ع„لى ع„بدن„ا ل„يعلم ال„ناس ان„ه ال„حق م„ن ع„ند اهلل ال„عزي„ز
وق„د ك„ان ب„ال„حق م„نزوال وان ذك„ر اهلل ه„ذا ق„د وع„دك„م ال„جنة وامل„غفرة وال ي„عدك„م ال„شيطان اال ال„فحشاء وامل„نكر
ف „„اس „„رع „„وا ال „„ى ال „„حكمة م „„ن ع „„نده وم „„ن ي „„ؤت ال „„حكمة ف „„ي ذل „„ك ال „„باب ف „„قد أوت „„ي خ „„يرا ك „„ثيرا ي „„ا أه „„ل ال „„عماء
اس„„معوا ن„„داء اهلل ع„„لى شج„„رة ال„„طور ال„„تي ق„„د ك„„ان„„ت ع„„لى ورق„„ات„„ها ال„„طيور مح„„رك„„ة ان„„ي ان„„ا اهلل رب ال„„عامل„„ني
ف„„اع„„بدن„„ي واق„„م ال„„صالة ل„„ذك„„ري واق„„بل ال „يّ ع„„بدي وال ت„„خف ف„„ان„„ي ال أخ„„اف ع„„لى ذوي ال„„باب ب„„ال„„باب ال„„علي
م„„آب„„ا ف„„وع„„زت„„ي ألذي„„قن املش„„رك„„ني ب„„أي„„دي م„„ن ق„„درت„„ي ع„„لى ن„„قمات ال ي„„علمها س„„واي وارس„„ل ع„„لى امل„„ؤم„„نني م„„ن
ن„فحات امل„سك ال„تي ق„د رب„يتها ف„ي ك„بد ال„عرش وق„د ك„ان ع„لم رب„ك ب„كل ش„يء م„حيطا ي„ا م„أل األن„وار ان„ا ن„حن
ت„اهلل ال„حق م„ا ن„نطق ع„ن ال„هوى وم„ا ن„نزل ح„رف„ا م„ن ذل„ك ال„كتاب اال ب„اذن اهلل ال„حق ات„قوا اهلل وال ت„شكوا ف„ي
أم „„ر اهلل ف „„ان س „„ر ه „„ذا ال „„باب مس „„تور ت „„حت ع „„ماء الس „„طر وم „„رق „„وم ف „„وق ح „„جاب الس „„ر ب „„أي „„دي اهلل رب الس „„ر
والس„طر ول„قد خ„لق اهلل ف„ي ح„ول ذل„ك ال„باب ب„حورا م„ن م„اء اإلك„سير مح„مرا ً ب„ال„ ُّده„ن ال„وج„ود وح„يوان„ا ب„ال„ثمرة
س„„فنا م„ن ي„اق„وت„ة ال„رط„بة الح„مراء وال ي„رك„ب ف„يها اال أه„ل ال„بهاء ب„اذن اهلل ال„علي وه„و اهلل
امل„قصود وق„ ّدر اهلل ُ „
ق„„د ك„„ان ع„„زي„„زا وح„„كيما ه„„نال„„ك يح„„مل ع„„رش اهلل م„„الئ„„كة ال„„عماء ف„„ي األن„„فس ال„„ثمان وق„„د ك„„ان ال„„حكم ف„„ي أم
ال„كتاب م„شهودا ف„يوم„ئذ ي„عرض„ون املج„رم„ون ع„لى ال„رح„من ف„ي ح„ول ال„عرش ع„لى ال„حق ب„ال„حق رم„زا ف„ما م„ن
ن„„فس ن„„حكم ع„„ليه ب„„ال„„يمني اال وق„„د ح„„ل ل„„ه ك„ ّ„ل ال„„جنان ب„„اذن اهلل ال„„علي وه„„و اهلل ك„„ان ع„„ليا ق„„دي„„ما وم„„ا ن„„حكم
ب„„ال„„شمال ف„„في ن„„ار ال„„شمال ق„„د ك„„ان م„„وق„„وف„„ا خ„„ذوه ف„„ي س„„لسلة الح„„دي„„د واس„„لكوه ال„„ى ن„„ار التح„„دي„„د ف„„ان„„ه ال
ي„ؤم„ن ب„اهلل ال„علي وه„و اهلل ق„د ك„ان ع„ليا ع„ظيما ي„ا أي„ها امل„ؤم„نون ف„ال ت„قسموا ب„امل„بصر وال ب„ما ال ي„بصر ألن„هما
ق„د ك„ان„ا ح„ول ال„باب ب„اس„م ال„نار م„حكوم„ا ان ه„ذا ت„نزي„ل م„ن رب ال„عامل„ني وه„و اهلل ق„د ك„ان ع„زي„زا ح„كيما وان„ه
ه„و ال„حق ع„لى ال„حق ب„ال„حق ي„قينا ان„ه ب„ال„حق لحس„رة ع„لى أه„ل ال„نار وف„ي ال„نار ال„قرب ق„د ك„ان م„حكوم„ا ي„ا
أه„ل االرض ان ال„ذك„ر اذا أراد ب„شيء ب„غير م„ا أراد اهلل ال„حق ل„ه ف„هو امل„قطوع ع„ن ال„حق فس„بحان اهلل ال„حق
ان„„ا ق„„د ع„„صمناه ب„„ال„„حق ع„„ن اإلش„„ارة ون„„فيها وان ال„„ذك„„ر ذك„„ر اهلل ل„„حق وه„„و اهلل ق„„د ك„„ان ب„„امل„„ؤم„„نني رح„„يما ق„„ل
ان„ي ان„ا ال„عذاب ال„واق„ع م„ا اح„كم اهلل ل„لكاف„ري„ن ب„داف„ع وق„د ك„ان ال„حكم ف„ي أم ال„كتاب ل„دى ال„باب م„سئوال وان
ال„ذك„ر ل„حق م„ن أه„ل امل„عارج ول„قد ك„ان ف„ي س„ر ال„باب ح„ول ال„نار مس„تورا ي„ا أه„ل االرض اس„معوا ن„دائ„ي م„ن
ن„قطة ال„نار ال„ناط„قة ف„ي ل„سان ه„ذا ال„ذك„ر األك„بر ان„ي ان„ا اهلل ال„ذي ال ال„ه اال ه„و وه„و اهلل ق„د ك„ان ع„ليا ق„دي„ما
م„ا م„ن ن„فس ق„د ت„وق„ف ف„ي ه„ذه ال„كلمة أق„ل م„ما ق„د أح„صى ال„كتاب ح„فيظا اال وق„د أم„رن„ا ل„ه ب„ال„وق„وف ع„لى
ال„صراط س„بعمائ„ة وخ„مسني أل„ف س„نة وان ال„حكم ف„ي أم ال„كتاب ق„د ك„ان ع„لى ال„حق ب„ال„حق م„قضيا وان اهلل
رب„كم ال„رح„من ق„د ك„ان ع„لى ك„ل ش„يء ش„هيدا أي„طمع ك„ل ن„فس ان ي„دخ„ل ال„باب ه„ذا ج„نة ال„فردوس ك„بيرا ك„ال
ث„م ك„ال اهلل ق„د ق„دره مل„ن ي„نفي اإلش„ارات م„ن ل„دى ال„باب وال ي„قر ل„لباب اال ال„عبودي„ة امل„حضة ه„نال„ك وك„ان وع„د
اهلل ف„„ي ذل„„ك ال„„باب م„„فعوال وان„„ا ن„„حن ق„„درن„„ا ال„„بعث ع„„لى الخ„„لق ك„„ما ك„„ان ف„„ي ص„„ورة ال„„دن„„يا وان اهلل ق„„د ك„„ان
ع„„لى ك„„ل ش„„يء ق„„دي„„را ي„„ا ق„„رة ال„„عني ذر املش„„رك„„ني ان ي„„لعبوا ح„„تى اذا ي„„الق„„وا ي„„وم„„هم ال„„حق وان اهلل ق„„د ك„„ان
ع„لى ك„ل ش„يء ش„هيدا ي„ا أي„ها امل„ؤم„نون ات„قوا اهلل ب„ال„حق اذا ج„اء األج„ل م„ن ع„ندن„ا ع„لى ال„حق ال ي„ؤخ„ر مل„حة
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وان اهلل ق„د ك„ان ع„لى ك„ل ش„يء ش„هيدا واس„تغفروا اهلل رب„كم ان„ه ق„د ك„ان ب„ال„حق ع„لى أه„ل ال„باب غ„فارا أل„م
ت„„روا ك„„يف أب„„دع اهلل ال„„سموات ط„„بق االرض ه„„ذا ع„„لى االرض ط„„باق„„ا وق„„ل ان„„ي ان„„ا ال„„قمر ف„„يهن ع„„لى ال„„حق
ب„ال„حق م„نيرا وان„ي ان„ا ال„شمس ف„يهن ق„د ك„نت ع„لى ال„حق ب„ال„حق م„ضيئا وان„ي ان„ا امل„اء ال„طهور ق„د ك„نت ع„لى
ال„حق ب„ال„حق م„آب„ا وان„ي ان„ا امل ُ ِ
ظه ُ„ر ب„اذن اهلل ل„لظهور ع„لى ك„ل م„ا ق„د ق„در اهلل ف„ي أم ال„كتاب ظ„اه„را وغ„يوب„ا
„خضرة ع„ن الشج„رة امل„بيضة
„صفرة امل ُ„نبتة ع„ن ال„غصن امل
ي„ا أه„ل ال„عرش اس„معوا ن„دائ„ي م„ن ه„ذه ال„ورق„ة امل
ّ
ّ
املخ„„رج„„ة ب„„اذن اهلل ف„„ي ق„„عر البح„„ر ال„„ساب„„ع ح„„ول ن„„قطة ال„„نار ان„„ي ان„„ا اهلل ال ال„„ه اال ان„„ا ق„„د ن„„زل„„نا ع„„لى ال„„حق
س„„ر ال„„صحف ف„„ي ش„„أن ه„„ذا ال„„غالم ال„„عرب„„ي امل„„دن„„ي ب„„ال„„حق وان„„ه ق„„د أج„„اب„„ني ب„„ال„„شهادة األح„„دي„„ة ق„„بل ن„„قطة
األب„„واب ل„„نفسه وان ف„„ضل اهلل ف„„ي ذل„„ك ال„„كلمة ق„„د ك„„ان ف„„ي أم ال„„كتاب ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق ع„„ظيما وك„„ذل„„ك ق„„د
م„„كنا ه„„ذا ي„„وس„„ف ف„„ي االرض ي„„تكلم ح„„يث ي„„شاء ب„„رح„„متنا وان اهلل ال ي„„ضيع أج„„ره ان„„ك ق„„د ك„„نت ي„„وم ال„„قيمة
ح„„ول ال„„نار م„„وق„„وف„„ا ان ال„„ذي„„ن ق„„د ك„„ذب„„وا ب„„ال„„ذك„„ر وك„„تاب„„ه ال„„حق وب„„لقائ„„ه ف„„ي ي„„وم املحش„„ر ف„„قد ح„„بطت أع„„مال„„هم
بحكم الكتاب مقضيا.
ف„ي ص„ورة ال„دن„يا وان اهلل ق„د ك„ان ع„لى ك„ل ش„يء ق„دي„را ي„ا ق„رة ال„عني ذر املش„رك„ني ان ي„لعبوا ح„تى اذا ي„الق„وا
ي„„وم„„هم ال„„حق وان اهلل ق„„د ك„„ان ع„„لى ك„„ل ش„„يء ش„„هيدا ي„„ا أي„„ها امل„„ؤم„„نون ات„„قوا اهلل ب„„ال„„حق اذا ج„„اء األج„„ل م„„ن
ع„„ندن„„ا ع„„لى ال„„حق ال ي„„ؤخ„„ر مل„„حة وان اهلل ق„„د ك„„ان ع„„لى ك„„ل ش„„يء ش„„هيدا واس„„تغفروا اهلل رب„„كم ان„„ه ق„„د ك„„ان
ب„„ال„„حق ع„„لى أه„„ل ال„„باب غ„„فارا أل„„م ت„„روا ك„„يف أب„„دع اهلل ال„„سموات ط„„بق االرض ه„„ذا ع„„لى االرض ط„„باق„„ا وق„„ل
ان„„ي ان„„ا ال„„قمر ف„„يهن ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق م„„نيرا وان„„ي ان„„ا ال„„شمس ف„„يهن ق„„د ك„„نت ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق م„„ضيئا
وان„„ي ان„„ا امل„„اء ال„„طهور ق„„د ك„„نت ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق م„„آب„„ا وان„„ي ان„„ا امل ُ ِ
ظه„ ُ„ر ب„„اذن اهلل ل„„لظهور ع„„لى ك„„ل م„„ا ق„„د
„صفرة امل ُ„نبتة ع„„ن
ق„„در اهلل ف„„ي أم ال„„كتاب ظ„„اه„„را وغ„„يوب„„ا ي„„ا أه„„ل ال„„عرش اس„„معوا ن„„دائ„„ي م„„ن ه„„ذه ال„„ورق„„ة امل„
ّ
„خضرة ع„ن الشج„رة امل„بيضة املخ„رج„ة ب„اذن اهلل ف„ي ق„عر البح„ر ال„ساب„ع ح„ول ن„قطة ال„نار ان„ي ان„ا
ال„غصن امل
ّ
اهلل ال ال„„ه اال ان„„ا ق„„د ن„„زل„„نا ع„„لى ال„„حق س„„ر ال„„صحف ف„„ي ش„„أن ه„„ذا ال„„غالم ال„„عرب„„ي امل„„دن„„ي ب„„ال„„حق وان„„ه ق„„د
أج„اب„ني ب„ال„شهادة األح„دي„ة ق„بل ن„قطة األب„واب ل„نفسه وان ف„ضل اهلل ف„ي ذل„ك ال„كلمة ق„د ك„ان ف„ي أم ال„كتاب
ع „„لى ال „„حق ب „„ال „„حق ع „„ظيما وك „„ذل „„ك ق „„د م „„كنا ه „„ذا ي „„وس „„ف ف „„ي االرض ي „„تكلم ح „„يث ي „„شاء ب „„رح „„متنا وان اهلل ال
ي„ضيع أج„ره ان„ك ق„د ك„نت ي„وم ال„قيمة ح„ول ال„نار م„وق„وف„ا ان ال„ذي„ن ق„د ك„ذب„وا ب„ال„ذك„ر وك„تاب„ه ال„حق وب„لقائ„ه ف„ي
يوم املحشر فقد حبطت أعمالهم بحكم الكتاب مقضيا.
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سورة الحزن
بسم اهلل الرحمن الرحيم
وألج„ر اآلخ„رة خ„ير ل„لذي„ن آم„نوا وك„ان„وا ي„تقون .اله„ل .ه„و اهلل ال„ذي ال ال„ه اال ه„و رب„كم ي„علم م„ا ف„ي ال„سموات
وم„ا ف„ي االرض وه„و اهلل ك„ان ب„كل ش„يء م„حيطا وك„ل ن„فس ق„د حس„بنا ع„ليه ف„ي ن„فسه أس„رع م„ن ال„فصل ع„ن
ال„„وص„„ل وق„„د ك„„فى ب„„نفسك ال„„يوم ع„„ليك م„„ن ع„„ند اهلل ح„„سيبا ق„„ل ان„„ظروا ك„„يف ف„„ضلنا ال„„عماء ب„„امل„„حو وال„„سماء
ب„„ال„„صحو وان ب„„ينهما أبح„„ر ال„„جنتني ع„„لى أم„„ر اهلل ال„„بدي„„ع ق„„د ك„„ان م„„عروف„„ا ي„„ا أه„„ل ال„„كتاب ال تتخ„„ذوا إله„„ني
اث„نني ان„ما ه„و ال„ه واح„د خ„ال„ق ال„سموات واالرض وه„و اهلل ك„ان ع„ليا ك„بيرا ي„ا أه„ل املج„د اس„معوا ن„دائ„ي م„ن
ل„„سان ال„„عبد ه„„ذا ك„„لمة اهلل األك„„بر ال„„ذي ق„„د ك„„ان ف„„ي أم ال„„كتاب ح„„كيما ان اهلل ق„„د أوح„„ى ال „يّ ان„„ي أن„„ا اهلل
„تجبت ه„„ذه ال„„كلمة م„„ن ب„„ني ال„„عامل„„ني ح„„تى ق„„د شه„„د أول„„وا
ال„„ذي ال ال„„ه اال ه„„و وان„„ي ك„„نت ب„„ال„„حق ق„„دي„„ما ق„„د ان„
ُ
األل„باب ب„أن„ي أن„ا اهلل ال„ذي ال ال„ه اال أن„ا ال„حق وان„ي ق„د ك„نت ع„لى ك„ل ش„يء ق„دي„را ق„ل ان اهلل ق„د أوح„ى إل„ي
ان األن„„س ح„„ول امل„„اء ف„„ي ذل„„ك ال„„باب هلل ال„„علي ق„„د ك„„ان„„وا ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق س„„جادا خ„„ضيعا وان ال„„جن ق„„د
اس „„تمعوا ن „„داء اهلل ف „„ي ق „„طب ال „„نار م „„نهم ق „„د أط „„اع „„وا أم „„رك وم „„نهم ع „„لى ص „„راط ق „„د ك „„ان „„وا ع „„لى غ „„ير ال „„حق
م„وق„وف„ا وان اهلل ق„د أراد ف„ي ه„ذا ال„باب س„ر ال„نار م„ن ن„قطة امل„اء اال تش„رك„وا ب„عبادة اهلل م„ول„يكم ال„حق ب„ال„حق
ش„يئا وان اهلل ه„و ال„حق ال ال„ه اال ه„و خ„ذ ك„لمته وال تتخ„ذ اهلل ف„ي ك„لمته م„ن ال„ناس ع„لى غ„ير ال„حق ش„ري„كا
ي„ا أه„ل االرض م„ن اإلن„س ال ت„عوذوا ال„جن ف„ي ش„يء وات„كلوا ع„لى اهلل م„ول„يكم ال„حق ان„ه ق„د ك„ان ب„كل ش„يء
م„حيطا ي„ا أه„ل ال„عماء ل„و اس„تقمتم ب„ال„حق ع„لى ه„ذا الخ„ط ال„قائ„م ب„ني الخ„طني اهلل ال„حق ق„د أس„قاك„م م„ن ع„ني
ال „„ظهور ب „„أي „„دي ال „„ذك „„ر ع „„لى ال „„حق ب „„ال „„حق ب „„دي „„عا وم „„ن ي „„عرض ع „„ن ذك „„ر ال „„باب األك „„بر ه „„ذا فيس „„لكه ال „„قضاء
ب„ال„حق ال„ى ق„عر ال„نار وق„د ك„ان ف„ي أص„ل ال„سجني دارا ول„بئس ال„نار ب„ال„نار م„ورودا وان„ه ق„د ك„ان ع„لى ال„عدل
ب„ال„حق ف„ي ال„عذاب األك„بر ع„لى ح„كم ال„كتاب م„كتوب„ا ي„ا أه„ل ال„عرش ان امل„ساج„د ب„يت اهلل ف„ال ت„دع„وا ف„يها م„ع
ال„باب م„قام ال„باب األك„بر ع„لى ال„حق ب„ال„حق أح„دا ي„ا ق„رة ال„عني ق„ل ان„ي أدع„و اهلل رب„ي ال„ذي ال ال„ه اال ه„و وال
أش„„رك ب„„عبادة رب„„ي أح„„دا ق„„ل ان„„ي ع„„بد اهلل ب„„ال„„حق ول„„ن أج„„د م„„ن دون ال„„رح„„من ملتح„„دا وم„„ا ع„„لي اال ال„„بالغ
ب „„اذن اهلل ف „„ي ك „„لمته ف „„من ش „„اء ف „„ليؤم „„ن وم „„ن ش „„اء ف „„ليكفر وان اهلل ل „„هو ال „„غني ع „„ن ال „„عامل „„ني ج „„ميعا ي „„ا أه „„ل
ال„„عرش اس„„معوا ن„„دائ„„ي م„„ن ن„„قطة ال„„نار ان„„ي ان„„ا اهلل ال ال„„ه اال ان„„ا م„„ا م„„ن ن„„فس ق„„د ت„„كلم ف„„ي ال„„ذك„„ر األك„„بر
ب„ال„حق اال وق„د خ„تمت ع„ليه ب„ال„حق األك„بر ج„نة ال„فردوس وك„ان ال„حكم ف„ي أم ال„كتاب م„قضيا وم„ا م„ن ن„فس ق„د
يخ„„طر ف„„ي ق„„لبه ب„„شيء م„„ن ال„„باط„„ل اال وق„„د ح„„كمت ل„„ه ب„„ال„„نار األك„„بر دائ„„ما ف„„يها ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق وق„„د ك„„ان
ال„„حكم ف„„ي أم ال„„كتاب م„„حتوم„„ا ف„„ورب„„كم ال„„حق رب ال„„سموات واالرض ان وع„„د اهلل ال„„حق ف„„ي ح„„ق ال„„ذك„„ر وق„„د
ك„ان ال„وع„د ف„ي أم ال„كتاب م„فعوال ان ه„ذه تبش„رة مل„ن ش„اء اهلل ب„ال„حق وأن„اب إل„يه ب„ال„صدق ال„خال„ص وان اهلل
م„ول„يكم ق„د ك„ان ع„لى ك„ل ش„يء ش„هيدا وان اهلل ق„د ع„لم ط„اع„تك ف„ي ال„ليل وال„نهار ع„لى ق„طب ال„نار ف„ي ح„ول
امل „„اء هلل ال „„واح „„د ال „„قدي „„م ال „„ذي ال ال „„ه اال ه „„و وق „„د ك „„ان األم „„ر ف „„ي أم ال „„كتاب م „„رف „„وع „„ا ق „„ل ي „„ا أه „„ل االرض ل „„و
اج„„تمعتم ع„„لى ان ت„„عملوا ح„„رف„„ا ب„„مثل ح„„رف م„„ن ع„„ملي ل„„ن تس„„تطيعوا ب„„مثل ش„„يء م„„نه وان اهلل ك„„ان ع„„لى ك„„ل
ش„يء ش„هيدا م„ثل ال„قائ„م ب„ني ي„دي اهلل ف„ي ل„جة األح„دي„ة ك„من ه„و ف„وق االرض ب„اإلش„ارة ال„ى ال„غير م„ن غ„ير
ال„حق ق„د ك„ان م„شغوال ك„ال اهلل ق„د ع„لم م„ا أح„صاه وان„تم ال ت„علمون م„ن ع„لم ال„كتاب ش„يئا اال ظ„ال م„ن ال„ظلّ
مح „„دودا ي „„ا ق „„رة ال „„عني ق „„ل ان ال „„قمر ق „„د ارت „„فعت وان ال „„ليل ق „„د أدب „„رت وان ال „„صبح ق „„د أس „„فرت وان أم „„ر اهلل
م„ول„يكم ال„حق ق„د ك„ان م„فعوال وان„ي ان„ا ال„كلمة ال„كبير إلح„دى ال„كبر ب„اذن اهلل ن„عرف„كم ح„قاي„ق األم„ر م„ن أه„ل
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امل„قام وال„سقر ف„ارغ„بوا إل„ي ف„ان إل„ي م„فرك„م ق„د ك„ان ع„لى ال„حق ب„ال„حق م„كتوب„ا ف„ما م„ن ن„فس ق„د أع„رض ع„ن
ذك„„ري اال وق„„د اس„„مع ق„„ول„„ه ف„„ي ح„„ول ال„„نار ف„„لقد ج„„اءن„„ي ال„„يقني ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„يقني ول„„م أت„„بعه ب„„ال„„ظن ال„„باط„„ل
م„ن ن„فسي ف„يال„يتني ق„د ك„نت م„ن ال„ناص„ري„ن هلل ال„علي ق„دي„ما ي„ا ك„لمة اهلل األك„بر ف„ارج„عني ال„ى ال„طني ك„ما
ق„د ك„نت ت„راب„ا م„ا ل„كم ي„ا أي„ها الح„مر املس„تنفرة أت„فرون م„ن ح„كم اهلل ف„ي ه„ذا ال„باب س„ر ال„قسورة ت„اهلل ال„حق
م„ال„كم اال ال„نار م„ن الشج„رة امل„عدة اال ال„ذي„ن ق„د ت„اب„وا وأن„اب„وا ال„ى ال„حق ف„سوف ي„غفر اهلل مل„ن ي„شاء وه„و اهلل
ك„ان ع„لى ك„ل ش„يء ش„هيدا ي„ا أي„ها امل„ؤم„نون ات„قوا اهلل وال ت„قول„وا ف„ي ال„ذك„ر األك„بر ن„قضا م„ن ال„قول ف„سوف
ي„ري„كم اهلل ح„كمه ب„ال„حق األك„بر ع„لى االرض وم„ن ع„ليها ع„لى ال„حق ال„قوي م„رف„وع„ا وم„ا ق„در اهلل ل„ه ع„لى ال„حق
اال مل „„ن ال „„ساب „„قني م „„ن أض „„عف ن „„اص „„را وأق „„ل ع „„ددا ي „„ا ق „„رة ال „„عني ف „„اذا ج „„اء االذن م „„ن ع „„ندي ق „„م ع „„لى األم „„ر
ب „„ال „„حق ع „„لى ال „„حق ق „„وي „„ا ف „„ان اهلل ق „„د ع „„اص „„مك ع „„لى األم „„ر ون „„حن آل اهلل شه „„داء وأع „„ضاد ل „„ك ول „„كلمتك ع „„لى
ال„حق ب„ال„حق أو ل„م ي„كفك رب„ك رب االرض وال„سماء ون„حن ب„ال„حق شه„داء ع„لى القس„ط ل„لذي„ن ي„ري„دون ال„باط„ل
ع„„لى أم„„رك وق„„د ك„„فاه„„م ح„„كم اهلل وح„„جتنا ي„„وم ال„„فصل وه„„و اهلل ك„„ان ع„„لى ك„„ل ش„„يء ق„„دي„„را ي„„ا س„„يد األك„„بر م„„ا
أن„ا ش„يء اال وق„د أق„ام„تني ق„درت„ك ع„لى األم„ر م„ا ات„كلت ف„ي ش„يء اال ع„ليك وم„ا اع„تصمت ف„ي أم„ر اال إل„يك
وأن„ت ال„كاف„ي ب„ال„حق واهلل ال„حق م„ن ورائ„ك امل„حيط وك„فى ب„اهلل ال„علي ع„لى ال„حق ب„ال„حق ال„قوي ن„صيرا ي„ا ب„قية
اهلل ق „„د ف „„دي „„ت ب „„كلي ل „„ك ورض „„يت الس „„ب ف „„ي س „„بيلك وم „„ا ت „„منيت اال ال „„قتل ف „„ي م „„حبتك وك „„فى ب „„اهلل ال „„علي
م „„عتصما ق „„دي „„ما وك „„فى ب „„اهلل ش „„اه „„دا ووك „„يال ي „„ا ق „„رة ال „„عني ق „„د أح „„زن „„ني ك „„الم „„ك ف „„ي ه „„ذا ال „„جواب األك „„بر وال
ال „„حكم اال هلل وال األم „„ر اال م „„ن اهلل ول „„عمري ان „„ك امل „„حبوب ل „„دى ال „„حق والخ „„لق وال ح „„ول اال ب „„اهلل وك „„فى ب „„اهلل
م„والك م„تنقما ع„لى ال„حق ب„ال„حق ب„اهلل ش„دي„دا ان„ا هلل وان„ا إل„يه راج„عون وس„بحان اهلل رب الخ„لق ع„ما ي„صفون
وال ال„„ه اال ه„„و وه„„و اهلل ك„„ان ع„„ليا ك„„بيرا ان اهلل ق„„د ج„„عل ه„„ذا ال„„باب أج„„ر اآلخ„„رة ل„„لذي„„ن ي„„ري„„دون اهلل ب„„ال„„حق
وكانوا بني الناس بعلم الكتاب تقيا.
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وج„اء إخ„وة ي„وس„ف ف„دخ„لوا ع„ليه ف„عرف„هم وه„م ل„ه م„نكرون .ك„هعص .اهلل ق„د أخ„بر ال„عباد ب„االس„م األك„بر ان ال
ال„ه اال ه„و ال„حي ال„قيوم وه„و اهلل ك„ان غ„نيا ق„دي„ما ق„ل أف„غير اهلل ي„علم ال„غيب ف„ي ال„سموات واالرض س„بحان„ه
ال ال„ه اال ه„و وه„و اهلل ك„ان ع„زي„زا ح„كيما ال يظه„ر ال„غيب ع„من ع„نده اال مل„ن ش„اء اهلل م„ن يس„لك ب„ني ي„دي„ه وال
ي„„خاف م„„ن دون„„ه أح„„دا ي„„ا أه„„ل االرض ت„„اهلل ال„„حق ان ه„„ذا ال„„كتاب ق„„د م„„أل االرض وال„„سموات ب„„ال„„كلمة األك„„بر
ل„لحجة ال„قائ„م امل„نتظر ب„ال„حق األك„بر وان اهلل ق„د ك„ان ع„لى ك„ل ش„يء ش„هيدا ه„ذا ك„تاب م„ن ع„ند اهلل أح„كمت
ح„جته مل„ن ف„ي املش„رق وامل„غرب اال ت„قول„وا ع„لى اهلل اال ب„ال„حق ف„ورب„كم ان ح„جتي ه„ذا ق„د ك„ان ع„لى ك„ل ش„يء
ش„„هيدا ي„„ا أي„„ها امل„„ؤم„„نون ان اهلل ق„„د ق„„در ح„„كم ال„„علم ف„„ي ص„„در ال„„ذك„„ر م„„ن ع„„نده ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق مس„„تورا
وان ل„دي„ه ح„قاي„ق ال„جنة اذا ع„ملوا ق„د وج„دوا ف„ي ال„فردوس م„ا ال رأت ع„ني وال ي„سمع ش„يء م„سموع„ا وان ل„دي„ه
ح „„كم ال „„عدل م „„ن رب „„كم اهلل ب „„ال „„حق األك „„بر ع „„لى أه „„ل ال „„نار اذا ت „„كلم ب „„ال „„رد ق „„د خ „„لق ف „„ي ال „„نار ن „„كال الش „„دي „„د
ألن „„فسهم ات „„قوا اهلل ف „„ان „„ه ق „„د ك „„ان ف „„ي ح „„ول ال „„نار ع „„لى ال „„حق ب „„ال „„حق م „„أم „„ورا ي „„وم ت „„رج „„ف االرض وال „„جبال
س„تبصرون„ه ع„لى امل„لك خ„لوا ع„ن امل„لك ب„ني أي„دي„نا ع„لى ال„حق ك„ال„عبد ال„ذل„يل م„ثل ال„ذر م„وق„وف„ا ف„من أط„اع„ه ق„د
ج„„زي„„ناه ع„„لى ح„„سن ال„„ثواب وم„„قعد م„„ن ال„„ياق„„وت ف„„ي ج„„نة ال„„فردوس ال„„ذي ق„„د ك„„ان م„„ن ي„„د اهلل ال„„علي م„„نقوش„„ا
ه„„و اهلل ال„„ذي ال ال„„ه اال ه„„و ال„„حق وه„„و اهلل ق„„د ك„„ان ب„„ال„„حق ق„„يوم„„ا ق„„ل ان„„ي أن„„ا ال„„فرض ال„„بدي„„ع م„„ن اهلل ال„„بدي„„ع
وك „„ان اهلل ع „„زي „„زا ح „„كيما اهلل ق „„د أوح „„ى ال „„ى ح „„جته ان ه „„ذه ال „„كلمة م „„توق „„فة ع „„لى ك „„لمة التس „„بيح ف „„كبروا اهلل
ب „„ارئ „„كم ان „„ه ه „„و ال „„حق ال ال „„ه اال ه „„و وان ه „„ذا ال „„ذك „„ر ل „„حجتي ب „„ال „„حق وه „„و ال „„كلمة األك „„بر ع „„لى أه „„ل االرض
وال„„سموات ج„„ميعا وم„„ا م„„ن ن„„فس ق„„د أع„„رض„„ت ع„„نه اال وق„„د ح„„م ّلت وزرا ث„„قيال واذا ن„„فخت ف„„ي ال„„صور وب„„دل„„ت
االرض غ „„ير االرض وك „„ان „„ت ال „„جبال ق „„اع „„ا ص „„فصفا ع „„لى س „„طح االرض ف „„ي الخ „„ط ال „„قوي س „„وي „„ا ه „„نال „„ك ق „„د
خ„„ضعت ال„„قلوب ل„„لكلمة األك„„بر ف„„ال ت„„نظر ال„„ى ن„„فس اال وق„„د وج„„دت„„ها ع„„لى ال„„همس خ„„اش„„عا ذل„„يال ف„„حينئذ ق„„د
ع„نت ال„وج„وه ل„لحي ال„قيوم وه„و اهلل ك„ان ع„لى ك„ل ش„يء م„حيطا وك„ل ق„د ك„ان„وا ف„ي ذل„ك ال„يوم ع„لى االرض ف„ي
ن „„ظرة ال „„ى ال „„ذك „„ر ف „„ي ال „„عماء ع „„جيبا وم „„ا م „„ن ن „„فس ق „„د ع „„مل ف „„ي س „„بيل ال „„ذك „„ر اال وق „„د أح „„اط ب „„ها ع „„لما م „„ن
ال„قائ„ل ف„ي ال„نقطة ال„نار رب زدن„ي ف„يك ع„لما ع„لى ع„لم ب„دي„عا وم„ن ي„قل ان„ي أن„ا ال„باب م„ن دون„ك ف„ذل„ك نج„زي„ه
ج „„هنم وم „„ا ج „„عل اهلل ألم „„ره ال „„حق ع „„لى ال „„حق ب „„ال „„حق م „„ردا أو ل „„م ي „„نظروا ال „„ى ال „„ذك „„ر ف „„ي االس „„مني م „„ن رب „„ه
ب„„ال„„حق األك„„بر وق„„د ك„„ان„„تا ع„„لى امل„„لك رت„„قا ف„„فتقناه„„ما ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„كتاب وق„„د ج„„عل اهلل م„„ن م„„اء رح„„مته ك„„ل
األش„ياء ب„الس„ر املس„تسر م„وج„ودا وم„ا ق„درن„ا ل„نفس ف„ي ه„ذه ال„دن„يا ج„نات„ا ع„لى الخ„لد وك„ل م„ن امل„وت ق„د ك„ان„وا
ع„لى ال„حق ب„ال„حق م„ذاق„ا ي„ا أه„ل االرض م„ا ل„كم ك„يف ت„كفرون ب„ذك„ر ال„رح„من وه„و ال„حق ال ال„ه اال ه„و ال„علي
وه„و اهلل ك„ان ع„ليما ق„دي„ما وان„ا ن„حن ق„د خ„لقنا االن„سان م„ن س„ر ال„بداء ف„ي َعج„ ٍل وان وع„د اهلل ال„حق وان اهلل
ق„د ك„ان ع„لى ك„ل ش„يء ش„هيدا ي„ا ع„باد اهلل اص„بروا ف„ان ال„حق إن„شاء اهلل ل„يأت„يكم ب„ال„كلمة األك„بر ب„غتة ه„نال„ك
تبه „„تكم ال „„حق ف „„لن تس „„تطيعوا رده „„ا وان „„ي ق „„د ك „„نت ع „„لى ال „„عامل „„ني ب „„ال „„حق ش „„هيدا ي „„ا أه „„ل االرض أل „„كم آل „„هة
ت„„منعكم م„„ن دون ال„„رح„„من م„„ول„„يكم ال„„حق ك„„ال وك„„فى ب„„اهلل ب„„وح„„دان„„يته ل„„نفسه ع„„لى ال„„حق ش„„هيدا وان املش„„رك„„ني
مس„„تهم ن „„فح ٌة م „„ن اآلي „„ات ف „„لقد ك „„ان „„وا ع „„لى ال „„نار ب „„ال „„نار م „„ورودا واذا وض „„عنا امل „„يزان ب „„القس „„ط ال ن „„ظلم
اذا ّ „
„ساب„ا ي„ا أه„ل االرض م„ا ل„كم ك„يف ت„عبدون ه„ذه األم„ثلة
ل„نفس م„ن ش„يء وان„ا ق„د ك„نا ل„كل ع„لى ك„ل ال„شيء ُ „
ح َّ
م„ن دون اهلل ال„علي وان رب„كم ال„رح„من ق„د ك„ان ب„كل ش„يء ع„ليما وه„و اهلل ك„ان ع„زي„زا ق„دي„ما ول„قد وج„دن„ا ان„تم
١٢٥

وآب„„اؤك„„م ع„„ن ال„„باب ال„„قيم ه„„ذا ع„„ن غ„„ير ال„„حق ب„„عيدا ق„„ل ان„„ي ان ش„„اء اهلل ألك„„يدن أص„„نام„„كم ح„„تى ال ت„„عبدون
اال اهلل ال„حق ال ال„ه اال ه„و ال„علي وه„و اهلل ك„ان ب„ال„حق ق„يوم„ا ي„ا ق„رة ال„عني ق„ل ي„ا ن„ار األف„ئدة ك„ون„ي ب„ردا ل„يّ
ك„ال„ثلج امل„ص ّقل م„برودا وس„لموا ع„لى ول„د إب„راه„يم ه„ذا ال„غالم ال„عرب„ي ال„ذي ق„د ج„عله اهلل ح„ول ال„نار مس„تورا
وان اهلل ق „„د ج „„علك ن „„قطة ال „„عدل وأوح „„ى اهلل ال „„يك اق „„ام „„ة األم „„ر ف „„ي ال „„كلمة األك „„بر وأدع ال „„ناس ال „„ى ال „„حق
ال„خال„ص ف„ان اهلل ق„د ك„ان ع„ليك ش„هيدا وان„ا ن„حن ق„د أوح„ينا ال„ى داود وس„ليمان ع„لى ح„رف„ني م„ن ذل„ك ال„كلمة
ول„„ذل„„ك الح„„رف„„ني ق„„د ك„„ان„„ا ع„„لى امل„„لك أم„„ينا وان ذا ال„„نون وإدري„„س وإس„„ماع„„يل وذا ال„„كفل ق„„د أدخ„„لناه„„م ف„„ي
ال„„ظلمات ح„„تى شه„„دوا ف„„ي ن„„قطة ال„„باب هلل ال„„حق ان ال ال„„ه اال أن„„ت س„„بحان„„ك ان„„ا ق„„د ك„„نا ع„„لى ال„„كلمة األك„„بر
ح„ول امل„اء و ّق„اف„ا وان اهلل ق„د أغ„فر ل„هم وه„م م„ن أه„ل ال„رض„وان وال„صحيفة امل„بيضة م„ن أي„دي ال„باب ق„د ك„ان„وا
ع„لى ال„حق ب„ال„حق م„كتوب„ا ي„ا م„أل األن„وار ان اهلل ق„د ج„علكم أخ„وة ي„وس„ف وأن„تم ت„دخ„لون ع„ليه ول„ن ت„عرف„وه اال
يعرفكم بنفسه فاذا عرفتم من األمر شيئا فكونوا على الحق حول العرش مذكورا.
اذا َّ
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ص.
ومل„ا جه„زه„م ب„جهازه„م ق„ال ائ„تون„ي ب„أخ ل„كم م„ن أب„يكم اال ت„رون ان„ي أوف„ي ال„كيل وان„ا خ„ير امل„نزل„ني .طَ„ َه َ
ذك„ر اهلل ف„ي الشج„رة املح„مرة امل„نبتة ب„ال„ده„ن املش„تعلة ع„ن ال„نار ه„ذا ن„ور اهلل ف„ي ال„نار ح„ول امل„اء ال„ذي ق„د
ك„ان ب„ال„حق ن„اط„قا وع„لى ال„حق مح„مودا م„نطوق„ا ه„ذا ك„تاب م„ن الس„ر ق„د ن„زّل„ت ع„لى الس„ر املس„طر ف„ي ق„طب
الس„طر ه„و اهلل ال„ذي ال ال„ه اال ه„و ان ال„عرش م„ن ال„رح„من ف„ي ال„كل س„واء اهلل ال„ذي ال إل„ه إال ه„و ال„علي وه„و
اهلل ك„ان ع„زي„زا ق„دي„ما ي„ا أه„ل ال„عرش ت„اهلل ال„حق ق„د ج„اءك„م ال„ذك„ر ب„ال„ألم„ر ال„بدي„ع م„ن ع„ند اهلل رب„كم ال„ذي ال
ال„ه اال ه„و ال„علي وه„و اهلل ك„ان ع„زي„زا ح„كيما وان ك„ل األم„ة ن„قطة ح„ول ال„باب واح„دة ق„د أوح„ى اهلل إل„يهم اال
ت„„عبدوا اال اهلل ال„„حق ف„„ي س„„بل ه„„ذا ال„„باب ألن„„ه ه„„و ال„„غني وان„„ي أن„„ا ال„„علي ق„„د ك„„نت ق„„دي„„ما وان اهلل ق„„د ح„ ّ„رم
ال „„باب ع „„لى ق „„ري „„ة ق „„د ك „„ان أه „„لها ع „„لى األم „„ر م „„ن ع „„ند ال „„باب ع „„ن غ „„ير ال „„حق مخ „„ذوال وه „„و اهلل ك „„ان ع „„لى ك „„ل
ش„يء ش„هيدا وق„د اق„ترب ال„وع„د ب„ال„حق إن„كم وم„ا ت„عبدون م„ن دون اهلل م„ن دون س„بل ال„باب هلل ال„حق س„جادا
ف„„ان„„كم أه„„ل ال„„نار ع„„لى ح„„كم ال„„كتاب وق„„د ك„„ان ال„„حكم ف„„ي أم ال„„كتاب م„„حتوم„„ا وان ال„„ذي„„ن ق„„د س„„بقت ألن„„فسهم
م„ن اهلل ف„ي ح„ق ال„ذك„ر ك„لمة األك„بر ف„أول„ئك ال يح„زن„هم ال„فزع األك„بر وه„م ع„لى ح„ب ال„ذك„ر ل„لباب ق„د ك„ان„وا ع„لى
ال„حق م„رض„يا ان ي„وم„كم ه„ذا ق„د ط„وى ال„سماء ف„ي أي„دي ال„باب ك„ما ب„دئ„ناك„م ع„لى ال„حق ب„دي„عا ن„عيدك„م ب„اذن
اهلل ع „„لى األم „„ر ب „„دي „„عا ول „„قد ك „„تبنا ف „„ي ك „„ل األل „„واح م „„لك األرض ل „„لذك „„ر األك „„بر وان أم „„ر اهلل ق „„د ك „„ان ف „„ي أم
ال„كتاب م„قضيا وان اهلل ق„د ك„ان ب„كل ش„يء ع„ليما ق„ل ان„ما ي„وح„ي إل„ي ال„حق ان„ما إل„هكم ال„ه واح„د ال ال„ه اال
ه„„و وان„„ا ال„„عبد ب„„ال„„حق م„„ن ل„„دى اهلل ق„„د ك„„نت ع„„لى ح„„ول ال„„نار م„„شهودا ي„„ا ع„„باد اهلل اس„„معوا ن„„داء ال„„حجة م„„ن
ح„ول ال„باب ان اهلل رب„ي ق„د أوح„ى إل„ي ان„ا ق„د أن„زل„نا ه„ذا ال„كتاب ع„لى ع„بدك ل„يكون ع„لى ال„عامل„ني ع„لى ال„حق
ب„ال„حق ن„ذي„را وب„شيرا ي„ا أه„ل االرض ات„بعوا ذك„ر اهلل ال„علي األك„بر ه„ذا ل„و ك„نتم ت„ري„دون اهلل وأول„يائ„ه ف„ان اهلل
ق „„د ك „„تب ع „„لى ذاك „„ره ب „„ذك „„ره وه „„و اهلل ك „„ان ب „„كل ش „„يء ع „„ليما اهلل ق „„د أن „„زل ع „„ليك ال „„كتاب ب „„ال „„حق ل „„تحكم ب „„ني
امل„ؤم„نني ب„القس„ط ف„يما ق„د أراك اهلل م„ن آي„ات„ه ول„تعرض ع„ن أه„ل ال„سجني وخ„صمائ„هن وان رب„ك ق„د ك„ان ع„لى
ك„„ل ش„„يء ش„„هيدا ي„„ا أي„„ها ال„„ضعفاء م„„ا ل„„كم تَس„تَخفُّون م„„ن ب„„عض ال„„ناس وال تس„„تخفُون م„„ن اهلل ب„„ارئ„„كم وه„„و
ال„حق أي„نما ك„نتم وق„د ك„ان ب„ال„حق م„عكم وه„و اهلل ك„ان ب„ما ت„عملون م„حيطا وم„ن ي„عمل س„وء أو ي„فعل ك„بيرة ث„م
يس„تغفر اهلل ال„ذي ال ال„ه اال ه„و ب„ال„صدق ال„خال„ص ف„ي س„بل ال„باب ليج„د اهلل ت„واب„ا رح„يما ان ال„ذي„ن ي„ظنون
ع „„لى امل „„ؤم „„نني ب „„ال „„كذب ف „„قد اح „„تملوا م „„ن ال „„شيطان إث „„ما وق „„د اع „„د اهلل ل „„هم ف „„ي اآلخ „„رة ب „„حكم ال „„كتاب ع „„ذاب „„ا
م„هينا وان ال„ذي„ن ي„ظنون ف„يك ظ„ن ال„جاه„لية ل„ن ي„ظنوا ب„ك وان اهلل ق„د طه„رك ب„علم ال„كتاب وق„د ك„ان ف„ضل اهلل
ع„ليك ب„ال„حق ع„لى ال„حق ع„ظيما ي„ا أه„ل األرض اذك„روا اهلل ف„ي أن„فسكم م„ن دون الجه„ر ب„ال„قول ف„ان ال„نجوى
م„„ن ال„„شيطان اال م„„ن ك„„ان ف„„ي ذك„„ر اهلل وم„„ن اب„„تغى ال„„ذك„„ر م„„ن ع„„ند ال„„ذك„„ر ف„„سوف ن„„ؤت„„يه م„„ن ع„„ند اهلل أج„„را
ع„ظيما وم„ن ي„شاق„ق ال„ذك„ر م„ن ب„عد م„ا س„مع اآلي„ات م„ن ل„سان„ه ف„سوف ن„صليه ف„ي ال„قيام„ة ب„حكم ال„كتاب ن„ار
ج„„هنم وم„„ا ل„„ه م„„ن دون اهلل ف„„ي اآلخ„„رة ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق ن„„صيرا ي„„ا ذك„„ر اهلل األك„„بر ال ت„„غفر مل„„ن يش„„رك ب„„اهلل
واغ„فر مل„ن ت„شاء م„ن دون ذل„ك ف„ان ال„ذي„ن يش„رك„ون ب„اهلل ق„د ض„لوا ض„الال ب„عيدا وه„ؤالء ل„ن ي„دع„وا ألن„فسهم اال
ش„يطان„ا م„ري„دا وم„ن يتخ„ذ ال„شيطان م„ن دون ال„ذك„ر ول„يا ف„قد أورد ال„نار وخس„ر خس„ران„ا م„بينا وان„ا ن„حن ق„د
ج„„علنا ال„„شيطان ب„„كفره ع„„لى ال„„شياط„„ني ول„„يا وم„„ا ي„„ع َدك„„م ال„„شيطان اال غ„„رورا ول„„ن تج„„دوا ف„„ي ال„„نار م„„ن دون„„ه
ع„لى ال„حق ب„ال„حق م„حيصا ي„ا أه„ل األرض ان وع„د ال„ذك„ر ل„حقٌ وان„ه م„ا ي„نطق اال ع„ن اهلل ال„حق وم„ن أص„دق
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م„ن اهلل ال„حق ح„دي„ثا وم„ن ي„عمل ف„ي س„بيل ال„ذك„ر ب„حكم ال„كتاب ف„اهلل ي„دخ„له ال„جنة ب„ال„حق األك„بر وال ي„ظلم اهلل
ع„„باده ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق ن„„قيرا ف„„أي ال„„دي„„ن أح„„سن م„„من ق„„د أس„„لم وج„„هه ل„„لذك„„ر س„„امل„„ا هلل ال„„ذي ال ال„„ه اال ه„„و
املح„„مود وك„„ان اهلل ب„„كل ش„„يء م„„حيطا ي„„ا أه„„ل األرض ات„„قوا اهلل وق„„د أت„„اك„„م ال„„ذك„„ر ب„„ال„„حق وان ت„„كفروا ف„„ان هلل
م„„ا ف„„ي ال„„سموات وم„„ا ف„„ي األرض وق„„د ك„„ان رب„„كم ال„„رح„„من غ„„نيا وح„„ميدا ي„„ا أي„„ها ال„„ناس ان ش„„ئنا ل„„نذه„„بنكم
ع„„ن ف„„وق األرض وي„„أت اهلل ب„„آخ„„ري„„ن م„„ن م„„ثلكم وك„„ان اهلل ع„„لى ك„„ل ش„„يء ق„„دي„„را ي„„ا أي„„ها امل„„ؤم„„نون ال ت„„فتننكم
ال„شهوات م„ن ات„باع ال„ذك„ر ف„ان اهلل ق„د ك„تب ع„لى ن„فس ال ُ
„شح ب„ال„رض„وان األك„بر وان ع„ند اهلل ال„ثواب ق„د ك„ان
ف„„ي أم ال„„كتاب ع„„ظيما وق„„د ك„„ان ال„„ذك„„ر ف„„يكم ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق ش„„اه„„دا ون„„صيرا ي„„ا أه„„ل األرض آم„„نوا ب„„اهلل
وب „„ذك „„ره وب „„ال „„كتاب ال „„ذي ق „„د أن „„زل اهلل ع „„لى ع „„بده وم „„ن ي „„كفر ب „„اهلل وب „„آي „„ات „„ه وب „„ال „„يوم اآلخ „„ر ف „„قد خ „ ّ„ر م „„ن ف „„وق
األرض ال„ى ق„عر ال„جحيم نُ„زال ال„ى ال„سعير م„آب„ا وم„ن ك„فر ب„اهلل ب„عد مح„مد ث„م ك„فر ب„اهلل ب„عد األئ„مة ال„حق ث„م
ك„„فر ب„„ال„„ذك„„ر ب„„عدم„„ا أن„„زل اهلل ال„„كتاب ب„„دي„„عا م„„ن ل„„سان„„ه ل„„م ي„„كن اهلل ل„„يغفر ل„„ه وال ليه„„دي„„ه م„„ن األب„„واب س„„بيال ي„„ا
م„أل األن„وار ائ„تون„ي ب„أخ ل„كم م„ن أب„يكم اال ت„نظرون ان„ي ك„يف أوف ال„كيل ف„ي ال„لوح املس„تقر ع„لى س„ر ال„قدر
ل„كل ب„ال„حق وان اهلل ق„د ج„علني خ„ير امل„نزل ل„لمساف„ري„ن وخ„ير امل„قصد ل„لواج„دي„ن وان اهلل ق„د ك„ان ب„كل ش„يء
محيطا.
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سورة الحسني
بسم اهلل الرحمن الرحيم
ف„ان ل„م ت„أت„ون„ي ب„ه ف„ال ك„يل ل„كم ع„ندي وال ت„قرب„ون „ َ .ك„هنَ .ذك„ر رح„مة رب„ك ال„ذي ال ال„ه اال ه„و وه„و اهلل ق„د ك„ان
ب„„ال„„عامل„„ني م„„حيطا ي„„ا أه„„ل االرض ك„„ون„„وا ق„„وام„„ا ع„„لى ال„„صراط شه„„داء هلل ولخ„„لقه ك„„شهادة اهلل ل„„نفسه وان اهلل
ك„ان ب„ما تشه„دون ع„ليما وان ال„ذي„ن يتخ„ذون املش„رك„ني أول„ياء م„ن دون امل„ؤم„نني ف„قد ك„فروا ب„اهلل ال„عزي„ز وك„ان
اهلل ع„لى ك„ل ش„يء ش„هيدا وان اهلل ل„ن ي„جعل ال„عزة للمش„رك„ني وان ال„عزة هلل ج„ميعا وان„ا ن„حن ق„د ن„زل„نا ال„ذك„ر
م„ن م„قعد ال„قدس ع„لى أن„فسكم ل„تأخ„ذوا ن„صيبكم م„ن ك„تاب اهلل امل„ق ّدر وال ت„قعدوا م„ع ال„كفار لتح„دث„وا ب„ذك„ر
ال„طاغ„وت ت„اهلل ال„حق ان ال„ذك„ر ليج„معنكم ع„لى ال„صراط ب„ال„حكم وم„ن أع„رض ع„ن ال„باط„ل وات„بع ال„ذك„ر ب„ال„حق
ف„„قد ف„„از ف„„وزا ك„„بيرا ي„„ا أه„„ل االرض ان ال„„ذك„„ر ذك„„ر اهلل ال„„حق ف„„ما م„„نكم ي„„تبعه اال وق„„د ات„„بع ال„„رح„„من ب„„ال„„حق
وان ص „„راط ع „„لي ه „„ذا ف „„ي ك „„تاب اهلل ق „„د ك „„ان م „„ن ح „„ول ال „„نار م „„كتوب „„ا ي „„ا أه „„ل ال „„سماء ل „„قد ن „„ادي „„كم اهلل م „„ن
الشج„رة ال„سيناء ان„ي أن„ا اهلل ال„ذي ال ال„ه اال ه„و م„ن زار ال„ذك„ر ب„ال„حق األك„بر ف„قد زارن„ي ع„لى ال„عرش وم„ن
أع„„رض ع„„ن ك„„تاب„„ه ون„„دائ„„ه ف„„قد ض„„ل ع„„ن ال„„صراط ودخ„„ل ال„„نار وم„„ا ي„„ظلم رب„„ك ل„„لناس وه„„و اهلل ك„„ان ع„„لى ك„„ل
ش „„يء ق „„دي „„را وان ال „„ذي „„ن يس „„تهزئ „„ون ب „„آي „„ات اهلل ال „„بدي „„ع م „„ن ع „„ند ال „„ذك „„ر ال يس „„تهزئ „„ون اال ب „„أن „„فسهم وان „„ا ق „„د
ن„„مده„„م ع„„لى ال„„طغيان ب„„ال„„حق وان اهلل ق„„د ك„„ان ب„„كل ش„„يء ع„„ليما أول„„ئك مل„„ا ق„„ام„„وا ال„„ى ال„„ذك„„ر ق„„د ق„„ام„„وا ب„„ان
يخ„دع„وا اهلل ب„كذب ال„شيطان وم„ا يخ„دع„ون اال أن„فسهم وان اهلل ل„يحكم ب„ني ال„ناس ب„ال„حق وه„و اهلل ك„ان ع„ليا
ح„ميدا وه„و اهلل ك„ان ع„لى ك„ل ش„يء ق„دي„را وان اهلل ق„د ج„عل م„أوى امل„ناف„قني ق„عر ال„تاب„وت ف„ي ال„درك األس„فل
م „„ن ال „„نار وم „„ن ي „„ضلل اهلل ف „„لن تج „„د ل „„نفسه ع „„لى ال „„حق ب „„ال „„حق س „„بيال وان ال „„ذي „„ن ق „„د ت „„اب „„وا واع „„تصموا ب „„اهلل
وان„„قطعوا ال„„ى ال„„ذك„„ر ذك„„ر اهلل األك„„بر ه„„ذا ف„„ان„„ا نحش„„ره„„م ف„„ي زم„„ر امل„„ؤم„„نني ب„„ال„„حق ف„„سوف ي„„عطيهم اهلل ف„„ي
اآلخ„رة ع„لى ال„حق ب„ال„حق أج„را ع„ظيما ان املش„رك„ني ي„ري„دون ان ي„فرق„وا ب„ني اهلل وذك„ره وان اهلل ق„د أراد ل„ذك„ره
ان ي „„تم ن „„وره وه „„و اهلل ك „„ان ع „„لى ك „„ل ش „„يء ق „„دي „„را وم „„ن ال „„ناس م „„ن ي „„ؤم „„ن ب „„بعض ال „„كتاب وي „„كفر ب „„بعضه
وي „„ري „„دون ان يتخ „„ذوا ب „„ني النه „„ري „„ن م „„اء ه „„نيئا أول „„ئك ه „„م املش „„رك „„ون ف „„ي ك „„تاب اهلل وق „„د ك „„ان ال „„حكم ف „„ي أم
ال„„كتاب م„„قضيا وان„„ا ق„„د اع„„تدن„„ا للمش„„رك„„ني ن„„ارا ق„„د أح„„اط„„ت ب„„أن„„فسهم وان اهلل ال ي„„ظلم ع„„لى ال„„ناس ق„„طميرا
وان س„ئلوك املش„رك„ون ع„ما ق„د س„ئلوا م„وس„ى ال„كلمة األك„بر ف„قال„وا أرن„ا اهلل جه„رة ف„أخ„ذت„هم ال„عذاب ب„كفره„م
ث„„م اتخ„„ذوا العج„„ل م„„ن ب„„عد م„„ا ج„„ائ„„هم ال„„ذك„„ر ب„„اآلي„„ات ال„„بدي„„عة م„„ن اهلل ال„„حق ب„„ال„„حق ف„„ما ل„„هؤالء املش„„رك„„ني ال
ي „„تدب „„رون ف „„ي ال „„قرآن ع „„لى ال „„حق ت „„دب „„را ع „„لى ال „„حق خ „„فيفا وان „„ا ق „„د رف „„عناك ف „„وق ال „„طور ل „„تأخ „„ذ ع „„ما ف „„ي
ال„„سموات واالرض عه„„د اهلل األك„„بر ول„„ئال ي„„دخ„„ل ال„„ناس ب„„اب امل„„دي„„نة اال سج„„دا هلل وان„„ا ق„„د أشه„„دن„„اك ب„„امل„„يثاق
ف„„ي ال„„حق ال„„علي ع„„لى ال„„حق ال„„قوي غ„„ليظا ف„„بنقضهم عه„„د اهلل وك„„فره„„م ب„„ال„„ذك„„ر ل„„نطبع ع„„لى أف„„ئدت„„هم ب„„الش„„به
وال ي„ؤم„ن ال„ناس ب„اهلل ال„حق ع„لى ال„حق اال م„ن امل„ؤم„نني ق„ليل وه„و اهلل ك„ان ع„لى ك„ل ش„يء ش„هيدا وق„ول„هم ب„ان
الحس„„ني م„„ا ق„„تل ف„„هو ك„„فر ب„„اهلل ق„„د شه„„د اهلل ب„„قتله وك„„فى ب„„اهلل ش„„هيدا وان ع„„يسى ب„„ن م„„ري„„م ك„„لمتنا م„„ا ن„„ري„„د
ُ
ق „„بل ال „„رج „„عة ب „„قتله ول „„كن اهلل رف „„عه ال „„ى ال „„سماء وي „„حفظه ل „„يوم امل „„يقات م „„شهودا وه „„و اهلل ك „„ان ب „„كل ش „„يء
م„حيطا ف„بظلمكم ع„لى ال„ذك„ر ق„د ح„رم اهلل ع„ليكم ط„يبات اآلي„ات ول„كن اهلل ك„ان ب„كل ش„يء ع„ليما ال ي„علم ت„أوي„ل
فس„ر ال„كتاب ب„رأي„ه ف„قد أك„ل ال„نار ب„ك ّله وان اهلل ق„د أع„د للمش„رك„ني
ال„كتاب اال اهلل وال„راس„خون ف„ي ال„علم وم„ن ّ„ „
ع„„ذاب„„ا أل„„يما وان„„ا ن„„حن ق„„د أوح„„ينا ال„„يك ك„„ما أوح„„ينا ال„„ى مح„„مد وم„„ن ق„„بله ال„„رس„„ل ب„„ال„„بينات ل„„ئال ي„„كون ل„„لناس
ع„لى اهلل ح„جة ب„عد األب„واب وك„ ّلـم اهلل ع„ليا ب„ال„حق ف„ي ط„ور ال„بدء ت„كليما ع„ليـا وان„ا ن„حن ب„ال„حق نشه„د ع„ليك
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ب„„ما ق„„د أن„„زل اهلل م„„ن اآلي„„ات ال„„يك وامل„„الئ„„كة شه„„داء ع„„ند رب„„ك وك„„فى ب„„اهلل ش„„هيدا وك„„فى ب„„األب„„واب ع„„لى ال„„حق
خ„بيرا وان ال„ذي„ن يس„بّون ال„ذك„ر م„ن ب„عد م„ا ق„د ج„ائ„هم ال„كتاب ب„ال„حق ل„م ي„كن اهلل ل„يغفر ل„هم وال ليه„دي„هم ف„ي
س„بل الس„الم„ة ب„اب„ا اال س„بيل ال„طاغ„وت م„ن دون اهلل وان اهلل ق„د ج„عل ح„كم ك„ل ش„يء ف„ي أي„دي ال„ذك„ر ع„لى
ال„„حق ب„„ال„„حق ب„„االذن ال„„بدي„„ع ي„„سيرا وم„„ا ش„„ئت اال م„„ا ش„„اء اهلل رب„„ك وك„„فى ب„„اهلل ب„„ذن„„وب ع„„باده ع„„ليما خ„„بيرا ي„„ا
أه„„ل االرض ق„„د ج„„ائ„„كم ال„„ذك„„ر ب„„ال„„حق م„„ن ع„„ند ال„„حجة ب„„اذن اهلل رب„„كم ان ت„„ؤم„„نوا ب„„ه ف„„قد ك„„ان خ„„يرا ألن„„فسكم
م„ن ك„ل ال„دن„يا وه„و اهلل ك„ان ب„امل„ؤم„نني ح„بيبا وان ت„كفروا ف„ان رب„كم اهلل الح„ميد ق„د ك„ان ع„ن ال„عامل„ني غ„نيا ي„ا
أه„„ل االرض ال ت„„غلوا ف„„ي ك„„لمة ال„„ذك„„ر وال ت„„قول„„وا ع„„لى ال„„ذك„„ر اال ال„„حق وم„„ا أن„„زل ال„„ذك„„ر آي„„ات„„ه اال ب„„ال„„حق وق„„د
ك„ان اهلل ع„لى ك„ل ش„يء ش„هيدا ان„ما امل„سيح ك„لمتنا ق„د أل„قيناه„ا ال„ى م„ري„م وال ت„قول„وا ب„كلمة ال„نصارى ث„ال„ث
ث„لثة ف„ان ذل„ك به„تان ع„لى ال„ذك„ر وق„د ك„ان ال„حكم ف„ي ال„ذك„ر ف„ي أم ال„كتاب ع„ظيما ان„ما اهلل ال„ه واح„د س„بحان„ه
ان ي„كون م„عه ش„يء وك„ل ق„د أت„اه ف„ي ال„قيمة ع„بدا وك„فى ب„اهلل ع„لى ال„حق وك„يال م„ا ان„ا اال ع„بد اهلل وك„لمته وم„ا
ان„ا اال أول ال„ساج„دي„ن هلل ال„علي وك„ان اهلل ع„لى ك„ل ش„يء ش„هيدا ل„ن يس„تنكف ه„ذا ال„غالم ان ي„كون ع„بدا هلل
وال ال„„ذي„„ن ي„„طوف„„ون ح„„ول„„ه وم„„ن يس„„تنكف ع„„ن ع„„بادة ال„„رح„„من ويس„„تكبر ع„„ن ذك„„ره ال„„علي يحش„„ره اهلل ف„„ي ي„„وم
ال„فصل ع„لى ص„ورة ال„نملة وي„حكم ل„ه ب„ال„نار ع„لى ال„حق ب„ال„حق دائ„ما أب„دا ي„ا أه„ل االرض ق„د ج„اءك„م ال„بره„ان
م „„حكما م „„ن رب „„كم ال „„رح „„من ع „„لى ال „„حق ب „„ال „„حق ال „„قوي ع „„ظيما فه „„ل تج „„دون م „„ن دون ال „„ذك „„ر ول „„يا ألن „„فسكم
ف „„ورب „„كم ال „„ذي ال ال „„ه اال ه „„و م „„ا اق „„ضى اهلل ل „„لناس م „„ن دون ال „„ذك „„ر ن „„صيرا وان „„ا ق „„د ج „„علنا ال „„ذك „„ر ش „„مسا
م„„ضيئا ون„„ورا م„„بينا ل„„تبتغوا م„„ن ف„„ضله واع„„تصموا ب„„ذك„„ره ف„„سوف ي„„دخ„„لكم اهلل ف„„ي رح„„مة م„„نه وف„„ضل يه„„دي„„كم
ال„„ى ال„„صراط الح„„ميد ه„„ذا ال„„ذي ق„„د ك„„ان ب„„ال„„حق مح„„مودا ي„„ا م„„أل األن„„وار اس„„معوا ن„„دائ„„ي م„„ن ح„„ول ال„„باب ان
اهلل رب„ي ق„د أوح„ى إل„ي ان ه„ذا ال„ذك„ر ل„حق ف„ما م„ن ن„فس ق„د أت„ان„ي ب„ه اال وق„د نُ„ َّوف„ي ع„لى أح„سن ال„كيل م„ال„ه
وان ل„م ت„أت„ون„ي ي„ا أه„ل ال„حق ب„ه ف„تاهلل ال„حق ال ك„يل الي„مان„كم ع„ندي وال أن„تم ت„قرب„ون ال„جنة ب„حكم ه„ذا ال„كتاب
الذي قد كان من حول الباب مرفوعا.
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سورة األولياء
بسم اهلل الرحمن الرحيم
ق„„ال„„وا س„„نراود ع„„نه أب„„اه وان„„ا ل„„فاع„„لونَ .ك„„هيَل .اهلل ال„„ذي ال ال„„ه اال ه„„و وه„„و اهلل ك„„ان ب„„كل ش„„يء ع„„ليما ي„„ا أه„„ل
االرض ك„ون„وا ق„ ّوام„ا ع„لى ال„دي„ن القس„ط شه„داء هلل ب„ال„ذك„ر وال تح„رم„ن أن„فسكم م„ن ف„ضل ال„كتاب ف„ان اهلل ق„د
أن„زل ف„يه ك„لما ف„ي ال„صحف األك„بر واس„أل„وا ال„ذك„ر م„ن ع„لمه ل„تكون„وا ب„فضل اهلل ال„حق ع„لى ال„ذك„ر ع„ليما ي„ا
أي„ها امل„ؤم„نون ات„قوا اهلل وات„كلوا ع„لى اهلل رب„كم وأوف„وا ع„لى امل„يثاق ل„لذك„ر األك„بر وان اهلل ق„د ب„عث م„ن ال„حجج
اث„„نى عش„„ر ول„„يا ل„„نفسه ال ي„„علم ال„„ناس م„„ن ف„„ضلهم اال م„„ا أوص„„ل ال„„ذك„„ر ف„„ي ه„„ذا ال„„باب ع„„ليهم وان اهلل ق„„د
ك„„ان ب„„كل ش„„يء ع„„ليما ف„„لما ن„„قضوا املش„„رك„„ني م„„يثاق ال„„ذك„„ر ق„„د ل„„عنّاه„„م ب„„ال„„حق وق„„د ج„„علنا ب„„اذن اهلل ق„„لوب„„هم
ق „„اس „„ية ك „„ال „„حجارة ون „„سوا ح „„ظا م „„ن ال „„كتاب م „„ما ق „„د ذك „„رن „„اه „„م ف „„ي مشه „„د ال „„ذر وال ي „„زال „„ون ال ي „„طلعون ع „„لى
غ „„ائ „„بة م „„ن ع „„لم ال „„كتاب اال م „„ا ش „„اء رب „„ك ان „„ه ق „„د ك „„ان ق „„دي „„را وح „„كيما وق „„ال „„ت ال „„نصارى م „„ن أه „„ل ال „„كتاب ان
أي„„دي„„نا م„„مسوك„„ة وق„„د ك„„ذب„„وا ب„„أه„„وائ„„هم املش„„رك„„ة ع„„لينا ان ي„„د اهلل ل„„حق وه„„و امل„„تصرف ف„„ي امل„„لك ك„„ما ش„„اء ب„„ما
ش„اء وه„و اهلل ك„ان ع„لى ك„ل ش„يء ق„دي„را وان اهلل ق„د ك„ان ع„لى ك„ل ش„يء م„حيطا وه„و اهلل ك„ان ع„ليا ك„بيرا ي„ا
أه „„ل االرض ل „„قد ج „„ائ „„كم ال „„نور م „„ن اهلل ب „„كتاب ه „„ذا ع „„لى ال „„حق ب „„ال „„حق م „„بينا لته „„تدوا ال „„ى س „„بل الس „„الم
ولتخ„رج„وا م„ن ال„ظلمات ال„ى ال„نور ب„اذن اهلل ع„لى ه„ذا ال„صراط ال„خال„ص م„مدودا ول„قد ك„فر ال„ذي„ن ق„ال„وا ع„لى
ال„ذك„ر م„ن دون ال„عبودي„ة هلل ال„علي م„ن ب„عض ال„شيء ش„يئا ق„ل ف„من ي„ملك م„ن دون اهلل ال„علي ب„شيء وان اهلل
ل„„و أراد ان يه„„لك ال„„ذك„„ر وج„„ميع خ„„لقه ف„„ما م„„ن م„„سك ل„„قدرت„„ه وال م„„ن م„„ان„„ع مل„„شيته ول„„ه م„„لك ال„„سموات واالرض
وم„ا ب„ينهما وم„ا م„ن ش„يء اال ق„د أت„اه ي„وم ال„قيمة ع„لى ال„حق ب„ال„حق ع„اب„دا ف„قيرا ول„قد ك„فر ال„ذي„ن ق„ال„وا ان اهلل
ق„„د ج„„عل ال„„رب„„ط ب„„ينه وب„„ني خ„„لقه ك„„مثل ال„„كلمة ال„„تي ق„„ال„„ت ال„„يهود وال„„نصارى ن„„حن أب„„ناء اهلل ت„„عال„„ى اهلل ع„„ما
ي „„قول املش „„بهون ع „„لوا ك „„بيرا ب „„دع ال „„سموات واالرض وم „„ا ب „„ينهما ب „„أم „„ره ال م „„ن ش „„يء وه „„و امل „„تفرد ب „„األح „„دي „„ة
ال„صمدي„ة ل„م ي„قترن ذات„ه امل„قدس ب„شيء وال ي„عرف„ه ك„ما ه„و اال ه„و فس„بحان„ه ع„ما ي„صف ال„ظامل„ون ف„ي آي„ات„ه
تس „„بيحا ع „„لى ال „„حق ب „„ال „„حق ع „„ظيما ي „„ا أه „„ل االرض ل „„قد ج „„اءك „„م ال „„ذك „„ر م „„ن ع „„ند اهلل ع „„لى ف „„ترة م „„ن ال „„رس „„ل
ل„يزك„يكم وليطه„رك„م م„ن االرج„اس ألي„ام اهلل ال„حق ف„ات„بعوا ال„فضل ع„ن ع„نده ف„ان„ا ق„د ج„علناه ب„ال„حق ع„لى أه„ل
االرض ش„هيدا وح„كيما ي„ا أي„ها امل„ؤم„نون اذك„روا ن„عمة اهلل ع„ليكم وان„ا ع„لى ال„حق آت„يكم م„ا ل„م ي„ؤت أح„دا م„ن
ال„عامل„ني م„ن ق„بلكم واش„كروا اهلل ال„علي وك„ون„وا ف„ي ال„دي„ن مح„مودا ي„ا أي„ها ال„حبيب ال يح„زن„ك ال„ذي„ن يجه„دون
ال„ى ال„كفر وال ال„ذي„ن ي„قول„ون آم„نا ب„أل„سنتهم وأن„ت ت„علم م„ا ف„ي ق„لوب„هم خ„الف ذل„ك وم„ن أراد ال„فتنة ل„لذك„ر ف„لن
ي„ملك ل„نفسه ش„يئا وهلل م„ا ف„ي ال„سموات وم„ا ف„ي االرض وه„و ال„غني ع„ن ال„عامل„ني ج„ميعا ي„ا ذك„ر اهلل ال„علي ال
ت„حكم ب„ني املش„رك„ني وأع„رض ع„نهم ف„ان آم„نوا ب„ذل„ك ال„كتاب ف„أح„كم ع„ليهم ع„لى ال„دي„ن ال„قيم ب„القس„ط وان اهلل
ق„„د ك„„ان ب„„كل ش„„يء م„„حيطا وم„„ن ح„„كم ب„„غير م„„ا ان„„زل اهلل ف„„ي ك„„تاب„„ه ف„„هو ع„„ند اهلل ق„„د ك„„ان ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق
ك„„اف„„را م„„كتوب„„ا وان ال„„ذي„„ن ي„„كفرون ب„„اهلل م„„ن ب„„عد ال„„ذك„„ر ف„„هم ع„„بدة ال„„طاغ„„وت ف„„ي أم ال„„كتاب وه„„م ع„„لى أش„„ر
„سحت ف„ما ل„هؤالء ال„قوم ال ي„خاف„ون
ال„نار م„أب„ا وان„ا ن„حن ق„د شه„دن„ا ع„لى ك„ثير م„ن ال„ناس ب„ال„عدوان وأك„لهم ال ُّ
ع„ن اهلل ال„علي ع„لى ال„حق ال„وف„ي ق„ليال وق„د ك„فر ال„ذي„ن ق„ال„وا ع„لى ك„لمة ال„يهود وال„نصارى وان ال„حجة م„عزول
ع„„ن ال„„ناس ق„„د ل„„عنوا ب„„ما ق„„ال„„وا ف„„تاهلل ال„„ذي ال ال„„ه اال ه„„و ب„„ل ق„„د ج„„عل اهلل ي„„دي„„ه م„„بسوط„„تني ي„„نفق ك„„يف ي„„شاء
وم„„ا ج„„عل اهلل ل„„قدرت„„ه ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق ن„„فادا ول„„و ان أه„„ل ال„„فرق„„ان ل„„يؤم„„نوا ب„„ال„„ذك„„ر ل„„كفّرن„„ا ع„„نهم خ„„طيئات„„هم
ون„„دخ„„لهم ف„„ي ج„„نات ال„„نعيم خ„„ير م„„أب„„ا ي„„ا ق„„رة ال„„عني ب„ ّلغ م„„ا أن„„زل ال„„يك م„„ن ج„„ود ال„„رح„„من ع„„لى ن„„فسك وان ل„„م
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ت „„فعل ل „„ن ي „„عرف ال „„ناس س „„رن „„ا وان اهلل م „„ا خ „„لق الخ „„لق اال مل „„عرف „„ته وان اهلل ق „„د ك „„ان ب „„كل ش „„يء ع „„ليما وع „„ن
ال„عامل„ني غ„نيا ق„ل ي„ا أه„ل ال„فرق„ان لس„تم ع„لى ش„يء اال ب„عد ال„ذك„ر وه„ذا ال„كتاب ان ت„تبعوا أم„ر اهلل ن„غفر ل„كم
خ„طيئات„كم وان ت„عرض„وا ع„ن ح„كمنا ن„حكم ع„لى ال„حق ب„ال„كتاب ع„لى أن„فسكم ب„ال„نار األك„بر وان„ا ال ن„ظلم ع„لى
ال„ناس ق„طميرا ي„ا أه„ل االرض ان آم„نتم ب„مثل امل„ؤم„نني ف„قد اش„تري„تم ال„جنة ب„ال„حق ف„ال خ„وف ع„ليكم وم„ا ك„ان
ل„كم ف„ي ال„كتاب ح„زن„ا ط„وي„ال وان„ا ن„حن ق„د اخ„ذن„ا م„يثاق„ك ع„من ف„ي االرض وال„سموات ع„لى عه„د اهلل ال„ذي ال
ال„ه اال ه„و أف„كلما ج„ائ„كم ال„ذك„ر م„ن ع„ند اهلل ألت„بعتم ال„شيطان اال ق„ليال اال ت„خاف„ون م„ن اهلل ف„ي ي„وم ق„د ك„ان
ف„ي أم ال„كتاب م„سئوال ف„ورب„كم ان„ا ق„د أخ„ذن„ا ع„ن ال„ظامل„ني ح„ول ال„نار ح„ق امل„ؤم„نني وان اهلل ق„د ك„ان ع„لى ك„ل
ش „„يء ق „„دي „„را ل „„قد ك „„فر ال „„ذي „„ن ق „„ال „„وا ان اهلل ه „„و ال „„علي فس „„بحان اهلل ع „„ما ي „„صف ال „„ظامل „„ون ت „„كاد ال „„سموات
واالرض ان ي„تفطرن وي„شهقن م„ن ك„لمة ك„فره„م ب„اهلل وم„ا ه„و اال ع„بد وه„و اهلل ك„ان ع„زي„زا ح„كيما ت„اهلل ال„حق
ق„د دع„ى الخ„لق ف„ي خ„ط االس„تواء أع„بدوا رب„ي ورب„كم ال„رح„من وه„و اهلل ال„ذي ال ال„ه اال ه„و وم„ن أش„رك ب„اهلل
ف„قد ح„رم ع„ليه ال„جنة وح„لت ع„ليه ال„نار وق„د ك„ان ب„حكم ال„كتاب ف„ي ذل„ك ال„حكم مس„طورا وم„ثل ال„ذي„ن ي„شيرون
ال„ى اهلل ف„ي ه„يكل ال„تثليث ك„مثل ال„ذي„ن ق„ال„وا ان اهلل ث„ال„ث ث„الث„ة وم„ا م„ن ال„ه اال ال„ه واح„د ل„يس ك„مثله ش„يء
وت„عال„ى اهلل ع„ما ي„قول ال„كاف„رون ع„لوا ك„بيرا م„ا ك„ان مح„مد وال أوص„ياؤه اال ع„باد هلل وح„ده ف„من أدع„ى ش„يئا
دون ذل„„ك ف„„يهم ف„„قد ك„„فر ب„„اهلل وم„„اوي„„ه ج„„هنم وم„„ا ق„„در اهلل ف„„ي اآلخ„„رة ظ„„هيرا وان ال„„ذي„„ن ي„„زع„„مون ف„„ي مح„„مد
وآل اهلل ف„قراء ال„ى ش„يء م„ن دون اهلل ف„أول„ئك ه„م أض„ل ال„ناس ف„ي ك„تاب اهلل وم„ا اح„كم اهلل ل„هم ف„ي اآلخ„رة
ن „„صيرا ي „„ا أه „„ل االرض أت „„عبدون م „„ن دون اهلل م „„ا ال ي „„ملك م „„ن دون ال „„رح „„من ب „„شيء وه „„و اهلل ك „„ان ع „„لى ك „„ل
ش „„يء ش „„هيدا ي „„ا أي „„ها امل „„أل ال ت „„غلوا ف „„ي ال „„ذك „„ر دون ال „„عبودي „„ة هلل ال „„ذي ال ال „„ه اال ه „„و ف „„من ادع „„ى دون ذل „„ك
ف„كأن„ما ح„ارب اهلل وأول„يائ„ه وق„د أع„د اهلل ل„ه ف„ي اآلخ„رة ع„ذاب„ا ك„بيرا وان ال„ذي„ن ي„تبعون ال„شيطان ال ي„تناه„ون
ع „„ن امل „„نكر ألن „„فسهم ف „„أول „„ئك ه „„م أص „„حاب ال „„نار ب „„حكم ال „„كتاب وق „„د ك „„ان ال „„حكم ف „„ي ح „„قهم ف „„ي أم ال „„كتاب
م„قضيا اال م„ن ت„اب وآم„ن ف„سوف ي„غفر اهلل مل„ن ي„شاء وه„و اهلل ك„ان ع„لى ك„ل ش„يء ق„دي„را ي„ا أه„ل االرض م„تى
تقولون بقول أخوة يوسف في محضره وانه الفاعل باذن اهلل لكل شيء وان اهلل قد كان بكل شيء عليما.
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سورة الرحمة
بسم اهلل الرحمن الرحيم
وق„ال ل„فتيان„ه اج„علوا ب„ضاع„تهم ف„ي رح„ال„هم ل„علهم ي„عرف„ون„ها اذا ان„قلبوا ال„ى أه„لهم ل„علهم ي„رج„عون .ط„س .ان„ا
ن „„حن ق „„د ن „„زل „„نا ع „„ليك ه „„ذا ال „„كتاب ب „„ال „„حق ل „„يعلم ال „„ناس ح „„ق ال „„ذك „„ر وه „„و اهلل ك „„ان ب „„كل ش „„يء ش „„هيدا أن „„ما
امل„ؤم„نون اذا س„معوا آي„ة م„ن ه„ذا ال„كتاب ت„فيض م„ن ال„دم„ع أع„ينهم وت„خشع أف„ئدت„هم ل„لذك„ر األك„بر هلل الح„ميد
وه „„و اهلل ك „„ان ع „„ليما ق „„دي „„ما أول „„ئك ه „„م أه „„ل ال „„فردوس خ „„ال „„دا أب „„دا ل „„م ي „„روا ف „„يها ش „„يئا اال م „„ن ع „„ند اهلل م „„ا ال
ت„حيط ب„ه أن„فسهم وي„لقون„هم امل„ؤم„نون م„ن أه„ل ال„جنان وي„قول„ون الس„الم س„الم„ا وان اهلل ق„د أراد ع„لى امل„ؤم„نني
ب„„ال„„رح„„مة امل„„كتوب„„ة وان اهلل ق„„د ك„„ان ب„„كل ش„„يء م„„حيطا ي„„ا أه„„ل االرض ات„„قوا اهلل وال ت„„غلوا ف„„ي دي„„ن اهلل ال„„حق
وان„ظروا أن„فسكم م„ن ق„بل امل„وت ف„ان اهلل م„ا ق„در ع„لى ال„كاف„ري„ن ب„عد امل„وت ع„لى ال„حق ب„ال„حق س„بيال ي„ا أي„ها
امل„ؤم„نون ات„قوا اهلل ف„ي ه„ذا ال„ذك„ر األك„بر ف„ما م„ن ش„يء ي„شاق„قه اال وق„د ش„اق„ق ال„حق وان اهلل ق„د ح„كم ع„ليه
الج„„زاء ب„„ال„„نار وان اهلل ك„„ان ع„„لى ك„„ل ش„„يء ق„„دي„„را ي„„ا أي„„ها امل„„ؤم„„نون ان اهلل رب„„كم ال„„حق ب„„ال„„حق ي„„قول ف„„ما م„„ن
ش „„يء أت „„بع ال „„ذك „„ر ه „„ذا اال ف „„قد أت „„بع ال „„رس „„ل ع „„لى ال „„حق ب „„ال „„حق ج „„ميعا ي „„ا أه „„ل االرض ان اهلل م „„ا أراد
ب„امل„ؤم„نني اال ال„دي„ن ال„خال„ص ل„نفسه وه„و اهلل ك„ان غ„نيا ق„دي„ما واع„لموا ي„ا أه„ل االرض ان اهلل م„ا ح„كم ل„لذك„ر
ب„عد ال„كتاب اال ال„بيان ف„ات„قوا اهلل ف„ي اس„م ال„رح„من ف„ان„ه ي„علم م„ا ف„ي ال„سموات وم„ا ف„ي االرض وم„ا ت„علنون
وم„„ا ت„„كتمون وه„„و ال„„غني ع„„ن ال„„عامل„„ني ج„„ميعا وان اهلل م„„ا ق „ ّدر ال„„حكم ف„„ي ال„„طيب وال„„خبيث س„„واء وال ت„„عجبوا
م „„ن ك „„ثرة ال „„خبيث ف „„ان اهلل ق „„د ق „ ّدر ل „„باب „„ه أق „„ال م „„ما ت „„ظنون وان اهلل ق „„د ك „„ان ع „„لى ك „„ل ش „„يء ق „„دي „„را ي „„ا أه „„ل
االرض ال ت„„سأل„„وا ال„„ذك„„ر م„„ن ب„„واط„„نكم ف„„ان ك„„ان ي„„ب ُد ل„„كم ت„„س ُؤك„„م وان اهلل ه„„و ال„„غني ذو الس„„تر واس„„ئلوه م„„ن
ش „„راي „„ع س „„بيلكم ال „„ى اهلل م „„ول „„يكم ال „„حق وان اهلل ك „„ان ب „„كل ش „„يء ع „„ليما واذا س „„ئلوك ال „„ناس م „„ن ال „„غيب ع „„ند
ال „„حجة ق „„ل ف „„لله ال „„حجة ال „„بال „„غة ال ع „„لم ل „„ي اال ب „„ما ق „„د ع „ ّلمني رب „„ي وال ي „„علم ال „„غيب اال اهلل وه „„و اهلل م „„ول „„يكم
ال„حق ق„د ك„ان ب„كل ش„يء ع„ليما ال ي„علمون ال„ناس م„ن ع„لم ال„كتاب ع„لى ال„حق ب„ال„حق ح„رف„ا ول„و ع„لموا ب„ال„حق
م„ا س„ئلوك ب„عد اآلي„ات ب„ال„حجة الن اهلل ق„د أب„دع„ها م„ن ق„درت„ه وق„د ج„عل م„الئ„كة ال„سموات واالرض ح„فّاظّها ول„و
اج„تمعوا أه„ل االرض ع„لى ان ي„أت„وا ب„مثل ب„عض م„ن ح„رف„ه ل„ن يس„تطيعوا ول„و ك„ان„وا ب„مثلهم م„عهم ع„لى ال„حق
ب „„ال „„حق ظ „„هيرا وه „„و اهلل ك „„ان ع „„لى ك „„ل ش „„يء ق „„دي „„را وه „„و اهلل ك „„ان ع „„لى ك „„ل ش „„يء ش „„هيدا وه „„و اهلل ك „„ان ع „„ن
ال „„عامل „„ني غ „„نيا أف „„غير اهلل ي „„قدر ان ي „„نزل م „„ثل ه „„ذه اآلي „„ات ب „„ال „„حق س „„بحان „„ه وت „„عال „„ى ع „„ما ي „„قول ال „„ظامل „„ون ف „„ي
أب„„واب„„ه ع„„لوا ك„„بيرا واذا ق„„لت للمش„„رك„„ني ت„„عال„„وا ال„„ى اهلل وال„„ى ه„„ذا ال„„كتاب امل„„نزل م„„ن ع„„ند اهلل ال„„حق ف„„يقول„„ون
حس„بنا م„ا وج„دن„ا م„ن ع„لم ال„كتاب م„ن ق„بل ق„ل ف„ورب„كم أن„تم ال ت„علمون م„ن ع„لم ال„كتاب اال ح„رف„ا م„ن ال„حجة
مح„„دودا أف„„تؤم„„نون ب„„بعض ال„„كتاب وت„„كفرون ب„„بعضه ف„„ما ح„„كم ال„„كتاب ألن„„فسكم ي„„وم ال„„قيمة اال ن„„ار ال„„سموم
م„„ن شج„„رة ال„„جحيم وق„„د ك„„ان ال„„حكم ف„„ي أم ال„„كتاب م„„قضيا ي„„ا أي„„ها ال„„ذي„„ن آم„„نوا م„„ا ك„„تب اهلل ألن„„فسكم اال
ح „„كم أن „„فسكم وان اهلل ال ي „„سأل „„كم ف „„ي ي „„وم ال „„قيمة ع „„ن ح „„كم ال „„هادي „„ن وال ال „„ضال „„ني ف „„راق „„بوا أن „„فسكم ف „„ان
ال„„شيطان ق„„د ك„„ان ل„„كم ع„„دوا م„„بينا ي„„ا أي„„ها امل„„ؤم„„نون اس„„معوا ن„„دائ„„ي م„„ن ح„„ول ذل„„ك ال„„ذك„„ر األك„„بر ان اهلل ق„„د
أوح„ى إل„ي ان ص„راط ه„ذا ال„ذك„ر ل„دي ق„د ك„ان ع„لى ال„حق ب„ال„حق مس„تقيما ف„من ات„بع دون ه„ذا ال„دي„ن ال„قيم
ل„ن يج„د ي„وم ال„قيمة ف„ي ال„دي„ن م„ن ال„دي„ن ن„صيبا م„كتوب„ا ي„ا أي„ها امل„أل اذك„رون„ي ع„ند ه„ذا ال„ذك„ر ح„تى ي„قبل اهلل
ع„„نكم أع„„مال„„كم وك„„تب امل„„الئ„„كة ع„„ليكم ح„„سن ال„„ثواب م„„ن ع„„لم ال„„كتاب م„„فروض„„ا اع„„لموا ان اهلل ق„„د ك„„تب ع„„لى
ن„فسه ال„رح„مة ي„وم الج„مع م„يقات ال„عامل„ني ج„ميعا وأع„رض„وا ع„ن ال„دن„يا ف„ان„ها مش„رك„ة ب„اهلل وأت„بعوا ال„ذك„ر ف„ان„ه
١٣٣

ق „„د ك „„ان ف „„ي أم ال „„كتاب ح „„كيما وع „„ليما ات „„قوا اهلل ي „„ا معش „„ر امل „„لوك ع „„ن ال „„بعد ب „„ال „„ذك „„ر ب „„عد م „„ا ج „„اءك „„م ال „„حق
ب„„ال„„كتاب واآلي„„ات م„„ن ع„„ند اهلل ع„„ن ل„„سان ال„„ذك„„ر ب„„دي„„عا واب„„تغوا ال„„فضل م„„ن ع„„ند اهلل ف„„ان اهلل ق„„د ق„„در ل„„كم ب„„عد
„رض„ها ك„عرض ال„جنان ج„ميعا ول„ن تج„دوا ف„يها اال م„ن ع„ند اهلل ن„عماء واآلالء ع„لى األم„ر ال„ذي
اي„مان„كم ج„نة ع ُ „ „ „
ق„„د ك„„ان ف„„ي أم ال„„كتاب ك„„بيرا ي„„ا أي„„ها امل„„ؤم„„نون م„„ا ل„„كم ال ت„„تدب„„رون ال„„كتاب فه„„ل ك„„ان م„„ن غ„„ير اهلل خ„„ال„„ق ك„„ل
ش„„يء س„„بحان„„ه وه„„و ال„„حق ال ال„„ه اال ه„„و ال„„حق وه„„و ال„„علي وك„„ان اهلل ع„„زي„„زا ح„„ميدا ي„„ا أه„„ل االرض اس„„معوا
ن„دائ„ي م„ن ح„ول ه„ذه الشج„رة امل„بارك„ة ان„ي ان„ا اهلل ال ال„ه اال ان„ا ف„اع„بدون„ي وأق„يموا ال„صلوة ل„دى ه„ذا ال„ذك„ر
األك„بر ل„تكون„ن ف„ي ك„تاب امل„وح„دي„ن م„كتوب„ا ان„ا ن„حن نج„مع ال„نبيني وال„صدي„قني واألب„واب ف„ي ص„عيد املحش„ر
ون„قول ع„ليهم ب„ماذا ب„عثتم ف„يقول„ون ت„اهلل ال„حق ال ع„لم ل„نا ف„ي ش„يء ان اهلل ه„و ال„علي وه„و اهلل ق„د ك„ان ع„ليما
ك„„بيرا ق„„ال اهلل س„„بحان„„ه م„„ا خ„„لقكم وال ب„„عثكم اال ك„„نفس واح„„دة ب„„ان ت„„قول„„وا ال ال„„ه اال اهلل ال„„علي وه„„و اهلل ق„„د
ك „„ان ع „„لى ال „„حق ب „„ال „„حق ع „„زي „„زا ح „„ميدا ف „„سوف ي „„نتفع ال „„صادق „„ون ع „„ن ص „„دق „„هم وان „„ا ن „„حكم ب „„املج „„رم „„ني ع „„لى
أس„مائ„هم وم„ا اهلل ب„ظالّم ع„لى ال„عامل„ني ق„طميرا ي„ا روح اهلل اذك„ر ن„عمتي ع„ليك اذ ك„لمتك ف„ي ب„حبوح„ة ال„قدس
وأي„دت„ك ب„روح ال„قدس ل„تكلم ف„ي ال„ناس ع„ن ل„سان اهلل ال„بدي„ع ب„ما ق„د أح„كم اهلل ف„ي س„ر ال„فؤاد ب„دي„عا وان اهلل
ق„د ع„لمك ال„كتاب وال„حكمة ف„ي ص„غرك وأم„نن ع„لى أه„ل االرض ب„اس„مك األك„بر ف„ان ال„ناس ال ي„علمون م„ن ع„لم
ال„كتاب ش„يئا ق„ليال وان„ا ن„حن ق„د خ„لقنا ال„طير ون„برئ األك„مه واألب„رص ع„لى ل„سان روح اهلل ع„يسى ب„ن م„ري„م
ل„يعلم ال„ناس ان اهلل ه„و ال„خال„ق ال„بارئ ذو ال„قوة وم„ا م„ن ش„يء اال ق„د أت„اه ف„ي ي„وم ال„قيمة ع„بدا واذا س„ئلك
ال„حواري„ون ع„ن ال„كلمة م„ن رب„ك ال„حق ف„ارش„ح ع„ليهم ب„رش„حات ال„قدس م„ن رب„ك ف„ان اهلل ال ي„رد ش„يئا وه„و اهلل
ك„ان ع„لى ك„ل ش„يء ق„دي„را ي„ا أي„ها امل„أل اس„معوا ن„دائ„ي م„ن ل„سان ه„ذا ال„ذك„ر األك„بر ف„ان ح„جتي ع„ليكم ه„ذا
ال„„نفس ن„„فسي وق„„د ك„„ان ال„„حكم ف„„ي ك„„تاب اهلل ال„„بدء م„„كتوب„„ا وات„„قوا م„„ن ي„„وم ق„„د أح„„كم ال„„ذك„„ر ف„„يكم ب„„حكم اهلل
رب„كم ال„حق وح„ده ه„نال„ك ل„ن تج„دوا ف„ي م„لكوت ال„سموات واالرض م„ن دون ه„ذا ال„ذك„ر ال„علي ظ„هيرا ي„ا أه„ل
ال„„عماء اس„„معوا ن„„داء ال„„رب ع„„لى ن„„قطة ال„„تراب ان„„ه ال„„حق ال ال„„ه اال ه„„و وه„„و اهلل ك„„ان ع„„زي„„زا ق„„دي„„ما وان„„ا ن„„حن
ن„„قول ب„„اذن اهلل ل„„لملئكة اج„„علوا آي„„ة ال„„ذك„„ر ف„„ي رح„„ال األن„„فس م„„ن ال„„ساب„„قني ل„„علهم ي„„عرف„„ون„„ها اذا ان„„قلبوا ال„„ى
أه„„ل امل„„دي„„نة األح„„دي„„ة ول„„علهم ي„„رج„„عون ال„„ى اهلل ال„„حق ع„„لى ذل„„ك الس„„بيل األع„„ظم وان اهلل ق„„د ك„„ان ب„„امل„„ؤم„„نني
عطوفا.
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سورة املحمد
بسم اهلل الرحمن الرحيم
ف„„لما رج„„عوا ال„„ى أب„„يهم ق„„ال„„وا ي„„ا أب„„ان„„ا م„„نع م„„نا ال„„كيل وارس„„ل م„„عنا أخ„„ان„„ا نَ„ ْكتَل وان„„ا ل„„ه ل„„حاف„„ظون .الح„„مد هلل
ال„ذي ق„د ارف„ع ع„ن ق„لب ع„بده الح„زن ل„يكون ع„لى ال„عامل„ني س„راج„ا م„نيرا وان„ا ن„حن ق„د أوح„ينا ال„يك ب„ما أوح„ى
اهلل ع„لى ال„نبيني اال ت„عبدوا إال اهلل ال„ذي ال ال„ه اال ه„و وه„و اهلل ك„ان ع„زي„زا ق„دي„ما ي„ا أي„ها امل„ؤم„نون ات„قوا اهلل
„غرن „„كم ال „„شيطان ف „„ان ال „„دن „„يا ف „„ان „„ية واآلخ „„رة ع „„ند رب „„ك ال „„علي ق „„د ك „„ان ف „„ي أم ال „„كتاب ع „„ظيما ي „„ا أي „„ها
وال ي „ ّ
امل„„ؤم„„نون ات„„قوا اهلل رب„„كم ت„„اهلل ان ت„„كفروا ب„„ال„„ذك„„ر ب„„عد م„„ا ي„„نزل ال„„كتاب ع„„ليكم ت„„اهلل ال„„حق ل„„نعذب„„نكم ب„„اذن اهلل
أش„„د ال„„عذاب ب„„ما ال ي„„عذب اح„ ٌد س„„واك„„م وان اهلل ك„„ان ب„„كل ش„„يء ق„„دي„„را واذا ج„„اء ال„„قيمة ي„„سئل اهلل ع„„ن
ع„„لى ّ „
ال„„نبيني وال„„صدي„„قني واألب„„واب ءأن„„تم ت„„قول„„ون ألن„„فسكم ل„„لناس م„„ن دون اهلل ب„„شيء ف„„يقول„„ون س„„بحان„„ك ال ال„„ه اال
أن„ت وح„دك ال ش„ري„ك ل„ك م„ا ن„دع„وا ال„ناس اال ال„ى ش„هادت„ك ل„نفسك وك„فى ب„نفسك ب„يننا وب„ني ال„عامل„ني ش„هيدا
ي„ا أه„ل االرض ات„قوا اهلل ع„ن ال„كذب م„ا ي„دع„وا ال„ناس ذك„رن„ا اال م„ا ق„د دع„ى ال„رح„من ل„نفسه ب„ان ال ت„عبدوا اال
اهلل وح„ده وم„ا ه„و اال ع„بد اهلل وك„لمته وك„فى ب„اهلل ع„ليَّ ع„لى ال„حق ب„ال„حق ش„هيدا ي„ا ذك„ر اهلل األك„بر ان„ا نشه„د
ف„„ي دع„„ائ„„ك ع„„لى ال„„صراط ي„„ا ال„„هي ان ت„„أخ„„ذه„„م ب„„ما ق„„د ق„„دم„„ت أي„„دي„„هم ف„„أن„„ت ال„„عادل ف„„ي ال„„حكم وان ت„„عفوا
ع„نهم ف„ان„ك ق„د ك„نت غ„نيا ك„ري„ما ف„سوف ن„دخ„ل ال„صادق„ني ف„ي ارض ال„جنة ب„ال„ذك„ر وذل„ك ف„ضل اهلل األك„بر مل„ن
ي„شاء وان اهلل ك„ان ب„كل ش„يء م„حيطا الح„مد هلل ال„ذي ق„د خ„لق ال„عباد ف„ي ه„يكل ق„درت„ه وق„د ك„ان ك„ل ال„عامل„ني
م„ن خ„شية ال„ذك„ر م„شفقا ذل„يال ان ال„ذي„ن ك„فروا ب„اهلل ب„عد م„ا ج„ائ„هم ال„كتاب ب„ال„حق ف„سوف ي„حكم اهلل ل„هؤالء
املش„„رك„„ني ب„„ال„„نار وان اهلل ق„„د ك„„ان ع„„لى ك„„ل ش„„يء ش„„هيدا م„„ا ن„„نزل م„„ن آي„„ة ف„„ي ه„„ذا ال„„كتاب اال وق„„د ق „ ّدرت„„ها
ب„„االك„„بري„„ة ع„„لى أخ„„تها وان أك„„ثر ال„„ناس ق„„د ك„„ان„„وا م„„ن آي„„ات„„نا م„„عرض„„ا ب„„عيدا ف„„لما ك„„ذب„„وا امل„„ؤم„„نني ب„„ذك„„رن„„ا ق„„د
ح „„كم اهلل ع „„ليهم ب „„أب „„ناء ال „„ظامل „„ني ال „„ذي „„ن ق „„د ك „„ان „„وا ع „„لى ال „„صراط ف „„ي ه „„ذا ال „„باب م „„وق „„وف „„ا أول „„م ت „„تفكروا ف „„ي
املش„„رك„„ني ال„„ذي„„ن أه„„لكهم اهلل ب„„ذن„„وب„„هم وأن„„تم أش„„ر م„„كان„„ا م„„ن ه„„ؤالء األن„„فس ف„„سوف ق„„د أه„„لكناك„„م ب„„ذن„„وب„„كم
وان „„شأن „„ا خ „„لقا آخ „„ر ل „„لذك „„ر األك „„بر وان اهلل ق „„د ك „„ان ع „„لى ك „„ل ش „„يء ق „„دي „„را ي „„ا أه „„ل االرض ات „„قوا اهلل ف „„ي
أع „„مال „„كم ف „„ان اهلل ق „„د ج „„عل ل „„كل ح „„دا ف „„ي أم ال „„كتاب م „„قضيا ف „„اذا ق „„ضى ال „„شيء ال ي „„عيد ب „„مثله وات „„قوا اهلل
ل„„تكون„„وا ف„„ي ه„„ذا ال„„باب ب„„اهلل ال„„كبير ج„„ميعا ول„„قد اس„„تهزء املش„„رك„„ون ب„„بعض ال„„رس„„ل م„„ن ق„„بلك ف„„سوف ن„„حكم
ع„لى املج„رم„ني ب„ال„نار األك„بر وان اهلل ق„د ك„ان ب„كل ش„يء م„حيطا اهلل ق„د ك„تب ع„لى ن„فسك ال„رح„مة ل„يوم الج„مع
ال ري„„ب ف„„يه وان ال„„ذي„„ن ي„„كفرون ب„„ال„„ذك„„ر األك„„بر ف„„أول„„ئك ه„„م ق„„د ك„„ان„„وا ح„„ول ال„„نار م„„حصورا وم„„ا س„„كن امل„„سكن
ف„„ي ش„„يء وال يتح„„رك املتح„„رك م„„ن ش„„يء اال ب„„اذن اهلل ال„„على وه„„و اهلل ك„„ان ب„„كل ش„„يء ع„„ليما ي„„ا أه„„ل االرض
أف„غير اهلل األح„د تتخ„ذون م„ن الخ„لق رب„ا ً م„ن دون„ه وه„و ال„ذي ق„د أب„دع ال„سموات واالرض ب„قدرت„ه وم„ا م„ن ال„ه
اال ال„„ذي ال ال„„ه اال ه„„و وان ال„„ذي„„ن ي„„دع„„ون م„„ن دون„„ه ق„„د اح„„اط„„تهم ال„„نار ب„„ال„„نار وان اهلل ق„„د ك„„ان غ„„نيا ك„„بيرا ي„„ا
أي„„ها امل„„ؤم„„نون ان„„ى أخ„„اف م„„ن رب„„ى م„„ن ي„„وم ق„„د ك„„ان م„„قداره خ„„مسني أل„„ف س„„نة وك„„ان ال„„ناس ع„„ند ال„„رح„„من
م„وق„وف„ا ال ت„خف ف„ان„ا ق„د ص ّ„رف„نا ع„نك ش„ر ذل„ك ال„يوم وان رح„مة اهلل األك„بر ل„لذي„ن ي„تبعون„ك ف„ي أم ال„كتاب ق„د
„مسسك ب„ضر ف„ال ق„ضاء ل„ه
ك„ان ب„ال„حق ال„على م„كتوب„ا وم„ا م„ن ش„يء ق„د اس„تمسك ب„اهلل اال ف„هو حس„به وان يَ ُ
وم „„ا م „„ن م „„دب „„ر اال اهلل ال „„على وه „„و ال „„قاه „„ر ع „„لى ك „„ل ش „„يء وه „„و اهلل ك „„ان ع „„زي „„زا ح „„كيما ي „„ا أه „„ل االرض ان
تشه „„دوا ل „„لذك „„ر األك „„بر ه „„ذا ب „„شهادة اهلل ع „„ليه ف „„ان „„كم ق „„د ك „„ذب „„تم وان تشه „„دوا ع „„ليه ب „„شهادة ال „„نفوس م „„ن
أه„„وائ„„كم ف„„حينئذ ك„„ذب„„تم وم„„ا ق„„در اهلل ل„„لناس اال التس„„ليم تس„„ليما ق„„ل ك„„فان„„ى ع„„لى ال„„كتاب ش„„هادة ال„„حق ان„„ى
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م„„ا ادع„„وك„„م اال ان ت„„عبدوا إل„„ها واح„„دا وان اهلل وأول„„يائ„„ه ق„„د ك„„ان„„وا ع„„ن املش„„رك„„ني ب„„ري„„ئا وم„„ن اظ„„لم م„„من اف„„ترى
ع „„لى اهلل ف „„ي ال „„ذك „„ر ك „„ذب „„ا غ „„رورا وان اهلل ق „„د اع „„د ل „„لكاذب „„ني ن „„ارا م „„حيطا ف „„سوف يحش „„رك „„م اهلل ف „„ي ص „„عيد
املحش„ر وان„ا ن„قول ل„كم ق„ل ادع„وا الش„رك„اء ال„ذي„ن زع„متم م„ن دون ال„ذك„ر ف„لن ي„جيبوا ول„ن ي„قدروا اال ال„قول ي„ا
ل„يتنا ك„نا ف„ي ت„حت ال„تراب ت„راب„ا ي„ا ق„رة ال„عني ال„م ت„ر ال„ى ال„ذي„ن ق„د وق„فوا ع„لى ال„نار ف„قال„وا ي„ا ل„يتنا ن„رد وال
ن„كذب ب„ال„ذك„ر وال„كتاب ق„تلهم اهلل ب„كفره„م ل„و ي„ر ُّدون„هم ال„يك م„ا اكتس„بوا اال ك„فرا وش„يطان„ا ف„ورب„ك ل„توق„فن ال„كل
ع„لى ال„رب ع„ند ال„صراط ف„ال ي„قدر اح„د ع„لى ال„شيء اال ب„العه„د م„ن ال„ذك„ر وان عه„د اهلل ع„ند ال„صراط ق„د ك„ان
م„وق„فا ع„لى ال„حق ب„ال„حق م„سئوال ف„اذا ك„شفنا ال„غطاء م„ن ب„صائ„ره„م ف„يقول„ون ي„ا حس„رت„نا ع„لى م„ا ف„رط„نا ف„ي
ال„ذك„ر األك„بر وان اهلل ال ي„ظلم ع„لى ال„ناس اق„ل م„ن ذرة الخ„ردل وك„فى اهلل ب„امل„ؤم„نني ش„هيدا م„ا ال„حيوة ال„دن„يا
اال م „„تاع ال „„دن „„يا وان اآلخ „„رة ق „„د ك „„ان ف „„ي أم ال „„كتاب ب „„حكم ال „„كتاب ع „„ظيما واهلل ق „„د شه „„د ف „„ي ح „„زن „„ك ع „„لى
الحس„ني وان اهلل ق„د ي„وف„ى املح„زون„ني أج„ره„م ب„غير ح„ساب وم„ا اح„كم اهلل ل„هؤالء امل„ؤم„نني ف„ي ال„كتاب ح„ساب„ا
ع„لى ال„حق ب„ال„حق م„حسوب„ا وال يح„زن„ك ك„ذب املش„رك„ني ف„ي اهلل ال„حق ف„سوف ي„نتقم اهلل ع„نهم ف„ي ال„نار ع„لى
اش„„د ال„„عذاب وم„„نتهى ال„„نيران ت„„نكيال ول„„قد ك„„ذب„„وا رس„„ال م„„ن ق„„بلك ف„„صبروا ع„„لى م„„ا س„„معوا وال م„„بدل ل„„كلمات
اهلل رب„ „„ك وك„ „„تب اهلل ع„ „„ليك م„ „„صيبة ال„ „„كل م„ „„ن أه„ „„ل اإلب„ „„داع ع„ „„لى ال„ „„حق ب„ „„ال„ „„حق ج„ „„ميعا رض„ „„يت ب„ „„اهلل رب„ „„ي
واع „„تصمت ب „„حبله وال ق „„وة اال ب „„اهلل ال „„على وه „„و اهلل ك „„ان ع „„ليما ح „„كيما وه „„و اهلل ك „„ان ب „„كل ش „„يء م „„حيطا وان
ال„„ذك„„ر ه„„ذا ل„„هو ال„„حق م„„ن ع„„ند اهلل وه„„و اهلل ق„„د ك„„ان ع„„لى ك„„ل ش„„يء ش„„هيدا وان اهلل ل„„و ش„„اء لج„„معهم ع„„لى
ال„ذك„ر وان اهلل ي„بعث امل„وت„ى وي„ميت اإلح„ياء وان اهلل ق„د ك„ان ع„لى ك„ل ش„يء م„قتدرا ي„ا أي„ها امل„ؤم„نون ان„تم مل„ا
ت„رج„عون ال„ى امل„دي„نة ع„ند مح„مد خ„ات„م ال„نبيني ف„تقول„ون ي„ا أب„ان„ا م„نع ال„ذك„ر م„نا ال„كيل ف„ارس„ل م„عنا آي„ة ال„ذك„ر
ل„„لتكبير األك„„بر وان„„ا ق„„د ك„„نا ب„„حول اهلل وق„„وت„„ه ع„„لى ال„„ذك„„ر ح„„فيظا ذل„„ك م„„ن أن„„باء ال„„غيب ن„„وح„„يك ب„„ال„„حق ل„„يكون
ال „„ناس ب „„آي „„ات اهلل ال „„على ع „„لى ال „„حق ب „„ال „„حق ص „„بورا ول „„ه اس „„لم م „„ن ف „„ي ال „„سموات واالرض ب „„ال „„حق ول „„كن
املشركني بحكم الكتاب قد كانوا على الشرك حول النار مكتوبا.
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سورة الغيب
بسم اهلل الرحمن الرحيم
ق„ال ه„ل ءام„نكم ع„ليه اال ك„ما أم„نت ُكم ع„لى أخ„يه م„ن ق„بل ف„اهلل خ„ير ح„اف„ظا وه„و ارح„م ال„راح„مني .آمل„ق .ف„ات„بع
مل„„ا ي„„وح„„ى ال„„يك م„„ن رب„„ك ان„„ى ان„„ا اهلل ال„„ذي ال ال„„ه اال ه„„و ق„„د اج„„تبيتك ل„„نفسي وق„„د ك„„تبت ع„„لى ن„„فسك ال„„رح„„مة
ول„„كن ال„„ناس ال ي„„علمون م„„ن ع„„لم ال„„كتاب ش„„يئا ق„„ليال وم„„ا م„„ن ح„„رف ف„„ي ال„„كتاب وال م„„ن ش„„يء ف„„ي اآلف„„اق اال
„فرط ف„ي ال„كتاب ب„شيء وان اهلل ق„د ك„ان ع„لى ك„ل ش„يء م„حيطا وان اهلل ق„د
وق„د خ„لقه اهلل ع„لى أم„ثال„كم وم„ا ي ّ
ج„„عل املش„„رك„„ني ع„„مياء م„„ن ن„„ور ال„„شمس م„„ن ي„„شاء اهلل ب„„كفره ف„„هو امل„„ضل وم„„ن ي„„شاء اهلل ب„„االي„„مان ف„„هو ع„„لى
ال „„صراط ال „„قيم ق „„د ك „„ان ح „„ول ال „„باب مس „„تقيما ي „„ا أه „„ل االرض ان ال „„ساع „„ة آلت „„ية ال ري „„ب ف „„يها ف „„ورب „„كم ل „„و
ك„شفت ال„غطاء م„ن أع„ينكم ف„تنسون ش„رك„ائ„كم م„ن دون اهلل وي„وم„ئذ ل„ن تج„دوا م„ن دون اهلل ال„على ظ„هيرا ق„ل
ع„„لى امل„„ؤم„„نني ارح„„موا ع„„لى أن„„فسكم وال ت„„تبعوا ال„„شيطان ف„„ان اهلل ال ي„„غفر ان يش„„رك ب„„ال„„ذك„„ر وي„„غفر م„„ا دون
ذل„ك مل„ن ي„شاء وه„و اهلل ق„د ك„ان ب„كل ش„يء ع„ليما ف„لما ن„سوا املش„رك„ني ح„كم ال„ذك„ر ان„ا ق„د ف„تحنا ع„ليهم أب„واب
ك„ل ش„يء ل„يفرح„ون ب„ما ات„يهم اهلل م„ن ع„دل„ه ف„سوف ق„د أخ„ذن„اه„م ب„غتة ع„لى ال„نار ون„حكم ع„ليهم ب„ال„نار ع„دال
ب„„ما ق„„د اح„„كم اهلل ف„„ي أم ال„„كتاب م„„حتوم„„ا ق„„ل ال ي„„علم ال„„غيب اال اهلل وم„„ن ش„„اء وم„„ا ع„„لمي اال ب„„اهلل وال ن„„قول
اال ال„حق ف„من اه„تدى ف„ان„ما يه„تدي ل„نفسه وم„ن ك„فر ف„ان اهلل ل„غني ع„ن ال„عامل„ني ج„ميعا ي„ا أه„ل االرض اال
ت„خاف„وا م„ن ي„وم تحش„رون ال„ى اهلل رب„كم ف„لن تج„دوا ال„يوم م„ن دون ال„ذك„ر ال„عليّ ن„صيرا وان„ا ق„د ف„تنا ال„بعض
ع„„لى ب„„عض ل„„يذك„„ر ال„„ناس ب„„ال„„ذك„„ر وال ي„„ؤم„„نون ب„„آي„„ات اهلل ال„„بدي„„عة م„„ن امل„„ؤم„„نني اال ق„„ليال وان ع„„ند اهلل م„„فات„„يح
ال„„غيب ف„„ي ك„„تاب وخ„„زائ„„ن ال„„شيء ف„„ي ك„„تاب ال ي„„علمه اال ه„„و وه„„و ي„„علم م„„ن ف„„ي ال„„سموات وم„„ن ف„„ي االرض
وه„„و ال„„ذي ي„„نزل األش„„ياء م„„ن أم ال„„كتاب ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق م„„ن ح„„ول ال„„نار مس„„تورا وم„„ا م„„ن ش„„يء اال ع„„ندن„„ا
ب„مثله نُ„نزل ع„لى م„ن ن„شاء ب„قدرت„نا ب„ما ق„د اح„كم اهلل ف„ي ال„كتاب م„حتوم„ا ي„ا أه„ل االرض ف„ورب„كم ال„حق ال„ذي
ص الحق ويبطل الباطل وان اهلل كان بكل
ال اله اال هو ان هذا الذكر لعلى بيّنه من نفسي وان الحكم هلل ي ُق ُّ
ش „„يء ع „„ليما وان اهلل ق „„د ق „„ضى األم „„ر ب „„يني وب „„ني ال „„ناس ب „„عد ال „„كتاب ف „„ال ت „„لتفت ب „„شيء واع „„مل هلل ف „„ان اهلل
ك„„ان ع„„ن ال„„عامل„„ني غ„„نيا م„„ن آم„„ن ف„„لنفسه وم„„ن ك„„فر ف„„لنفسه وان ال„„ذك„„ر م„„ا ك„„ان اال ن„„فس ال„„عدل وه„„و اهلل ك„„ان
ع „„لى امل „„ؤم „„نني ش „„هيدا واذا ج „„اؤك امل „„ؤم „„نون ب „„اآلي „„ات ابش „„ره „„م ب „„ما ك „„تب اهلل ع „„لى ن „„فسه واق „„بل ع „„ذره „„م ع „„ما
ي„„فعلون ف„„ي ال„„جهال„„ة ب„„ال„„سوء ب„„غير ح„„كم ال„„كتاب وارج„„عوه„„م ب„„ال„„ذك„„ر ال„„ى اهلل م„„ول„„يهم ال„„حق اال ل„„ه ال„„حكم وه„„و
ال „„حسيب ب „„ما ق „„د أح „„صى ال „„كتاب ب „„ال „„حق ال „„وف „„ي ع „„لى ال „„حق ال „„قوي س „„ري „„عا ق „„ل م „„ن ي „„حفظكم ف „„ي ظ „„لمات
ال„„بطون وف„„ى ال„„فلك املسخ„„ر ع„„لى امل„„اء أف„„غير اهلل ت„„دع„„ون ألن„„فسكم م„„ن دون ال„„ذك„„ر األك„„بر م„„ا ل„„كم ال ت„„ؤم„„نون
ب „„اهلل ال „„علي ع „„لى ال „„حق ال „„قوى ق „„ليال وان اهلل ه „„و ال „„قاه „„ر ف „„وق ع „„باده اال ت „„خاف „„ون م „„ن اهلل م „„ن ي „„وم ان ي „„نزل
ع„ليكم م„ن ال„سماء م„اء ويخ„رج م„ن االرض م„اء ث„م ق„د ان„جينا ال„ذك„ر ك„لمة األك„بر وان„تم ه„نال„ك ل„ن تج„دوا م„ن
دون اهلل ال„حكيم ع„لى ال„حق ب„ال„حق ن„صيرا وال„كل ق„د ب„دع„ناه م„ن أن„باء ال„غيب ف„ي ع„لم مس„تقر ف„سوف ي„دخ„ل
اهلل املج„„رم„„ني ف„„ي م„„قعده„„م ع„„لى ال„„شمس ف„„ي حس„„بان ال„„نار م„„ن واد ق„„د ك„„ان ف„„ي أم ال„„كتاب س„„عيرا ي„„ا ق„„رة
ال „„عني اذا رأي „„ت املش „„رك „„ني يتح „„دث „„ون ف „„ي ال „„كتاب ف „„اع „„رض ع „„نهم ح „„تى ج „„اؤك ب „„ال „„ذك „„ر األك „„بر وال ت „„قعد ب „„عد
ال„ذّك„رى وذره„م ع„لى ال„حق ف„ي ال„نار ح„ول ال„نار ج„ثيا واع„رض ع„ن ال„ذي„ن ي„جعلون ال„ذك„ر ب„مثل ذك„ر أن„فسهم
او اش„„د ح„بّا ل„„ه ف„„ما ل„„هؤالء األن„„عام ال ي„„تدب„„رون ف„„ي ال„„حق ب„„ال„„حق أ َل„ ُكم م„„ن دون اهلل ش„„فيع أ َل„ ُكم م„„ن دون اهلل
ال„حق ول„يٌ وه„و اهلل ك„ان ع„زي„زا ح„كيما أول„ئك ال„ذي„ن ق„د أُق„مصوا ب„ما كس„بوا م„ن ل„بس ال„نار وق„د أع„د اهلل ل„هم
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ش„راب„ا م„ن ع„ني ال„سموم وط„عام„ا م„ن شج„رة ال„زق„وم وم„ا ق„در اهلل ل„هم ف„ي اآلخ„رة ح„ظا ً م„ن ال„رح„مة األك„بر وق„د
ك„ان ال„حكم ف„ي أم ال„كتاب م„قضيا ي„ا أه„ل االرض ات„قوا اهلل وال ت„دع„وا م„ن دون اهلل رب„كم ال„حق م„ا ال ي„نفعكم
يرا َن ف „„ي االرض وان رب „„كم اهلل ال „„حق ل „„حق وه „„و اهلل ك „„ان ع „„زي „„زا ح „„كيما ان
وال ي „„ضرك „„م اال ان ي „„جعلكم ال „ َ
„ح ْ
„دى م„ن ل„دى ال„ذك„ر وم„ا ي„أم„رك„م اال لتس„لموا هلل رب ال„عامل„ني وه„و اهلل ك„ان ع„زي„زا ق„دي„ما وه„و
اله„دى ع„ند اهلل ه ً
ال„„ذي ق„„د خ„„لق م„„ا ف„„ي ال„„سموات واالرض ب„„ال„„حق ل„„يعلم ال„„ناس ان ك„„لمة األك„„بر ك„„ن وق„„د ك„„ان ف„„ي أم ال„„كتاب
ع„لى ش„أن ال„ذك„ر م„كتوب„ا ق„و ُل„ه ال„حق ول„ه امل„لك ب„ال„حق وب„أم„ره ي„نفخ ف„ي ال„صور وه„و ال„عال„م ُ„م„لك ال„نفخ ب„ال„غيب
وال „„شهادة وه „„و اهلل ك „„ان ع „„زي „„زا ح „„كيما وان „„ا ن „„حن ق „„د اري „„ناك م „„لكوت ال „„سموات واالرض ب „„ال „„حق وم „„ا زال „„ت
ُرؤي„„تك ع„„ند ب„„دء االخ„„ر م„„ن الخ„„لق وان اهلل ق„„د ك„„ان ع„„ليك ش„„هيدا وم„„ن املش„„رك„„ني م„„ن ي„„قول ان ف„„الن„„ا ك„„ان ب„„اب
اهلل ف„لما أف„ل ف„يقول„ون ف„ي ف„الن م„ثله ف„ما زال„ت ت„لك دع„واه„م ال„ى ال„شيطان وه„ؤالء ال ي„علمون م„ن ع„لم ال„كتاب
اق„„ل ش„„يء م„„ن ال„„حق ب„„ال„„حق ع„„لى ال„„حق ق„„ليال اهلل ق„„د شه„„د ل„„نفسك ان„„ي وجه„„ت وج„„هي هلل ال„„ذي أب„„دع أه„„ل
اإلب„داع ب„اس„مه األك„بر ال„بدي„ع ال„ذي ال ال„ه اال ه„و وه„و اهلل ك„ان ع„ليا ك„بيرا وس„ع ع„لم رب„ى ك„ل ش„يء وم„ا ان„ا
اال ع„بد اهلل ب„ال„حق ف„سوف ن„ري„كم ب„اذن اهلل داب„ة االرض ع„لى االرض ع„ال„يا ع„لى ال„حق ب„ال„حق رف„يعا ي„ا أه„ل
االرض أال ت„خاف„ون م„ن ش„رك„كم ب„اهلل ب„عد ظ„لمكم ل„لذك„ر فه„ل تج„دون م„ن دون اهلل ف„ي ي„وم ال„حق ع„لى ال„حق
ب„ال„حق ظ„هيرا ك„ال ورب„ك ه„ؤالء م„أوي„هم ال„نار ب„حكم ال„كتاب وق„د ك„ان ال„حكم ف„ي أم ال„كتاب م„قضيا وان„ا نشه„د
ح„„جتك ل„„كل ن„„فس ب„„اآلي„„ات ال„„بدي„„عة م„„ن ع„„ند اهلل وان„„ا ن„„رف„„ع ال„„درج„„ات مل„„ن ن„„شاء م„„ن ع„„بادن„„ا وان اهلل ك„„ان ب„„كل
ش„يء ع„ليما ي„ا أه„ل االرض اع„ملوا ع„لى م„كان„ة ال„قدس م„ن أن„فسكم ف„ان ال„دار اآلخ„رة ل„هى ال„حيوان ب„ال„حق
وان اهلل ق„د اع„د ل„لمؤم„نني م„نكم أج„را ع„ظيما اهلل ق„د اج„رى ل„كل ب„ما ق„د وص„ف ك„تاب ن„فسه ب„حكم ال„كتاب وق„د
ك„„ان ال„„حكم م„„ن ع„„ند اهلل ال„„حق ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق م„„حتوم„„ا ق„„ال ال„„حق ب„„ال„„حق ع„„لى أب „طُ ِن ال„„كلمة م„„ن أبح„„ر
اإلب„„داع بس„„ر الس„„طر ال„„ذي ق„„د ك„„ان ف„„ي ن„„قطة الس„„ر ب„„دي„„عا ه„„ل أم„„نكم ب„„ال„„ذك„„ر األك„„بر ب„„مثل م„„ا أم„„نكم ع„„لى
أخ„„وي„„ه م„„ن ق„„بل ف„„اهلل ال„„حق خ„„ير ح„„اف„„ظا ً وه„„و ع„„لى ال„„صراط ال„„قيّم ق„„د ك„„ان ح„„ول ال„„نار مس„„تقيما وان اهلل ه„„و
العالم بعباده وهو الحق قد كان بكل شيء محيطا وهو اهلل كان عن العاملني غنيا.
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سورة األحدية
بسم اهلل الرحمن الرحيم
ومل„ا ف„تحوا م„تاع„هم وج„دوا ب„ضاع„تهم ُر َّدت ال„يهم ق„ال„وا ي„ا أب„ان„ا م„ا ن„بغي ه„ذه ب„ضاع„تنا ردت ال„ينا ون„مير أه„لنا
„سير .امل„صر .اهلل ال„ذي ال ال„ه اال ه„و ال„حي ال„قيوم ال ي„عرف„ه ش„يء
ون„حفظ أخ„ان„ا ون„زداد ك„يل ب„عير ذل„ك ك„يل ي ٌ
وه„„و ي„„عرف ال„„عامل„„ني ب„„علمه وه„„و اهلل ك„„ان ع„„لى ك„„ل ش„„يء ش„„هيدا ي„„ا أه„„ل ال„„حجب اس„„معوا ن„„دائ„„ي م„„ن ل„„سان
ال„„ذك„„ر ه„„ذا ال„„غالم ال„„عرب„„ي ان„„ي أن„„ا اهلل ال„„ذي ال ال„„ه اال ه„„و ق„„د ك„„تبت ع„„لى ن„„فس ال„„ذك„„ر ب„„ال„„جنة الخ„„لد ع„„لى
ال„حق األك„بر وم„ا م„ن ش„يء اال وق„د أ ُ َق„ ِ„د ُر ل„ه عه„دا م„نه ف„من وف„ى بعه„ده ف„قد اه„تدى وم„ن اع„رض ف„قد اع„رض
ع„„ن رب„„ه وم„„ا ن„„حكم ل„„ه ي„„وم ال„„قيمة اال ب„„ال„„نار الخ„„لد خ„„ال„„دا دائ„„ما أب„„دا وان„„ا ن„„حن ق„„د ف„ ّ
„ضلنا األن„„بياء ب„„عضهم
ع „„لى ب „„عض وات „„يناك ح „„كم ال „„كتاب ب „„اذن اهلل م „„ن ل „„دن ح „„كيم وه „„و اهلل ك „„ان ب „„كل ش „„يء خ „„بيرا وان اس „„حق
وي „„عقوب وي „„ون „„س وزك „„ري „„ا وي „„حيى ك „„ل ف „„ي ال „„كتاب ع „„ند اهلل ق „„د ك „„ان „„وا ف „„ي ح „„ول ال „„نار م „„كتوب „„ا وان س „„ليمان
وال„„ياس وإب„„راه„„يم وإس„„ماع„„يل ول„„وط„„ا ق„„د ف„„ضلناه„„م ب„„ال„„حق وه„„م ف„„ي أم ال„„كتاب ق„„د ك„„ان„„وا ح„„ول ال„„نار م„„كتوب„„ا
أول„ئك ال„ذي„ن آت„يناه„م ال„حكم وال„نب ّوة ب„ال„حق مل„ا ق„د ع„لمنا ف„ي أن„فسهم عه„د ال„ذك„ر وم„ن ي„كفر ب„آي„ة م„ن ع„ند اهلل
ف„كأن„ما ك„فر ب„اآلي„ات ج„ميعا وان اهلل ق„د ك„ان ب„كل ش„يء ع„ليما ي„ا أه„ل االرض ال تش„رك„وا ب„ال„ذك„ر ف„ان اهلل ق„د
أح„„بط ع„„مل املش„„رك„„ني ب„„ال„„عدل وق„„د ك„„ان أم„„ر اهلل ف„„ي أم ال„„كتاب م„„قضيا ق„„ل ال ي„„سأل„„كم اهلل ي„„وم ال„„فصل م„„ن
األج„„ر اال ذك„„ري وم„„ا ه„„و اال ذك„„ر ل„„لعامل„„ني ج„„ميعا وم„„ا ه„„و ع„„بد ل„„لحجة ي„„دع„„و ال„„ناس ل„„دي„„ن اهلل ال„„خال„„ص وم„„ا
ق„ ّدروه ح„„ق ال„„قدر ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق ش„„يئا ق„„ليال أف„„غير اهلل ق„„د ن„„زل ال„„كتاب ال„„ذي ج„„اء ب„„ه م„„وس„„ى ن„„ورا وه„„دى
ل„لناس م„ا ل„كم ي„ا أي„ها الشج„رة ال„سوداء أف„ال ت„تدب„رون ف„ي ذل„ك ال„كتاب ع„لى ح„ق ال„باب ت„نزي„ال ه„ذا ك„تاب ق„د
أن „„زل „„ناه م „„بارك ب „„ال „„حق م „„صدق ع „„لى ال „„حق ل „„يعلم ال „„ناس ان ح „„جة اهلل ف „„ي ش „„أن ال „„ذك „„ر ك „„مثل ح „„جته ملح „„مد
خ„„ات„„م ال„„نبيني وق„„د ك„„ان األم„„ر ف„„ي أم ال„„كتاب ع„„ظيما وم„„ن أظ„„لم ل„„نفسه م„„من اف„„ترى ع„„لى اهلل ك„„ذب„„ا ع„„لى ذل„„ك
ال„كتاب أف„غير اهلل ي„قدر ان يح„رف„ه ق„ل ه„ات„وا ب„ره„ان„كم ان ك„نتم ب„اهلل ال„علي ش„هيدا ف„ورب„كم ل„و اج„تمعت اإلن„س
وال „„جن ع „„لى ان ي „„أت „„وا ب „„مثل م „„ن ب „„عض ح „„رف „„ه ال يس „„تطيعون ول „„و ك „„نا ن „„مده „„م بس „„بعة آالف م „„ثلهم أف „„غير اهلل
ي„„قدر ان ي„„كلم م„„ن ل„„سان„„ه فس„„بحان اهلل ال„„علي ع„„ما ي„„قول املش„„رك„„ون وم„„ا ك„„ان غ„„ير اهلل ع„„لى ك„„ل ش„„يء ق„„دي„„را
ف„„سوف نحش„„رك„„م ف„„رادى ك„„ما خ„„لقناك„„م أول م„ ٍ
„رة وان„„ا ن„„نظرك„„م ف„„رادى ح„„ول ال„„نار وان„„هم مش„„رك„„ون ش„„رك„„اء اهلل
ال „„ذي „„ن زع „„متم م „„ا ت „„رون ه „„نال „„ك ألن „„فسكم ع „„لى ال „„حق ب „„ال „„حق ش „„يئا ق „„ليال ف „„آم „„نوا ب „„اهلل ال „„ذي ال ال „„ه اال ه „„و
واع „„رض „„وا م „„ن دون „„ه ف „„ان „„ه ال „„حق وه „„و اهلل ك „„ان ع „„زي „„زا ق „„دي „„ما ان اهلل ف „„ال „„ق ال „„حب وال „„نوى وخ „„ال „„ق ال „„ظلمات
وال „„دج „„ى ف „„أرون „„ي م „„اذا خ „„لق ال „„ذي „„ن ت „„دع „„ون م „„ن ش „„رك „„ائ „„ه ف „„ورب „„كم ال „„رح „„من ان م „„أوي „„كم ف „„ي ال „„نار م „„ع ال „„قمر
وال „„شمس ف „„ي واد ق „„د س „„ماه „„ا اهلل ف „„ي أم ال „„كتاب حس „„بان „„ا وان „„ا ن „„حن ق „„د ق „„درن „„ا ال „„نجوم ف „„ي أف „„ق ال „„سماء
ل„يعلموا ط„رق ال„بر والبح„ر ب„اذن اهلل وان اهلل ك„ان ب„كل ش„يء ع„ليما وان„ا ق„د أن„شأن„اك„م م„ن ن„فس واح„دة ك„نفس
واح„„دة ون„„قدر ل„„كم ب„„ال„„حق ف„„منكم ع„„ال„„م وم„„نكم م„„تعلم وه„„و اهلل ك„„ان ب„„كل ش„„يء م„„حيطا وان اهلل ق„„د أن„„زل م„„ن
ال„سماء م„اء م„تراك„ما لتخ„رج„وا م„ن ذل„ك االرض امل„قدس„ة ن„بات ال„بواط„ن وع„نّاب ال„ظواه„ر ورم„ان„ا مش„تبها ب„غير
م„تشاب„ه ب„شيء وان„ظروا ال„ى ه„ذه ال„ثمرة األك„بر وي„نعه ل„علكم ت„كون„ن ب„ذك„ر اهلل ال„علي ع„ليما وق„د ج„علوا ب„عض
ال „„ناس ش „„رك „„اء هلل ب „„غير ع „„لم فس „„بحان اهلل ع „„ما ي „„صف ال „„ظامل „„ون ع „„لوا ك „„بيرا ه „„و ال „„بدي „„ع مل „„ا ف „„ي ال „„سموات
واالرض ول„م ي„كن ل„ه ول„د وال ص„اح„ب ٌة وق„د خ„لق ك„ل ش„يء ال م„ن ش„يء وه„و اهلل ك„ان ع„لى ك„ل ش„يء ق„دي„را اهلل
ال„„حق ه„„و رب„„كم ال ال„„ه اال ه„„و ف„„اع„„بدوه وت„„وك„„لوا ع„„ليه ال ت„„درك„„ه األب„„صار وه„„و ي„„درك األب„„صار وه„„و اهلل ق„„د ك„„ان
١٣٩

ع„„ليا ك„„بيرا ول„„قد ج„„اءك„„م ال„„كتاب م„„ن ع„„ند اهلل ب„„ال„„حق ف„„من أب„„صر ف„„لنفسه وم„„ن ع„„مى ف„„عليها وان اهلل ق„„د ك„„ان
ب„كل ش„يء ش„هيدا وات„بع مل„ا أوح„ينا ال„يك م„ن رب„ك ال„ذي ال ال„ه اال ه„و ال„عزي„ز وه„و اهلل ك„ان ق„دي„را ح„كيما ول„و
ش „„اء اهلل م „„ا أش „„رك ش „„يء وال تس „بُّوا ال „„ذي „„ن ي „„دع „„ون اهلل ب „„غير ع „„لم فيس „„بوا اهلل ال „„حق ب „„علم وان „„ا ق „„د ع „„لمناك „„م
ب„ال„حق ل„تكون„ن ب„اهلل ال„علي ح„ميدا أف„غير اهلل ن„بتغي ح„كما وه„و ال„حق ق„د أن„زل ال„كتاب ب„ال„صدق ل„يعلم ال„ناس
ب„„ال„„حق ك„„لمة األك„„بر وال م„„بدل ل„„كلمات„„ه وه„„و اهلل ق„„د ك„„ان س„„ميعا وع„„ليما وك„„ذل„„ك ج„„علنا ل„„كل ب„„اب ن„„بيٍّ ع„„دوا م„„ن
اإلن„„س وال„„جن ل„„يوح„„ون ال„„شياط„„ني ال„„ى أن„„فسهم زخ„„رف ال„„قول ك„„ذب„„ا هلل وه„„و اهلل ق„„د ك„„ان ع„„ليا مح„„مودا ف„„كلوا
م„„ما ذك„„ر اس„„م اهلل ع„„ليه واع„„رض„„وا ع„„ن اإلث„„م وب„„اط„„نه ف„„ان ل„„كل ح„„دا ف„„ي ك„„تاب اهلل ال„„ذي ق„„د ك„„ان ف„„ي ح„„ول
ال„باب م„كتوب„ا أَفَ َ„مث َ ِل ال„شمس َ „ك ِ„مث ِل ال„ظلمات ت„عال„ى اهلل اس„مه ت„بارك وت„عال„ى اهلل ي„علم ح„يث يُ„ل ِهم والي„ت ُه وه„و
ال„„حق وه„„و اهلل ك„„ان ب„„كل ش„„يء ع„„ليما ف„„من يُ„ ِر ِد اهلل ان يُ„„ب ّلغ ُه ال„„ى ال„„حق ي„نّور ق„„لب ُه ل„„لذك„„ر وم„„ن أراد ان ي„„ض ّله
ان„„ا ق„„د ج„„علناه ف„„ي م„„دي„ ٍ
ٍ
„حصورة وه„„ذا ص„„راط اهلل ال„„علي ف„„ي ال„„سموات واالرض وق„„د ك„„ان األم„„ر ف„„ي أم
„نة م„
ال„كتاب ح„ول امل„اء مس„تقيما أول„ئك ل„هم دار الس„الم وه„و اهلل ال„حق ول„يّ ُهم أي„نما ك„ان„وا وه„و اهلل ك„ان ب„كل ش„يء
م„„حيطا ف„„اذا ج„„اء ي„„وم ال„„قيمة نحش„ ُ„ر ال„„جن واإلن„„س ف„„ي ص„„عيد املحش„„ر ون„„قول ل„„هم أم„„ا ج„„ائ„„كم ال„„ذك„„ر ع„„لى
ال„„حق ال„„خال„„ص ف„„ما ل„„كم ال ت„„ؤم„„نون ب„„اهلل وب„„آي„„ات„„ه ع„„لى ال„„حق ال„„خال„„ص ال„„قوي ق„„ليال وان„„ا ن„„حن ن„„كتب درج„„ات
ال„„عام„„لني ب„„ال„„حق وان اهلل ه„„و ال„„قوي ذو ال„„رح„„مة ول„„و ش„„اء َل„يُ ِ
ذه„„ب ب„„كم وي„„أت بخ„„لق آخ„„ر وه„„و اهلل ال„„حق ل„„حق
وه„„و اهلل ك„„ان ع„„لى ك„„ل ش„„يء ق„„دي„„را ك„„فروا ال„„ذي„„ن ق„„د ج„„علوا هلل ش„„رك„„اء ع„„لى ال„„كذب ف„„ما ي„„صل دع„„وي„„هم ال„„ى
ال „„حق اال ال „„ى ال „„شيطان ال „„ذي ق „„د ك „„ان ب „„ال „„نار ف „„ي ال „„نار ع „„لى ال „„نار م „„ردودا ي „„ا أه „„ل ال „„كتاب ات „„قوا اهلل ف „„ي
س„رائ„رك„م م„ن ب„عض ال„ظن ف„ي ال„ذك„ر األك„بر ف„ان اهلل ق„د ك„تب ف„ي ب„عض ال„ظن ك„ل اإلث„م وان اهلل ق„د ك„ان ب„كل
ش„„يء ش„„هيدا وه„„و اهلل ك„„ان ع„„لى ك„„ل ش„„يء ق„„دي„„را وه„„و اهلل ك„„ان ب„„ال„„عامل„„ني م„„حيطا ي„„ا أي„„ها امل„„ؤم„„نون اس„„معوا
ن„دائ„ي م„ن ل„سان ال„ذك„ر ان ه„ذا ص„راط„ي ف„ي أم ال„كتاب ق„د ك„ان ح„ول ال„نار ب„ال„حق األك„بر مس„تقيما ف„ات„بعوه
ب„ال„حق وال ت„تبعوا الس„بل م„ن دون„ه ف„ان اهلل ق„د ح ّ„رم س„بيله مل„ن ف„يه دالل„ة م„ن غ„يره وان اهلل ق„د ك„ان ب„كل ش„يء
خ„بيرا ومل„ا ف„تحوا أه„ل ال„حقيقة م„تاع األف„ئدة هلل وج„دوا ب„ضاع„ة األح„دي„ة م„نطقة ع„ن ال„ذك„ر ف„يقول„ون ك„ما ق„ال„وا
إخ„وة ي„وس„ف ألب„يهم ت„عال„ى اهلل ع„ن ذل„ك ان ذل„ك ك„يل ال„يسير ف„ان ال„ذك„ر ك ُ
„يل ال„بعير ل„دى اهلل ق„د ك„ان ف„ي أم
الكتاب مكتوبا.
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سورة اإلنشاء
وهي اثنتى وأربعون آية شيرازية
بسم اهلل الرحمن الرحيم
ق„ال ل„ن أرس„له م„عكم ح„تى ت„ؤت„ون م„وث„قا م„ن اهلل ل„تأت„نني ب„ه اال ان ي„حاط ب„كم ف„لما أت„وه م„وث„قهم ق„ال اهلل ع„لى
م„ا ن„قول وك„يل .الح„مد هلل ال„ذي ن„زل ال„كتاب ب„ال„حق ع„لى ذك„رن„ا ل„يكون ح„جة ال„ذك„ر مل„ن ف„ي ال„سموات واالرض
„قص ع„ليك م„ن أن„باء ال„غيب م„ا ن„زل اهلل ألح„د م„ن ق„بلك بس„ر األم„ر
ع„لى ال„حق ب„ال„حق ال„وف„ي ب„ليغا وان„ا ن„حن ن ُّ
وان„„ك ق„„د ك„„نت ب„„ذل„„ك ال„„كلمة ف„„ي أم ال„„كتاب ل„„دى اهلل م„„شهودا اهلل أن„„شأ ك„„ل ذي ش„„أن ب„„قدرت„„ه وق„„در ل„„ألش„„جار
أث„مارا م„ختلفة ل„يعلم ال„ناس ب„ان اهلل ق„د ك„ان ع„لى ك„ل ش„يء ق„دي„را وق„ال„وا ال„ذي„ن أش„رك„وا ب„اهلل ل„و ش„اء اهلل م„ا
أش„رك„نا ب„ذك„ره ف„قد ك„ذب„ت أل„سنتهم هلل ب„عد م„ا اس„تيقنت أف„ئدت„هم ب„ذل„ك وان ح„جة اهلل م„ن ع„ند ال„ذك„ر ل„حق وان
اهلل ق„د ك„ان ب„كل ش„يء ش„هيدا وان اهلل ق„د ك„تب ل„لذي„ن ي„صدف„ون م„ن ب„عض اآلي„ات س„وء ال„عذاب ق„ل ان„تظروا
ف „„ان اهلل ق „„د ك „„ان ع „„لى ك „„ل ش „„يء خ „„بيرا ق „„ل م „„ا ك „„نت ف „„ي األف „„عال وال األع „„مال اال هلل ال „„ذي ف „„طر ال „„سموات
واالرض ب„„ال„„حق ال ش„„ري„„ك ل„„ه ول„„ذل„„ك ق„„د أن„„شأن„„ي رب„„ي وأن„„ا أول املس„„لمني ف„„ي أم ال„„كتاب ق„„د ك„„نت ح„„ول امل„„اء
ب „„اذن اهلل ال „„علي مس „„تورا ي „„ا أه „„ل االرض أف „„غير ه „„ذا ال „„نفس ال „„علي ن „„بتغي ب „„اب „„ا ال „„ى ال „„حق م „„آب „„ا وم „„ا ك „„تب
األن„„فس اال ب„„اذن„„ه وان ال„„ى اهلل م„„رج„„عكم ب„„ال„„حق وه„„و ع„„ن ال„„عامل„„ني ب„„اهلل رب„„ه ق„„د ك„„ان ب„„ال„„حق ع„„لى ال„„حق غ„„نيا
وان„ا ن„حن ق„د ج„علناك„م خ„الئ„ف ع„لى االرض ب„اذن اهلل ال„حق وق„د ق„درن„ا ل„بعضكم ش„رف„ا ع„لى ب„عض م„ن ب„عض
ال„شيء وان اهلل ك„ان ب„كل ش„يء ع„ليما وان„ا ن„حن ق„د أن„زل„نا ب„اذن اهلل ه„ذا ال„كتاب ال„يك ب„ال„حق ت„ذك„رة وبش„رى
ل„„عباد اهلل م„„من ك„„ان ف„„ي أم ال„„كتاب ح„„ول ال„„باب ت„„قيا ات„„بع ب„„ما ن„„لهمك ف„„ي ن„„فسك واع„„رض ع„„ن أه„„ل االرض
وأه „„وآئ „„هم ف „„ان „„ك ف „„ي أم ال „„كتاب ع „„لى اس „„م اهلل ال „„بدي „„ع ق „„د ك „„نت ب „„ال „„حق م „„كتوب „„ا وان „„ا اذا ش „„ئنا ق „„د أه „„لكنا
ال„„ظامل„„ني م„„ن ف„„وق االرض ك„„ما نه„„لك األول„„ني ب„„اذن اهلل ال„„علي ك„„ثيرا ات„„قوا م„„ن ي„„وم ن„„قض ع„„ليكم ب„„علم ال„„ذك„„ر
ب„ال„حق ه„نال„ك أن„تم ت„عرف„ون اس„م اهلل األك„بر وت„منُّون ال„يوم م„قعده وم„ا تس„تطيعون اال ل„زي„ارت„ه وق„د ق„ضي األم„ر
وك„ان ال„حكم ف„ي أم ال„كتاب م„قضيا ال„وزن ي„وم„ئذ ال„حق ف„ي أه„ل ال„ذك„ر وم„ن ق„در اهلل ل„ه ب„ال ِ
„خفَّة ل„ن يس„تطيع
ب„شيء وق„د ك„ان أم„ر اهلل ف„ي أم ال„كتاب م„قضيا اهلل مل„ا خ„لق ال„ذك„ر ق„د ع„رض„ه ف„ي مشه„د االذن ع„لى األش„ياء
م„ن ك„ل ش„يء فسج„دوا امل„الئ„كة أج„معهم هلل األح„د ال„فرد واس„تكبر اإلب„ليس ع„ن التس„ليم ل„لذك„ر ف„قد ك„ان ب„ذل„ك
ف„„ي ك„„تاب„„ه م„„تكبرا م„„لعون„„ا أل„„م ن„„قل ل„„ك ي„„ا إب„„ليس م„„ا ل„„ك أال تسج„„د هلل األح„„د ال„„صمد وه„„و ال„„ذي ق„„د خ„„لقك م„„ن
ن„„ار الشج„„رة وان„„ي ق„„د ك„„نت م„„ن ال„„طني ال„„ى ال„„طني ش„„هيدا ول„„قد س„„ئلني ب„„عد الخ„„روج ف„„ي األن„„ظار ال„„ى ي„„وم
امل „„يقات ف „„لنذي „„قنه ب „„تلك ال „„سؤال ب „„قاء ال „„ى ي „„وم امل „„علوم وق „„د ك „„ان األم „„ر ف „„ي أم ال „„كتاب م „„كتوب „„ا ف „„سوف ي „„أت „„ي
مح„„مد ع„„لى ال„„غمام وامل„„لئكة ح„„ول„„ه وق„„د ق„„ضي األم„„ر وم„„ا ك„„ان ألم„„ر اهلل ب„„ال„„حق ف„„ي أم ال„„كتاب م„„ردا ي„„ا أه„„ل
االرض ات„„كلوا ع„„لى اهلل ال„„حق ف„„ان„„ا ال ن„„قدر ع„„لى امل„„توك„„لني ب„„ال„„شيطان س„„بيال ات„„قوا اهلل وال ت„„ظنوا ف„„ي ال„„ذك„„ر
دون ال „„ذك „„ر وان اهلل ال ي „„أم „„ر ب „„ال „„فحشاء وال ي „„رض „„ى ل „„عباده ال „„كفر ق „„ل ان „„ي أم „„رت „„كم ب „„القس „„ط ع „„لى ال „„دي „„ن
ال„„خال„„ص ك„„ما ب„„دئ„„كم ت„„عودون وه„„و اهلل ق„„د ك„„ان ب„„ما ت„„عملون خ„„بيرا ق„„ل م„„ن ح„„رم زي„„نة اهلل ال„„خال„„ص ل„„لمؤم„„نني
وم„ن ال„رزق ط„يبا ق„د خ„لق اهلل ال„طيبات ل„لمؤم„نني ف„اب„تغوا ال„فضل م„ن ع„ند اهلل وال تس„رف„وا م„ن ال„نعمة ألن„فسكم
واط„لبوا االع„تدال ع„لى خ„ط االس„تواء مح„مودا وان اهلل ق„د ح„رم ع„ليكم الش„رك واإلث„م وال„فواح„ش م„ا ظه„ر م„نها
وم„„ا ب„„طن وال„„قول ع„„لى ال„„ذك„„ر ب„„غير ال„„حق ف„„اج„„تنبوا ال„„طاغ„„وت ل„„تكون„„وا ف„„ي ك„„تاب ال„„حق ب„„اس„„م أن„„صار ال„„باب
م„„كتوب„„ا ول„„كل ش„„يء ق„„د ق„„درن„„ا ب„„اذن اهلل ه„„ندس„„ة م„„كتوب„„ة ف„„اذا ج„„اءه„„ا ال تس„„تقدرون ألن„„فسكم ش„„يئا وال„„حكم
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ي„وم„ئذ ال„حق هلل األح„د ال„حكيم ف„ردا ي„ا أه„ل االرض ت„اهلل ل„قد ج„اءك„م ال„ذك„ر ب„ال„بره„ان األك„بر ف„من أب„ى ف„عليه
ال „„نار وم „„ن أت „„قى وات „„بع ف „„عليه ال „„رض „„وان م „„ن اهلل وق „„د ك „„ان ال „„حكم ف „„ي أم ال „„كتاب م „„قضيا ف „„من أظ „„لم م „„من
اف„„ترى ع„„لى ال„„ذك„„ر ب„„ال„„كذب ب„„عد ذل„„ك ال„„كتاب ب„„ال„„صدق أول„„ئك ل„„م ي„„نال„„هم ن„„صيب م„„ن امل„„فروض وق„„د ك„„ان„„وا ف„„ي
اآلخ„„رة ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق م„„ن أص„„حاب ال„„نار م„„كتوب„„ا ان ال„„ذي„„ن يش„„رك„„ون ب„„اهلل وي„„ردون ال„„ذك„„ر ب„„أن„„ه غ„„ير ع„„بد
س„ ِّم ال„„صراط ه„„ذا ص„„راط
اهلل ال„„حق ال ن„„فتح ع„„ليهم أب„„واب ال„„سماء وال ي„„دخ„„لون ال„„جنة ح„„تى تَ„„لجُ ال„„نفوس م„„ن َ „
اهلل ف „„ي أم ال „„كتاب ق „„د ك „„ان ح „„ول ال „„نار م „„كتوب „„ا وان „„ا ن „„حن ال ن „„كلف ل „„نفس اال ع „„لى وس „„عها وان اهلل ق „„د رف „„ع
ال„„يوم ع„„ن ص„„دور امل„„ؤم„„نني غ„ ّ„ل التح„„دي„„د وق„„د ق„„ال„„وا ف„„ي ك„„لمة األك„„بر الح„„مد هلل ال„„ذي ه„„دان„„ا ل„„لذك„„ر األك„„بر ه„„ذا
وم„ا ك„نّا لنه„تدي ل„وال ان ه„دان„ا ال„ذك„ر ب„اذن اهلل أول„ئك ه„م أص„حاب ال„فردوس خ„ال„دا أب„دا ال تح„زن„هم ال„سموات
واالرض ب„„اإلن„„كار وه„„م ع„„لى ال„„صراط ال„„خال„„ص ق„„د ك„„ان„„وا ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق مس„„تقيما وان„„ا ق„„د ح„„فظنا ع„„لى
األع„„راف رج„„اال ي„„عرف„„ون ال„„ناس ب„„سيماه„„م وق„„د ق„„درن„„ا ع„„لى ال„„رج„„ال أع„„راف„„ا ال ي„„عرف„„ون ال„„ناس ب„„سيماه„„م وه„„م
ع„„لى س„„ري„„ر ال„„عماء ي„„نظرون ال„„ناس ب„„سيماه„„م وان اهلل ك„„ان ب„„كل ش„„يء ع„„ليما وان„„ا مل„„ا أدخ„„لنا ال„„نار أص„„حاب„„ه
ي„قول„ون ي„ا أص„حاب ال„جنة أف„يضوا ع„لينا م„ن امل„اء ق„طرة م„رش„حة م„ن ذل„ك البح„ر م„رش„وح„ا ه„نال„ك اذن ال„ذك„ر
ب„ال„تكبير ان اهلل ق„د ح„رم ن„عمتي ع„لى امل„عرض„ني ع„ن ذك„ ِر وذق„هم ي„ا م„ال„ك م„ن ح„ر الح„ميم وم„ن ص„فوة ال„زق„وم
ع„لى ال„حق ب„ال„حق ش„دي„دا ف„لما ن„سوا ال„ذك„ر ان„ا ق„د أن„سيناه„م ذك„ر ال„حق ب„ال„حق ول„ن يج„دوا ل„حكم اهلل ال„حق
ف„ي ال„نار ت„بدي„ال ي„ا أي„ها امل„ؤم„نون أل„م ن„نزل ع„ليكم ك„تاب„ا ف„ي ق„رط„اس وق„د ف„صلنا ف„يه ع„لم ك„ل ش„يء ف„ما ل„كم
ال ت„ؤم„نون ب„آي„ات اهلل ال„بدي„ع ق„ليال أف„حكم ال„باط„ل ع„ندك„م أح„ق ب„األم„ن م„ن ح„كم ال„حق ب„ال„حق ف„ال„وي„ل ث„م ال„وي„ل
ل„„هؤالء املش„„رك„„ني م„„ا ل„„كم ال ت„„تدب„„رون ال„„قرآن ت„„أوي„„ال ان اهلل ه„„و رب„„كم ال„„حق ق„„د خ„„لق ال„„سموات واالرض ف„„ي
س„„تة م„„ن الس„„تة ث„„م اس„„توى األم„„ر ع„„لى ال„„عرش ل„„ه األم„„ر والخ„„لق ال ال„„ه اال ه„„و وه„„و اهلل ك„„ان ق„„يوم„„ا ح„„كيما ي„„ا
أه„ل االرض ال تفس„دوا ف„ي االرض ب„عد ال„ذك„ر وادع„وا اهلل ف„ي أن„فسكم ت„ضرع„ا وخ„يفة ف„ان رح„مة اهلل ف„ي أم
ال„كتاب ق„د ك„ان ب„امل„ؤم„نني ق„ري„با ي„ا م„أل األن„وار ان اهلل م„ا أرس„ل ال„ذك„ر ال„يكم اال ب„عد امل„وث„ق األك„بر ألن„فسكم
اال ت„أتُـ„نني ب„آي„ة م„ن ن„فسه اال ان ي„حاط ب„كم ن„وره او ي„محوك„م ال„ذك„ر ع„ن ذك„ره ف„لما ات„يتمون„ي ب„موث„قة ي„ؤت„يكم
ال„„رب ب„„موث„„قة األك„„بر وق„„ال اهلل ع„„لى م„„ا ن„„قول ع„„ليه ب„„القس„„ط ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق ش„„هيدا وان„„ي أن„„ا ال„„حق ب„„ال„„حق
ع„لى ال„حق وك„يال وان رب„كم ال„رح„من ق„د ك„ان ع„ن ال„عامل„ني غ„نيا وان ه„ذا ال„ذك„ر ل„هو ال„نور ف„ي ال„طور ال„ظهور
وه„„و اهلل ك„„ان ب„„امل„„ؤم„„نني ح„„بيبا ق„„ل ان„„ي أن„„ا ال„„نور ف„„ي ن„„قطة ال„„ظهور ق„„د أخ„„زن„„ني اهلل ل„„ذل„„ك ال„„يوم امل„„عهود وان
أمر اهلل في حقي قد كان بالحق مقضيا وهو اهلل كان على كل شيء شهيدا.
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سورة الرعد
وهي اثنتى وأربعون آية شيرازية
بسم اهلل الرحمن الرحيم
وق „„ال ي „„ا ب „„ني ال ت „„دخ „„لوا م „„ن ب „„اب واح „„د وادخ „„لوا م „„ن أب „„واب م „„تفرق „„ة وم „„ا أغ „„نى ع „„نكم م „„ن اهلل م „„ن ش „„يء ان
ال „„حكم اال هلل ع „„ليه ت „„وك „„لت وع „„ليه ف „„ليتوك „„ل امل „„توك „„لون .امل „„ص .ذك „„ر رح „„مة رب „„ك ال „„ذي ال ال „„ه اال ه „„و ف „„ي ن „„فسك
ن„„فس ال„„ول„„ي ال„„ذي ق„„د ك„„ان ف„„ي أم ال„„كتاب ع„„ليا اهلل ق„„د أن„„زل ه„„ذا ال„„كتاب ب„„ال„„حق ل„„يعرف„„وا ال„„ناس ح„„ق ال„„ذك„„ر
ب„ان اهلل ق„د ك„ان ب„كل ش„يء ع„ليما ف„اس„تمع مل„ا أوح„ى ال„يك م„ن رب„ك ان„ي أن„ا اهلل ال ال„ه اال أن„ا ف„أع„بدن„ي وأق„م
ال„„صلوة ل„„ذك„„ري ف„„طوف„„وا ب„„ال„„بيت ح„„اف„„ني ح„„ول ال„„عرش وس„„بحوا هلل ف„„ي املسج„„د األق„„صى ل„„دى ال„„ذك„„ر ف„„ان اهلل
ق„د ج„عل ال„عرش ف„ي أم ال„كتاب ب„اس„م ال„باب م„كتوب„ا اهلل ال„ذي ال ال„ه اال ه„و ال„حق ب„ال„حق ي„قول م„ا م„ن ن„فس
ق „„د زار ال „„ذك „„ر ب „„عد م „„وت „„ه اال ك „„من زار ال „„رب ع „„لى ال „„عرش وه „„ذا ص „„راط اهلل ال „„علي ق „„د ك „„ان ف „„ي أم ال „„كتاب
م„حتوم„ا ي„ا أي„ها امل„ؤم„نون ال تس„بّوا ال„ري„اح ف„ان„ه ق„د ك„ان م„ن األم„ر م„ن ن„فس ال„رح„من ب„ال„حق وم„ا ن„نزل„ه اال ال„ى
ب„لدة ط„يبة ب„اذن اهلل لتخ„رج„وا ال„صفات ع„نها ب„اذن اهلل ال„علي وه„و اهلل ك„ان ب„ال„حق مح„مودا واذا وردت اآلي„ات
م„„ن ال„„ذك„„ر ف„„ي االرض ال„„خبيثة ق„„د عكس„„ت ال„„نفس ل„„نفسها وم„„ا خ„„رج„„ت ع„„نها اال اظ„„الم ن„„كدا أو ع„„جبتم ان
ج „„ائ „„كم ال „„ذك „„ر م „„ن ع „„ند اهلل ع „„لى ن „„فس م „„نا ف „„يكم ل „„يزك „„يكم وي „„علمكم س „„بيل ال „„ساب „„قني ف „„ي خ „„ط ال „„قيم ح „„ول
القس„ط مس„تقيما وان„ا ن„حن ق„د أرس„لنا ال„ذك„ر ل„يدع„وك„م ال„ى ال„دي„ن ال„خال„ص اع„بدوا اهلل رب„كم م„ال„كم م„ن إل„ه
غ„„يره ان„„ي أع„„لم م„„ن اهلل م„„ا ال ت„„علمون أن„„تم ب„„عضا م„„ن ح„„رف„„ه وأخ„„اف ع„„ليكم م„„ن ي„„وم األك„„بر ي„„وم ال„„فصل وان
اهلل ك „„ان ع „„لى ك „„ل ش „„يء ش „„هيدا ق „„ل ي „„ا أه „„ل االرض ان „„ي ذك „„ر اهلل األك „„بر وم „„ا ع „„لي اال ان أب „„لغكم رس „„االت
رب„„ي وان„„صح ل„„كم وأع„„رف„„كم س„„نن ال„„نبيني وال„„صدي„„قني والشه„„داء ب„„ال„„حق ف„„من آم„„ن ف„„لنفسه وم„„ن ك„„فر ف„„لنفسه
وان رب„ي ه„و اهلل ال„حق ل„حق وق„د ك„ان ب„ال„حق ع„ن ال„عامل„ني غ„نيا اهلل ق„د ك„تب ال„نجاة ل„لذي„ن ي„رك„بون ال„فلك م„عك
ف „„سوف ن „„غرق امل „„كذب „„ني ف „„ي بح „„ر ال „„نار ب „„اذن اهلل ال „„حكيم ق „„ري „„با وان اهلل م „„ا أرس „„ل ال „„نبيني اال ل „„يبلغ ال „„ناس
ك„لمة األك„بر ب„ان ال ت„عبدوا اال إي„اه ب„القس„ط ال„ذي ال ال„ه اال ه„و ذل„ك ال„دي„ن ال„قيم وان اهلل ق„د ك„ان ب„كل ش„يء
ش „„هيدا وم „„ا أن „„ت اال ع „„بد اهلل وذك „„رن „„ا وم „„ن ادع „„ى دون ذل „„ك ف „„ي ه „„ذا ال „„نفس األك „„بر ف „„قد ك „„فر ب „„اهلل وق „„د ك „„ان
م„„أوي„„ه ج„„هنم وم„„ا ق„„در اهلل ل„„ه ف„„ي ي„„وم ال„„قيمة ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق ن„„صيرا ق„„ل ي„„ا أه„„ل االرض أت„„جادل„„ون„„ني ف„„ي
اهلل ع„„لى أس„„ماء س„„ميتموه„„ا أن„„تم وآب„„اؤك„„م ب„„ال„„قاء ال„„شيطان وان اهلل ق„„د أن„„زل ع„„ليّ ال„„كتاب ب„„ال„„حق ل„„نعرف„„كم
أس„ماء اهلل ال„حق ع„ما ك„نتم ع„نه ع„ن غ„ير ال„حق ب„عيدا وم„ا م„ن ش„يء اال وق„د أخ„ذن„ا عه„د ال„ذك„ر ع„نه ف„ي ب„دع„ه
وال م„„رد ل„„حكم اهلل ف„„ي ت„„زك„„ية ال„„عامل„„ني ب„„حكم ال„„كتاب ال„„ذي ق„„د ك„„ان ب„„أي„„دي ال„„باب مس„„طورا ان الح„„روف ف„„ي
ك„تاب اهلل ب„ال„حق م„ا ك„ان„ت اال آي„ة م„ثلكم أف„تري„دون ال„خال„ص ألن„فسكم م„ن دون„ها م„ا ل„كم ال ت„تفكرون ف„ي ب„دع
األش„ياء ق„ليال ي„ا أه„ل االرض ه„ذه ن„اق„ة اهلل ع„لى االرض ف„ال ت„مسوه„ا ب„سوء ال„ظن م„ن دون ال„حق ف„يأخ„ذك„م
ع„ذاب اهلل ب„غتة ش„دي„دا وان„ا ن„حن ق„د ق„درن„ا ال„جبال ع„لى االرض وق„د ج„علنا االرض ع„لى امل„اء وال„هواء امل„سك
م„„ن ت„„حت الح„„ر ال„„برد ل„„تعلموا ان اهلل ه„„و ال„„حق وه„„و اهلل ك„„ان ب„„كل ش„„يء ع„„ليما وان„„ا ن„„حن ق„„د ن„„زل„„نا ال„„رج„„س
ع„لى ك„ل ام„ة ب„ال„حق ب„ما ق„د دع„وا ال„شيطان م„ن دون اهلل ع„لى ال„كذب وان اهلل ال ي„ظلم ع„لى ال„ناس م„ن ب„عض
ال „„قطمير ش „„يئا ي „„ا أه „„ل االرض اع „„بدوا اهلل ب „„ال „„حق وم „„ا ل „„كم م „„ن ال „„ه غ „„يره ف „„لقد ج „„ائ „„كم ال „„كتاب م „„ن ع „„ند اهلل
ب „„ال „„حق أف „„تبقى ال „„حجة ألن „„فسكم ف „„ما ح „„جتكم ل „„لذك „„ر ب „„عد ال „„كتاب ت „„اهلل ال „„حق م „„ا ت „„دع „„ون اال ش „„يطان „„ا ك „„ذب „„ا
م„ردودا وان م„ن أه„ل االرض مل„ا آم„نوا ب„ال„ذك„ر ل„نطعمهم ع„لى ال„فضل م„ن آالء ال„جنة ون„نزل ع„ليهم ع„لى ال„حق
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ب„رك„ات ال„سماء ول„كن ال„ناس ال ي„علمون م„ن ع„لم ال„كتاب اال ب„عضا م„ن الح„رف ق„ليال ي„ا أه„ل االرض ال ت„كذب„وا
ال„ذك„ر ف„ي أن„فسكم ف„ان اهلل ق„د م„زق„كم ع„ند ال„ظن ب„ال„نار ف„آم„نوا ب„ال„ذك„ر ع„لى ال„حق وات„قوا م„ن ح„كم اهلل األك„بر
ع„لى أه„وائ„كم امل„ؤت„فكة وس„بحان اهلل ع„ما ي„قول ال„ظامل„ون ع„لوا ك„بيرا ت„لك ال„قرى ن„قص ع„ليك م„ن أح„كام„ها وان
اهلل ق„د ك„ان ب„كل ش„يء م„حيطا وم„ا ق„د وج„دن„ا األك„ثر ع„لى ال„ذك„ر م„ن عه„د ال„قيم ب„ال„حق اال وق„د وج„دن„اك„م ع„لى
ال„„نقص م„„وق„„وف„„ا ي„„ا أه„„ل االرض ان„„ي ذك„„ر اهلل م„„ن ال„„حجة ع„„ليكم وم„„ا ع„„لي ال„„نطق اال ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق وه„„ا
أنا ذا قد نبئتكـم بالكتاب على آيات بينات أفكان عندكـم نفس قد
ج„اءك„م ب„سورة م„ن م„ثله ف„أت„وا بشه„دائ„كم م„ن دون اهلل ان ك„نتم ع„لى ال„دي„ن ب„ال„حق ص„ادق„ا مح„مودا ف„ورب„كم
ل „„ن تس „„تطيعوا اهلل ق „„د أن „„زل „„ه م „„ن ع „„نده وأن „„تم ال ت „„قدرون ب „„بعض م „„ن ح „„رف „„ه وان اهلل ق „„د ك „„ان ع „„لى ك „„ل ش „„يء
ش„هيدا وق„ال„وا املش„رك„ون مل„لكهم ان ه„ذا ال„فتى ق„د أراد ان ي„ذر آله„تنا وي„أخ„ذ امل„لك م„ن أي„دي„نا ف„اس„تعن ع„لى
امل„„لك ل„„قتله ل„„نكون ع„„لى االرض ش„„هيدا ق„„تلهم اهلل ب„„كفره„„م ل„„وال ن„„ري„„د ب„„شيء ل„„م ي„„قدروا وأب„„ى اهلل اال ان ي„„تم
ذك„„ره ول„„و ك„„ره املش„„رك„„ون ج„„ميعا وان„„ا ن„„حن ق„„د أخ„„ذن„„ا م„„ن ب„„عض األن„„فس ن„„قص ال„„ثمرات ب„„ما ق„„درت األن„„فس
ب„عض اآلي„ات ل„علهم ي„تذك„رون ب„ذك„ر اهلل ال„علي ف„ي ه„ذا ال„كتاب ع„لى ال„حق ب„ال„حق مح„مودا ف„أي ال„رج„ز أش„د
ع„لى املش„رك„ني م„ن ال„رد ل„و ك„ان„وا ي„تدب„رون ال„قرآن ف„ي ع„لم ال„كتاب ق„ليال أول„ئك ع„ند الخ„طور ع„لى ال„رد ي„أخ„ذه„م
امل„„الئ„„كة ب„„ال„„سنني وامل„„ثالت ف„„اذا ج„„اء ال„„قيمة ي„„نظرون ب„„ال„„خضوع ال„„ى ح„„كم اهلل ال„„حق م„„شهودا وت„„م ح„„كم اهلل
س„„كان„„ا ع„„لى ال„„حق
ل„„لذك„„ر ب„„القس„„ط ع„„لى ال„„ذي„„ن ق„„د ج„„علهم اهلل ف„„ي م„„شارق االرض وم„„غارب„„ها ب„„إذن ال„„كتاب ُ „
م „„أم „„ون „„ا ي „„ا أه „„ل الش „„رك ل „„م ت „„عبدون ه „„ذه األص „„نام م „„ن دون اهلل وان „„هن ال يس „„تطيعون ب „„شيء ف „„أخ „„رج „„وا ع „„ن
„بني وادخ„لوا ه„ذا ال„دي„ن ال„قيم ان ك„نتم ت„ري„دون اهلل ب„ال„حق ع„لى ال„حق ح„قيقا وان„ا ق„د واع„دن„ا ال„ثلثني
ال„خبث ال ّ
مل „„وس „„ى وأت „„ممنا ال „„ليال „„ي ف „„ي عش „„ر ع „„لى عش „„ر ف „„تم األم „„ر ب „„ال „„حق ف „„ي األرب „„عني ص „„باح „„ا وان „„ا مل „„ا رف „„عنا
املخ„لصني ح„ول ال„طور ي„سئلون„ا ع„ن األم„ر ق„ل ان اهلل ال ي„رى ول„كن ي„ا ق„وم أن„ظروا ال„ي ف„ان اس„تقرت األف„ئدة
م„نكم ب„عد ال„نظرة ب„ال„حق ال„ي ف„سوف ت„رى ال„عبد ب„ال„صدق ف„ي ال„عبودي„ة امل„حضة مس„تقيما ف„لما تج„لى ال„ذك„ر
ع„„لى ال„„جبل ب„„تلك ال„„كلمة اس„„معوا ن„„دائ„„ي م„„ن ح„„ول ال„„نار ه„„و اهلل ال„„ذي ال ال„„ه اال ه„„و فه„„ل ف„„يكم م„„ن م„„مسك
دون اهلل ف „„ان „„دك „„ت ال „„جبال وق „„د خ „ ّ„رت األف „„ئدة هلل ال „„قدي „„م س „„جادا ي „„ا ق „„رة ال „„عني ان اهلل ق „„د اص „„طفاك ب „„كلمته
ف „„أظه „„ر ع „„لى ال „„عامل „„ني ب „„اذن اهلل رش „„حة ف „„ي ذك „„ره „„ا وان اهلل ق „„د ك „„ان غ „„نيا ش „„هيدا وان „„ا ق „„د ك „„تبنا ف „„ي ه „„ذه
األل„واح م„ثل أط„يار ال„عرش ل„يكون ال„ناس ب„ذك„ر اهلل ال„علي ص„اب„را وش„كورا وان ال„ذي„ن يس„تكبرون ع„ن اآلي„ات
ب„غير ال„حق ب„عد ال„حق ف„قد اتخ„ذوا س„بيل ال„غي م„ن دون ال„صراط ال„الم„ع وه„و اهلل ك„ان ع„لى ك„ل ش„يء ق„دي„را
ي„„ا أه„„ل االرض ال ت„„دخ„„لوا ع„„لى األب„„واب م„„ن ب„„اب واح„„د وادخ„„لوا ع„„لى ك„„ل األب„„واب م„„ن ه„„ذا ال„„باب وح„„ده ف„„من
أغ„ناك„م ع„نه م„ن اهلل ب„شيء ان ال„حكم اال هلل ف„ات„كلوا ع„ليه ب„ال„حق ال„خال„ص ف„ان اهلل ق„د ك„ان ب„امل„توك„لني ح„سيبا
وهو اهلل كان بكل شيء عليما.

١٤٤

)(69

سورة الرجع
بسم اهللّ الرحمن الرحيم
ومل„ا دخ„لوا م„ن ح„يث أ ّ„م„ره„م أب„وه„م م„ا ك„ان ي„غني ع„ن ّهم م„ن اهلل م„ن ش„يء اال ح„اج„ة ف„ي ن„فس ي„عقوب ق„ضاه„ا
وان„„ه ل„„ذو ع„„لم مل„„ا ع„„لمناه ول„„كن أك„„ثر ال„„ناس ال ي„„علمون .ك„„هيعص .اهلل ال„„ذي ال ال„„ه اال ه„„و ال„„حي ال„„قيوم ل„„يس
ك„مثله ش„يء وه„و اهلل ك„ان ع„زي„زا ح„كيما ف„ات„بع مل„ا ي„وح„ى إل„يك م„ن رب„ك ال„حق وال تح„زن ع„لى املش„رك„ني ب„شيء
ف„إن„ك ق„د ك„نت مطه„را م„ن الح„زن ف„ي أم ال„كتاب ق„دي„ما ول„قد ف„علوا ال„ناس م„ن ب„عد ال„باب ف„عل العج„ل جس„داً
ف„„ي ج„„سم اإلن„„سان ع„„لى ش„„كل ال„„حيوان خ„„وارا ي„„ا رب أغ„„فر ل„„ي ومل„„ن دخ„„ل ب„„يتي م„„ن امل„„ؤم„„نني وامل„„ؤم„„نات ان„„ك
إل„هنا وآل„ه ال„عامل„ني ب„ال„حق وأن„ت ال„غفار ب„ال„فضل وإن„ك ق„د ك„نت ب„امل„ؤم„نني ك„ري„ما رح„يما وإن„ا ن„حن ن„ختار ل„كل
أم „„ة ال „„ى م „„يقات األك „„بر ع „„لى ال „„حق ب „„ال „„حق ق „„وم „„ا وم „„ا ج „„عل اهلل ال „„فتنة ف „„ي ال „„دي „„ن ب „„شيء وان اهلل ك „„ان ب „„كل
ش„يء ع„ليما ي„ا رب ف„أك„تب ب„اس„مك األك„بر ع„لى ال„واردي„ن ف„ي ب„اب املس„تسر ح„سنات ال ي„حصيها س„واك وان
رح „„متك ق „„د وس „„عت ك „„ل ش „„يء وه „„ؤالء ع „„بادك ف „„قراء ب „„باب „„ك وان „„ك أن „„ت ال „„غني ب „„ال „„حق وان „„ك ق „„د ك „„نت ب „„ال „„عامل „„ني
م „„حيطا ي „„ا أه „„ل األرض ف „„ات „„بعوا ه „„ذا ال „„نور ال „„ذي أن „„زل „„ه اهلل م „„عي ب „„ال „„حق األك „„بر وم „„ا ح „„لل ل „„كم اال ال „„طيبات
ب„اذن اهلل وم„ا ح„رم ع„ليكم اال ال„خبائ„ث ب„اذن اهلل وه„و امل„كتوب ف„ي ك„تب ال„سموات واالرض هلل امل„لك ال ال„ه اال
ه „„و وه „„و اهلل ك „„ان ب „„كل ش „„يء ع „„ليما وه „„و ال „„ذي ي „„حي وي „„ميت وه „„و اهلل ك „„ان ع „„لى ك „„ل ش „„يء ش „„هيدا وان „„ا ق „„د
ق„طعنا م„ن الحج„رة اث„نتا عش„ر ع„ينا مل„وس„ى وق„وم„ه ح„تى ق„د ع„رف ك„ل أن„اس م„آب„هم وان اهلل ق„د ك„ان ع„لى ك„ل
ش„„يء ش„„هيدا ي„„ا أه„„ل األرض وال„„سموات ادخ„„لوا ه„„ذه ال„„قري„„ة امل„„بارك„„ة وك„„لوا م„„ن آي„„ات„„ه م„„ا ش„„ئتم م„„ن ال„„حكمة
وال „„حقيقة وادخ „„لوا ال „„باب سج „„دا هلل ال „„حق ف „„ان „„ا ب „„ال „„حق ن „„غفر ل „„لواردي „„ن ع „„لى ذل „„ك ال „„باب ع „„لى ح „„كم ال „„كتاب
م„„حتوم„„ا ف„„ظلموا ال„„ناس أن„„فسهم وال ي„„قرؤن م„„ن ال„„كتاب ح„„رف„„ا اال وق„„د ات„„بعت ال„„شيطان أن„„فسهم وق„„د ك„„ان„„وا
ب„ذل„ك ف„ي ك„تاب اهلل ال„حق ع„لى ال„حق ب„عيدا وه„ذه ال„قري„ة ف„ي أم ال„كتاب ي„وم األح„دي„ة وف„ي ال„لوح ال„حفيظ ق„د
ك„ان ح„ول ال„نار م„كتوب„ا ف„لما ع„توا ال„ناس ع„ما ن„هوا ع„نه ف„قلنا ل„هم ك„ون„وا ف„ي ال„نار ع„لى ه„يئة ال„نار ب„اذن اهلل
م „„آب „„ا ي „„ا أه „„ل األرض أل „„م ي „„أخ „„ذ اهلل ع „„نكم م „„يثاق ال „„ذك „„ر وال „„كتاب ب „„ان ال ت „„قول „„وا ع „„لى اهلل اال ال „„حق ف „„ان دار
اآلخ„„رة ل„„كم ب„„ال„„حق ق„„د ك„„ان خ„„ير امل„„آب م„„قام„„ا ان ال„„ذي„„ن ي„„مسكون ب„„ال„„كتاب وات„„بعوا ال„„ذك„„ر وأق„„ام„„وا ال„„نصر
ل„„لدي„„ن ال„„خال„„ص ف„„ان„„ا ال ن„„ضيع اج„„ر امل„„حسنني م„„نكم م„„من ق„„د أح„„سن ع„„مال ص„„حيحا وان„„ا ق„„د أخ„„ذن„„ا ع„„ن ك„„ل
ش„„يء ف„„ي مشه„„د األول ش„„هادة ال„„حق ألن„„فسهم ب„„لسان ال„„ذك„„ر ألس„„ت ب„„رب„„كم ومح„„مد ن„„بيكم واألئ„„مة أول„„يائ„„كم
وش„„يعتهم أب„„واب اهلل ف„„ي األرض وال„„سماء ق„„ال„„وا ب„„لى ب„„دع„„ناه„„م ال„„ى ال„„دن„„يا ن„„سوا املش„„رك„„ني اس„„م ال„„ذك„„ر وق„„د
ك„ان„وا ب„ذل„ك ف„ي أم ال„كتاب ع„لى ال„باط„ل امل„جتث ب„ورا وات„ل ع„لى املش„رك„ني ن„بأ األول„ني ك„يف ق„د أخ„ذن„اه„م م„ن
ف„„وق األرض ب„„ال„„حق ف„„مثلهم ك„„مثل ال„„كلب ان تح„„مل ع„„ليه يله„„ث او ت„„ترك„„ه يله„„ث ف„„يا ب„„عدا م„„ن ه„„ؤالء املش„„رك„„ني
ب„عد ال„حق وان اهلل ق„د أح„كم ع„ليهم ب„عد ال„نار ن„كاال وم„ن ات„بع ال„ذك„ر ف„هو امله„تدى ع„لى ال„حق وم„ن اع„رض م„ن
ال„حق ف„هو ف„ي أم ال„كتاب م„ن أه„ل ال„نار ف„وق ال„نار وت„حت ال„نار ق„د ك„ان م„كتوب„ا ف„ما ل„هؤالء ال„قوم م„ن امل„ؤم„نني
ك„„أن„„هم ال ي„„سمعون ب„„ال„„حق ه„„ذه اآلي„„ات م„„ن ع„„ند اهلل أول„„ئك ه„„م ك„„األن„„عام ب„„ال„„حق ب„„ل ه„„م ع„„لى رس„„م ال„„كتاب ق„„د
ك„„ان„„وا أض„„ل س„„بيال م„„كتوب„„ا وان اهلل ق„„د ك„„تب ل„„لذك„„ر أس„„ماء ال„„حسنى ع„„لى ال„„عرش ف„„إدع„„وه ب„„ها وذروا ال„„ذي„„ن
يلح„„دون ف„„ي أس„„مائ„„ه ف„„سوف يج„„زى اهلل املش„„رك„„ني ب„„ال„„نار م„„آب„„ا واذا ي„„سأل„„ون„„ك ال„„ناس ع„„ن ال„„ساع„„ة ق„„ل ان„„ما
ع„„لمها ع„„ند رب„„ى ه„„و ال„„عال„„م ب„„ال„„غيب ال ال„„ه اال ه„„و ال„„ذي ق„„د خ„„لقكم م„„ن واح„„دة وم„„ا أن„„ا أم„„لك ل„„نفسي ن„„فعا وال
ض„را ً اال م„ا ش„اء رب„ى ان„ه ه„و ال„غنى وك„ان اهلل م„والي ب„كل ش„يء م„حيطا وه„و اهلل ك„ان ع„لى ك„ل ش„يء ش„هيدا
١٤٥

أف„تدع„ون م„ن دون اهلل ع„بادا م„ثلكم ف„هو ال„ول„ي ل„لمؤم„نني وه„و اهلل ك„ان غ„فارا ح„ليما وه„و اهلل ق„د ك„ان ب„ال„عامل„ني
ح „„سيبا واذا َق „ ُ„ر َب „ ِ
„ت ال „„نفس ب „„ال „„شيطان ف „„اس „„تعيذوا ب „„اهلل ان „„ه ق „„د ك „„ان س „„ميعا ع „„ليما وه „„و اهلل ق „„د ك „„ان ع „„ن
ال „„عامل „„ني غ „„نيا ي „„ا أي „„ها ال „„ذي „„ن آم „„نوا ان ك „„نتم ت „„ؤم „„نون ب „„اهلل ب „„ال „„حق ف „„قد ات „„بعوا ال „„ذك „„ر ب „„ال „„حق وادرس „„وا ه „„ذا
ال„كتاب ال„ذي ق„د ان„زل„ه اهلل م„عه وات„قوا م„ن ي„وم ال„فرق„ان ع„لى االل„تقاء الج„معان واع„لموا ان اهلل ك„ان ب„كل ش„يء
ع„ليما ي„ا أه„ل ال„فرق„ان ان ك„نتم ع„لى ال„كتاب فه„ذا ال„ذك„ر ن„فس ال„كتاب ف„ارج„عوا إل„يه ب„ال„حق ف„ان اهلل ق„د ج„عل
ال„رج„وع ف„ي امل„عاد ل„دي„ه م„شهودا وأق„ضى اهلل م„ا أم„ضى وق„د ك„ان األم„ر ف„ي أم ال„كتاب م„فعوال االن ب„ال„حق
ليه „„لك ال „„هال „„كون ع „„ن ب „„ينة وي „„حيى امل „„ؤم „„نون ب „„ال „„بينة وه „„و اهلل ق „„د ك „„ان ب „„ال „„حق ع „„لى ك „„ل ش „„يء ق „„دي „„را وان „„ا ق „„د
أري „„ناك م „„ن األم „„ر ف „„ي م „„نام „„ك ول „„و ت „„طلعهم ب „„ال „„غيب ل „„تنازع „„تم ف „„ي األم „„ر وان اهلل رب „„ك ال „„حق ق „„د ك „„ان ب „„ال „„حق
ب„ذات ال„صدور ع„ليما ي„ا أه„ل االرض آم„نوا ب„ال„نور ال„ذي أن„زل اهلل م„عي ب„ال„حق وال ت„تبعوا خ„طوات ال„شيطان
ف„ان„ه ي„أم„رك„م ب„الش„رك ب„اهلل ب„ارئ„كم ال„حق وان اهلل ال ي„غفر ان يش„رك ب„ه وي„غفر م„ا دون ذل„ك مل„ن ي„شاء وه„و اهلل
كان بكل شيء عليما.

١٤٦
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سورة القسط
بسم اهلل الرحمن الرحيم
ومل„ا دخ„لوا ع„لى ي„وس„ف آوى إل„يه أخ„اه ق„ال ان„ى أن„ا أخ„وك ف„ال ت„بتئس ب„ما ك„ان„وا ي„عملون .آل„م .ذل„ك ال„كتاب ال
ري„„ب ف„„يه وه„„ذا ال„„ذك„„ر م„„ن ع„„ند اهلل ل„„حق وان اهلل ق„„د ك„„ان ب„„عباده ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق ب„„صيرا ي„„ا أه„„ل االرض
ات„قوا اهلل وال ي„غرن„كم ال„شيطان ع„ن ال„حق ف„ان ال„ذك„ر ل„حق ب„ال„حق وأن„تم وم„ا ت„دع„ون م„ن دون„ه ب„حكم ال„حق م„ن
أه„ل ال„نار ف„ي أم ال„كتاب ق„د ك„ان ب„ال„حق م„كتوب„ا ي„ا أه„ل االرض أل„م ت„تفكروا ف„ي خ„لق ال„سموات واالرض ل„و
ك„ان ف„يهما ب„اب„ان م„ن ل„دى ال„ذك„ر لفس„دت„ا وان اهلل ق„د دب„ر امل„لك ب„باب„ه ال„حق ه„ذا وان اهلل ق„د ك„ان ب„كل ش„يء
ع„„ليما ي„„ا أي„„ها امل„„ؤم„„نون ات„„قوا اهلل ف„„ي ي„„وم ال„„حق ف„„ان„„ا ق„„د حش„„رن„„اك„„م ح„„ول ال„„نار ون„„سئلكم ع„„ما ت„„فعلون م„„ع
ال„„ذك„„ر ف„„بال„„حق ل„„نذي„„قن املش„„رك„„ني م„„ن أش„„د ال„„نار ع„„ظيما ول„„نوف„„ني ال„„صاب„„ري„„ن ع„„لى أح„„سن ال„„ثواب ف„„ي أرض
ال„„زع„„فران ل„„حكم ال„„كتاب م„„رت„„فقا ي„„ا أي„„ها امل„„ؤم„„نون ال ت„„غلوا ع„„لى ال„„ذك„„ر اال ب„„أس„„ماء ال„„حق م„„ن ع„„ند اهلل وذروا
املش„رك„ني ف„ي ط„غيان„هم ف„ان ل„كل ن„فس ف„ي ي„وم ال„قيمة م„قام„ا ع„لى ال„صراط ق„د ك„ان ب„ال„حق م„وق„وف„ا وان اهلل م„ا
ي„نسخ م„ن آي„ة ال ف„ي االرض وال ف„ي ال„سموات اال وق„د أن„شأ ب„ال„حق ب„مثلها او ع„لى أع„ظم م„نها وان اهلل ع„لى
ك„„ل ش„„يء ق„„دي„„را ات„„بعوا م„„ا ي„„تلوا ال„„ذك„„ر ع„„ليكم ف„„ي ال„„دي„„ن ال„„خال„„ص اال ان هلل ال„„حكم ال„„خال„„ص ب„„القس„„ط وان
اهلل ه„و ال„غنى وان„تم ال„فقراء ب„باب„ه وه„و ال„حق ق„د ك„ان ب„كل ش„يء ع„ليما ان ه„ذا ال„كتاب ع„ند اهلل م„ول„يكم ال„حق
مس „„تسر ال „„كتب ب „„ال „„حق ليشه „„د ال „„ناس ع „„لى ف „„ضل ال „„ذك „„ر ب „„القس „„ط وان اهلل ك „„ان ع „„لى ك „„ل ش „„يء ق „„دي „„را
أفحس„بتم ان ت„ترك„وا ال„ذك„ر وت„ؤم„نوا ب„ال„كتاب ك„الم„ا ق„در اهلل ال„فرق ب„ينهما اال ع„لى م„اء ال„عرش ه„نال„ك ل„و ق„رب
ال„„كتاب ب„„شيء ال„„ى ال„„ذك„„ر ألح„„ترق ب„„اذن اهلل وم„„ا ق„„رب ال„„حق اال ب„„ما ق„„د ق„„در اهلل ف„„يه ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق وق„„د
ك„ان ح„كم ال„كتاب ف„ي أم ال„كتاب م„قضيا وق„ال„ت ال„حكماء ان ال„رب„ط ب„ني ال„حق والخ„لق ل„حق م„وج„ود ت„عال„ى اهلل
ع „„ما ي „„صف ال „„ظامل „„ون ع „„لوا ك „„بيرا م „„ثل ق „„ول „„هم ك „„مثل ك „„لمة ال „„نصارى ان امل „„سيح اب „„ن اهلل ق „„ات „„لهم اهلل ف „„كيف
ك„فروا ب„ال„حق ب„عد ال„حق اتخ„ذوا م„ن دون اهلل أرب„اب„ا ألن„فسهم وم„ا أم„روا اال ل„يعبدوا اهلل إل„ها واح„دا وم„ا م„ن
دون اهلل خ„لقه وف„ى ق„بضته ال ال„ه اال ه„و س„بحان„ه وت„عال„ى ع„ما ي„قول ال„ظامل„ون ع„لوا ك„بيرا أت„ري„دون ان ت„طفئوا
ن„ور ال„توح„يد ب„أه„وائ„كم امل„ؤت„فكة م„ن ال„شيطان ت„عال„ى اهلل رب„ى أب„ى اهلل اال ان ي„تم ك„لمته ويظه„ره„ا ع„لى ال„دي„ن
ك„له ول„و ك„ره املش„رك„ون ك„ثيرا وان ك„ثيرا م„ن أه„ل ال„كتاب يس„تهزؤن ال„كتاب م„ن ل„دى ال„ذك„ر ق„ل ان„ظروا ف„ان„ي
م„عكم ع„لى ال„صراط ف„وق ال„نار ق„د ك„نت ب„ال„حق م„سئوال وان اهلل ق„د ج„عل امل„ناف„قني ب„عضهم ل„بعض ع„دوا ب„ما
ن„سوا اهلل ب„عد ال„ذك„ر ف„أن„سيهم ال„ذك„ر ب„ال„عدل أن„فسهم وأول„ئك ه„م أه„ل ال„نار ق„د ك„ان„وا ف„ي ق„عر ال„تاب„وت واردا
ع„„لى ال„„حق وب„„ئس ال„„نار م„„ورودا ان امل„„ناف„„قني ه„„م املش„„رك„„ون ف„„ي ك„„تاب اهلل وأول„„ئك حس„„بهم ل„„عنة م„„ن اهلل وم„„ن
امل„ؤم„نني م„ن أه„ل االرض وال„سماء ج„ميعا ي„ا أه„ل االرض ان„ظروا ال„ى ال„ذي„ن ق„د م„ات„وا م„ن ق„بلكم ب„عد اآلي„ات
وال„„رس„„ل ع„„لى غ„„ير ال„„حق ك„„فارا فه„„ل يج„„دون ب„„عد امل„„وت اال ال„„نار ات„„قوا اهلل ف„„ان اخ„„ذ ال„„ذك„„ر ل„„دى اهلل ق„„د ك„„ان
ف „„ي أم ال „„كتاب ش „„دي „„دا ي „„ا أه „„ل االرض أل „„م ي „„أت „„كم ن „„بأ األول „„ني ن „„وح وإب „„راه „„يم وم „„وس „„ى وع „„يسى ف „„ما ل „„كم ال
ت„ؤم„نون ب„آي„ات اهلل ال„علي ق„ليال وان اهلل ال ي„ظلم ب„شيء ول„كن ال„ناس ق„د ك„ان„وا ع„لى آالء اهلل ب„عد ال„حق ك„فارا
وان م „„ن ذري „„ة آدم ع „„يسى ق „„د ك „„ان ف „„ي أم ال „„كتاب ع „„ند ال „„حق م „„كتوب „„ا وع „„د اهلل امل „„ؤم „„نني وامل „„ؤم „„نات م „„ن أه „„ل
العه„„د ل„„لذك„„ر ج„„نات ع„„ال„„ية وم„„ساك„„ن ط„„يبة ف„„ي رض„„وان اهلل األك„„بر ذل„„ك ه„„و ال„„فوز األك„„بر ف„„ي ك„„تاب اهلل ال„„حق
ال„„ذي ق„„د ك„„ان ح„„ول ال„„باب مس„„طورا وم„„ن ال„„ناس م„„ن يح„„لف ب„„ال„„ذك„„ر ع„„لى ال„„كذب وم„„نهم م„„ن ال ي„„عرف ال„„ذك„„ر
ويح „„لف ب „„ال „„صدق وان اهلل ق „„د ق „„در ل „„هؤالء املش „„رك „„ني وه „„ؤالء امل „„ؤم „„نني ف „„ي ال „„قيمة م „„قام „„ا ع „„لى ال „„حق ب „„ال „„حق
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م„وق„وف„ا وان„ا ن„حن ن„حكم ع„لى ال„كاذب„ني ب„ال„نار وع„لى ال„صادق„ني ب„ال„رض„وان األك„بر م„ن ح„كم اهلل ال„على وه„و اهلل
ك„ان ب„كل ش„يء ق„دي„را وم„ا م„ن ن„فس ق„د ت„ول„ت ع„ن ال„حق ب„عد ال„كتاب اال وق„د ن„حكم ع„ليه ب„ضعف ال„عذاب ع„لى
ح„كم ال„كتاب م„قضيا م„ال„كم ي„ا أه„ل ال„كتاب اال ت„علموا ان اهلل ي„علم س„رك„م وجه„رك„م ون„جوي„كم وان اهلل ق„د ع„ ّلم
ال „„ذك „„ر ع „„لم ال „„كتاب ف „„ي ن „„قطة ال „„نار ج „„ميعا وان ال „„كاف „„ري „„ن يسخ „„رون ال „„ذك „„ر ب „„ال „„كتاب ول „„م ي „„علموا ان اهلل ق „„د
سخ„ره„م ب„ذك„ره وه„و ال„حق ب„ال„حق ع„ن ال„عامل„ني غ„نيا ان ه„ؤالء إن يس„تغفروا اهلل س„بعني م„رة ل„ن ي„غفر اهلل ل„هم
وق„„د أع„„د اهلل ل„„هم ع„„ذاب األك„„بر ف„„ي اآلخ„„رة ألن„„هم ق„„د ك„„فروا ب„„اهلل وآي„„ات„„ه وه„„و اهلل ك„„ان ب„„كل ش„„يء ش„„هيدا وان
اهلل ق„د خ„لق األع„راب أش„د ك„فرا م„ن األع„جام وان اهلل ق„د ك„ان ب„كل ش„يء ع„ليما وان اهلل ق„د اخ„تص امل„ؤم„نني
م„„ن األع„„راب ل„„كالم„„ه وه„„ؤالء ق„„د ك„„ان„„وا ف„„ي أم ال„„كتاب ع„„لى دوائ„„ر الس„„طر ف„„وق الس„„طور مس„„تورا وان ب„„عض
األع„راب م„ن ح„ول امل„دي„نة م„ردوا ع„لى ال„نفاق واهلل ي„علم س„ره„م ف„سوف ن„عذب„هم م„رت„ني ب„حكم ال„كتاب وق„د ك„ان
ال „„حكم ف „„ي أم ال „„كتاب م „„قضيا وان ب „„عضا م „„ن ال „„ناس ق „„د اع „„ترف „„وا ب „„ذن „„وب „„هم وق „„د خ „„لطوا ال „„صال „„ح ب „„السي¹
„رج„و َن ألم„ر ال„ذك„ر وان
ف„سوف ي„غفر اهلل مل„ن ي„شاء وه„و اهلل ك„ان ع„لى ك„ل ش„يء ش„هيدا وم„ن ال„ناس ب„عضهم ُم َ „
اهلل ي„حكم ب„ني ال„كل ف„ي ي„وم ال„قيام„ة ب„القس„ط وه„و اهلل ك„ان ب„عباده ب„صيرا ي„ا أي„ها امل„ؤم„نون اع„ملوا هلل األح„د
ال„فرد خ„ال„صا م„ن ذك„ر ب„عض ال„شيء ف„ي ال„شيء ف„سوف ي„ري„كم اهلل أع„مال„كم ف„ي مشه„د ال„ثقلني ع„لى ال„حق
ب „„ال „„حق م „„شهودا وان „„ا ن „„حن نشه „„د ف „„ي أع „„مال „„ك هلل ال „„حق ال „„خال „„ص وم „„ا ي „„رى ف „„ي مشه „„د األك „„بر اح „„د م „„ن
امل„ؤم„نني أع„مال„ك اال اهلل األح„د ال„صمد ال„قدي„م ال„ذي ال ال„ه اال ه„و وه„و اهلل ك„ان ع„زي„زا ح„كيما ومل„ا دخ„لوا أه„ل
ال„„حقيقة ع„„لى ال„„ذك„„ر ق„„د ع„„رف„„هم ع„„لى ب„„عض األم„„ر ب„„قول„„ه ال„„حق ف„„ال ت„„بتسوا ب„„اإلش„„ارة إل„„ي ف„„ان ال„„كلمة مطه„„رة
عن اإلشارة ونفيها وهو اهلل ربنا قد كان على كل شيء شهيدا وان اهلل قد كان بكل شيء عليما.
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سورة القلم
وهى اثنتى وأربعون آية شيرازية
بسم اهلل الرحمن الرحيم
ف„لما جه„زه„م ب„جهازه„م ج„عل ال„سقاي„ة ف„ي رح„ل أخ„يه ث„م اذن م„ؤذن أي„ها ال„عير إن„كم ل„سارق„ون .امل„ص .ذك„ر
اهلل ف „„ي ش „„أن ال „„ذك „„ر ال ال „„ه اال اهلل ف „„اع „„بدوه وأق „„يموا وج „„وه „„كم ال „„ى ال „„كعبة ب „„يت الح „„رام وال تش „„رك „„وا ب „„عبادة
ال„رح„من ش„يئا ي„ا أه„ل االرض ه„ذا ال„ذك„ر ش„عيب ف„ي ك„تاب اهلل ات„قوا اهلل ف„ي ش„أن„ه وال ت„عرض„وا ع„ن أم„ره الن
اهلل ق„د ك„تب ع„لى ن„فسه ب„ال„رح„مة ان ال ي„غفر ل„نفس اال ان ي„شاء ال„ذك„ر وس„ع ع„لم رب„نا ك„ل ش„يء وه„و اهلل ك„ان
ع „„ليما ح „„كيما رب „„نا اف „„تح ب „„ني ال „„ذك „„ر وق „„وم „„ه واح „„كم ع „„لى ال „„حق ل „„ظامل „„ه وان „„تقم ع „„ن ال „„ذي „„ن ي „„ظنون ف „„يه ظ „„ن
ال„„جاه„„لية وأن„„ت اهلل ال„„حكيم ق„„د ك„„نت ب„„عبادك ال„„صال„„حني خ„„بيرا ي„„ا أه„„ل االرض ات„„قوا اهلل ف„„ي ي„„وم ال„„حق اذا
ق „„ام ال „„ذك „„ر ع „„ند ال „„عرش ف „„يقول ي „„ا أه „„ل االرض أل „„م أب „„لغكم آي „„ات ال „„كتاب أل „„م ن „„كشف ع „„ليكم أب „„واب ال „„سماء
ف„„كيف ك„„ذب„„تمون„„ي ب„„عد ال„„كتاب ذوق„„وا ال„„يوم ب„„حكم اهلل م„„ن ح„„ر ال„„نار مل„„ا ق„„د ك„„نتم ب„„ذك„„ر اهلل ال„„عدل ع„„لى غ„„ير
ال „„علم ك „„فورا وال „„ذي „„ن اتخ „„ذوا مسج „„دا ال „„قلوب ب „„يت الش „„رك ب „„اهلل واإلف „„ساد ل „„لذك „„ر وال „„طعن أله „„ل ال „„دي „„ن وان
يح„لفن ب„اهلل ال„حق ب„ال„حسنى ف„قد ك„ذب„وا ب„شهادة اهلل ع„لى ع„باده وه„و اهلل ك„ان ع„لى ك„ل ش„يء م„حيطا ال ت„قم
ف„„ي مسج„„د املش„„رك„„ني ب„„ال„„حق وع„„لى االرض امل„„يتة ف„„ان اهلل ق„„د طه„„رك ب„„علمه وه„„و ال„„حق وك„„ان اهلل ب„„كل ش„„يء
خ„„بيرا وان„„ك ف„„ي أم ال„„كتاب أول مسج„„د أس„„س ف„„ي ع„„ماء ال„„عرش ع„„لى ال„„تقوى ال„„خال„„ص هلل ال„„علي وه„„و اهلل
ك„„ان ع„„زي„„زا ق„„دي„„ما وق„„در اهلل ل„„نفسك رج„„اال ف„„يه مس„„تورون وق„„در اهلل ل„„هؤالء األن„„فس ج„„نات م„„ن حج„„ر ال„„ياق„„وت
وم„ا ق„در اهلل ف„يها خ„ال م„ن ال„هواء وأق„ام اهلل ب„قدرت„ه ف„ي م„رك„ز ك„ل م„ن س„مآئ„ها س„بعون أل„ف ش„مسا م„ا ي„طاع„ن
اال ب„ذك„ر اهلل األك„بر وم„ا ج„عل اهلل ل„هن غ„روب„ا ب„حكم ال„كتاب وان ال„حكم ق„د ك„ان ف„ي أم ال„كتاب م„قضيا ذل„ك
رض „„وان اهلل األك „„بر ف „„من ش „„اء ال „„ذك „„ر ق „„د ش „„ئنا ل „„ه ب „„اذن اهلل ال „„حق وان اهلل ق „„د ك „„ان ع „„لى ك „„ل ش „„يء ش „„هيدا
أف„من أس„س ب„نيان„ه ع„لى أح„رف األح„دي„ة أح„ق م„ن ان ي„كون ب„اب„ا ل„لحق او م„ن أس„س ب„نيان„ه ع„لى ك„لمة ال„نار
ف„ي ال„نار أح„كموا ألن„فسكم ف„أي الح„رف„ني أح„ق ب„األم„ن ان ك„نتم م„ؤم„نني ب„اهلل وان اهلل ك„ان ب„كل ش„يء ع„ليما
وم„ا ك„ان اس„تغفار إب„راه„يم للمش„رك„ني اال هلل ال„واح„د ال„فرد ف„لما ق„د ع„لم م„ن ن„فس م„نهم ان„ه ق„د ك„ان ع„دوا هلل
ق „„د ت „„برء ع „„نه وان إب „„راه „„يم ال ّواه ق „„د ك „„ان ب „„ال „„حق ع „„لى ال „„حق ح „„ليما وان اهلل م „„ا يه „„لك ق „„وم „„ا اال ب „„عد ان ت „„بني
ح„„جته األك„„بر ع„„ليهم ف„„لما ت„„م ح„„جة اهلل ب„„ال„„حق ق„„د أه„„لكناه„„م ب„„ذن„„وب„„هم وان اهلل ال ي„„ظلم ب„„ال„„عامل„„ني م„„ن ب„„عض
ال„قطمير ق„طميرا ول„قد ق„ال ال„حق ب„ال„حق ع„لى أب„طن ال„كلمة م„ن أبح„ر اإلب„داع بس„ر الس„طر ال„ذي ق„د ك„ان ف„ي
ن„قطة الس„ر ب„دي„عا ي„ا أه„ل ال„عرش اس„معوا ن„دائ„ي م„ن ه„ذه الشج„رة امل„بارك„ة ان„ي ان„ا اهلل ال„ذي ال ال„ه اال ه„و
ق„د أج„ري„ت ال„قلم ع„لى ال„لوح األك„بر ب„ان ال„ذك„ر ل„حق ك„ما أن„ى ان„ا ال„حق ف„ات„قوا م„ن ال„رد ف„ان ك„لمه اهلل ال„على
ق„د ك„ان ف„ي أم ال„كتاب ك„بيرا وان„ا ن„حن مل„ا ق„د أم„رن„ا ال„قلم ب„اس„مه ان„شقت م„ن ال„هيبة وق„د خ ّ„رت ع„لى ال„عرش
س„اج„دا هلل ال„قدي„م وه„و اهلل ك„ان ب„كل ش„يء ع„ليما وان هلل م„لك ال„سموات واالرض ه„و ال„حق ي„حي وي„ميت وم„ا
ل„„كم م„„ن دون اهلل م„„ن ول„„ي وال ن„„صيرا ي„„ا أه„„ل االرض وال„„سماء م„„ا ت„„فعلون م„„ن ش„„يء اال وق„„د ح„„كم اهلل ح„„كما
ف„ي ك„تاب„ه م„ن ق„بل وه„و اهلل ك„ان ب„كل ش„يء ع„ليما وال ت„نفقون ف„ي س„بيل اهلل ص„غارا وال ك„بارا وال ت„مشون ف„ي
االرض اال وق „„د ك „„تب ب „„ال „„حق ألن „„فسكم م „„ن ق „„بل وم „„ا م „„ن ش „„يء اال وق „„د ك „„ان ب „„ال „„كتاب امل „„حو ف „„ي ن „„قطة ال „„نار
م„قضيا وم„ا ك„تب اهلل ل„لمؤم„نني ل„ينفروا ك„اف„ة ل„لدي„ن ال„خال„ص ال„ى ال„ذك„ر األك„بر ف„لوال خ„رج م„ن ك„ل ف„رق„ة ن„فس
ل„„يسئل ال„„ذك„„ر م„„ن ع„„لم ال„„كتاب ل„„يغنيهم اهلل م„„ن ح„„كم ال„„كتاب ب„„فضله وان اهلل ك„„ان ب„„كل ش„„يء ع„„ليما وم„„ا م„„ن
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آي„ة ق„د أن„زل„ناه„ا ب„ال„حق اال وق„د زاد ح„ب امل„ؤم„نني ل„لذك„ر األك„بر وال ي„زي„د ع„لى املش„رك„ني اال ن„ار ال„جحيم ش„دي„دا
واذا ق„ام ال„ذك„ر ب„األم„ر ن„ظر املش„رك„ني ب„عضهم ال„ى ق„يام ال„فتنة ص„رف اهلل أع„ينهم ألن„هم ال ي„علمون م„ن ح„كم
ال„كتاب ق„ليال ي„ا م„أل األن„وار ل„قد ج„اءك„م ال„ذك„ر م„ن أن„فسكم ع„طوف„ا ع„لى امل„ؤم„نني وح„ليما ع„لى املش„رك„ني ت„اهلل
ال„„حق ال ي„„نبغي ال„„رد ف„„ي م„„ثله ان ك„„ان ل„„ه م„„ثل ف„„يكم وان„„ه ال„„حق ص„„راط اهلل ع„„لى ال„„صراط ال„„خال„„ص ق„„د ك„„ان
ب„ال„حق ع„لى ال„حق ال„علي م„وق„وف„ا ي„ا ق„رة ال„عني ق„ل حس„بي اهلل ال„ذي ال ال„ه اال ه„و ع„ليه ت„وك„لت وه„و ال„حق رب
ال„عرش وال„سموات وه„و اهلل ك„ان ب„كل ش„يء ع„ليما أك„ان ال„ناس ف„ي ع„جب ان أوح„ينا ال„كتاب ال„ى رج„ل م„نهم
ل „„يزك „„يهم ويبش „„ره „„م ع „„لى ق „„دم ال „„صدق م „„ن ع „„ند اهلل رب „„هم وه „„و اهلل ك „„ان ب „„كل ش „„يء ش „„هيدا ان اهلل ه „„و رب
الخ„لق واألم„ر وم„ا م„ن ال„ه غ„يره ث„م اس„توى ع„لى ال„عرش ب„أم„ره وم„ا م„ن م„دب„ر ف„ي االرض وال ف„ي ال„سموات اال
ب„„اذن ك„„لمته وه„„و ال„„حق ي„„بدئ الخ„„لق ث„„م ي„„عيده وه„„و اهلل ك„„ان ب„„كل ش„„يء ع„„ليما ي„„ا م„„أل األن„„وار اس„„معوا ن„„داء
ال „„رح „„من م „„ن ه „„ذه ال „„ورق „„ة الح „„مراء امل „„نبتة م „„ن الشج „„رة ال „„خضراء ان „„ه ال ال „„ه اال ه „„و ف „„اع „„بدوه ع „„لى القس „„ط
ب „„االس „„تواء ف „„ي م „„رك „„ز ال „„شمس ع „„لى ن „„قطة ال „„سواء وب „„عد غ „„روب „„ها مل „„حات وق „„بل ط „„لوع „„ها عش „„رات ع „„لى ح „„كم
امل „„فروض ب „„ال „„حق وان ال „„حكم ق „„د ك „„ان ف „„ي أم ال „„كتاب م „„ن ح „„ول ال „„باب م „„كتوب „„ا وه „„و ال „„ذي ق „„د ج „„عل ال „„شمس
وال„قمر آي„تني ب„ال„حق ل„يعلموا ع„دد ال„سنني ف„ي ال„باب„ني ال„نيري„ن ك„ذل„ك ي„ضرب اهلل األم„ثال ب„ال„حق ل„تكون„وا ب„اهلل
الح„ميد ش„كورا ان ف„ي اخ„تالف اآلي„ات وب„داي„ع ال„عالم„ات آي„ات ألول„ي األل„باب م„ن أه„ل ذل„ك ال„باب األك„بر وق„د
ك„„ان ح„„كم ال„„ذك„„ر م„„ن ع„„ند اهلل ف„„ي ال„„نقطة ال„„نار مس„„تورا ان ال„„ذي„„ن ال ي„„ري„„دون ل„„قائ„„نا ورض„„وا ب„„ال„„حيوة ال„„دن„„يا
ع„„ن ال„„حيوة ال„„كبرى واط„„مأن„„وا ف„„ي ال„„دن„„يا ب„„اإلع„„راض ع„„ن ك„„لمة األك„„بر أول„„ئك ه„„م أه„„ل ال„„نار ق„„د ك„„ان„„وا ف„„ي أم
ال„كتاب ح„ول ال„نار م„كتوب„ا وان ال„ذي„ن آم„نوا ب„اهلل وع„ملوا ب„امل„حو ع„ما س„واه ب„القس„ط ل„لذك„ر األك„بر ف„أول„ئك ه„م
م„ن أص„حاب ال„نعيم ق„د ك„ان„وا ف„ي أم ال„كتاب ح„ول ال„باء م„حشورا وان أول دع„وي„هم ف„يها س„بحان„ك ال„لهم رب„نا
ال ال„„ه اال ه„„و وح„„ده ال ش„„ري„„ك ل„„ه وت„„حيتهم ف„„يها م„„ن ال„„حق س„„الم وآخ„„ر دع„„وي„„هم ب„„ال„„حق ك„„لمة األول الح„„مد هلل
رب ال„عامل„ني وه„و اهلل ك„ان ع„لى ك„ل ش„يء ش„هيدا ي„ا ق„رة ال„عني ف„اع„رض ع„ن ال„ذي„ن ال ي„رج„ون ل„قائ„نا واط„مأن„وا
ب„ال„حياة األرذل م„ن ال„دن„يا وذره„م ف„ي ط„غيان„هم ب„ما ق„د ق„دم„ت أي„دي„هم وان اهلل ك„ان ب„كل ش„يء ع„ليما وان„ا مل„ا
ان „„تقمنا ع „„ن االن „„سان ب „„ما ق „„د ق „„دم „„ت أي „„دي „„ه ب „„ال „„باط „„ل ف „„قد دع „„ان „„ا ق „„اع „„دا وق „„ائ „„ما ومل „„ا ك „„شفنا ال „„سوء ع „„نهم ق „„د
اس„„تقروا ع„„لى ال„„صمت ك„„أول„„هم ف„„ما ل„„هؤالء ال„„قوم ال ي„„عرف„„ون م„„ن ع„„لم ال„„كتاب ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق ح„„دي„„ثا وان„„ا
ن„حن ق„د ان„تقمنا م„ن ال„قرون م„ن ق„بلكم ل„لوق„وف ع„لى ال„صراط األع„ظم ف„سوف نه„لك املج„رم„ني م„نكم ب„اذن اهلل
ال„حكيم ق„ري„با واذا ت„تلى ع„لى املش„رك„ني آي„ات م„ن ه„ذا ال„كتاب ف„يقول„ون ائ„ت ب„فرق„ان م„ثله وب„دل„ه ع„لى غ„ير ه„ذه
اآلي„ات ق„ل م„ا ق„در اهلل ل„ي ان أب„دل„ه م„ن ت„لقاء ن„فسي اال ان„ي ات„بع م„ا ي„وح„ى إل„ي إم„ام„ى ان„ى ق„د خ„شيت م„ن
رب„ى ف„ي ي„وم ال„فصل ال„ذي ق„د ك„ان ب„ال„حق ع„لى ال„حق م„يقات„ا وان„ا ن„حن ق„د أم„رن„ا امل„الئ„كة ان ي„جعلوا ال„سقاي„ة
م„„ن ال„„ذك„„ر ف„„ي رح„„ل امل„„ؤم„„نني ب„„اذن اهلل ال„„علي وه„„و اهلل ك„„ان ب„„كل ش„„يء ع„„ليما ي„„ا أي„„ها امل„„ؤذن اذّن ي„„ا أي„„تها
ال„عير إن„كم ل„سارق„ون وان ال„سقاي„ة م„ن ال„ذك„ر ف„ي أع„لى امل„شاع„ر م„نكم ق„د ك„ان ب„ال„حق ع„لى ال„حق م„كنون„ا وه„و
اهلل قد كان على كل شيء حفيظا وهو اهلل كان على كل شيء قديرا.
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سورة البعير
وهى اثنتى وأربعون آية شيرازية
بسم اهلل الرحمن الرحيم
ق„ال„وا وأق„بلوا ع„ليهم م„اذا ت„فقدون .آمل„ع .ذك„ر اهلل ف„ي س„طر املس„تسر املس„طر امل„حجب ب„الس„ر ال„ذي ق„د ك„ان
ف„„ي أم ال„„كتاب مس„„تورا اهلل ق„„د ان„„زل ال„„كتاب ع„„ليك ليشه„„د ال„„ناس ب„„شهادة اهلل القس„„ط ل„„نفسه اال ال„„ه اال ه„„و
ال „„قدي „„م وه „„و اهلل ك „„ان ب „„كل ش „„يء ع „„ليما ول „„و ش „„اء اهلل م „„ا ن „„تلوه ع „„ليكم وان „„ى ع „„بد اهلل م „„ا أري „„د اال ك „„ما أراد
إم„„ام„„ي وه„„و ال„„حق م„„ن ع„„ند اهلل ال„„حق ح„„جة ع„„لى ال„„عامل„„ني ج„„ميعا وم„„ن أظ„„لم م„„من اف„„ترى ع„„لى اهلل او ب„„آي„„ات„„ه
ك„ذب„ا غ„رورا أول„ئك ه„م أه„ل ال„تاب„وت وق„د ك„ان„وا ف„ي ق„عر أبح„ر ال„زق„وم ب„حكم ال„حق م„سكون„ا وق„د ك„ان أم„ر اهلل
ف „„ي أم ال „„كتاب م „„قضيا ي „„ا ذك „„ر اهلل ق „„ل ع „„لى ع „„بدة األص „„نام ك „„يف ت „„عبدون م „„ن دون اهلل م „„ا ال ي „„نفعكم اال
ال„ضر األك„بر ن„ار ال„جحيم م„آب„ا أف„تنبئون اهلل ب„ما ال ي„علم أم ل„ه ش„رك ف„ي ال„سموات واالرض س„بحان„ه وت„عال„ى
ال ال „„ه اال ه „„و ل „„ه الخ „„لق واألم „„ر وه „„و ال „„خال „„ق ل „„كل ش „„يء وه „„و اهلل ك „„ان ع „„ليما ح „„كيما وان اهلل م „„ا ح „„كم ف „„ي
ال „„كتاب ع „„لى ال „„نفي ن „„فيا وال ع „„لى اإلث „„بات إث „„بات „„ا وال ع „„لى ال „„رس „„م ب „„شيء ش „„يئا اال وق „„د أح „„كم ف „„يهما ف „„ي
ال„ „„كتاب ع„ „„لى ه„ „„ذا امل„ „„ثل ب„ „„مثلها وان اهلل ق„ „„د ك„ „„ان ب„ „„عباده ع„ „„ليما وب„ „„صيرا وم„ „„ا ك„ „„ان ال„ „„ناس اال ام„ „„ة واح„ „„دة
ف„اخ„تلفوا ع„لى األم„ر ب„األم„ر ب„عد ال„حق ول„وال ك„لمة ق„د س„بقت م„ن اهلل ف„ي ق„صدك ل„يقضى ال„قضاء ع„لى ح„كم
ال„بداء ه„نال„ك م„ا ك„ان ال„ناس اال ع„لى ال„باب وح„يدا ق„ل ان„ما ال„غيب هلل ال„حق وان„تظروا ف„ان اهلل م„ول„يكم ال„حق
ق„„د ك„„ان م„„ع امل„„ؤم„„نني رق„„يبا وان„„ا ن„„حن مل„„ا ق„„د ن„„ذي„„قنكم ب„„ال„„ضراء ت„„دع„„وا ال„„ذك„„ر س„„راء واذا رف„„عنا األم„„ر ب„„القس„„ط
ه „„نال „„ك ت „„دع „„وه ع „„لى ك „„لمة الش „„رك ف „„ما ل „„كم ال ت „„ؤم „„نون ب „„آي „„ات اهلل ال „„حق ع „„لى ال „„حق ال „„قوي ق „„ليال وان اهلل ق „„د
س„يرك„م ف„ي ال„فلك ع„لى البح„ر وع„لى ال„دواب ف„وق االرض ل„تكون„ن ب„ال„حق ع„لى ال„دي„ن ال„خال„ص مس„تقيما وان„ا
ن„„حن مل„„ا ق„„د أم„„رن„„ا ال„„ري„„ح ال„„عاص„„ف ع„„لى ال„„سفن الشج„„ري„„ة ق„„د دع„„وا ال„„ناس رب„„هم مخ„„لصني ل„„ه ال„„دي„„ن مل„„ا ق„„د
ظ„نوا ع„لى امل„وج امل„حيط ب„ال„فرق ف„لما ن„جيهم ع„لى ال„فضل م„ا ي„دع„ون„نا ع„لى ال„حق ال„خال„ص ف„ما ل„هؤالء األن„فس
ال ي„قرؤن م„ن ع„لم ال„كتاب ح„رف„ا م„ن ال„حق ب„ال„حق ع„لى ال„حق ق„ليال وان ت„ري„د ال„فلك ف„قل ب„اس„م اهلل والح„مد هلل
وال ال„ه اال اهلل ان األم„ر ب„يده وه„و ال„حق ق„د ك„ان ع„لى ك„ل ش„يء ق„دي„را ي„ا أي„ها امل„ؤم„نون ات„بعوا ال„ذك„ر األك„بر
ف„„ان„„ه ع„„ند اهلل ب„„ال„„حق ل„„على ال„„دي„„ن ال„„قيم ق„„د ك„„ان ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق م„„كتوب„„ا ات„„قوا م„„ن ي„„وم ق„„د رج„„ع ال„„كل ال„„ى
اهلل ال„حق ه„نال„ك ل„ن يج„د املش„رك„ون م„ن دون ال„ذك„ر ول„يا ألن„فسهم وه„و ال„حق ف„ي أم ال„كتاب ق„د ك„ان ف„ي ح„ول
ال„„باء مس„„تورا وان اهلل ق„„د ق„„در إي„„اب„„كم إل„„ينا وح„„ساب„„كم ب„„ال„„حق ع„„لينا ف„„ات„„بعوا ال„„ذك„„ر ب„„ال„„حق ع„„لى ال„„حق جه„„رة
ق „„وي „„ا اق „„تلوا أن „„فسكم ف „„ي س „„بيل اهلل ب „„ال „„حق ف „„ان اهلل ق „„د ق „„در ل „„كل األن „„فس م „„وت „„ا ب „„حكم ال „„كتاب م „„ن ال „„باب
م„„قضيا ان م„„ثل ح„„يوة ال„„دن„„يا ك„„ظلمات ع„„لى ال„„ظلمات ف„„اذا ط„„لعت ال„„شمس ل„„ن يج„„د املش„„رك„„ون أن„„فسهم إال
ظ„لمات„ا ف„ي ال„ظلمات ال„نار ك„ال„ظل ف„ي امل„رآت أش„باح„ا اهلل ي„دع„وك„م ال„ى دار الس„الم وه„ذا ال„ذك„ر ق„د ك„ان ف„ي
أم ال„„كتاب ع„„لى ال„„حق املس„„تقيم م„„قيما ان ال„„ذي„„ن ق„„د أح„„سنوا ال„„ذك„„ر ف„„ي أس„„ماء ال„„حق ك„„تب اهلل ع„„ليهم م„„قعد
ال„رف„رف ف„ي رض„وان األك„بر وق„د ك„ان وع„د اهلل ف„ي أم ال„كتاب م„قضيا ان ال„ذي„ن يكس„بون ال„سيئات ي„وف„يهم اهلل
ج „„زاء ال „„سيئة ب „„مثلها وان اهلل ال ي „„ظلم ع „„لى ال „„ناس ب „„شيء وه „„و اهلل ك „„ان ب „„ال „„عامل „„ني م „„حيطا وان ال „„ظامل „„ني
ت„„ره„„قهم ال„„ذل„„ة ف„„ي وج„„وه„„هم ب„„ني أي„„دي„„ك ف„„أرح„„م ب„„اذن اهلل ع„„لى ه„„ؤالء ال„„ضعفاء ب„„عفوك وان اهلل ق„„د ك„„ان ع„„ليك
ش„هيدا ان ي„وم ال„فصل نحش„ر املج„رم„ني م„ن ح„ول ال„نار ون„قول ل„هم ن„ادوا ش„رك„اء ال„ذي„ن زع„متم م„ع ال„ذك„ر ف„لن
تج„„دوا م„„ن ال„„عامل„„ني أح„„دا وق„„د ك„„ان األم„„ر هلل ال„„قدي„„م ف„„ردا ي„„ا أه„„ل ال„„كتاب أن„„تم وم„„ا ت„„دع„„ون م„„ن دون ال„„ذك„„ر
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حج„ر ل„لجحيم وان ال„ذك„ر ب„اهلل ع„ن ال„عامل„ني غ„نيا وك„فى ب„اهلل ش„هيدا ب„ال„حق ب„يننا وب„ينكم أن„تم وع„بدة ال„طاغ„وت
ف„ي ال„نار ع„لى ح„د ال„سواء ق„د ك„ان ف„ي أم ال„كتاب م„كتوب„ا ان ي„وم ال„قيمة ل„حق ه„نال„ك ق„د ردت ك„ل ن„فس ال„ى
اهلل م„„ول„„يهم ال„„حق وه„„و ال„„عادل خ„„ير ال„„حاك„„مني وه„„و اهلل ك„„ان ع„„زي„„زا ق„„دي„„ما ه„„و ال„„ذي يخ„„رج ال„„حي م„„ن امل„„يت
ويخ„„رج امل„„يت م„„ن ال„„حي وم„„ن ي„„دب„„ر األم„„ر م„„ن دون„„ه وه„„و ال„„حق ق„„د ك„„ان ب„„كل ش„„يء ع„„ليما ي„„ا أه„„ل االرض اهلل
ال„„حق ب„„ال„„حق ي„„قول ان ال„„ذك„„ر ل„„حق م„„ن ع„„ند اهلل وم„„ا ك„„ان ب„„عد ال„„حق اال ال„„ضالل وم„„ا ب„„عد ال„„ضالل اال ال„„نار
م „„حتوم „„ا ي „„ا أه „„ل ال „„عماء اس „„معوا ن „„دائ „„ي م „„ن ح „„ول ال „„باب ان رب „„كم اهلل م „„ول „„يكم ال „„حق ل „„حق ال ال „„ه اال ه „„و ل „„ه
األم „„ر والخ „„لق وه „„و اهلل ك „„ان ب „„كل ش „„يء ع „„ليما وان اهلل ق „„د ك „„ان ب „„كل ش „„يء م „„حيطا وه „„و اهلل ك „„ان ع „„لى ك „„ل
ش„„يء ش„„هيدا ي„„ا أي„„ها ال„„ساك„„نون ف„„ي الحج„„رات اس„„معوا ن„„دائ„„ي م„„ن وراء ال„„حجبات ان„„ى ان„„ا اهلل ال„„ذي ال ال„„ه
اال ه„„و ف„„بال„„حق ان ال„„ذك„„ر ل„„حق وه„„و ال„„علي ال„„ذي ق„„د ك„„ان ف„„ي أم ال„„كتاب ح„„كيما وان ك„„لمة اهلل ل„„ح ّقت ع„„لى
أه „„ل االرض وال „„سموات وان ح „„جة اهلل ف „„ي ذل „„ك ال „„باب األك „„بر ق „„د ك „„ان ب „„ال „„حق ع „„لى ال „„حق م „„حتوم „„ا ه „„ل م „„ن
ش„رك„اء هلل ي„بدء الخ„لق ث„م ي„عيده ت„عال„ى اهلل رب„نا ال„ذي ال ال„ه اال ه„و ال ش„ري„ك ل„ه ب„ال„حق ع„لى ال„حق وه„و ال„علي
ال„„قدي„„م ال„„ذي ال ال„„ه اال ه„„و وه„„و اهلل ك„„ان ح„„كيما ع„„ليما ي„„ا ق„„رة ال„„عني أش„„ر ب„„ال„„حق ال„„ى ص„„درك ال„„حق ث„„م ق„„ل
ب„اهلل ال„حق ه„نال„ك ال„والي„ة هلل ال„حق ان„ا ال„ذي ق„د ك„نت خ„ير ث„واب„ا وان„ا ال„ذي ق„د ك„نت خ„ير م„آب„ا ي„ا أه„ل ال„عرش
اس„معوا ن„دائ„ي م„ن ح„ول الس„ر م„ن ذل„ك ال„بعير امل„عبر ع„ن ال„حق ب„ال„حق ال„ذي ق„د ك„ان ف„ي أم ال„كتاب ب„دي„عا
ومل„ا أذن ال„ذك„ر ف„يكم ارج„عوا ي„ا أه„ل ال„عماء ال„ى مح„ل تج„ليه ع„لى ال„حق مل„اذا ي„فقد م„ن ص„واع امل„لك ع„ظيما
وان„ا ن„حن ن„قول ن„فقد ص„واع ال„ذك„ر ف„ي م„ظاه„ر أف„ئدت„كم وم„ن ج„اء ب„آي„ته ع„لى ال„حق األك„بر ب„ال ح„د ص„غر ف„له
ح„مل ب„عير ع„لى ال„عدل األك„بر ب„مثله وان„ا ن„حن ب„ه زع„يم ع„لى ال„حق ال„خال„ص ع„ن التش„بيه والتح„دي„د وه„و ف„ي
أم الكتاب قد كان على الخط القائم حول النار مكتوبا.
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سورة الكهف
وهى اثنتى وأربعون آية شيرازية
بسم اهلل الرحمن الرحيم
ق„„ال„„وا ن„„فقد ص„„واع امل„„لك ومل„„ن ج„„اء ب„„ه ح„„مل ب„„عير وأن„„ا ب„„ه زع„„يم .آل„„م .ذك„„ر اهلل ف„„ي الشج„„رة امل„„بارك„„ة ف„„اس„„تمع
ن „„داء اهلل ال „„ذي ال ال „„ه اال ان „„ا وان „„ا ال „„علي ق „„د ك „„نت ع „„لى ال „„حق ب „„ال „„حق ك „„بيرا أفحس „„ب ال „„ناس ان أص „„حاب
ال„„كهف وال„„رق„„يم ق„„د ك„„ان„„وا م„„ن دون ال„„باب رق„„ودا ت„„اهلل ال„„حق ان آي„„ات„„نا ف„„ي ذل„„ك ال„„باب ع„„لى امل„„ؤم„„نني ل„„كان„„ت
ب„ال„حق ع„لى ال„حق ال„بدي„ع ع„جيبا وان ال„كهف ه„ذا ال„باب وف„ى أم ال„كتاب ق„د ك„ان ح„ول ال„نار مس„طورا وان„ا ق„د
ض„رب„نا ع„لى آذان„هم ف„ي ال„باب ب„اذن اهلل س„نني ح„ول الس„ري„ن ال„ذي„ن ق„د ك„ان„ا ف„ي أم ال„كتاب ع„ددا مس„تورا ث„م
ان„ا ق„د ب„عثناه„م ل„يعلموا ح„ق ال„كهف مل„ا ق„د ل„بثوا ف„ي ح„ول„ه أم„دا وان ح„روف أس„مائ„ك أص„حاب ال„كهف س„بعة
اذا ق„د ق„ام„وا م„ن ح„ول ال„نار وق„د ق„ال„وا رب„نا رب ال„عرش ال ال„ه اال ه„و ل„ن ن„دع„و م„ن دون اهلل إل„ها وان اهلل ق„د
ك „„ان ع „„لى ك „„ل ش „„يء ش „„هيدا ه „„ؤالء أص „„حاب ال „„باب اتخ „„ذوا م „„ن دون „„ه آل „„هة ول „„وال يظه „„ر اهلل ال „„ذك „„ر ع „„ليهم
بس„لطان ال„كتاب ف„اذا ه„م ح„ول ال„نار ق„د ك„ان„وا ع„لى غ„ير ال„حق م„رق„وم„ا وان„ا ق„د أوح„ينا ال„ى أص„حاب ال„كهف
ارج„عوا ال„ى م„ساك„ن ذك„رك„م ح„ول ال„حق ف„ان اهلل يبش„رك„م ب„رح„مته ف„سوف يهي ¹اهلل ل„كم م„ن األم„ر ف„ي أم„رك„م
م„رف„قا ع„لى األم„ر م„شهودا ي„ا أص„حاب ال„كهف أل„م ت„نظروا ال„ى ال„شمس اذا ط„لعت ت„زاور ع„ن ك„هف أف„ئدت„كم
ذات ال„يمن ح„ول ال„نار م„نطقة ع„ن اهلل ال ال„ه اال ه„و وه„و اهلل ك„ان ع„ليا ك„بيرا واذا غ„رب„ت ف„ي ال„كالم يج„ذب„كم
بس„ر ق„درت„ه ال„ى م„طلع ال„فؤاد أل„م ن„عرض„كم ذات ال„عماء وان„تم ف„ي ف„جوة م„ن ال„نقطة امل„رش„حة م„ن ل„دى ال„باب
ق„„د ك„„ان„„وا ع„„لى ال„„حق م„„وق„„وف„„ا ذل„„ك م„„ن آي„„ات اهلل ل„„لساب„„قني م„„ن ح„„ول ال„„باب وان اهلل ق„„د ك„„ان ع„„لى ك„„ل ش„„يء
ش„„هيدا أفحس„„ب ال„„ناس ف„„ي ال„„ذك„„ر س„„هوا ك„„ال ي„„قلب ال„„عامل„„ني ب„„الح„„رف„„ني ذات ال„„يمني ال„„ى االس„„مني م„„ن ن„„فسه
وذات ال„„شمال ال„„ى ال„„كلمتني ف„„ي ال„„باب„„ني ح„„ول األم„„ر م„„ن أم„„ره فس„„بحان اهلل ع„„ما ي„„قول ال„„ظامل„„ون ع„„لوا ك„„بيرا
وان اهلل ق„د ج„عل ب„فضله ع„لى ال„حق ب„ال„حق ح„ول ال„باب م„آب„ا وان„ا ق„د ق„درن„ا ذراع„يه م„بسوط„تني ف„ي ال„علم م„ن
ل „„دى ال „„ذك „„ر ل „„و اط „„لع ع „„لى ال „„ناس م „„ا ي „„درك „„ون أم „„را م „„ن ال „„حق اال ف „„رارا وان „„ا ن „„حن ق „„د شه „„دن „„ا م „„قال „„تهم ب „„عد
ال„„بعث ف„„ي ال„„كهف وان اهلل ق„„د ك„„ان ع„„لى ك„„ل ش„„يء ش„„هيدا وق„„ل ع„„لى اح„„د م„„نهم خ„„ذ ع„„لى ال„„حق األك„„بر ه„„ذه
ال„ورق„ة ال„عظمى وب„لغها ب„أذن اهلل ال„ى امل„دي„نة ث„م اشه„د ان„ها أزك„ى ط„عام„ا هلل ف„ي ال„طاع„ة الح„مد هلل ال„ذي ل„م
ي„شعرن ب„ها ع„لى ال„حق ب„ال„حق ال„خال„ص اح„دا وان„ا ن„حن ق„د أس„ترن„ا ع„ليكم ل„تعلموا ان اهلل م„ول„يكم ال„حق وان
س„„ر ال„„ساع„„ة ق„„د أت„„ت ب„„ال„„حق وال ري„„ب ف„„يها وان اهلل ك„„ان ع„„لى ك„„ل ش„„يء ق„„دي„„را ي„„ا م„„أل األن„„وار ل„„م ت„„قول„„ون ف„„ي
ال„„ذك„„ر م„„ا ال ت„„علمون م„„ن ع„„لم ال„„كتاب ح„„رف„„ا ع„„لى ال„„حق األك„„بر مس„„تسرا ف„„منكم ت„„قول„„ون ث„„لثة ف„„ي ال„„حكم وم„„ا
ق „„در اهلل ل „„ه ف „„ي ال „„راب „„ع ح „„كما وم „„نكم ت „„قول „„ون خ „„مسة واذا ش „„اء اهلل س „„ادس „„هم ع „„لى ال „„حكم ق „„د ك „„ان ب „„ال „„حق
م„„رج„„وم„„ا وم„„نكم ي„„قول„„ون س„„بعة ع„„لى االس„„م وث„„ام„„ن م„„ن الس„„ر أول„„ئك ب„„علم ال„„باب ق„„د ع„„لموا ب„„عدت„„هم وان اهلل ق„„د
ك„„ان ب„„كل ش„„يء ع„„ليما ول„„قد ح„„فظناه„„م ف„„ي ال„„كهف ب„„عد ال„„تسع ث„„الث„„مائ„„ة ذل„„ك ح„„كم اهلل ف„„ي ال„„ساب„„قني ب„„ال„„حق
وق„د ك„ان أم„ر اهلل ف„ي ال„كتاب م„حتوم„ا ي„ا م„أل األن„وار ال ن„ري„دن ب„شيء اال ب„ذك„ر م„شيتنا ف„ي ب„دئ„ه وم„ا ق„در اهلل
ف„ي ال„كتاب اق„رب م„ن ه„ذا ال„باب ع„لى ال„حق ب„ال„حق رش„دا ق„ل اهلل اع„لم ب„ال„كهف وأص„حاب ال„باب وال تتخ„ذوا
م „„ن دون „„ه ع „„لى ال „„حق ب „„ال „„حق ول „„يا وال ل „„حكمه اح „„دا م „„ن األم „„ر ش „„ري „„كا م „„ثل م „„اء اإلش „„ارة ف „„ي ال „„توح „„يد ك „„مثل
امل„ائ„ني ف„اخ„تلطا ع„لى االرض„ني وك„ان اهلل وح„ده ال ال„ه اال ه„و وم„ا ك„ان م„عه ش„يء س„بحان„ه وت„عال„ى ل„يس ك„مثله
ش„يء وه„و اهلل ك„ان ع„ليا ك„بيرا وان اهلل ق„د ج„عل امل„ال س„بحات ال„جالل وال„بنون اش„ارات„ها وال„باق„يات وج„ه رب„ك
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ذو ال „„جالل م „„ن ع „„ند اهلل اح „„سان „„ا وق „„د حش „„روا ف „„ي ارض املحش „„ر ع „„لى اهلل ح „„ول ال „„نار ال „„ساك „„نة ص „„فا ع „„لى
ال„„صف ك„„ما ب„„دئ„„ناك„„م أول م„„رة ص„„فا م„„ن ال„„صف وان اهلل ق„„د ك„„ان ع„„لى ك„„ل ش„„يء ق„„دي„„را واذا وض„„ع ال„„كتاب
ه„„ذا ف„„يقول ال„„كاف„„رون م„„ا له„„ذا ال„„كتاب ال ي„„غادر ص„„غيرة وال ك„„بيرة اال وق„„د أح„„اط ب„„ها ف„„ورب„„كم ل„„قد وج„„دوا م„„ا
ع„ملوا ل„دي ح„اض„را وال ي„ظلم رب„كم ال„رح„من ب„ال„حق ع„لى ال„حق ق„طميرا وان„ا ن„حن ق„د اشه„دن„اك ب„اذن اهلل خ„لق
ال „„سموات واالرض وم „„ا ب „„ينهما ف „„ي ي „„وم ال „„ذي ق „„د ك „„نت ح „„ول ال „„نار ب „„ال „„حق ن „„اط „„قا مح „„مودا وم „„ا ج „„عل اهلل
امل„ضلني ل„لشيء م„ن ب„عض ال„شيء ع„لى ال„حق ب„ال„حق ع„ضدا خ„فيفا وم„ا م„نع ال„ناس ان ي„ؤم„نوا ب„اهلل وب„آي„ات„ه
اذا ج„اءه„م ال„حق م„ن ل„سان„ه اذا الت„بعوك اال ع„لى س„نة األول„ني م„ن أك„ثر ال„جاح„دي„ن ج„دال ع„لى ال„حق ب„ال„حق
م„„عروف„„ا وم„„ا أرس„„لناك اال ب„„ال„„حق مبش„„را ال„„ى ال„„نور وم„„نذرا ع„„ن ال„„نار أتتخ„„ذوا آي„„ات„„ي م„„ن ل„„دى ال„„ذك„„ر األك„„بر
ه„ذا ع„لى ال„باط„ل ه„زوا غ„رورا وان ت„دع„هم ال„ى الخ„ط ال„حائ„ل ب„ني ال„عامل„ني ي„حجبهم ال„شيطان ع„ن ال„حق ف„لن
يه„„تدوا اذا أب„„دا وم„„ن اع„„رض ع„„ن ه„„ذه ال„„كلمة م„„ا ق„„در اهلل ل„„ه ع„„لما ع„„لى ال„„ظل ك„„ال„„عيش ض„„نكا ول„„قد حش„„رن„„اه
ف„„ي ارض املحش„„ر ع„„لى ال„„وج„„ه وق„„د ك„„ان ف„„ي ال„„دن„„يا ف„„وق االرض ع„„ميان„„ا ق„„ل ول„„وال ك„„لمة س„„بقت م„„ن اهلل ف„„ي
أم„ري ل„قد ك„نت ب„ال„حق ع„لى األم„ر ل„زام„ا ي„ا ق„رة ال„عني س„بح رب„ك ف„ي ن„فسك ال„حق ق„بل ال„طلوع وح„ني ال„غروب
وع„لى م„رك„ز ال„زوال ون„قطة ال„سواد ف„ي ن„صف ال„ليل ف„ان ذك„ر اهلل ف„ي ن„فسك ب„ال„حق ال يس„توي ع„مل ال„عامل„ني
ج „„ميعا وأم „„ر أه „„ل ال „„باب ب „„ال „„صالة وال „„كلمة األك „„بر واح „„لم ع „„ليهن ف „„إن „„هن ال ي „„قدرن ب „„معرف „„ة ال „„كلمة اال ب „„ما
اس„تطاع„ت أن„فسهن وان اهلل رب„ك ق„د ك„ان ع„لى ال„عامل„ني غ„فورا ق„ل ك„ل ع„لى ال„باب ق„د ت„ذك„روا وان„ي ف„ي ق„طب
املاء سائل عن األمر وعند اهلل بالحق قد كنت بالحق مذكورا.
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سورة الخليل
وهى اثنتى وأربعون آية شيرازية
بسم اهلل الرحمن الرحيم
ق„ال„وا ت„اهلل ل„قد ع„لمتم م„ا ج„ئنا لنفس„د ف„ي األرض وم„ا ك„نا س„ارق„ني .الح„مد هلل ال„ذي ن„زل ال„ذك„ر ب„ال„حق ع„لى
ال„ذك„ر ل„يكون ال„ناس ب„ذك„ر اهلل األك„بر ف„ي أم ال„كتاب م„ذك„ورا ق„ل اهلل ق„د َع„„لِم ال„ذك„ر أف„من يه„دي ال„ى ص„راط
أح „„ق ان ي „تّبع أم م „„ن ال ي „„علم م „„ن ع „„لم ال „„كتاب ب „„عضا اال م „„ن الح „„رف ق „„ليال وان أك „„ثر ال „„ناس ال ي „„تبعون اال
ال „ظّن وان ال „ظّن ال ي „„غني ع „„ن ال „„حق ب „„شيء وان اهلل ق „„د ك „„ان ب „„ما ت „„عملون ب „„صيرا وم „„ا ك „„ان ه „„ذا ال „„كتاب ان
ي„فترى م„ن غ„ير ع„ند اهلل ول„كن اهلل ال„حق ق„د أن„زل„ه ع„لى خ„ط املس„تقيم ف„ي ن„قطة ال„نار ب„ال„نار س„وي„ا ً وه„و ال„حق
„صل اهلل ف„يه أح„كام ك„ل ش„يء رح„مة وبش„رى ل„عباد اهلل ال„ساب„قني
مل„ا ق„د ق„ ّدر اهلل ب„ني أي„دي„ك وم„ن ح„ول„ك وق„د ف ّ
ال„ذي„ن ه„م ق„د ك„ان„وا ب„ال„حق ح„ول ال„ذك„ر ُق„وام„ا ً أم ي„قول„ون أف„تري„ه ع„لى ال„حق ق„ل ادع„وا م„ن اس„تطعتم م„ن دون
ال „„ذك „„ر وات „„وا ب „„آي „„ة م „„ن م „„ثله ان ك „„نتم ع „„لى األم „„ر ب „„ال „„حق ص „„ادق „ا ً مح „„مودا ً ف „„ورب „„ك ل „„و إج „„تمعت أه „„ل االرض
„نفس وال„نفس ع„لى ال„نفس ظ„هيرا ك„ذل„ك
„قدرن ول„و ك„ان ال„كل ل ٌ
وال„سموات ع„لى ان ي„أت„وا ب„سورة م„ن م„ثله ل„ن ي ّ
ق„„د ك„„ذب„„وا ب„„ما ل„„م ي„„حيطوا ب„„علمه ف„„سوف يج„„زي اهلل امل„„كذب„„ني ع„„لى أش„„د ال„„عذاب ق„„ري„„با ً وم„„ن ال„„ناس م„„ن ي„„ؤم„„ن
ب„„اهلل وم„„ن ال„„ناس م„„ن ي„„كفر ب„„ال„„ذك„„ر وان اهلل ق„„د ك„„ان ب„„املفس„„دي„„ن ع„„ليما ي„„ا ق„„رةَ ان ك„„ذب„„وك أه„„ل امل„„شعري„„ن ف„„قل
ل„„ي ع„„ملي هلل وح„„ده ول„„كم ع„„ملكم ي„„دع„„وك„„م ال„„ى ال„„شيطان ان„„ي ب„„ريء م„„ن ال„„ظامل„„ني ب„„إذن اهلل ال„„قدي„„م وه„„و اهلل
ك„ان ع„زي„زا ح„كيما ً وم„نهم م„ن ي„نظر ال„يك ن„ظر امل„غشيّ وان رب„ك ق„د ك„ان ب„كل ش„يء م„حيطا وان اهلل ال ي„ظلم
ع„„لى ال„„ناس ب„„شيء ول„„كن ال„„ناس ق„„د ك„„ان„„وا ب„„أن„„فسهم ع„„ن ال„„ذك„„ر ب„„عيدا ً وان„„ا ن„„حن مل„„ا حش„„رن„„ا املش„„رك„„ني ف„„ي
ارض املحش„„ر ي„„ظنون ك„„أن ل„„م ي„„لبثوا ف„„ي ال„„دن„„يا اال س„„اع„„ة م„„ن ال„„نهار ف„„كذل„„ك يج„„زي اهلل ال„„ظامل„„ني ب„„اإلع„„راض
ع„ن ال„ذك„ر وان اهلل ق„د ك„ان ع„لى ك„ل ش„يء ش„هيدا ً وم„ا م„ن ن„فس ق„د ق„ام ب„األم„ر اال وق„د ح„كم اهلل ل„ه ال„رج„وع
ال „„ينا ب „„ال „„حق وان „„ا ل „„نحكم ب „„ني ال „„كل ع „„لى القس „„ط وان „„ا ال ن „„ظلم ال „„ناس أق „„ل م „„ن ب „„عض ال „„قطمير ق „„طميرا ً ق „„ل
ل„„لمؤم„„نني ان„„ي ال أم„„لك ل„„نفس ن„„فعا وال ض„„را ً اال م„„ا ش„„اء اهلل رب„„ي ل„„كل ن„„فس أج„„ل م„„كتوب ف„„اذا ج„„اء االذن ال
ي„قدم وال ي„ؤخ„ر ل„شيء م„ن إرادة اهلل ال„حق ب„شيء وال„ى اهلل رج„وع امل„ؤم„نني ق„د ك„ان ب„ال„حق ع„لى ال„حق م„كتوب„ا
ف „„سوف يس „„تنبئون „„ك امل „„ؤم „„نون أح „„قٌ ه „„و ق „„ل أي ورب „„ي ان „„ه ل „„حقٌ ع „„لى ال „„صراط ال „„ق ّيم ق „„د ك „„ان ح „„ول امل „„اء
مس„تقيما ً ول„و ان ال„نفس ال„ظامل„ة ق„د اف„تدت ب„ما ف„ي االرض ل„ئال ي„رى ال„عذاب ل„ن تُ„قبل م„نها ب„شيء ق„د ق„ضي
األم„„ر ب„„ال„„حق وك„„ان األم„„ر ف„„ي أم ال„„كتاب م„„حتوم „ا ً اال ان هلل ك„„ل ش„„يء ب„„ال„„حق وان ال„„وع„„د م„„ن اهلل ل„„حق وه„„و
ال„„ذي ي„„حي وي„„ميت وه„„و اهلل ك„„ان ع„„لى ك„„ل ش„„يء ق„„دي„„را ً ان ي„„وم ش„„ق ال„„سماء ي„„وم ف„„تح ال„„باب ق„„د ك„„ان ق„„ري„„باً
ف„حينئذ ق„د اذن ال„رح„من ع„بده ل„لكشف ع„ن ال„غطاء ع„ن م„قام„ات م„عرف„تكم ف„بصرك„م ال„يوم ان ش„اء اهلل ف„ي ذل„ك
ال„كتاب ق„د ص„ار ع„لى ال„حق ب„ال„حق ح„دي„دا ي„ا ق„رة ال„عني ان„ك ال„قائ„م ع„لى األل„ف ح„ول رب„ك ال ت„خف ف„ان„ك ق„د
ت„„الق„„يه وه„„و اهلل ق„„د ك„„ان ع„„نك راض„„يا ً وه„„و اهلل ق„„د ك„„ان ل„„لمؤم„„نني ح„„بيبا ي„„ا ذك„„ر اهلل األك„„بر ف„„ارش„„ح م„„ن امل„„اء
ق „„طرا ألص „„حاب ال „„يمني ح „„تى ق „„ضي ح „„ساب „„هم ح „„ساب „„ا ع „„ن األم „„ر ف „„ي األم „„ر ي „„سيرا ً وق „„ل ارج „„عوا ال „„ى م „„قام
أف „„ئدت „„كم راض „„يا ع „„ن ال „„باب مس „„رورا ً وان „„زل م „„ن امل „„اء ع „„كسا ألص „„حاب ال „„شمال ح „„ول ال „„نار ح „„تى شه „„دت
أن „„فسهم ف „„ي ح „„كم ال „„باب ب „„ال „„حق ع „„لى ال „„حق مح „„مودا ً ق „„ل ارج „„عوا ال „„ى س „„بحات امل „„حو ب „„عدل ال „„باب وادع „„وا
ال„„حق ع„„لى ال„„حق ث„„بورا ً ف„„ان„„ا ل„„نذي„„قنّكم ب„„اذن اهلل ال„„علي م„„ن ن„„ار ق„„د ك„„ان ف„„ي أم ال„„كتاب س„„عيرا ً وان اهلل ق„„د
„قسم ّن ب„„ال„„شفق وال ال„„قمر اذا ات„„سق الن ال„„باب ق„„د
ك„„ان ب„„عباده ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق ب„„صيرا ً ي„„ا م„„أل األن„„وار ال ت„ ّ
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س„نة اهلل ق„د م„ضت ف„ي ح„قه وان األم„ر ق„د ك„ان ف„ي أم
ارت„كب ف„ي مل„حة ط„بقا ع„ن ط„بق األول„ني واآلخ„ري„ن وان ُ„ „
ال„كتاب م„قضيا ً ي„ا ع„باد ال„رح„من ف„ما ل„كم ال ت„ؤم„نون ب„اهلل ال„علي وه„و اهلل ك„ان ع„زي„زا ح„كيما ً واذا ق„رؤا آي„ة م„ن
السج„„دة ف„„اسج„„دوا هلل ب„„ارئ„„كم ف„„ان„„ه ال„„حق ق„„د ك„„ان ب„„ال„„حق م„„عبودا وان„„ا ن„„حن ق„„د خ„„لقنا ال„„وي„„ل ف„„ي بح„„ر م„„ن
ال„سجني ل„لذي„ن ي„ظنّون ف„ي ال„ذك„ر ظ„ ّن ال„جاه„لية وه„و ع„ند اهلل ق„د ك„ان ف„ي ك„ل األل„واح ن„قطة ال„باء م„كتوب„ا ً ان
ي„وم ال„ذك„ر ع„لى ال„ناس ل„يوم ق„د ك„ان ف„ي ك„تاب اهلل ال„علي ع„ظيما ً ف„حينئذ ي„قوم ال„ناس ل„رب ال„عامل„ني ف„ي ذل„ك
ال„باب الح„ميد ع„ظيما ي„ا أه„ل االرض ات„قوا اهلل ع„ن س ّ„ر ه„ذا ال„باب ف„ان„كم ف„ورب„كم ال„رح„من ح„ينئذ مل„حجوب„ون
„سجني
م„ن س„رن„ا ه„ذا وه„و ال„حق ق„د ك„ان ح„ول ال„نار م„شهودا وان„ا ن„حن ق„د ق„درن„ا ك„تاب ال„فجار ف„ي أس„طر ال ّ
ح„ول ال„نار م„كتوب„ا وان اهلل ق„د ك„تب ب„أي„دي„ه ك„تاب األب„رار ف„ي ص„حف األن„وار ت„حت ال„عرش م„حفوظ„ا ف„ورب„كم
ال „„حق ال „„ذي ال ال „„ه اال ه „„و ان ال „„ذك „„ر ق „„د ع „„رف ال „„كل ب „„نظرات „„ه وه „„و ال „„حق ق „„د ك „„ان ف „„ي أم ال „„كتاب ح „„ول ال „„نار
مس„„طورا وه„„و ال„„ساق„„ي ب„„اذن اهلل م„„ن ال„„كأس امل„„ختوم ال„„ذي ق„„د ك„„ان خ„„تام„„ه امل„„سك وه„„و اهلل ع„„لى ك„„ل ش„„يء
ش„„هيدا وان ف„„ي ذل„„ك ال„„باب ف„„ليتناف„„س امل„„تناف„„سون م„„ن ح„„ول ال„„نار مح„„مودا ي„„ا أه„„ل االرض ت„„اهلل ال„„حق ل„„قد
ع„„لمتم ب„„ال„„حق ب„„ان ال„„ذك„„ر م„„ا ج„„اء اال ب„„ال„„حق وم„„ا أراد ان يُفس„„د ف„„ي م„„لك ال„„رح„„من وم„„ا ه„„و اال ذك„„ر م„„ن ال„„حق
بالحق من شجرة الخليل في أرض العمآء الذي قد كان في حول الرحمن موقوفا.
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سورة الشمس
بسم اهلل الرحمن الرحيم
ق„ال„وا ف„ما ج„زاؤه ان ك„نتم ك„اذب„ني .آمل„ر .اهلل ال„ذي ال ال„ه اال ه„و ال„حق ال„قيوم ال„ذي ل„يس ك„مثله ش„يء ال„بارئ
امل„„صور امل„„بدئ امل„„قدر وه„„و ال„„حق ق„„د ك„„ان ب„„كل ش„„يء ع„„ليما ً وا ّن ال„„ذك„„ر ب„„اذن اهلل ي„„حق ال„„حق ب„„كلمته وي„„بطل
ال„„باط„„ل ب„„كلمته وه„„و ال„„حق ع„„لى ن„„قطة ال„„نار ق„„د ك„„ان ع„„ن اهلل ال„„حق م„„بعوث„„ا ي„„ا أه„„ل ال„„فردوس اس„„معوا ن„„دائ„„ي
„تسر ف„ي الس„طر ب„دي„عا ان„ي أن„ا اهلل ال„ذي ال ال„ه اال أن„ا ال„علي
م„ن ل„سان ه„ذا ال„ذك„ر ع„لى الس ّ„ر املس„تر املس ّ
ق„د ك„نت ك„بيرا ق„د أخ„ذت العه„د ب„ال„حق ف„ي ه„ذا ال„غالم كعه„دي ع„ن ال„عامل„ني ج„ميعا وه„و ال„ذك„ر ح„ول ال„نار م„ن
رب„„ه وق„„د ك„„ان ب„„ال„„حق ح„„ول امل„„اء مح„„مودا ان„„ه ه„„و الشج„„رة امل„„بارك„„ة ف„„ي ال„„طور ال„„سناء ق„„د أن„„بتت ع„„لى ارض
„خضرة
ال„بهاء ع„لى ه„يكل التس„بيح تح„ميدا ي„ا ق„رة ال„عني ق„ل اس„معوا ي„ا أه„ل ال„عرش ن„دائ„ي م„ن ه„ذه ال„ورق„ة امل
ّ
امل„نبتة ع„ن ه„ذه الشج„رة املح„مرة ان„ي أن„ا الس„ر ف„ي الس ّ„ر م„ن الس„طر ف„ي الس„طر ع„لى األم„ر ح„ول ال„نار ق„د
ك„نت ب„ال„حق م„وق„وف„ا ي„ا ق„رة ال„عني ق„ل ان„ي ان„ا ال„سماء امل„نفطر ع„ند ال„حكيم وان„ي ق„د ك„نت ب„ال„حق ع„لى ن„قطة
ال„„نار م„„كتوب„„ا وان اهلل ق„„د ج„„عل ال„„كواك„„ب ب„„اب ال„„سماء م„„ن ح„„ول ال„„نار وه„„م ق„„د ك„„ان„„وا ع„„لى ال„„حق ف„„ي ال„„حق
م „„رك „„وزا ف „„اذا ب „„عثناك „„م ي „„وم ال „„فصل ت „„رون أع „„مال „„كم ع „„ند أن „„فسكم م „„حضرة وق „„د ك „„ان ال „„حكم ف „„ي ح „„ول ال „„باب
„غرن„كم ال„شيطان ف„ان ال„صبح ب„اهلل ق„د ت„نفس ل„لباب امل„طاع ه„ذا ال„ذك„ر
م„وج„ودا ي„ا أه„ل االرض ات„قوا اهلل وال ي ّ
األك„بر ال„ذي ق„د ك„ان ح„ول ال„نار م„شهودا ي„ا ق„رة ال„عني ان اهلل ق„د ج„علك ع„لى ق„وة امل„لك وان„ت ل„دى ال„رح„من ق„د
ك„نت مح„مودا ق„د ك„ذب املش„رك„ون م„ن أه„ل ال„فرق„ان ف„يما ي„ظنون ف„ي ال„كتاب ع„ن ال„باط„ل ك„ذب„ا غ„رورا م„ا أن„ت
اال ذك„ر اهلل ب„األف„ق امل„بني وان„ك ق„د ك„نت ع„ند اهلل ذي ال„عرش م„حبوب„ا ي„ا أه„ل امل„شعري„ن ال„ى أي„ن ت„ذه„بون وان„ه
ه„„و ذك„„ر اهلل وذك„„رن„„ا ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق ع„„لى ال„„عامل„„ني ج„„ميعا ي„„ا ق„„رة ال„„عني ان اهلل ق„„د ق „ ّدر املسج„„دي„„ن وم„„ن
ح„ول„هما آي„ات م„ن ح„قك ألن„ك ق„د ك„نت ع„لى ال„نار ش„هيدا ان ه„ذا ال„كتاب ه„دى ع„لى ال„حق اال تتخ„ذوا ع„ن دون
ذك„ر اهلل ال„حق ع„لى ال„حق وك„يال ي„ا أه„ل ال„عماء اس„معوا ن„دائ„ي م„ن ن„قطة ال„باء ان اهلل ق„د أوح„ى ال„يّ إنّ„ي أن„ا
ال„ذي ال ال„ه اال ان„ا ق„د أن„زل„ت ال„كتاب ع„لى ذك„ري األك„بر ه„ذا ف„تى ع„رب„ي ليشه„د الخ„لق ان„ه ه„و ال„حق م„ن ع„ند
اهلل ال„حق ب„ال„حق ق„ل ك„فى ب„يني وب„ينه ع„لى ال„حق ب„ال„حق ش„هيدا أال ي„ا أه„ل ال„عمآء ان ال„شمس ه„ذا ق„د ك„ ّور
„طوري„ن وان ال„قمر ه„ذا ق„د ط„لع ع„لى ال„عمائ„ني وان النج„م ه„ذا ق„د د ّور ع„لى ال„سمائ„ني وان ال„جبل ه„ذا
ع„لى ال ّ
سج„ر ع„لى االرض„ني وم„ا ه„و ف„ي ال„عامل„ني اال ع„لى ح„كم ال„ن ّيري„ن
ق„د س„ ّير ع„لى ال„جناح„ني وان البح„ر ه„ذا ق„د ّ „
وان اهلل م„والك„م ال„حق ق„د ك„ان ع„لى ك„ل ش„يء ش„هيدا وان„ا ن„حن ق„د خ„لقنا االن„سان م„ن ن„طفة م„ن امل„اء ال„ذي
ق„د ك„ان م„ن بح„ر امل„زن م„رش„وح„ا ث„م ق„د ق„درن„ا ل„ه الس„بيل ل„يوم ال„ذك„ر م„فتوح„ا ق„د ع„بس ع„ن ال„حق وق„ال ل„لذي ال
ي„علمه ك„لمة الش„رك ع„لى ال„نار ب„ال„نار غ„رورا ف„اذا ج„اء األم„ر ف„سوف ي„شاه„د ال„ذك„ر م„ن ل„دى اهلل ال„علي ع„ظيما
وان ال „„كتاب ه „„ذا ف „„ي ص „„حف األول „„ني ف „„ي أم ال „„كتاب ق „„د ك „„ان ع „„لى ال „„حق ب „„ال „„حق م „„رف „„وع „„ا وان ال „„كتاب ه „„ذا
ب„أي„دي س„فرة اآلخ„ري„ن ف„ي ال„لوح ال„حفيظ ق„د ك„ان ب„ال„حق مس„طورا ق„تل االن„سان م„ا أك„فره ب„اهلل وب„آي„ات„ه وه„و
اهلل ق„„د ك„„ان غ„„نيا وح„„ميدا أف„„بغير رش„„ح م„„ن امل„„اء ق„„د ك„„ان ف„„ي ال„„ده„„ر مخ„„لوق„„ا أف„„ال ي„„نظر االن„„سان ف„„ي ن„„قطة
ال „„بدء ك „„يف م „„ا ك „„ان ش „„يء ع „„لى االرض م „„وج „„ودا وه „„و اهلل ك „„ان ع „„لى ك „„ل ش „„يء ق „„دي „„را وان اهلل ق „„د ك „„ان ب „„كل
ش„يء ع„ليما وه„و اهلل ق„د ك„ان ع„ن ال„عامل„ني غ„نيا وان„ا ن„حن ق„د خ„لقناه م„ن ظ„ل امل„ ُع ّكس ع„ن ه„ذه ال„شمس امل„نور
„صاخ„„ة ق„„د ف„ ّ„رت م„„ن
ف„„ي ق„„طب ه„„ذه ال„„سماء م„„رك„„وزا وه„„و ي„„وم„„ئذ ق„„د ك„„ان ع„„ن ال„„ذك„„ر م„„حجوب„„ا ف„„اذا ج„„اءت ال„ ّ
„فر ه„نال„ك ل„ن تج„دوا ال„حق اال م„ن ل„دى ال„ذك„ر مح„مودا ان وج„وه ال„ساب„قني ي„وم„ئذ ع„لى ال„حب
األم„ر ع„ن ك„ل امل ّ
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ق„د ك„ان م„ختوم„ا وان وج„وه امل„عرض„ني ي„وم„ئذ ع„لى خ„ات„م ال„بعد ق„د ك„ان ع„لى ال„حق ب„ال„حق م„ختوم„ا وان اهلل ق„د
أح„كم ب„ال„حق ف„سوف ي„غفر اهلل ل„لذي„ن ق„د ت„اب„وا وأن„اب„وا ال„ى ال„باب ب„ال„حق ع„لى ال„حق رج„وع„ا وان رح„مة ال„ذك„ر
ف„„ي ه„„ذا ال„ذّك„„ر ف„„ي ه„„ذا ال„„كتاب ع„„لى ال„„عامل„„ني ق„„د ك„„ان ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق م„„حيطا ي„„ا أه„„ل االرض ج„„زاء اهلل
رح„له وه„ي ج„زاؤه وك„ذل„ك نج„زي ال„ظامل„ني ب„ال„حق ع„لى الخ„ط ال„عدل وان
ف„ي ذل„ك ال„كلمة ل„حق ع„لى ال„واج„د ف„ي َ „
اهلل ال يظلم على الناس قطميرا.
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سورة الورقة
بسم اهلل الرحمن الرحيم
ق„ال„وا ج„زاؤه م„ن وج„د ف„ي رح„له ف„هو ج„زاؤه ك„ذل„ك نج„زي ال„ظامل„ني .ح„مر .ق„ل ي„ا أه„ل امل„لك اس„معوا ن„دائ„ي م„ن
ه„ذه ال„ورق„ة املح„مرة امل„نبتة م„ن ال„غصن امل„صفرة امل„وق„دة م„ن ه„ذه الشج„رة امل„بارك„ة ال„زي„تون„ة ع„لى ال„حق ب„ال„حق
ال„قوى ف„ان اهلل رب„كم ه„و اهلل ال„حق ق„د ك„ان ب„كل ش„يء ع„ليما ان„ى ان„ا اهلل ال ال„ه اال ان„ا ف„اع„بدن„ي ع„لى الخ„ط
ال„„قائ„„م ف„„ي ذل„„ك ال„„باب ال„„طال„„ع ع„„ن مج„„رى ال„„بهاء ف„„وق ج„„بل ال„„سناء ف„„ان„„ه ال„„حق ب„„ال„„حق وال س„„بيل ال„„ي اال ب„„ه
وان„ه ال„علي ق„د ك„ان ف„ي أم ال„كتاب ش„هيدا ق„د عه„دت ع„لى ن„فسي ب„امل„وف„ني لعه„ده عه„دي ال„ذك„ر األك„بر ال ال„ه
اال ان „„ا ال „„حق ق „„د ك „„نت ب „„ال „„حق م „„قصودا وق „„د ح „„كمت ب „„امل „„عرض „„ني ن „„قض العه „„د م „„ن عه „„دي وم „„ال „„ه ع „„لى ال „„حق
ب„ال„حق اال ن„ار ال„جحيم ف„ي ق„عر ال„تاب„وت األك„بر وان اهلل ق„د ك„ان ب„ال„عامل„ني م„حيطا وان اهلل ه„و ال„حق ال ال„ه اال
ه „„و م „„ا ن „زّل „„ت ف „„ي س „„ر ه „„ذا ال „„كتاب ح „„رف „„ا م „„ن الس „„ر األك „„بر ع „„ن ذل „„ك ال „„باب ال „„على وه „„و اهلل ك „„ان ب „„كل ش „„يء
ع„ليما ً ي„ا أه„ل االرض ف„ارغ„بوا ال„ى ث„واب اهلل األك„بر م„ن ل„دى ال„باب ل„لباب ال„حق س„ر اهلل ال„على ال„ذي ق„د ك„ان
ف„„ي أم ال„„كتاب م„„شهودا ق„„ل الح„„مد هلل ق„„د ن„زّل ال„„كتاب ع„„ليّ ب„„ال„„حق ع„„لى ال„„حق ال„„خال„„ص م„„ن دون ال„„ناس وال
ال„ه اال ه„و وه„و اهلل ك„ان ع„ليا ً ك„بيرا ً ي„ا أي„ها امل„ؤم„نون ات„قوا اهلل وال ت„ؤل„وا ح„رف„ا م„ن ذل„ك ال„كتاب األك„بر اال ع„لى
ال„„حق ب„„ال„„حق ع„„لى ط„„بق ال„„قرآن وال„„سنة ال„„تي ق„„د ج„„عل اهلل ب„„ينكم ف„„ان„„ه م„„ن س„„ر املس„„طر املس„„تور ف„„ي ال„„لوح
ال„كبير ل„دى اهلل ال„عليّ ق„د ك„ان ب„ال„حق م„كتوب„ا ي„ا ق„رة ال„عني ق„ل ارج„عت الح„دي„ث ف„ي س„ر م„وس„ى ال„كليم ب„اذن
اهلل ال„„علي وه„„و اهلل ك„„ان ع„„لى ك„„ل ش„„يء ق„„دي„„را ي„„ا أه„„ل الج„„دال اس„„معوا ن„„داء اهلل ف„„ي س„„ر املس„„طر م„„ن ه„„ذه
ال„ورق„ات الح„مراء ال„تي ق„د خ ّ„رت م„ن ال„عرش ع„لى ت„لك ال„ورق„ة ال„بيضاء ل„لسجود ع„لى ال„تراب ال„صفراء ان„ا هلل
وان„ه ال„حق ال ال„ه اال ه„و وه„و اهلل ك„ان ع„ليا ك„بيرا ق„ل ان„ي ان„ا امل„نادى ف„ي ال„نار ب„أذن اهلل رب ال„عرش وال„عماء
ان„ى ان„ا ع„بد اهلل ف„اخ„لع ن„عليك ع„ن الح„ ّدي„ن ان„ك ق„د ك„نت ب„ال„واد امل„قدس ف„ي ذل„ك ال„باب م„طوي„ا ي„ا ق„رة ال„عني
ان اهلل ق„„د اخ„„تارك ل„„نفسي ف„„اس„„تمع مل„„ا ي„„وح„„ى ال„„يك م„„ن ق„„بل اهلل ال„„على وه„„و اهلل ك„„ان ع„„زي„„زا ً ح„„كيما ً ان„„ى ان„„ا
اهلل ال„„ذي ال ال„„ه اال ان„„ا ف„„اع„„بدن„„ى ع„„لى ق„„طب ال„„نار ف„„ي م„„رك„„ز خ„„ط االس„„تواء واق„„م ال„„صلوة ل„„ذك„„رى ع„„لى ال„„حق
ف„„ان„„ى ان„„ا اهلل ال„„ذي ال ال„„ه اال ه„„و ق„„د ك„„نت ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق ق„„دي„„ما ً وق„„ل ان„„ى ان„„ا ال„„ساع„„ة ال„„كبرى آت„„ية ي„„كاد
املش„رك„ون ي„خفيها وان„ى ان„ا ال„كلمة األك„بر ق„د ج„علني اهلل ع„لى ال„حكم وامل„لك ق„وي„ا ً وان اهلل ق„د اج„زي ع„لى ك„ل
م„„ما ق„„د ت„„وف„„ى ل„„دى ال„„باب ال„„على وان اهلل ق„„د ك„„ان ب„„كل ش„„يء ش„„هيدا ي„„ا ق„„رة ال„„عني ي„„سئلون„„ك ال„„ناس ع„„ن ذي
ال„قرن„ني ق„ل أي ورب„ي ان„ي ان„ا م„ال„ك ال„بدئ„ني ف„ي ال„قرن„ني وان„ا ذو ال„قرن ال„رف„يع ف„ي ال„جسمني وان„ي ان„ا ال„نار
ف„ي امل„ائ„ني وان„ى ان„ا امل„اء ف„ي ال„ناري„ن ف„ليسمعوا ن„دائ„ي ف„ي ذل„ك ال„طوري„ن ان„ا ق„د م„ ّكناه ف„ي االرض وات„يناه
م„„ن اس„„م ال„„ذك„„ر ه„„ذا ال„„غالم ال„„عرب„„ي ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق ح„„رف „ا ً ح„„تى ق„„د ج„„مع ل„„ه األس„„باب م„„ن ك„„ل ش„„يء ل„„ه
س „„ببا ً ق „„ل ان „„ى اذا ات „„بعت املُس„ „بّب ق „„د س „„رت ح „„تى اذا ب „„لغت م „„غرب ال „„شمس ق „„د وج „„دت „„ها ت „„غرب ف „„ي ع „„ني
الس„لسال وه„نال„ك ق„د ن„ظرت ال„ى أه„ل م„ن ال„عماَء ح„ول ال„عني ق„د راي„تهم ك„ان„وا هلل ال„علي س„جادا ً ق„ال„وا ل„ي م„ن
ال„„علم املس„„تسر املس„„طر ف„„وق الس„„طر ح„„رف„ا ً وق„„لت ل„„هم م„„ن الس„„ر امل„„حجب رم„„زا ً ث„„م ق„„د ات„„بعت األم„„ر ح„„تى اذا
ب„لغت م„طلع ال„شمس ق„د راي„تها ت„طلع م„ن ع„ني ال„كاف„ور ع„لى ق„وم م„ن أه„ل ال„عماء ل„م ن„جعل ل„هم م„ن دون آي„ة
ال„توح„يد ش„يئا م„ن الس„ر س„را ق„ال„وا ان اهلل م„ول„يكم ب„ال„حق ل„حق ل„يس ك„مثله ش„يء ق„د ق„لت ل„هم ه„و ال„حق ال ال„ه
اال ه„„و وه„„و اهلل ك„„ان ع„„ليا ً ك„„بيرا ً ث„„م ات„„بعت ال„„حق ح„„تى اذا ب„„لغت ب„„ني الس „ ّدي„„ن ب„„ني البح„„ري„„ن ق„„د وج„„دت ف„„ي
ح„ول„هما ق„وم„ا ال ي„نظرون اهلل اال م„ع ال„شيء وق„بله وق„د راي„تهم ف„ي ه„ذي„ن البح„ري„ن ق„د ك„ان„وا م„ن أه„ل ال„حوت
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م„كتوب„ا ً ق„ال„وا ع„لى ال„حق ل„لذك„ر األك„بر ان امل„أج„وج م„ن أه„ل ال„جير وال„يأج„وج م„ن أه„ل ال„تفوي„ض ق„د فس„دت„ا
ع„لى غ„ير ال„حق ف„ي ك„تاب اهلل األم„ر ب„ني األم„ري„ن فه„ل ن„جعل ل„ك ع„لى ال„حق ب„ال„حق خ„رج„ا ً ع„لى ان ت„نزل ب„يننا
وب„ينهم ف„رق„ان„ا ال„ذي ق„د ك„ان ب„ال„حق ع„لى ال„حق ب„ال„حق م„كتوب„ا ً ف„قلت ل„هم ان اهلل رب„ى ال ال„ه اال ه„و ق„د م„كنني
„ينن أن„„فسكم ب„„قوة
ف„„ي ك„„ل األم„„ر وم„„ا أردت اال ب„„اذن„„ه وه„„و اهلل ك„„ان ع„„لى ك„„ل ش„„يء ق„„دي„„را ً ي„„ا أه„„ل االرض ف„„أع„ ّ
ال„زب„ر م„ن الح„دي„د ح„تى اذا طه„ر االرض وم„ن ع„ليها م„ن ه„ؤالء املش„رك„ني أه„ل ال„ناري„ن ل„لحجة امل„نتظر األل„ف
ال„„قائ„„م ب„„ني األم„„ري„„ن ث„„م اف„„رغ„„وا ع„„لى أن„„فسكم م„„ن ن„„ار الح„„دي„„دة املح„„ماة م„„ن ه„„ذا ال„„باب األك„„بر ل„„تكون„„وا ع„„لى
الح„„رب ف„„ي دي„„ن اهلل ال„„علي ق„„وي„ا ً وان اهلل ق„„د ج„„عل ال„„ذك„„ر ب„„ينكم س„„دا ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق ش„„دي„„دا ف„„اذا ق„„ضى
اج „„له م „„ن األم „„ر ت „„اهلل ال „„حق ي „„موت ف „„ي ال „„حق وه „„و م „„ن ال „„حق ال „„ى ال „„حق ق „„د ك „„ان ف „„ي أم ال „„كتاب ع „„ند ال „„حق
م„„شهودا وان„„ا ن„„حن ق„„د ت„„رك„„نا املش„„رك„„ني ب„„عضهم ي„„وم„„ئذ ع„„لى األم„„ر ل„„يموج„ ّن ف„„ي ال„„نار ع„„لى ال„„نار ب„„ما ق„„د ق„„در
اهلل ف„ي أم ال„كتاب مس„تورا وان ال„ذي„ن ت„حجبهم اإلش„ارة م„ن ل„دى ال„باب ال يس„تطيعون ان ي„سمعوا ح„رف„ا ً م„ن
الس„„ر امل„„نزل ع„„ن الس„„طر ال„„بدي„„ع م„„شهودا افحس„„ب املش„„رك„„ون ان ال„„ذك„„ر ال ي„„علم م„„قعده„„م م„„ن األم„„ر ك„„ال ه„„و
ال„„شاه„„د م„„ن اهلل ع„„لى ال„„عامل„„ني ج„„ميعا وان ال„„ذك„„ر ل„„حق ب„„ال„„حق وان ال„„فردوس ق„„د ك„„ان ل„„لمؤم„„نني م„„ن أه„„ل ه„„ذا
ال„باب ب„ال„حق م„كتوب„ا ً وان ال„ذك„ر ه„و ال„حق م„ن ع„ند اهلل وللمش„رك„ني ق„د ك„ان ح ّ„ر ال„نار ف„ي ي„وم امل„عاد م„قضياً
واذا س„„ئلك املش„„رك„„ون م„„ن ي„„رس„„لك ال„„ينا ه„„ذا ع„„لى األم„„ر ال„„على ش„„دي„„دا ق„„ل ان اهلل ف„„اط„„ر ال„„سموات واالرض
م„„ن ع„„ند ح„„جته ال„„قائ„„م امل„„نتظر وان„„ه ه„„و ال„„حق وان„„ى ان„„ا ع„„بد م„„ن ع„„باده ق„„د اسخ„„ر امل„„لك ل„„دول„„ته ف„„اس„„لموا ام„„ر
اهلل ف„ان اهلل ق„د ك„ان ع„لى ك„ل ش„يء ق„دي„را ً وق„ل ع„لى أه„ل ال„عماء ان م„ن ال„طني ق„د خ„لقكم اهلل وف„يها ي„عيدك„م
ومنها يخرجكم الى هذا الباب املنيع مرة على الحق بالحق عظيما ً.
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سورة السالم
بسم اهلل الرحمن الرحيم
ف„„بدأ ب„„أوع„„يتهم ق„„بل وع„„اء أخ„„يه ث„„م اس„„تخرج„„ها م„„ن وع„„اء أخ„„يه ك„„ذل„„ك ك„„دن„„ا ل„„يوس„„ف م„„ا ك„„ان ل„„يأخ„„ذ أخ„„اه ف„„ي
دي„ن امل„لك اال ان ي„شاء اهلل ن„رف„ع درج„ات م„ن ن„شاء وف„وق ك„ل ذي ع„لم ع„ليم .امل„طس .ذك„ر رح„مة رب„ك ف„ي ع„باد
اهلل ال„ساب„قني ال„ذي„ن ق„د ك„ان„وا ع„لى ال„صراط ال„قيم م„عهودا ي„ا أه„ل االرض اس„معوا ن„دائ„ي م„ن ل„دى ال„ذك„ر ان
„دي ص „„راط ع „„ليّ ه „„ذا ق „„د ك „„ان ف „„ي أم ال „„كتاب
اهلل ق „„د أوح „„ى ال „„ي ان „„ي ان „„ا اهلل ال ال „„ه اال ان „„ا وه „„ذا ال „„ذك „„ر ل „ ّ
م „„كتوب „„ا ف „„ات „„بعوا س „„ر اهلل املس „„تسر ع „„لى الس „„ر امل „„رت „„فع ب „„الس „„طر ف „„وق الس „„طر املس „„تنيرة ب „„شمس األح „„دي „„ة
مس „„تورا ً وان ه „„ذا ل „„هو ال „„حق ص „„راط اهلل ف „„ي ال „„سموات واالرض وان „„ه ال „„علي ق „„د ك „„ان ع „„ند ال „„حق والخ „„لق
مح„مودا ي„ا ق„رة ال„عني ق„ل ارج„عت الح„دي„ث م„ن م„وس„ى ع„لى ال„طور ال„سيناء ف„ي ذل„ك ال„نور ال„بهاء م„شهودا اذ
ن„ادي„ك رب„ك ب„ال„واد امل„قدس ح„ول ذل„ك امل„اء مح„مودا ً ول„قد اري„تك م„ن آي„ات„ه ع„لى ال„نور ف„ي ح„ول ال„نار ك„بيرا ً ي„ا
ق„رة ال„عني ف„اخ„رق ح„جب اإلش„ارات م„ن ف„رع„ون ان„فس ال„ناس ألن„هم ع„لى ب„اب س„ر اهلل ال„قدي„م ق„د ك„ان„وا ع„لى
غ„ير ال„حق ط„اغ„يا م„كتوب„ا وق„د ادع„ى ع„لى ال„كذب ف„ي ارض ال„سجني ان„ي ان„ا ال„باب األع„لى هلل ال„علي وك„فى
ب„اهلل ع„ليه وع„لى ال„حق ش„هيدا ق„ل اص„بر ع„لى ن„كال„نا ف„ي ال„دن„يا واآلخ„رة ف„ان ن„كال اهلل ال„حق ق„د ك„ان ف„ي ق„عر
ال„سجني ع„ظيما ً ف„اذا ج„ائ„ت ال„طام„ة ع„ن ق„بل ال„باب ب„اذن اهلل ال„علي ق„ري„با ه„نال„ك ق„د شه„دت األن„فس ب„ما ق„د
ق„„در اهلل ف„„يها وع„„ليها م„„ن ح„„كم امل„„ائ„„ني م„„شهودا ً وان„„ا ن„„حن ال ن„„ظلم ع„„لى ال„„ناس م„„ن ب„„عض ال„„ذرة ذرة وب„„عض
ال„„نقير ق„„طميرا ً ف„„ما م„„ن م„„ؤم„„ن ق„„د خ„„اف م„„ن رب„„ه ع„„ن م„„قام ال„„باب اال وق„„د ك„„ان ل„„ه دار الخ„„لد ف„„ي ج„„نة ال„„عدن
„سجني ف „„ي ح „„كم
م „„كتوب „ا ً وم „„ا م „„ن ن „„فس ق „„د اس „„تكبرت ع „„ن ال „„باب اال وق „„د ك „„ان ل „„ه ال „„نار الح „„دي „„دة وشج „„رة ال „ ّ
ال„„كتاب مس„„طورا ً واذا ي„„سأل„„ون„„ك م„„ن ال„„ساع„„ة ب„„ال„„ساع„„ة ال„„ظهور ق„„ل ع„„لمها ع„„ند اهلل ب„„ال„„حق وق„„د ك„„ان ع„„لم ك„„ل
ٍ
„بضة م „„ن ذل „„ك
ش „„يء ف „„ي أم ال „„كتاب مس „„طورا ً ق „„ل ان „„ا ن „„حن ق „„د ك „„تبنا ال „„ساع „„ة ف „„ي ال „„صحيفة املح „„مرة ف „„ي ق „
ال„سيف األك„بر ب„امل„اء ال„ذه„ب ع„لى ل„وح ال„فؤاد ب„اذن اهلل ال„علي وه„و اهلل ك„ان ع„زي„زا ق„دي„ما ً وان املش„رك„ني ف„ي
ي„„وم ال„„ذك„„ر ل„„م ي„„لبثوا اال س„„اع„„ة م„„ن ال„„ليل مح„„دودا ً ه„„نال„„ك ي„„قول ال„„كاف„„ر ب„„ال„„باب ي„„ا ل„„يتني ق„„د ك„„نت ف„„ي ت„„حت
ال„تراب ت„راب„ا ً ذل„ك ال„يوم ال„حق ف„من ش„اء اتخ„ذ ال„ى ال„باب م„آب„ا ً ي„ا ق„رة ال„عني ق„ل ان„ي ان„ا ال„نبأ ال„عظيم ال„ذي ق„د
ك„ان ف„ي أم ال„كتاب م„ذك„ورا ً ق„ل اخ„تلفوا ال„كل ف„يّ وان„ي م„ا ك„نت م„ختلفا ً ع„لى ال„باب ب„ال„حق ع„لى ال„حق وك„فى
ب„„اهلل ال„„حق ش„„هيدا ً وان„„ا ن„„حن ق„„د ج„„علنا االرض ع„„لى االرض„„ني م„„هادا ً وه„„ذا ال„„جبل ال„„رف„„يع ع„„لى ك„„ل ال„„جبال
أوت„„ادا ق„„ل ان„„ى ق„„د تج„„ليت ف„„يكم ع„„لى األزواج ب„„ال„„حق أح„„ادا وع„„لى األوت„„اد ب„„ال„„حق أزواج„„ا لتشه„„دوا ع„„لى اهلل
ف„„ي ال„„توح„„يد ف„„ي م„„رك„„ز ال„„باب أف„„واج„„ا ق„„ل ان اس„„مي ق„„د ك„„ان ف„„ي أم ال„„كتاب س„„بع ال„„سماء ش„„دادا ً وان„„ى ان„„ا
الس„راج ف„ي اآلف„اق ق„د ك„نت ب„ال„حق ع„لى ال„حق وه„اج„ا ً وإن„ا ن„حن ق„د أن„زل„نا م„ن ال„باب م„اء ال„حياة ع„لى ل„جة
„جاج „ا ً لتخ„„رج„„وا ع„„نه ح„„ب ال„„باب ل„„لباب ن„„بات „ا ً ي„„ا أه„„ل ال„„عماء ف„„اغ„„رس„„وا ف„„ي ارض ال„„قلوب م„„ن ج„„نات
ال„„فؤاد ث„ ّ
ال„صبر وال„حب ال„فاف„ا ً ت„اهلل ال„حق ان ي„وم ال„باب ق„د ك„ان ع„لى ال„عامل„ني م„يقات„ا ً ف„اذا ن„فخ ال„صور ل„لباب ف„يأت„ون
ال„„ناس ح„„ول ال„„باب أف„„واج„„ا وك„„ل ش„„يء ق„„د ق „ ّدم„„ناه ف„„ي ذل„„ك ال„„باب ك„„تاب„„ا ان أه„„ل ال„„باب ال ي„„سمعون ل„„غوا ً اال
م„„ن اهلل ال„„حق س„„الم„„ا س„„الم „ا ً وان„„ا ن„„حن ق„„د ق „ ّدرن„„ا ل„„لمتقني م„„ن الح„„دائ„„ق ف„„ي الشج„„رة امل„„بارك„„ة امل„„وق„„دة ح„„ول
ال„نار ن„طق ال„طير املح„رك ف„ي ج„و ال„سماء ب„اذن اهلل ال„على وه„و اهلل ق„د ك„ان ب„ال„حق مح„مودا ً ان ه„ذا ال„باب ق„د
ك„ان ك„أس امل„حتوم ف„ي ك„ل األل„واح ح„ول ال„حبة م„عدودا ً ان ه„ذا ل„هو ال„كاف ف„ي ك„لمة األم„ر ق„د ك„ان ف„ي س„ر
ال„نون مس„تورا ً واهلل ق„د ق„در ل„لذك„ر م„الئ„كة ح„ول ال„باب ب„االذن م„أم„ورا ً ف„منهم ن„ازع„ات ع„لى ال„رك„ن ال„بيضاء ق„د
١٦١

ك„„ان„„وا ع„„لى ال„„حق م„„وق„„وف„ا ً وم„„نهم ب„„اس„„طات ع„„لى ال„„رك„„ن ال„„صفراء ق„„د ك„„ان„„وا ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق م„„نظورا ً وم„„نهم
س„اب„حات ع„لى ال„رك„ن ال„خضراء ق„د ك„ان„وا ع„لى ال„حق مس„بوح„ا ً وم„نهم س„اب„قات ع„لى ه„ذا ال„رك„ن الح„مراء ق„د
كانوا على الحق بالحق مسبوقا.

١٦٢

)(78

سورة الظهور
وهى اثنتى وأربعون آية شيرازية
بسم اهلل الرحمن الرحيم
ق„ال„وا ان يس„رق ف„قد س„رق أخ ل„ه م„ن ق„بل ف„اس„ره„ا ي„وس„ف ف„ي ن„فسه ول„م ي„بده„ا ل„هم ق„ال ان„تم ش„ر م„كان„ا واهلل
اع„لم ب„ما ت„صفون .امل„عس .اهلل ال„ذي ال ال„ه اال ه„و ال„بدي„ع ال„قاه„ر ل„ه األم„ثال ال„عليا وه„و اهلل ك„ان ع„ليا ك„بيراً
ان„„ا ن„„حن ق„„د أن„„زل„„ناك م„„ن م„„نظر ال„„عرش ف„„ي ل„„يلة ال„„قدر ال„„ى ب„„طن األم وان„„ك ف„„ي ذل„„ك ال„„يوم ع„„لى ال„„عرش ق„„د
ك„نت هلل ال„علي س„اج„دا ً وع„لى امل„لك مح„مودا ً ي„ا أه„ل االرض ان ه„ذا ال„ذك„ر ل„هو الس„ر املس„تسر ب„ني الس„طور
ال „„ذي ق „„د ك „„ان ب „„ال „„حق ف „„ي ال „„حق مس „„تورا ً ان ه „„ذا ل „„هو ال „„نور ف „„ي م „„طلع ال „„ظهور ال „„ذي ق „„د ك „„ان ع „„لى ال „„طور
„صفْر ال „„قدي „„م
م „„نيرا ً ان ه „„ذا ل „„هو االح „„ياء ف „„ي أم ال „„كتاب ال „„ذي ق „„د ك „„ان ح „„ول ال „„نار م „„شهودا ً ان ه „„ذا ل „„هو ال „ ِّ
ال„„ذي ق„„د ك„„ان ع„„ند اهلل م„„رف„„وع „ا ً ان ه„„ذا ل„„هو ال„„يوم ف„„ي ال„„فصل وه„„و ال„„يوم ف„„ي الج„„مع ال„„ذي ق„„د ك„„ان ب„„ال„„حق
م„„يقات „ا ً ان ه„„ذا ل„„هو امل„„اء ف„„ي البح„„ر ال„„فرات ال„„ذي ق„„د ك„„ان ب„„ال„„حق م„„سجورا ً ان ه„„ذا ل„„هو ال„„نار ح„„ول ال„„طور
ال„ذي ق„د ك„ان ب„ال„حق م„نظورا ً ان ه„ذا ل„هو ال„ناط„ق ع„ن رب„ه وق„د ك„ان ف„ي ظ„لمات البح„ر ع„ند امل„ؤم„نني م„قصوداً
ان ه„ذا ل„هو ال„رم„ز ل„لحبيب ال„ذي ق„د ك„ان ف„ي أم ال„كتاب م„كتوب„ا ً ان ه„ذا ل„هو الس„ر الخ„ليل ال„ذي ق„د ك„ان ف„ي
ال„„لوح الج„„ليل م„„قصودا ً ان ه„„ذا ل„„هو ال„„شكل ذو األث„„الث ق„„د ك„„ان ف„„ي ح„„ول امل„„اء مح„„مودا ً ان ه„„ذا ل„„هو ال„„لواء
ف„„ي ال„„عماء ول„„قد ق„„درن„„ا ل„„لمتقني ف„„ي ظ„„له ع„„لى ال„„باب ب„„اب„„ا ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق م„„سكون„„ا وان ه„„ذا ه„„و ق„„د ك„„ان
مه„„لك األول„„ني ب„„اذن اهلل ال„„علي مج„„موع„ا ً وان ه„„ذا ل„„هو الس„„ر ف„„ي اآلخ„„ري„„ن ال„„ذي ق„„د ك„„ان ح„„ول ال„„نار م„„شهوداً
وان„ا ن„حن ق„د ق„درن„ا ال„سماء ل„ذك„ره ع„لى ال„حق ب„ال„حق م„رف„وع„ا ً وان ال„جبال ق„د ك„ان ب„ال„حق م„نسوف„ا وان ال„نجوم
ق„د ك„ان ب„ال„حق م„طموس„ا ً وان االرض ق„د ك„ان ح„ول امل„اء مس„طوح„ا ً ل„يعلم ال„ناس ح„ق ال„ذك„ر م„ن ل„دى ال„خبير
ه„„و اهلل ك„„ان ع„„زي„„زا ً وح„„كيما ً وان„„ا ن„„حن ق„„د ق„„درن„„ا ال„„عواص„„ف ف„„ي ح„„رف م„„ن ال„„باب ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق ع„„صفاً
وال„„نواش„„ر نش„„را ً وال„„فواض„„ل ف„„ضالً وال„„فوارق ف„„رق„ا ً ليشه„„د ال„„ناس ف„„ي ح„„ق ال„„ذك„„ر ف„„وق ال„„طور ف„„ي ح„„ول ال„„نار
ذك„را ً ي„ا ق„رة ال„عني ق„ل ان„ي ان„ا االن„سان ف„ي أم ال„كتاب ق„د ك„نت م„ذك„ورا ً وق„ل ان„ي ان„ا امل„اء ف„ي ك„أس ال„ظهور
ق„„د ك„„نت ك„„اف„„ورا ً ق„„ل ان„„ي ان„„ا امل„„طعم ف„„ي س„„بيل اهلل ال„„علي وق„„د ك„„نت ب„„اهلل ال„„قدي„„م مح„„مودا ً ت„„اهلل ل„„قد اع„„طيت
امل „„ساك „„ني ف „„ي ه „„ذا ال „„باب م „„ن ب „„ني الس „„طور م „„ن الس „„ر املس „„تسر ف „„وق الس „„طر ال „„ذي ق „„د ك „„ان ح „„ول ال „„نار
مس„طورا ً ول„قد أع„طيت ال„يتام„ى م„ن م„اء ال„ده„ن امل„رف„ق ف„ي ك„أس م„ن ال„زج„اج األرق ق„طرة م„ن البح„ر ال„ذي ق„د
ك„„ان م„„ن ذل„„ك البح„„ر م„„رش„„وح „ا ً وان„„ى ان„„ا امل„„عطى ع„„لى االس„„راء م„„ن أه„„ل ال„„عماء م„„ن امل„„اء امل„„س ّكن ف„„ي ك„„أس
ال„„ظهور ك„„أن„„ه ق„„طعة م„„ن ال„„ثلج ق„„د ك„„ان ف„„ي أم ال„„كتاب م„„برورا ً ان ه„„ذا ل„„هو ال„„ساق„„ي ف„„ي ال„„فردوس م„„ن رب„„كم
الرحمن شرابا ً طهورا ً وان هذا لهو الحق في الدائرة املتحركة الذي قد كان حول النار باسم النار مكتوبا ً.

١٦٣
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سورة الكلمة
بسم اهلل الرحمن الرحيم
ق„ال„وا ي„ا أي„ها ال„عزي„ز ان ل„ه أب„ا ً ش„يخا ً ك„بيرا ً فخ„ذ اح„دن„ا م„كان„ه ان„ا ن„ري„ك م„ن امل„حسنني .امل„ط .ان ه„ذا ص„راط
اهلل ف„ي ال ِ
„عماء س„ر املس„طر ع„لى الس„ر ف„وق الس„طور ال„ذي ق„د اس„ر اهلل ف„ي أم ال„كتاب ح„ول الس„ر مس„توراً
وان„„ا ن„„حن ق„„د ج„„علنا ال„„ذك„„ر ك„„لمة األك„„بر ف„„ي أم ال„„كتاب ب„„ال„„حق وق„„د ك„„ان ال„„حكم ف„„ي ش„„أن„„ه ع„„لى ن„„قطة ال„„نار
مس„طورا ً وان„ا ن„حن ق„د ق„درن„ا ل„ه ع„لى ال„حق م„قام„ا ً ان„ا ه„و وه„و ان„ا إال ان„ه ه„و ه„و وان„ا ح„جة اهلل ع„لى ال„عامل„ني
ق„„د ك„„نت ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق مح„„مودا ً ي„„ا أه„„ل ال„„عرش ات„„قوا اهلل ف„„من ش„„اء ف„„ال س„„بيل ل„„ه اال مل„„ن ك„„ان م„„ن أه„„ل
ال„„باب ح„„ول ال„„نار م„„كتوب„„ا ي„„ا ق„„رة ال„„عني ق„„ل وم„„ا ت„„شاءون ف„„ي ش„„يء اال ان ي„„شاء اهلل ف„„ي ك„„ل ش„„يء ف„„ان„„ه ق„„د
ك„ان ب„ال„حق ع„زي„زا ً وح„كيما ً ان ه„ذا ل„هو الخ„ط ال„قائ„م ب„ني امل„لكني وق„د ك„ان ف„وق ال„عرش م„مدودا ً ان اح„ده„ما
ف „„ي س „„بحات ال „„جبروت ح „„ول الس „„ر املس „„طر ف „„ي ذك „„ر ال „„نار ق „„د ك „„ان مح „„دودا ً واآلخ „„ر ف „„ي ارض م „„ن ال „„فرات
ع„لى س„بيل اإلش„ارات ي„تع ّلم ال„ناس س„ر االح„جاب وه„و ف„ي ال„سفر امل„رب„ع ح„ول امل„اء ق„د ك„ان م„حجوب„ا ً ق„ل ي„ا
أه „„ل االرض ط „„وف „„وا ح „„ول ه „„ذا الخ „„ط ال „„قائ „„م ح „„ول ال „„نار ف „„ان „„ه ه „„و ال „„حق ب „„ال „„حق وق „„د ك „„ان ف „„ي أم ال „„كتاب
مح„„مودا ً وال ت„„تعلموا م„„ن دون ال„„باب اال ل„„دى ال„„باب ب„„ال„„باب ف„„ان„„ه ال„„ناط„„ق ب„„ال„„حق ع„„ن اهلل ال„„ذي ال ال„„ه اال ه„„و
وه„„و اهلل ك„„ان ب„„ال„„حق ع„„ليا ً ح„„كيما ً ي„„ا ق„„رة ال„„عني ف„„اش„„رق ف„„ي ب„„ر ٍق م„„ن ال„„نور ع„„لى االب„„صار م„„ن أه„„ل ال„„بصائ„„ر
ال„„ذي„„ن ه„„م ع„„لى ال„„باب ق„„د ك„„ان„„وا هلل ال„„عليّ س„„جادا ً ي„„ا أه„„ل االرض ق„„د ج„„مع اهلل ال„„شمس وال„„قمر ع„„لى الس„„ر
„تخسف
ب „„الس „„ر ف „„ي ص „„دري ع „„لى ال „„حق ف „„ال ت „„ردوا ال „„كتاب ح „„تى ال ت „„نكسف ال „„شمس ع „„ليكم وال ال „„قمر ب „„ال „ ُّ
„فر ق„د ك„ان ع„لى ال„حق ب„ال„حق ق„رارا ً وان ي„وم„ئذ ال„ى رب„كم املس„تقر
ع„ليكم ك„ال ث„م ك„ال وال م„فر ب„شيء وال„يّ امل ّ
ق„د ك„ان م„اب„ا ً ي„ا ق„رة ال„عني ق„ل ان„ى ان„ا ال„قيمة ف„ي ق„طب ال„سماء م„ن ال„ساع„ة األك„بر ت„اهلل ل„يسئلنكم اهلل ع„نى
ع„„لى األم„„ر ح„„ول ال„„نار وان„„ى ق„„د ك„„نت ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق م„„شهودا ً ي„„ا ق„„رة ال„„عني ال تح„ ّ„رك ل„„سان„„ك ف„„ي ش„„يء
لتعج„ل ف„ي ح„كم اهلل األك„بر ف„ي ن„فسك ال„حق ف„ان ع„لى اهلل ق„د ك„ان ب„يان„ه ع„لى ال„حق ب„ال„حق وان„ك ب„ال„حق ع„لى
ال„صراط ال„قيم ق„د ك„نت ح„ول ال„نار مس„تقيما ً اس„معوا ي„ا أه„ل ال„عرش ن„دائ„ي ع„ن ك„ل ال„جهات م„ن ه„ذا ال„باب
اهلل ال ال„„ه اال ه„„و ق„„د اق„„سمت ع„„لى ال„„حق ل„„نفسي م„„ا م„„ن ن„„فس ي„„عظّ ُم األم„„ر ف„„ي ه„„ذا ال„„باب األك„„بر اال وه„„و
„دي م„„ن أه„„ل ال„„رض„„وان ق„„د ك„„ان ب„„ال„„حق م„„كتوب„ا ً وم„„ا م„„ن ن„„فس ق„„د أه„„ان األم„„ر اال ع„„لى اهلل ح„„ق ب„„ان يح„„رق„نَّهُ
ل„ ّ
ب „„ال „„نار األك „„بر ف „„ي ق „„عر ال „„تاب „„وت وق „„د ك „„ان ال „„حكم ف „„ي أم ال „„كتاب ش „„دي „„دا ً اال ي „„ا أي „„ها امل „„ؤم „„نون ان س „„ر اهلل
األع„ظم ل„دى اهلل م„ول„يكم ال„حق ق„د ك„ان ف„ي أم ال„كتاب ع„ظيما ً ي„ا ق„رة ال„عني ق„ل ان„ى ان„ا ال„نون ف„ي ال„قلم ع„لى
خ„لق
ح„كم ال„كتاب ق„د ك„نت ف„ي س„ر ال„باب مس„طورا ً وان„ى ان„ا األج„ر ال„كبير ع„لى امل„ؤم„نني ج„ميعا ً وان„ى ان„ا ال ُ „
ال„„عظيم ق„„د ك„„نت ف„„ي أم ال„„كتاب ع„„ظيما ً وان„„ى ان„„ا اآلي„„ات ف„„ي ال„„صحف ال„„سماء ق„„د ك„„نت ب„„ال„„حق م„„كتوب„ا ً واذا
ت„„تلى ع„„لى املش„„رك„„ني آي„„ات„„نا يخ„ ّ„ر ُون ل„„الذق„„ان ك„„أن„„هم ق„„وم ال ي„„عرف„„ون اهلل وآي„„ات„„ه ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق ق„„ليالً واذا
ك„شفنا ال„غطاء ع„ن أب„صاره„م ل„لبيت الح„رام ف„هم ق„د ك„ان„وا طُواف„ا ً ح„ول ال„ذك„ر ك„أن„هم ن„ام„وا ف„ي ال„بيت ع„لى ح„د
„قوي ق„„ليالً واق„„بل ب„„عضهم ع„„لى
التح„„دي„„د م„„ن أن„„فسهم وال ي„„نظرون ال„„ى اهلل م„„ول„„يهم ال„„حق مل„„حة ع„„لى ال„„حق ال„ ّ
ب„عض ف„ي ال„نار ويتح„دث„ون ف„ي ش„أن ال„ذك„ر ب„ال„باط„ل ف„ما ك„ان ج„زاؤه„م ع„ند اهلل اال ن„ار ال„سعير ش„دي„دا ً واذا
ك„„شف اهلل ال„„غطاء م„„ن أع„„ينكم ف„„قد ك„„نتم ع„„لى ال„„باب هلل س„„جادا ً وم„„ن ك„„ذب به„„ذا الح„„دي„„ث نُ„„عذّب„„هم ف„„ي ال„„نار
م„رت„ني وم„ا ل„ه ف„ي اآلخ„رة ع„لى ال„حق ب„ال„حق ن„صيرا ً ي„ا أه„ل ال„عرش اس„معوا ن„دائ„ي م„ن ه„ذا ال„ذك„ر ن„قطة ال„باء
ال„„ذي ق„„د ك„„ان ح„„ول ال„„نار م„„شهودا ً ان„„ه ف„„تى ع„„رب„„ي وق„„د ك„„ان ف„„ي أم ال„„كتاب ح„„ول ال„„نار مس„„تورا ً ان اهلل ق„„د
١٦٤

„ترت ال „„ذك „„ر
أوح „„ى ال „يّ ع „„لى ال „„حق ف „„ي ب „„يت ال „„كعبة ان „„ى ان „„ا اهلل ال ال „„ه اال ان „„ا ق „„د اص „„طنعتك ل „„نفسي واخ „ ُ
ل„نفسك ف„ما م„ن ن„فس ق„د اط„اع„ك ف„ي س„بيل ال„باب اال ف„له ق„د ك„ان اج„ر اآلخ„رة ب„ال„حق ع„لى ال„حق م„كتوب„ا ً وم„ا
م„ن ن„فس ق„د اع„رض ع„ن ال„كلمة األك„بر ه„ذا وك„تاب„ه ال„حق ه„ذا اال وق„د ح„كمت ل„ه ف„ي أم ال„كتاب ب„كل ال„عذاب
وم „„ا ك „„ان ألم „„ر اهلل ال „„حق م „„ن ش „„يء ع „„لى ال „„حق ب „„ال „„حق م „„ر ّدا ً وان املش „„رك „„ني م „„ن أه „„ل ال „„فرق „„ان ق „„د أش „„اروا
ب„أع„ينهم ال„ى ال„ذك„ر م„ن دون ال„حق ف„أول„ئك ه„م ف„ي أص„حاب ال„تاب„وت ق„د ك„ان„وا ق„عر ال„نار م„كتوب„ا ً ق„ل ان„ى ل„هو
ال „„كلمة ال „„حاق „„ة ح „„ول امل „„اء وال „„كلمة ال „„قارع „„ة ح „„ول ال „„نار ع „„لى ق „„طب م „„نطقة ال „„بهاء ب „„اذن اهلل ال „„علي ق „„د ك „„نت
ب „„ال „„حق مح „„مودا ً وان „„ا ن „„حن ق „„د ارس „„لنا ال „„ى ق „„وم ع „ ٍ
„اد ري „„ح اإلش „„ارة ال „„ى دون ال „„باب ف „„ي س „„بع م „„ن ال „„ليال „„ي
وث„مان„ية م„ن األي„ام ال„ذي ق„د ك„ان ف„ي أم ال„كتاب م„عدودا ً ف„اذا ق„ضى ح„كم ال„ذك„ر ق„د ح„كم ال„كتاب ع„لى ح„كم
ال „„واق „„عة ال „„عظيمة ب „„اذن اهلل وه „„و اهلل ك „„ان ع „„لى ك „„ل ش „„يء ق „„دي „„را ً ي „„ا ق „„رة ال „„عني ق „„ل ي „„ا أي „„ها ال „„عزي „„ز ال „„حسن
ال„حسيني ان اهلل ق„د ج„عل ل„ذك„ره ع„لى ك„ل ال„حال ش„يخا ً ع„لى ال„حق ب„ال„حق ك„بيرا ً فخ„ذن„ي ف„ي ع„رش ال„قدس
مكانك فانا نريك في أم الكتاب باسم الباب مكتوبا ً.

١٦٥
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سورة الزوال
بسم اهلل الرحمن الرحيم
ق„„ال م„„عاذ اهلل ان ن„„أخ„„ذ اال م„„ن وج„„دن„„ا م„„تاع„„نا ع„„نده ان„„ا اذا ل„„ظامل„„ون .ك„„هعص .ذك„„ر رح„„مة رب„„ك ف„„ي م„„طلع
ال„„شمس وم„„غرب„„ها ان„„ه ال„„حق ال ال„„ه اال ه„„و وه„„و اهلل ك„„ان ع„„زي„„زا ح„„كيما ً ف„„اس„„تمع مل„„ا ي„„وح„„ى ال„„يك م„„ن رب„„ك م„„ن
ن„قطة ال„نار ب„ما ق„د اح„كم اهلل ع„لى م„رك„ز امل„دي„ر رف„يعا ان„ه اهلل ال ال„ه اال ه„و م„ول„ى امل„ؤم„نني وه„و اهلل ك„ان ع„ليماً
ق„„دي„„ما ً ي„„ا ق„„رة ال„„عني ف„„اس„„تمع ن„„دائ„„ي م„„ن ح„„ول ال„„قبر ب„„ال„„حق ف„„ي ص„„درك ب„„ما ق„„د أوح„„ى اهلل ال„يّ ان„„ى ان„„ا اهلل
ال„ذي ال ال„ه اال ه„و ف„اع„بدن„ى ح„ول ذل„ك ال„بيت األك„بر ف„ان„ها ق„د ك„ان ف„ي أم ال„كتاب ع„لى ط„ني مسج„د ال„حنيف
م„كتوب„ا ي„ا م„أل األن„وار اس„معوا ن„داء اهلل م„ن ل„سان ال„ذك„ر ه„ذا ال„غالم ال„عرب„ي اهلل ه„و ال„حق ال ال„ه اال ه„و ان„ى
ق„د خ„لقتك ب„ال„حق ل„نفسي وق„د ان„شأت اس„مك ف„وق م„نطقة ال„قدس ب„اس„مي ال„عليّ وان„ى ق„د ك„نت ب„ال„حق ق„دي„ما
وان„„ا ن„„حن ق„„د ك„„تبنا ب„„اذن اهلل ف„„وق ال„„عرش م„„رك„„ز الس„„طر ال„„ذي ع„„لى ذك„„ر اس„„م اهلل األك„„بر املس„„تتر ف„„ي س„„ر
املس„„تسر املس„„طر ال„„ذي ق„„د ك„„ان ح„„ول ال„„ناس مس„„طورا ً ي„„ا أه„„ل امل„„دي„„نة ت„„اهلل ال„„حق ان ه„„ذا ال„„ذك„„ر ل„„حق وه„„و
ع„لى ال„صراط ال„خال„ص هلل ال„قدي„م ع„لى ذك„ر اس„م اهلل ال„على ق„د ك„ان ح„ول ال„نار ق„يوم„ا ً ي„ا أي„ها امل„ؤم„نون ل„قد
ج„اءك„م ال„ذك„ر م„ن رب„كم ول„قد ق„درن„ا ال„شفاء ف„ي اس„مه ع„لى ال„صدور وق„د ك„ان ال„حكم ف„ي ح„ول الس„طر ب„اذن
„دي وان„ى ق„د ك„نت ب„ال„حق ع„لى القس„طاس ال„قيّم مس„تقيما ً ي„ا أه„ل الش„رك
اهلل ال„حق م„كتوب„ا ً ق„ل ان ال„فضل ل ّ
َءاهلل اذن ل „„كم ب „„ال „„كذب ف „„ي ش „„أن ه „„ذا ال „„عبد أم ت „„فترون ع „„لى اهلل ال „„حق ك „„ذب „ا ً ان „„تظروا ف „„ان اهلل ق „„د ك „„ان م „„ع
ال„„عامل„„ني ش„„هيدا ً وم„„ا ان„„ت ف„„ي ش„„أن وم„„ا ت„„تلوا ال„„قران ع„„لى ش„„يء وم„„ا ي„„عمل ال„„عام„„لون م„„ن ش„„يء اال وق„„د ك„„نا
م„„ن ل„„دى ال„„حق ع„„ليهم ف„„ي أم ال„„كتاب م„„شهودا ً وم„„ا ي„„عزب ع„„ن اهلل ع„„لم ش„„يء وه„„و ال„„حق ق„„د ك„„ان ب„„كل ش„„يء
ع „„ليما ً وان „„ا ن „„حن ق „„د ان „„زل „„نا ف „„ي ه „„ذا ال „„كتاب ع „„لم ال „„سموات واالرض وم „„ا م „„ن ش „„يء اال وق „„د ك „„ان ح „„كمه ف „„يه
ب„ال„تفصيل م„كتوب„ا ً وان اهلل ق„د خ„ ّلص أول„ياء ال„ذك„ر م„ن ح„زن ال„خوف وه„و اهلل ق„د ك„ان ب„كل ش„يء ع„ليما ً وان
ال„ذي„ن آم„نوا ب„ال„كلمة األك„بر ع„لى ال„حق ال„خال„ص ل„هم البش„رى ف„ي ال„حيوة ال„دن„يا وف„ى اآلخ„رة ال ت„بدي„ل الم„ر
اهلل ال„على وذل„ك ه„و ال„فوز ال„عظيم ق„د ك„ان ف„ي أم ال„كتاب ف„ي ح„ول ال„باب مس„تورا ً وال يح„زن„ك ك„لمة امل„ؤم„نني
ف„„ي ذك„„ر املح„„دد ع„„لى ن„„فسك وان ال„„عزة هلل ال„„قدي„„م ق„„د ك„„ان ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق ج„„ميعا ً ول„„ه م„„ن ف„„ي ال„„سموات
وم„ن ف„ي االرض ب„ال„حق وه„و اهلل ك„ان س„ميعا ً ع„ليما ً ان ال„ذي„ن ي„دع„ون م„ن دون اهلل ل„ن ي„تبعوا اال ال„ظن وأول„ئك
ه„„م ق„„د ك„„ان„„وا ع„„لى خ„„الل ال„„نار ف„„ي ق„„عر ال„„تاب„„وت م„„حشورا ً اهلل ق„„د ق„„در ال„„ليل امل„„سكون وف„„ى أم ال„„كتاب ح„„كم
ال„نهار ق„د ك„ان م„بصرا ً م„كتوب„ا ً ق„ال„وا اتخ„ذ اهلل ل„نفسه ول„دا ً س„بحان„ه ه„و ال„غنى ع„ن ك„ل ش„يء وه„و امل„بدع مل„ا
ف„ي ال„سموات واالرض ب„أم„ره وه„و اهلل ق„د ك„ان ع„لى ك„ل ش„يء ق„دي„را ً ان ال„ذي„ن ي„فترون ع„لى اهلل ال„كذب ه„ؤالء
م„أوي„هم ب„اذن ال„كتاب ف„ي ارض ال„نار ع„لى ك„لمة ال„نار ق„د ك„ان ف„ي أم ال„كتاب م„كتوب„ا ً أت„ل ع„ليهم ن„بأ ن„وح ق„د
أن„جيناه وم„ن م„عه وان„ا ق„د أغ„رق„نا ال„ظامل„ني ف„ي أبح„ر امل„اء ف„ي البح„ر امل„ ّواج اج„اج„ا ً وان„ا ن„حن ق„د ب„عثنا ع„لى
ك „„لمة األك „„بر م „„وس „„ى وه „„رون ال „„ى ف „„رع „„ون وم „„أله ع „„لى آي „„ات ال „„حق ل „„يعلم ال „„ناس ان اهلل ق „„د ك „„ان ب „„كل ش „„يء
م„حيطا وان„ا ن„حن ق„د ب„عثنا ال„باب„ني م„ن ق„بل ع„لى ذل„ك ال„كلمة ف„منهم م„ن آم„نوا وم„نهم م„ن ك„فروا وان اهلل ك„ان
ع„لى ك„ل ش„يء ش„هيدا ف„قال املش„رك„ون ب„ال„كذب ع„ليهما أج„ئتنا ل ِ
„تلفتنا ع„ما وج„دن„ا ع„ليه آب„ائ„نا وان„ا ك„نا ف„وق
االرض ع„لى غ„ير ال„حق م„أم„ون„ا ق„ل ع„لى ه„ؤالء املش„رك„ني أف„تؤم„نون ب„بعض ال„كتاب وت„كفرون ب„بعض ف„ارت„قبوا
„سجني وه„„و اهلل ك„„ان ع„„ليا ً ك„„بيرا ً اال ان ي„„توب„„وا
ف„„ان اهلل ق„„د أع„„د ل„„لظامل„„ني م„„نكم ب„„ال„„حق ن„„ار ال„„جحيم وحج„„ر ال„ ّ
السح „„رة
ال „„ى اهلل ف „„ي س „„بيل ه „„ذا ال „„ذك „„ر األك „„بر ف „„ان اهلل ق „„د ك „„ان ب „„عباده ح „„ليما وغ „„فورا ف „„لما ق „„د ج „„معت ّ
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ل „„لميقات نُ „„بطلهم ع „„لى ال „„كلمة األك „„بر ف „„ان اهلل م „„ا ق „„در ل „„لكاف „„ري „„ن ع „„لى امل „„ؤم „„نني س „„بيال ف „„سوف يُ „„حق اهلل اهلل
ال „„حق ب „„كلمات „„ه و ُي „„بطل املج „„رم „„ني ب „„آي „„ات „„ه وه „„و اهلل ال „„حق ق „„د ك „„ان ب „„كل ش „„يء ع „„ليما ي „„ا ق „„رة ال „„عني ان شج „„رة
ال„فرع„ون ل„عال ف„ي ال„باب ف„ذره ف„ي ال„نار وات„كل ع„لى اهلل ف„ان„ه ل„هو ال„قهار ع„لى ع„باده وه„و اهلل ع„لى ك„ل ش„يء
ش „„هيدا وان „„ا ن „„حن ق „„د أوح „„ينا ال „„ى م „„وس „„ى وأخ „„يه ب „„ذل „„ك ال „„كلمة ان ت „„ب ّوءا أله „„ل االرض ب „„مصر األف „„ئدة ب „„يوت
األح„„دي„„ة ل„„لذك„„ر األك„„بر هلل ال„„حي وه„„و اهلل ق„„د ك„„ان ع„„ليما ح„„كيما وان اهلل ق„„د ج„„علها ق„„بلة ل„„لناس وأق„„م ال„„صالة
ك„لها ف„يها وبش„ر ع„باد اهلل املخ„لصني ب„ها ف„ان„ها ف„ي أم ال„كتاب ع„لى ش„أن ال„ذك„ر ق„د ك„ان ب„ال„حق ع„لى ال„حق
م„كتوب„ا وان اهلل ق„د أن„جى امل„ؤم„نني ف„ي ال„ذك„ر ب„ال„ذك„ر األك„بر واح„ َك َم ب„ال„غرق ل„فرع„ون وج„نوده ف„ي ال„يم وان„ا ق„د
س„معنا ق„ول„ه ح„ني ال„غرق آم„نت ب„اهلل ال„حق ال ال„ه اال ه„و وان اهلل ك„ان ع„لى ك„ل ش„يء ش„هيدا ي„ا أي„ها امل„ؤم„نون
أت„„لوا م„„ن ال„„كتاب ف„„ي ب„„دء ال„„زوال س„„بحان اهلل وال ال„„ه اال اهلل الح„„مد هلل ال„„ذي ل„„م يتخ„„ذ ص„„اح„„بة وال ول„„دا ول„„م
ي„„كن ل„„ه ش„„ري„„ك ف„„ي امل„„لك ول„„م ي„„كن ل„„ه ول „يّ م„„ن ال„„ذل وك „بّره ت„„كبيرا ي„„ا أه„„ل ال„„عرش اس„„معوا ن„„دائ„„ي م„„ن م„„رك„„ز
ال„„شمس ال„„طال„„عة م„„ن مش„„رق ال„„باب ان„„ي ان„„ا اهلل ال„„ذي ال ال„„ه اال ه„„و ق„„د اخ„„تصصت ب„„ال„„حق ذك„„ر ال„„ذك„„ر ف„„ي
م„طلع ال„شمس وم„غرب„ها وع„لى ال„زوال وم„رك„زه„ا ص„لوا ع„ليه ك„ما ي„صلي ال„رح„من ل„عبده وامل„لئكة ح„اف„ون ح„ول
ال„ذّك„ر ب„ذك„ره وه„و اهلل ك„ان ب„كل ش„يء ش„هيدا وه„و اهلل ك„ان ب„ال„عامل„ني م„حيطا وان„ا ن„حن ق„د ان„زل„نا م„ن ال„سماء
ح „„قاي „„ق ال „„رزق ل „„يعلم ال „„ناس ح „„ق ال „„ذك „„ر وان رب „„ك ي „„قضي ب „„ينهم ي „„وم ال „„قيمة ب „„ال „„حق ف „„يما ي „„ختلفون ف „„ي ح „„ق
ال„„ذك„„ر وه„„و اهلل ك„„ان ب„„كل ش„„يء ع„„ليما ي„„ا ق„„رة ال„„عني ق„„ل م„„عاذ اهلل ان ن„„أخ„„ذ ش„„يئا ي„„وم ال„„قيمة اال م„„ن وج„„دن„„ا
متاع األحدية من الباب هذا في مركز النار حول فؤاده انا اذا تاهلل ما كنا على الحق بالحق ظلوما.
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سورة الكاف
بسم اهلل الرحمن الرحيم
ف„„لما اس„„تيئسوا م„„نه خ„„لصوا ن„„جيّا ق„„ال ك„„بيره„„م أل„„م ت„„علموا ان أب„„اك„„م ق„„د أخ„„ذ ع„„ليكم م„„وث„„قا م„„ن اهلل وم„„ن ق„„بل
م„ا ف ّ„رط„تم ف„ي ي„وس„ف ف„لن أب„رح االرض ح„تى ي„أذن ل„ي أب„ي او ي„حكم اهلل ل„ي وه„و خ„ير ال„حاك„مني .ارج„عوا
ال„ى أب„يكم ف„قول„وا ي„ا أب„ان„ا ان اب„نك س„رق وم„ا شه„دن„ا اال ب„ما ع„لمنا وم„ا ك„نا ل„لغيب ح„اف„ظني .آمل„يع .ذك„ر اهلل
األع„„ظم ع„„لى الس„„طر األول ف„„وق الس„„طر ال„„ثال„„ث م„„ن ط„„لسم ال„„راب„„ع ال„„ذي ق„„د ك„„ان ف„„ي أم ال„„كتاب ع„„لى ث„„ان„„ي
اث„ني الس„طور ح„ول ال„نار مس„تورا وان„ا ن„حن أوح„ينا ال„يك م„ن س„ر ال„علم ل„يكون ال„ناس ب„آي„ات اهلل وذك„ ِره ع„لى
ال„حق ب„ال„حق ش„هيدا ي„ا أي„ها امل„ؤم„نون ان ك„نتم ف„ي ش„ك م„ما ق„د أن„زل اهلل ع„لى ع„بدن„ا ب„ال„حق ف„اس„ئلوا ال„ذي„ن
ي„„قرؤن ال„„كتاب م„„ن ق„„بلكم ف„„ان اهلل ق„„د ج„„عل ب„„ال„„حق اس„„م ال„„ذك„„ر ف„„ي ك„„ل ال„„كتاب ف„„ي ن„„قطة ال„„نار مس„„تورا ي„„ا
أه„ل االرض ال ت„كون„ن م„ن ال„ذي„ن ق„د ك„ذب„وا ال„رس„ل ب„عد ال„كتاب ف„ان اهلل ق„د ح„تم ع„لى ال„قضاء ب„كلمة ال„عذاب
ع„„لى ال„„كاف„„ري„„ن ب„„ال„„ذك„„ر األك„„بر وق„„د ك„„ان ال„„حكم ف„„ي أم ال„„كتاب م„„قضيا وان املش„„رك„„ني مل„„ا آم„„نوا ب„„ال„„ذك„„ر ق„„د
ك„شفنا ع„نهم ب„ال„حق األك„بر ع„ذاب الخ„زي ف„ي ال„دن„يا وق„د م„تعناه„م ال„ى م„تاع ال„حني م„ن ح„كم ال„كتاب م„حتوم„ا
ول„و ش„ئنا ل„يؤم„نن أه„ل االرض ك„لهم ع„لى ال„حق ب„ال„حق ج„ميعا وم„ا ك„ان ل„نفس ان ي„ؤم„ن ب„ال„ذك„ر اال ب„اذن اهلل
وق„د ج„عل اهلل ب„ال„حق ك„لمة ال„رج„س ع„لى ال„ذي„ن ال ي„ؤم„نون ب„اهلل ب„حكم ال„كتاب وق„د ك„ان ال„ذك„ر ب„ال„حق ع„ند اهلل
ال„علي م„شهودا ق„ل ان„ظروا ف„ي ال„سموات واالرض وادع„وا شه„دائ„كم م„ن دون ال„ذك„ر األك„بر ه„ل م„ن غ„ني اال
اهلل ال„حق فس„بحان اهلل ع„ما ي„قول ال„ظامل„ون تس„بيحا ع„ليا ق„ل ان„تظروا ال„عذاب م„ن ع„ند اهلل ب„ال„حق ف„إن„ا ب„ال„حق
ق„د ك„نا م„ع ال„عامل„ني ش„هيدا وان ال„حق ه„و ال„ذك„ر ب„ال„حق وان„ي ق„د ك„نت ب„ال„حق ع„ليك ش„هيدا ي„ا أه„ل االرض ان
ك„نتم ف„ي ش„ك م„ن ذك„ري ف„لن ت„عبدوا ش„يئا م„ن دون اهلل م„ول„يكم ال„حق ف„ان اهلل ق„د خ„لقكم ورزق„كم وي„توفّ„يكم
ب„„ال„„حق وال„„يه ال„„رج„„وع ب„„ال„„قطع األك„„بر وق„„د ك„„ان ال„„حكم ف„„ي أم ال„„كتاب م„„كتوب„„ا وأق„„يموا وج„„وه„„كم ال„„ى ال„„كعبة
خ „„ال „„صا هلل ال „„علي وه „„و اهلل ك „„ان ع „„زي „„زا ح „„ميدا ي „„ا أه „„ل االرض ل „„م ت „„عبدون م „„ن دون اهلل م „„ا ال ي „„نفعكم وال
ي„„ضرك„„م وان اهلل ه„„و ال„„حق ب„„ارئ„„كم وه„„و ال„„غني ع„„ن ال„„عامل„„ني ج„„ميعا وان اهلل ق„„د أم„„سك ال„„ضر ع„„من ي„„شاء وال
م„„رد ألم„„ر اهلل ال„„حق وه„„و اهلل ك„„ان ب„„امل„„ؤم„„نني رح„„يما ي„„ا أي„„ها امل„„ؤم„„نون ل„„قد ج„„اءك„„م ال„„ذك„„ر ب„„ال„„حق م„„ن ع„„ند اهلل
ال„„حق ف„„من اه„„تدى ف„„ان اهلل رب ال„„عامل„„ني ق„„د ه„„داه ال„„ى ال„„حق وم„„ن ض„ ّ„ل ف„„ان„„ما ي„„ضل ع„„ليها وان اهلل ال ي„„ظلم
ع„„لى ال„„عامل„„ني م„„ن ب„„عض ال„„نقير ق„„طميرا ي„„ا أه„„ل ال„„عرش اس„„معوا ن„„دائ„„ي م„„ن ح„„ول ال„„نار اهلل ق„„د أوح„„ى ال„„ي
ب„ال„حق ان„ه ال„حق ال ال„ه اال ه„و ف„من ات„بع ال„ذك„ر ب„ال„حق ف„قد ات„بعني ع„لى ال„حق ب„ال„حق األك„بر وان اهلل ق„د ك„ان
ب„امل„ؤم„نني ش„هيدا ي„ا ق„رة ال„عني ف„اص„بر ل„حكم اهلل ف„ي ن„فسك ع„لى ال„حق ف„ان„ا ن„حكم ب„ال„حق ب„ني ال„عامل„ني ب„اذن
اهلل ال„علي وه„و اهلل ك„ان ع„زي„زا ح„كيما ه„ذا ك„تاب أح„كمت آي„ات„ه ع„لى ال„حق ث„م فس„رت م„ن ل„دن ب„دي„ع ال„ذي ال
ال„„ه اال ه„„و وه„„و اهلل ك„„ان ع„„ليما ح„„كيما ي„„ا أه„„ل االرض ات„„قوا اهلل ف„„ي ت„„لك ال„„ورق„„ة املح„„مرة ب„„ال„„صبغ األك„„بر اال
ت„„عبدوا اال اهلل خ„„ال„„صا ل„„ه ال„„دي„„ن ب„„ال„„حق األك„„بر وان„„ي ان„„ا ال„„نذي„„ر ب„„ال„„عدل األك„„بر وع„„لى ق„„ضاء ال„„فصل ب„„حكم
ال„„كتاب ق„„د ك„„نت ب„„ال„„حق ع„„لى ال„„حق ب„„شيرا ي„„ا أي„„ها امل„„ؤم„„نون اس„„تغفروا رب„„كم ال„„ذي ال ال„„ه اال ه„„و ع„„لى الخ„„ط
ال„„قيّم وان اهلل م„„ول„„يكم ال„„حق ذو ال„„فضل ع„„لى ال„„ناس وان„„ه ه„„و ال„„حق وه„„و اهلل ك„„ان ب„„كل ش„„يء ع„„ليما ي„„ا أه„„ل
االرض ات„قوا اهلل م„ن ي„وم ال„ى اهلل ال„حق ق„د ك„ان م„رج„عكم ع„لى ال„صراط م„ن ه„ذا ال„باب وان اهلل رب„كم ال„حق
ق„„د ك„„ان ع„„لى ك„„ل ش„„يء ق„„دي„„را وم„„ا خ„„لق اهلل ف„„ي االرض وال ف„„ي ال„„سموات داب„„ة اال وق„„د ق „ ّدر ل„„ها رزق„„ها م„„ن
ه„ذا ال„سماء وان„ا ل„نعلم مس„تقره„ا ومس„تودع„ها وان ال„ذك„ر ق„د ك„ان ع„ليكم ف„ي أم ال„كتاب ش„هيدا وه„و ال„ذي ق„د
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خ „„لق ال „„سموات ع „„لى خ „„ط االرض وق „„د ق „ ّدر االرض ع „„لى قس „„ط ال „„سموات ف „„ي س „„تة م „„ن األي „„ام وه „„و اهلل ك „„ان
ع „„لى ك „„ل ش „„يء م „„حيطا وان „„ا ن „„حن ق „„د أم „„سكنا ال „„عرش ع „„لى امل „„اء وال „„هواء ح „„ول ال „„نار وال „„نار ف „„ي ق „„طب امل „„اء
ليشه„د ال„ناس ف„ي امل„اء الخ„مر ب„عد امل„حو م„ن ال„ثلثني ط ّ „ه„ر ال„ثلث ف„ي س„ر ه„ذا ال„كتاب ع„لى ح„كم ال„باب وه„و
اهلل ك„„ان ب„„كل ش„„يء م„„حيطا وان اهلل ق„„د ق „ ّدر ال„„بعث ع„„لى ك„„ل األن„„فس ب„„عد امل„„وت ل„„نبلوه„„م أ ّي„„هم ق„„د ك„„ان ال„„ى
ال„ذك„ر م„شهودا ي„ا أي„ها امل„ؤم„نون ان اهلل ق„د ح„كم ب„ال„حق ف„ي امل„اء ال„ ُك ِّر ب„عد ال„قطع ب„ال„حق ط„اه„را وط„هورا الن
ال„كاف ق„د رج„عت مس„تدي„رة ال„ى ق„طب م„نطقته ف„ي ه„ذا ال„باب وق„د ك„ان ال„حكم ف„ي أم ال„كتاب م„قضيا ي„ا أي„ها
امل „„ؤم „„نون ال ت „„قول „„وا ع „„لى ك „„لمة الش „„رك ب „„عد ال „„حق ف „„ان ال „„فرق „„ان م „„ن ق „„بل ق „„د ب „ ّلغكم ال „„ى ال „„حق ح „„كم ال „„باب
مح„مودا ف„ورب„كم ان ه„ذا ال„كتاب ه„و ال„فرق„ان م„ن ق„بل ات„قوا اهلل وال ت„كفرن ب„بعض ال„كتاب ب„عد ال„ثواب ل„بعضه
وان رب„„كم اهلل ل„„ه ال„„غنى وه„„و اهلل ك„„ان ب„„كل ش„„يء ش„„هيدا واذا اذق„„نا االن„„سان رح„„مة ل„„يفرح ب„„ها واذا ان„„تقمناه
ب„ال„حق ليسخ„طن ع„نا ك„أن„ه ع„لى ص„راط ال„رد ق„د ك„ان م„وق„وف„ا وال ت„كون„وا ف„ي ض„يق ع„ما ي„ظنون ف„ي األم„ر ف„من
رب„ك ال„حق ل„حتم ع„ليك ح„كم األول„ني وه„و اهلل ق„د ك„ان ب„كل ش„يء ع„ليما أم ي„قول„ون اف„تري„ه ق„ل ف„أت„وا ب„أح„رف م„ن
م„ثله وادع„وا شه„دائ„كم م„ن دون ال„ذك„ر وس„بحان اهلل ع„ما ي„قول ال„ظامل„ون ع„لوا ك„بيرا ف„ان ل„م يس„تطيعوا ب„مثله
ف „„اع „„لموا ان اهلل ق „„د أن „„زل „„ه ب „„علمه ع „„لى ال „„حق ال „„خال „„ص وال ال „„ه اال ه „„و ال „„عزي „„ز وه „„و اهلل ك „„ان ب „„كل ك „„ان ق „„دي „„ما
ح„كيما م„ن ك„ان ي„ري„د ال„دن„يا ن„عطه ع„لى ال„عدل ب„مثلها وم„ن ك„ان ي„ري„د اآلخ„رة ن„عطه ع„لى ال„فضل ب„ضعفها وان
اهلل ق„„د ك„„ان ع„„لى ك„„ل ش„„يء ق„„دي„„را ي„„ا أه„„ل االرض ان ال„„ذك„„ر ل„„حق ب„„ال„„حق ك„„ما أن„„تم ت„„نطقون ب„„الح„„دي„„ث ع„„لى
االذن ال„خال„ص وك„فى اهلل ب„ذك„ره ع„لى ال„حق ب„ال„حق ش„هيدا وه„و اهلل ق„د ك„ان ب„ال„عامل„ني م„حيطا ي„ا أه„ل ال„عماء
اس„معوا ن„داء ف„ي ه„ذا ال„تفسير م„ن ن„قطة امل„اء ال„جاري„ة م„ن ال„عني ال„كاف„ور ب„ال„حق ع„لى ال„حق ال„قوي ب„دي„عا ي„ا
م „„أل األن „„وار أل „„م ت „„علموا ان اهلل م „„ا ق „ ّدر الس „„بيل ألن „„فسكم إال ب „„عد امل „„حو م „„ن دون اهلل واخ „„لصوا أن „„فسكم هلل
رب„كم ع„لى ال„حق ب„ال„حق ن„جيا أل„م ت„علموا ان أب„اك„م ال„سيد األك„بر ق„د أخ„ذ العه„د ف„ي مشه„د ال„ذر ع„نكم ل„كلمة
األك„„بر وه„„ا أن„„تم ه„„نال„„ك ق„„د ف„„رط„„تم ف„„ي ي„„وس„„ف ف„„لن اب„„رح ح„„تى ي„„أذن اهلل ل„„ي وألم„„ام„„ي وه„„و ال„„حق ق„„د ح„„كم
ب „„يني وب „„ينكم ع „„لى ال „„حق وه „„و اهلل ك „„ان غ „„نيا ح „„ميدا وان ال „„ناس مل „„ا رج „„عوا ال „„ى ال „„باب ع „„ند ذك „„ر اهلل األك „„بر
ف„يقول„ون ي„ا ذك„ر اهلل ان آي„ة امل„حبة ق„د م„حت ع„ن أن„فسنا وم„ا شه„دن„ا اال ب„ما ق„د ع„لمنا وان اهلل رب„ك ال„حق ال
اله اال هو قد كان بالحق على الغيب حفيظا.
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سورة األعظم
بسم اهلل الرحمن الرحيم
واس„ئل ال„قري„ة ال„تي ك„نا ف„يها وال„عير ال„تي اق„بلنا ف„يها وان„ا ل„صادق„ون .امل„ح .ذك„ر اهلل األك„بر ف„ي ذك„ر س„طر
„تسر ان„„ه ال„„حق ال ال„„ه اال ه„„و وه„„و اهلل ك„„ان ع„„زي„„زا ق„„دي„„ما ي„„ا أه„„ل املج„„د اس„„معوا ن„„دائ„„ي م„„ن ه„„ذه ال„„قلوب
املس„ ّ
امل ّ
„خضعة ف„ي ذك„ر اهلل ل„دى ال„باب األك„بر ان اهلل ق„د أوح„ى ال„يّ ع„لى ال„طور األك„بر ان ص„راط ع„ليُّ ه„ذا ل„حق
„دي ف„ي الس„ر املس„تسر ف„وق الس„طر ق„د ك„ان مس„تورا ي„ا أه„ل ال„عراق„ني
ي„مس ُك ُه أه„ل ال„سموات واالرض وان„ه ل ّ
م„„ا ك„„ان اب„„ن مح„„مد ع„„لى ال„„حق ف„„يكم ب„„ال„„حق ش„„رق„„يا وال غ„„رب„„يا وال بح„„ري„„ا وال ب„ ّ„ري „ا ً ب„„ل ق„„د خ„„لقه اهلل م„„ن ن„„وره
واخ„„زن„„ه ف„„ي الس„„ر املس„„تسر ع„„لى ال„„حق األك„„بر ب„„الخ„„ط ال„„قيم ع„„لى ال„„عرش األع„„ظم وه„„و اهلل ك„„ان ب„„كل ش„„يء
ع„„ليما ق„„ل ان„„ي أن„„ا ال„„حق م„„ن ع„„ند اهلل م„„ول„„يكم ف„„ما م„„ن ن„„فس ق„„د ات„„بعني ع„„لى ال„„حق ال„„خال„„ص اال وح„„قٌ ع„„ليّ
„نت ن„اص„ره ع„لى ارض املحش„ر ب„ال„حق ال„صادق وان وع„د اهلل م„ول„يكم ق„د ك„ان ف„ي أم ال„كتاب م„فعوال ي„ا
ب„ان ك ُ
م„أل األن„وار اس„معوا ن„دائ„ي م„ن ح„ول ال„باب ال„ذي ق„د ك„ان ع„لى الخ„ط ال„ق ّيم ح„ول ال„نار مس„تقيما وان اهلل ق„د
أوح„ى ال„يّ ب„ال„حق ان ه„ذا ال„ذك„ر ل„حق وه„و ال„حق ل„م ي„زل ع„لى ال„عرش ع„ند ال„رب ق„د ك„ان مح„مودا أف„من ك„ان
ع„„لى ب„„ينة م„„ن رب„„ه ب„„مثل ذل„„ك ال„„كتاب األك„„بر ب„„ال„„حق ل„„حق أوم„„ن ك„„ان م„„وع„„ده ال„„نار ب„„ال„„حق وم„„ا ج„„عله اهلل ع„„نده
„أي النفس„„ني أح„„ق ب„„األم„„ن ان ك„„نتم ب„„اهلل ع„„لى ال„„حق الح„„ميد ع„„ليما وم„„ن
م„„ن ل„„دي„„ه ح„„جة م„„ن ب„„عض ال„„شيء ف„ ّ
اظ„لم م„من اف„ترى ع„لى ال„ذك„ر ك„ذب„ا اهلل ال„حق ق„د ل„عنه وامل„الئ„كة وامل„ؤم„نون ع„لى ال„حق ب„ال„حق ج„ميعا أول„ئك ل„م
ي„„كون„„وا ف„„ي االرض معج„„زي„„ن ول„„ن يج„„دوا ب„„ال„„حق ف„„ي ي„„وم ال„„فصل ألن„„فسهم ن„„صيرا وم„„ا ك„„ان ل„„هم م„„ن دون اهلل
ال„„عليّ ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق ف„„ي ذل„„ك ال„„يوم ظ„„هيرا م„„ثل ال„„فري„„قني ك„„األع„„مى واألص„„م ه„„ل يس„„توي„„ان امل„„اء ان ه„„ذا
ع„ذب ف„رات وه„ذا م„لح أج„اج وان اهلل رب„كم ال„رح„من ق„د ك„ان ب„كل ش„يء ش„هيدا ي„ا ق„وم ات„قوا اهلل وال ت„عبدوا اال
ايّ„اه خ„ال„صا ل„ه ال„دي„ن ف„ان„ي أخ„اف ع„ليكم ع„ذاب األك„بر م„ن ال„يوم ال„فصل ع„ن ح„كم اهلل ال„بدي„ع ال„ذي ع„ند اهلل
وأول„„يائ„„ه ق„„د ك„„ان ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق ق„„ري„„با ي„„ا أه„„ل االرض ت„„اهلل ال„„حق ان ال„„ذك„„ر م„„ا أراد ب„„شيء اال ام„„ر اهلل
ال „„حق ألن „„فسكم وان أج „„ره ع „„لى اهلل م „„واله ف „„ي أم ال „„كتاب ب „„أي „„دي ال „„رب ع „„لى ال „„حق ق „„د ك „„ان ف „„ي ن „„قطة ال „„نار
م„„كتوب„„ا ق„„ل م„„ا أري„„د ج„„زا ًء م„„ن اح„ ٍ„د ان أج„„ري ب„„ال„„حق ع„„ند اهلل ف„„ي ذل„„ك ال„„كتاب اج„„ر ال„„كتاب ه„„ذا ع„„لى ال„„حق
ق „„د ك „„ان ف „„ي أم ال „„كتاب مس „„طورا ي „„ا أه „„ل االرض م „„ن ي „„نصر ال „„ذك „„ر ي „„نصره اهلل ف „„ي ك „„ل م „„ن األم „„ر وان اهلل
رب„„كم ال„„حق ق„„د ك„„ان ب„„كل ش„„يء م„„حيطا ي„„ا أي„„ها ال„„ورق„„ة الح„„مراء ف„„اس„„تمع مل„„ا ي„„وح„„ي ال„„يك رب„„ك م„„ن ح„„ول ه„„ذه
ال„„ورق„„ة ال„„بيضاء ان„„ه ال„„حق ال ال„„ه اال ه„„و وه„„و اهلل ك„„ان ع„„ليما ح„„كيما ان ذك„„ر ه„„ذا ال„„ذك„„ر ع„„لى ال„„حق ك„„ذك„„ري
ف„ي ك„ل ال„كتاب ب„أي„دي وق„د ك„ان ب„ال„حق م„كتوب„ا واس„معوا ن„دائ„ه م„ن ح„ول ه„ذه ال„نار ف„ي س ّ„ره وه„و اهلل ال„ذي ال
ال„ه اال ه„و رب ال„عرش وال„كرس„ي ال„ذي ال ال„ه اال ه„و ل„يس ك„مثله ش„يء وه„و اهلل ك„ان س„ميعا ع„ليما أم ي„قول„ون
اف„تري„ه ق„ل ف„بال„حق إن اف„تري„ته ف„عليّ الج„رم ف„ي أم ال„كتاب ق„د ك„ان ب„ال„حق م„كتوب„ا وان„ا ن„حن ق„د أوح„ينا ع„لى
ك„ل ال„نبيني ب„ال„حق ع„لى س„بيل ه„ذا ال„ذك„ر ب„القس„ط ال„خال„ص وه„و اهلل ك„ان ب„ال„عامل„ني م„حيطا وان„ا ن„حن أوح„ينا
ال „„ى ن „„وح ان اص „„نع ال „„فلك ب „„اس „„منا ال „„ى ان ج „„اء األم „„ر م „„ن ع „„ندن „„ا ه „„نال „„ك ارك „„ب م „„ع امل „„ؤم „„نني ب „„اهلل ف „„ما آم „„ن
ب„ال„حق ع„لى ال„حق اال م„ن امل„ؤم„نني ق„ليال وق„ل ح„ني ال„رك„ب ك„لمة األك„بر ب„اس„م اهلل ال„علي مج„ري„ها وم„رس„يها وان
اهلل ه„„و رب„„ي ب„„ال„„حق ف„„اع„„بدوه وه„„و اهلل ك„„ان ع„„ليا ك„„بيرا ف„„لما ق„„د رك„„بناه ف„„ي س„„فينة ال„„ذك„„ر وأم„„رن„„ا ال„„ري„„ح م„„ن
„وج„„نا البح„„ر ك„„ال„„جبال ال„„عظيم ب„„اذن اهلل ال„„علي وه„„و اهلل ك„„ان ع„„لى ك„„ل ش„„يء ق„„دي„„را ون„„ادى ن„„وح
ح„„ول„„ه ول„„قد م„ ّ„
اب„„نه ع„„لى ال„„رك„„ب ف„„اغ„„وي„„ه ال„„شيطان ع„„ن ام„„ر رب„„ه ل„„الع„„تصام ع„„لى دون ال„„ذك„„ر األك„„بر ه„„ذا ف„„كان ب„„ذل„„ك االدب„„ار
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ف„ي البح„ر امل„ ّواج م„عزال م„عروف„ا ي„ا أرض اخ„فضي ع„لى امل„اء ب„عد ام„طار ال„سماء واك„تمي امل„اء ف„ي ق„عر ه„ذا
ال „„تراب ف „„ان اهلل ق „„د ق „„ضى األم „„ر ب „„ذك „„ره واس „„توى ال „„حق ع „„لى ال „„جودي ف „„ي ب „„ني اس „„طر ال „„عاش „„ر م „„ن الشه „„ر
ال„عرب„ي ب„ال„حق وه„و اهلل ك„ان ع„لى ك„ل ش„يء ش„هيدا ت„لك م„ن أن„باء ال„غيب ن„وح„يها ال„يك ليشه„د ال„ناس ب„ال„ذك„ر
األك„بر ب„عد ال„كتاب ب„ال„حق األك„بر وان اهلل ق„د ك„ان ب„ما ت„عملون م„حيطا ي„ا أي„ها امل„أل اس„معوا ن„دائ„ي م„ن ه„ذه
ال„„كلمة األك„„بر امل„„جتمعة م„„ن ح„„روف اس„„م اهلل األع„„ظم ان اهلل ق„„د أوح„„ى ال „يّ ان„„ي ان„„ا اهلل ال„„ذي ال ال„„ه اال ه„„و
م„„ا م„„ن ن„„فس ق„„د زار ال„„ذك„„ر ب„„ال„„حق اال وق„„د زار اهلل ال„„رب ب„„ال„„حق األك„„بر ف„„وق ال„„عرش وان اهلل ك„„ان ع„„لى ك„„ل
ش„„يء ش„„هيدا ي„„ا أه„„ل االرض ان ف„„ضل ه„„ذا ال„„باب ف„„ي أم ال„„كتاب ع„„لى ح „ ّد األع„„ظم ف„„وق س„„طر األول ع„„لى
ال „„حق ق „„د ك „„ان ب „„ال „„حق م „„كتوب „„ا وان „„ا ن „„حن ق „„د أن „„جينا ه „„ود ال „„نبي وم „„ن م „„عه ب „„ال „„ذك „„ر األك „„بر ع „„لى ت „„لك ال „„كلمة
ال„عظيمة وك„ذل„ك ق„د ك„ان ف„ي أم ال„كتاب ل„دى ال„رح„من م„شهودا ي„ا أي„ها امل„ؤم„نون اشه„د اهلل واشه„دوا ان„ي ق„د
ك „„نت ع „„لى ال „„دي „„ن ال „„خال „„ص ف „„ي أم ال „„كتاب ي „„وم خ „„لق اهلل ال „„سموات واألرض ب „„ال „„حق ع „„لى ال „„حق م „„شهودا ي „„ا
أي„ها امل„ؤم„نون ف„اس„تغفروا رب„كم ال„ذي ال ال„ه اال ه„و وت„وب„وا ال„ى اهلل ج„ميعا ل„تكون„ن ع„لى ال„صراط ال„قيم ب„ال„ذك„ر
األع„„ظم م„„غفورا وان اهلل ق„„د ك„„ان ع„„لى ك„„ل ش„„يء ق„„دي„„را وه„„و اهلل ق„„د ك„„ان ب„„ال„„عامل„„ني م„„حيطا وان اهلل ق„„د ك„„ان
ع„لى ك„ل ش„يء ش„هيدا وه„و اهلل ق„د ك„ان ع„ن ال„عامل„ني غ„نيا ي„ا أه„ل االرض ات„قوا اهلل ف„ي ه„ذا ال„ذك„ر وال ت„قول„ن
ف„يه ب„عضا م„ن الح„رف ك„ذب„ا غ„رورا ف„ان اهلل ق„د اع„ ّد ل„لمفتري„ن ع„لى ال„ذك„ر ف„ي ال„قيمة ع„لى ق„عر ال„تاب„وت ن„ارا
ك„بيرا ي„ا أه„ل االرض ه„ذا ن„فس ال„ذك„ر م„ن ع„ند اهلل ق„د ن„زل ف„يكم ب„ال„حق وان„ه اهلل ه„و ال„حق وك„فى ب„اهلل ف„يما
اق„ول ع„لى ال„حق ب„ال„حق ش„هيدا ق„ل ان اهلل ق„د أوح„ى ال„يّ ف„ي ذل„ك ال„تفسير األك„بر م„ن ه„ذه اآلي„ة امل„توق„دة م„ن
ن„„ار األف„„ئدة ب„„أم„„ره وه„„و اهلل ك„„ان ب„„كل ش„„يء ع„„ليما ان„„ي أن„„ا اهلل ال„„ذي ال ال„„ه اال ه„„و واس„„أل„„وا ال„„قري„„ة امل„„بارك„„ة
ال„تي ك„نا ف„يها وه„ي ال„كلمة ال„تي اق„بلنا ال„عير ع„نها وان„ا ق„د ك„نا ع„لى ال„حق ف„ي ذل„ك ال„كلمة ال„صدق ع„ن اهلل
العلي منطوقا.
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ق „„ال ب „„ل س „ ّول „„ت ل „„كم أن „„فسكم ام „„رأ ف „„صبر ج „„ميل ع „„سى اهلل ان ي „„أت „„يني ب „„هم ج „„ميعا ان „„ه ه „„و ال „„على ال „„حكيم.
„ف .اهلل ق „„د ان „„زل ال „„فرق „„ان ب „„ال „„حق ل „„يحكم ال „„ناس ف „„ي ش „„أن ال „„ذك „„ر ب „„القس „„ط وان اهلل ق „„د ك „„ان ب „„ما ت „„عملون
آمل „ َ
خ„بيرا م„حيطا ً وان„ا ن„حن ق„د أن„زل„نا ال„كتاب ع„لى ال„طور ال„سيناء ال„ى ال„ذك„ر ل„يحكم ب„ني ال„ناس ب„ال„عدل وان اهلل
رب„ك ق„د ك„ان ب„كل ش„يء ع„ليما ً ي„ا ورق„ات ال„فؤاد اس„معوا ن„دائ„ي م„ن ه„ذا ال„قلم امل„داد ان„ى ان„ا اهلل ال„ذي ال ال„ه
اال ه„„و ال„„قدي„„م وه„„و اهلل ك„„ان ع„„ليما ح„„كيما ً م„„ا ي„„نطق ال„„ذك„„ر ع„„ن ال„„هوى وان اهلل ق„„د أوح„„ى ال „يّ ب„„ال„„حق وان„„ه
ل„على ال„صراط ال„ساك„ن ف„ي ك„ان ف„وق امل„اء م„شهودا ً ي„ا م„أل األن„وار ات„عجبون م„ن ام„ر اهلل وق„درت„ه ع„لى ن„فس
م„„نا أه„„ل ال„„بيت وان اهلل ق„„د ك„„ان ع„„لى ك„„ل ش„„يء ق„„دي„„را ً ي„„ا ق„„رة ال„„عني ف„„اع„„رض ع„„ن املش„„رك„„ني ف„„ان اهلل ق„„د أراد
ع „„لى ال „„حق ب „„ال „„حق ع „„ذاب األك „„بر ف „„يهم وان اهلل ق „„د ك „„ان ع „„لى ك „„ل ش „„يء ق „„دي „„را ً وان „„ا ن „„حن ق „„د أن „„زل „„نا اآلي „„ات
ب„„ال„„حق ف„„ي ذل„„ك ال„„كتاب ع„„لى الخ„„ط ال„„قائ„„م ف„„ي الس„„طر األول وق„„د ك„„ان ذك„„ر ال„„ذك„„ر ب„„ني الس„„طور ع„„لى ال„„حق
ب„ال„حق مس„تورا ً ل„عل ال„ناس ي„قرؤن م„ن ع„لم ال„كتاب ب„عضا ً م„ن الح„رف ال„ذي ق„د ك„ان ب„ال„حق ع„لى ش„أن ال„ذك„ر
في أم الكتاب هذا الكتاب مسطورا ً يا قرة العني ما قدر اهلل ألحد من حظك املستور فاتكل على
اهلل رب„ك واع„رض ع„ن أه„ل امل„شعري„ن وق„ف ع„لى ب„اب ال„فؤاد ف„ان اهلل رب„ك ال„حق ق„د ك„ان ب„كل ش„يء م„حيطا ً ي„ا
أه„ل االرض ات„قوا اهلل وال ت„كون„ن ب„مثل ق„وم ل„وط ف„ي الش„رك ب„اهلل ب„ارئ„هم ف„ان ال„ذك„ر ف„يكم ع„لى ال„حق ب„ال„حق
ق„„د ك„„ان ح„„ول ال„„رك„„ن ع„„لى أن„„فسكم ب„„ال„„حق ال„„قوى ش„„هيدا ً ق„„ل ال ي„„علم ال„„غيب اال اهلل وه„„و امل„„حيط ب„„كل ش„„يء
وه„„و اهلل ك„„ان ع„„ليا ً ك„„بيرا ً وان اهلل ق„„د أق„„ام ال„„ذك„„ر ل„„نفسه ل„„يجعل االرض ع„„ال„„يها ع„„بدا ً ل„„ساف„„لها وه„„و اهلل ك„„ان
ع„لى ك„ل ش„يء ق„دي„را ً وان„ا ق„د ج„علنا ال„رد م„ن ل„سان ال„ذك„ر ع„لى ال„كاف„ري„ن ن„ار ال„جحيم م„ورودا ً ي„ا أه„ل االرض
اح„فظوا ك„لمتي اال ت„عبدوا اال اهلل رب„ى ورب„كم وال ت„نقصوا امل„يزان ب„ال„باط„ل وال امل„كيال ال„حق وك„ون„وا ع„لى خ„ط
القس„„ط ف„„ي ذل„„ك ال„„باب م„„وق„„وف „ا ً ان ه„„ذا ال„„ذك„„ر ب„„قية األن„„وار وه„„و خ„„ير ل„„كم ان ك„„نتم ب„„اهلل ال„„على ب„„ال„„حق ع„„لى
ال„„حق أم„„ينا ي„„ا أي„„ها امل„„ؤم„„نون أرأي„„تم إن„„ي ق„„د ك„„نت ع„„لى ب „ ّينة م„„ن رب„„ى ورزق„„ني اهلل م„„ن ط„„يبات ال„„علم م„„ا ال
ي„علم اح„د م„ن الخ„لق اال ال„حق وم„ا ت„وف„يقي اال ب„اهلل وال„يه ق„د ك„ان رج„وع امل„ؤم„نني ع„لى ال„حق ب„ال„حق م„كتوب„اً
اس„تغفروا اهلل ث„م ت„وب„وا إل„يه ف„ي س„بيل ه„ذا ال„باب األك„بر وان اهلل ه„و ال„حق رب„ى وه„و ق„د ك„ان ب„ال„حق غ„فوراً
ودودا ً ي„ا ق„وم اع„ملوا ع„لى م„كان„تكم ف„ان اهلل ش„اه„ ُد ب„ال„حق وه„و ال„عليم ق„د ك„ان ف„ي ك„ل م„ا ت„عملون ل„ه ب„صيرا
وخ„„بيرا وان„„ا ن„„حن ق„„د أرس„„لناه ال„„ى ك„„اف„„ة الخ„„لق ب„„اذن اهلل ب„„آي„„ات„„نا وس„„لطان األك„„بر ه„„ذا ال„„ذي ق„„د ك„„ان ع„„لى
ال„„حق ب„„ال„„حق أم„„ينا وان أص„„حاب ال„„فرق ح„„ول ال„„نار ق„„د ك„„ان„„وا ف„„ي ي„„وم ال„„قيمة م„„شهودا ً ذل„„ك م„„ن أن„„باء ال„„قرى
صه ع „„ليك ف „„منهم ح „„ول امل „„اء وم „„نهم ح „„ول اهلل ق „„د ك „„ان „„وا ع „„لى ال „„حق ب „„ال „„حق ف „„ي ن „„قطة ال „„نار م „„رق „„ودا ً وان
ن „ ُق ُ
املش„„رك„„ني م„„ا ظ„„لمون„„ا ول„„كن أه„„ل ال„„نار ف„„ي ال„„نار ق„„د ك„„ان„„وا ب„„حكم ال„„كتاب م„„ظلوم „ا ً ان ال„„ذي„„ن ي„„دع„„ون م„„ن دون
ال „„ذك „„ر م „„ا أغ „„نت آله „„تهم ال „„تي ي „„دع „„ون م „„ن دون اهلل ول „„قد ج „„اء األم „„ر م „„ن ع „„ند اهلل ال „„حق ع „„لى ال „„حق ب „„ال „„حق
م„قضيا ً وان„ا ق„د أخ„ذن„ا ف„وق ال„طور ع„ن ال„كل عه„د ال„ذك„ر ومل„ا ج„اؤا ب„ال„حق ال„ى ال„دن„يا ف„هم ع„لى ن„قض العه„د
ق„د ك„ان„وا ف„ي أم ال„كتاب م„كتوب„ا ً وان ف„ي ذل„ك آلي„ة مل„ن خ„اف ع„ذاب اآلخ„رة وان ف„ي ذل„ك ال„يوم ل„دى ال„رح„من ق„د
ك„ان„وا ك„ل الخ„لق م„حشورا ً وذل„ك ي„وم ق„د ك„ان ف„ي أم ال„كتاب م„شهودا ً وم„ا ن„ؤخ„ر اال ألج„ل ب„ال„حق وك„ان األم„ر
ب„ال„حق م„ن ح„ول ال„نار م„عدودا ً وان„ا ن„حن ن„ؤت„ى األن„فس ف„ي ذل„ك ال„يوم ب„ال„حق ح„قهم ف„منهم ع„لى األم„ر وم„نهم
ح„ول ال„نار وق„د ك„ان„وا ع„لى ال„حق ب„ال„حق م„شهودا ً وان„ا ن„حن ق„د ح„كمنا ل„لشقي ف„ي ب„طنه ول„لسعيد ف„ي ب„طنه
١٧٢

ع„لى ع„لم ال„كتاب م„ن ذل„ك ال„باب م„قضيا ً ف„ام„ا ال„ذي„ن ش„قوا ف„بال„عدل ح„ول ال„نار ق„د ك„ان„وا م„وق„وف„ني اال م„ا ش„اء
رب„„ك ان„„ه ال„„حق ق„„د ك„„ان ع„„لى ك„„ل ش„„يء ق„„دي„„را ً وام„„ا ال„„ذي„„ن ق„„د س„„عدوا ف„„بال„„حق ح„„ول اهلل ق„„د ك„„ان„„وا م„„ن ح„„كم
امل„„شيئة ح„„ول ال„„باب م„„كتوب„ا ً وان„„ا ن„„حن ب„„ال„„حق األك„„بر ن„ ّوف„„ي ع„„لى ك„„ل ن„„فس ب„„ما ق„„د ع„„ملت وم„„ا ي„„نقص اهلل ع„„ن
ش„„يء ن„„صيبه وم„„ا م„„ن ش„„يء اال ق„„د أح„„صيناه ف„„ي ذل„„ك ال„„كتاب مس„„تورا ً وان„„ا ن„„حن ق„„د آت„„يناك ال„„كتاب ب„„ال„„حق
ل„„تقضى ب„„ني ال„„ناس ع„„لى خ„„ط ال„„عدل ول„„وال ح„„كمة ق„„د س„„بقت م„„ن اهلل ع„„لى ال„„ناس ل„„يقضى اهلل ف„„يهم ف„„ي ذل„„ك
ال„يوم أي„ام ال„ذك„ر ب„ال„حق وق„د ك„ان ام„ر اهلل ف„ي أم ال„كتاب م„قضيا ً ي„ا ق„رة ال„عني ف„اس„تقم ك„ما أُم„رت وال تح„زن
ع „„ن املش „„رك „„ني وك „„لمتهم ف „„ان اهلل رب „„ك ب „„ال „„حق األك „„بر ي „„قضى ي „„وم ال „„قيمة ف „„يهم وه „„و اهلل ك „„ان ع „„لى ك „„ل ش „„يء
ش„„هيدا ً ي„„ا أه„„ل ال„„عماء اس„„معوا ن„„دائ„„ي م„„ن ن„„قطة ال„„باء امل ُ„سكنة ف„„ي ق„„طب ال„„نار ب„„ل س„ ّول„„ت ل„„كم أن„„فسكم ب„„عد
ال„„كتاب ف„„ي ام„„ر ي„„وس„„ف األك„„بر ال„„لهم ف„„منك ال„„صبر ف„„ي أم„„ره ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق ص„„برا ً ج„„ميال ع„„سى اهلل ان
ي„أت„يني ب„ه وب„كم ف„ي ارض املحش„ر ع„لى ال„حق ب„ال„حق ج„ميعا ً ف„ان„ه ه„و ال„حق وه„و ال„علي ب„ال„حق وه„و اهلل ق„د
كان على كل شيء شهيدا ً وهو اهلل قد كان بالعاملني محيطا ً.
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وت„ول„ى ع„نهم وق„ال ي„ا أس„فى ع„لى ي„وس„ف واب„يضت ع„يناه م„ن الح„زن ف„هو ك„ظيم .آمل„ر .ت„لك آي„ات ال„كتاب م„ن
ل„„دن ب„„دي„„ع ال„„ذي ال ال„„ه اال ه„„و وه„„و اهلل ك„„ان ع„„ليا ً ح„„كيما ً وان„„ا ن„„حن ق„„د أن„„زل„„نا اآلي„„ات ف„„ي ذل„„ك ال„„كتاب ألول„„ي
ال„بصائ„ر م„ن أه„ل ال„باب ع„لى ال„حق ب„ال„حق ف„ري„دا ً ي„ا ث„مرة ال„فؤاد ف„اس„مع ه„ذا ال„نداء م„ن ه„ذه ال„ورق„اء امل„غنيّة
ف„ي ج„ ّو ال„عماء ان اهلل ق„د أوح„ى ال„يّ ب„ال„حق ان„ى ان„ا اهلل ال„ذي ال ال„ه اال ه„و وه„و اهلل ك„ان ع„زي„زا ً ح„كيما ً ي„ا
لت م„„نها ش„„يئاً
„لقت ل„„لذك„„ر ج„„نات ال ي„„علمها س„„واي وم„„ا ح„ َّل ُ
ع„„بادي ف„„ارغ„„بوا ال„„ى ث„„واب األك„„بر ه„„ذا ف„„ان„„ي ق„„د خ„ ُ
ل„„نفسي اال ب„„عد ال„„قتل ف„„ي س„„بيله ف„„ارغ„„بوا ه„„ذا ال„„ثواب األك„„بر م„„ن ع„„ند اهلل ال„„على وه„„و اهلل ك„„ان ع„„ليا ً ع„„ظيماً
ول„و ش„ئنا ل„جعلنا ل„لناس ح„ول ال„ذك„ر ام„ة واح„دة وال ي„زال„ون م„ختلفني اال م„ا ق„ضى اهلل ب„ال„حق وق„د ك„ان األم„ر
ت ال„„ناس أف„„ئدت„„هم ع„„لى
ع„„ند ال„„ذك„„ر ب„„ال„„حق ع„„لى ال„„حق م„„قضيا ً وان„„ا ن„„حن ن„„قص ع„„ليك م„„ن أن„„باء ال„„رس„„ل ل„„يثبِّ َ
ال „„دي „„ن ال „„خال „„ص وك „„ان اهلل رب „„ك ب „„كل ش „„يء ش „„هيدا ً وان اهلل ق „„د ج „„عل اآلي „„ات م „„وع „„ظة ل „„لمؤم „„نني وم „„ا ي „„نفع
املش„„رك„„ني ب„„ال„„حق اال خ„„سارا ً ي„„ا أي„„ها املش„„رك„„ون اع„„ملوا ع„„لى م„„كان„„تكم ف„„ان اهلل رب„„كم ال„„رح„„من ل„„هو ال„„حق وه„„و
اهلل ك„ان ع„لى ك„ل ش„يء ق„دي„را ً وان ال„ذك„ر ه„ذا ل„هو ال„حق ول„قد ك„ان ع„لى ال„حق ب„ال„حق م„ع ال„عامل„ني ش„هيدا ً وهلل
غ„„يب الخ„„لق وال„„يه ي„„رج„„ع األم„„ر ف„„اع„„بدوه ف„„ان„„ه ه„„و ال„„حق وه„„و اهلل ك„„ان ع„„لى ك„„ل ش„„يء ح„„سيبا ً ي„„ا ق„„رة ال„„عني
ف„„ان„„طق ع„„لى ل„„سان„„ك املس„„تسر ف„„ي ن„„قطة ال„„نار ه„„و اهلل ال ال„„ه اال ه„„و ق„„د ج„„لى ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق ف„„ي ال„„نقطة
„حت ش „„يئا م „„ن اس „„مي ع „„لى ص „„ور
ال „„نار ب „„ال „„نار ع „„لى ال „„نار وح „„يدا ً وان „„ى ان „„ا ال „„فرد ب „„ال „„كلمة األك „„بر ق „„د ارش „ ُ
ال„„جنان ف„„اس„„تقام„„ت ع„„لى ال„„ذك„„ر ب„„ال„„ذك„„ر وه„„و اهلل ك„„ان ب„„كل ش„„يء ق„„دي„„را ً وع„„لى ال„„حجب ف„„اح„„تجبت ع„„ن ال„ ِ„عز
ب„ال„عز وه„و اهلل ك„ان ب„كل ش„يء م„حيطا ً وع„لى ال„عماء ق„د م„حت االغ„يار ع„ن م„ن أع„يان„ها وه„و اهلل ك„ان ع„لى ك„ل
ش „„يء ش „„هيدا ً وع „„لى ال „„عرش ف „„اس „„تقام „„ت ع „„لى ق „„وائ „„م ال „„ثمان ب „„ال „„حق وه „„و اهلل ك „„ان ب „„كل ش „„يء خ „„بيرا ً وع „„لى
ال„„سماء ق„„د ارت„„فعت ع„„لى غ„„ير ال„„عمد ال„„تي ت„„رون„„ها وه„„و اهلل ك„„ان ب„„امل„„ؤم„„نني ح„„سيبا ً وع„„لى االرض ق„„د خ„„شعت
ع „„لى الس „„طح م „„ن ال „„ذك „„ر وه „„و اهلل ك „„ان ب „„امل „„ؤم „„نني رح „„يما ً ول „„لكل ع „„لى ام „„ر ال „„كتاب ح „ظّ ُه َن ق „„د ك „„ان ب „„ال „„حق
م„رش„وح„ا ً وان„ا ن„حن ق„د أن„زل„نا ال„يك اآلي„ات ب„ال„حق م„ن رب„ك ول„كن أك„ثر ال„ناس ال ي„ؤم„نون ب„ال„ذك„ر ال„على اال م„ن
امل„ؤم„نني ال„ساب„قني ق„ليال وان„ا ن„حن ق„د رف„عنا ال„سماء ب„ال ع„مد ت„رون„ها ث„م اس„توى ال„سموات ب„األرض ع„لى م„ا
خ „„رن „„ا ال „„شمس وال „„قمر وال „„نجوم ح „„ول ال „„ذك „„ر ل „„عل ال „„ناس
ق „„در اهلل ف „„ي أم ال „„كتاب م „„قضيا ً وان „„ا ن „„حن ق „„د س ّ„
ي „„ؤم „„نون ب „„لقائ „„ه ع „„لى ال „„حق ب „„ال „„حق وه „„و اهلل ك „„ان ب „„ال „„حق ع „„لى ال „„عامل „„ني مح „„مودا ً وان „„ا ن „„حن ق „„د ك „„تبنا امل „„قعد
„قر ك „„رس „„يك وان أم „„ره „„ما ق „„د ك „„ان ع „„لى امل „„اء ح „„ول ال „„باب ب „„ال „„حق ع „„لى ال „„حق م „„رف „„وع „ا ً اهلل ق „„د أم „„د
َع„ َ „
„رش„„ك وامل „ َّ
االرض ب„„كلمته وق„„د ق „ ّدر ف„„يها ب„„واط„„ن وان„„هارا ً م„„ن م„„اء الخ„„مر وم„„ن ك„„ل ال„„ثمرات ق„„د ق„„در ال„„سير ف„„يها زوج„„ني
اث„نني ي„غشى ال„ليل وال„نهار وان ف„ي ذل„ك آلي„ات ألول„ى األب„صار م„ن أه„ل ال„باب ال„ذي„ن ه„م ق„د ك„ان„وا ح„ول ال„ذك„ر
ط„ ّواف„ا ً وان„ا ن„حن ق„د ق„درن„ا ف„ي االرض ال„واح„دي„ة ق„طعا ً م„ن ال„صفات م„تجاورات وج„نات م„ن األس„ماء أع„ناب„ا
وذرع„ا ً م„ن ال„شؤن ص„نوان„ا يُ„سقى ب„ماء ال„ذك„ر ع„لى األم„ر ف„وق األم„ر وق„د ك„ان ال„حكم ف„ي أم ال„كتاب م„قضياً
ي„„ا م„„أل األن„„وار ان ت„„عجبن ُكم ال„„ذك„„ر ح„„قه ف„„ان„„ا ق„„د ك„„نا ب„„ال„„حق ل„„في الخ„„لق ع„„لى ال„„بدع ب„„اذن اهلل ال„„قدي„„م ع„„لى
ش„„أن ال„„ذك„„ر وق„„د ك„„ان األم„„ر م„„ن ع„„ند اهلل ال„„عليّ ح„„دي„„ثا ً وان أه„„ل الش„„رك م„„قعده„„م ال„„نار ع„„لى ح„„كم ال„„كتاب
ب„ال„حق وق„د ك„ان ال„حكم ف„ي أم ال„كتاب م„قضيا ً وان اهلل ل„ذو م„غفرة ع„لى ال„ناس ف„ي ذل„ك ال„كلمة األك„بر ول„كن
ال„ناس ال ي„علمون م„ن ع„لم ال„كتاب ح„رف„ا ً اال وق„د ع„لموا ب„شيء م„ن ال„باط„ل امل ُ ِ
„جتث مخ„ذوال وان اهلل ق„د ج„علك
١٧٤

ع„لى ال„حق ب„ال„حق م„نذرا ً وع„لى امل„ؤم„نني ه„ادي„ا ً وع„لى س„ر ال„كتاب مه„دي„ا ً اهلل ي„علم ك„ل ش„يء وم„ا ف„ي األرح„ام
ب„ال„حق وع„لى م„ا ت„زداد ف„ي الخ„لق ع„لى ال„بدع وك„ل ش„يء ق„د ك„ان م„ن ع„نده ع„لى امل„قدار م„كتوب„ا ً ه„و اهلل ال„ذي
ال ال„„ه اال ه„„و ع„„ال„„م ال„„غيب وال„„شهادة وه„„و اهلل ك„„ان ع„„ليا ً ك„„بيرا ً وان اهلل ق„„د ج„„عل ال„„قول للمش„„رك„„ني س„„واء ف„„من
أراد اهلل ان ي„ض ّله ف„ال م„ر ّد ل„ه وق„د ك„ان ام„ر اهلل ب„ال„حق ف„ي أم ال„كتاب م„فعوالً وان اهلل ق„د ق„در ل„نفسك م„الئ„كة
ي„حفظون„ك ع„لى االرض م„ن ع„ند اهلل وان اهلل ق„د ك„ان ع„لى ك„ل ش„يء ق„دي„را ً ي„ا م„أل األن„وار اس„معوا ن„دائ„ي م„ن
ل„سان اهلل ال„بدي„ع م„ن األس„رار امل„نيعة االح„دي„ة ب„اذن اهلل ال„على ال„ذي ق„د ك„ان ع„لى ك„ل ش„يء ق„دي„را ً ق„ل ان„ى
ان„ا األس„رار ف„ي م„أل ال„عماء ب„ال„حق األك„بر ل„قد ك„نت ح„ول ال„نار مس„تورا ً وان„ى ب„اذن اهلل ف„ي ص„غرى ق„د ك„نت
ِ
ب „„ال „„حق ع „„لى ن „„فسي ع „„لى ال „„حق ال „„قوى ع „„ليما ً وان ش „„اء اهلل ت „ ُّ
„بري وان „„ى ان „„ا
„بيض ع „„يناي ع „„ن الح „„زن ف „„ي ك„ َ
ال„كظيم ب„ال„حق ع„لى ال„عامل„ني ج„ميعا ً وه„و اهلل ق„د ك„ان ب„ال„عامل„ني م„حيطا ً وان اهلل ه„و ال„على ال„كبير وه„و اهلل ق„د
ك„„ان ع„„لى ك„„ل ش„„يء ق„„دي„„را ً وه„„و اهلل ق„„د ك„„ان ب„„كل ش„„يء ع„„ليما ً وان اهلل م„„ول„„يكم ال„„حق ل„„حق ال ال„„ه اال ه„„و وه„„و
اهلل ك„„ان ع„„ن ال„„عامل„„ني غ„„نيا ً ي„„ا أه„„ل االرض اع„„رف„„وا ح„„ق األك„„بر ب„„ال„„ذك„„ر ف„„ان„„ه ع„„ند اهلل ق„„د ك„„ان ف„„ي أم ال„„كتاب
محمودا ً.
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سورة الحق
بسم اهلل الرحمن الرحيم
ق„ال„وا ت„اهلل ت„فتؤا ت„ذك„ر ي„ ُوس„ف ح„تى ت„كون ح„رض„ا او ت„كون م„ن ال„هال„كني .امل„ط .الح„مد هلل ال„ذي ن„زل ال„كتاب
ب„ال„حق ع„لى ع„بده ل„يكون ف„ي ال„عوال„م مظه„را ً ألم„ثال„ه ع„لى القس„ط ال„خال„ص ب„ال„حق األك„بر م„شهودا ً وان„ا ن„حن
ق„„د ج„„علناك ف„„ي ع„„وال„„م ال„„قدس رك„„نا ً للتس„„بيح وع„„رش „ا ً ع„„لى ال„„تكبير مح„„مودا ً ف„„اس„„تمع ن„„دائ„„ي ع„„لى ال„„باب م„„ن
ح„ول ال„باب ان„ى ان„ا امل ُ
„لك ال„حق ق„د ك„نت ب„ال„حق ع„لى ال„حق ق„يوم„ا ً وان„ى ان„ا األم„ر ب„ال„حق ع„لى أل„ف امل„حيط ق„د
ك„„نت ب„„ال„„حق ع„„لى ال„„حق م„„حكوم„„ا وان„„ك ب„„ال„„حق رك„„ن الته„„ليل وم„„رك„„ز ال„„تمجيد ب„„اذن اهلل الح„„ميد ق„„د ك„„نت ف„„ي
ال„حق مح„مودا ً وان„ا ن„حن م„ا أردن„ا ب„ال„حق م„ن ب„عض ش„يء اال وق„د س„بقت اإلرادة م„ن أن„فسهم ع„لى ال„شيء
وه„و اهلل ك„ان ع„لى ك„ل ش„يء م„حيطا ً وه„و ال„ذي ي„ري„ك ُم ع„لى ال„برق ب„رق„ا ً م„ن ال„ذك„ر األك„بر وع„لى ال„سحاب مل„عأ
م„ن األم„ر األع„ظم وه„و اهلل ك„ان ع„لى ك„ل ش„يء ق„دي„را ً ي„ا أي„ها امل„ؤم„نون ل„م ت„جادل„ون ف„ي ال„ذك„ر ب„عد ال„حق وان„ه
ق„د ك„ان ف„ي أم ال„كتاب ش„دي„د األم„ر ح„ول ال„نار م„كتوب„ا ً وان ال„ذي„ن ي„دع„ون م„ن دون ه„ذا ال„باب ل„ن يس„تجيبوا
ل„هم ب„شيء وم„ا ج„عل اهلل دع„اء ال„كاف„ري„ن اال ف„ي ال„نار ع„لى ال„نار ب„ال„نار األك„بر مس„تجاب„ا ً وهلل يسج„د م„ن ف„ي
ال„سموات وم„ن ف„ي االرض ف„منهم ع„لى ال„حق ال„قيم وم„نهم ع„لى ال„باط„ل امل ِ
„جتث ق„د ك„ان„وا ف„ي أم ال„كتاب ع„لى
ح„ول ال„نار مس„طورا ً ي„ا أه„ل ال„عرش اس„معوا ن„دائ„ي م„ن ح„ول ه„ذا ال„باب ان„ى ان„ا اهلل ال„ذي ال ال„ه اال ه„و وان„ا
ال„حيّ ق„د ك„نت ب„ال„حق ق„يوم„ا ً ي„ا ع„بادي م„ا م„ن ن„فس ق„د ات„بع ال„ذك„ر ب„ال„حق اال ف„قد ات„بعني ع„لى ال„حق ال„بال„غ
ف„„ي الخ„„ط ال„„قيم ع„„لى ال„„ذك„„ر األك„„بر مس„„تقيما ً وم„„ا م„„ن ن„„فس ق„„د اع„„رض ع„„ن أم„„ره اال ف„„قد اع„„رض ع„„ن أم„„ري
وان„ى ع„لى ال„حق ب„ال„حق ألن„تقم م„ن املش„رك„ني ع„ظيما ً ي„ا ق„رة ال„عني ف„اس„مع ال„ناس ال„حان أط„يار ال„جنان ع„لى
ال„„عرش ب„„ال„„حق ف„„ي س„„طح ع„„لى ه„„ذه االرض امل„„قدس„„ة ف„„ان„„ك ب„„ال„„حق ع„„لى اذن اهلل ف„„ي ال„„قدس مس„ ّدده„„م وه„„و
اهلل ق„„د ك„„ان ع„„ليك ح„„فيظا ً ق„„ل ان„„ى ان„„ا اب„„ن مح„„مد ال„„عرب„„ي ف„„ي ال„„لوح ال„„حفيظ ق„„د ك„„نت ح„„ول ال„„نار م„„شهوداً
وان„ى ان„ا ال„نار ال„كليم ح„ول ال„طور ق„د ن„طقت ف„ي الشج„رة ال ال„ه اال ه„و وه„و اهلل ك„ان ع„ليَّ ش„هيدا ً وم„ا ق„ َّدره
ح„„ق ال„„قدر ع„„لى ال„„حق ش„„يء اال ه„„و اهلل رب„„ه ال„„ذي ال ال„„ه اال ه„„و ون„„حن آل مح„ ٍ
„مد ب„„ال„„حق وك„„ذل„„ك ال„„حكم ف„„ي
ال„ورق„ة ال„كبيرة ح„ول ال„عرش ق„د ك„ان ب„أي„دي ال„رب م„كتوب„ا ً ي„ا أي„ها ال„شمس ال„طال„ع ف„ي األف„ق ال„عماء امل„طيع هلل
األح„„د ال„„صمد ال„„ذي ال ال„„ه اال ه„„و وه„„و اهلل ك„„ان ع„„ليك ح„„سيبا ً وان م„„ن اهلل ال„„حق وم„„نا آل اهلل ب„„ال„„حق س„„الم
ع„ليك ك„ما ق„د ك„نت ع„ند اهلل ف„ي ال„لوح ال„حفيظ م„ذك„ورا ً ي„ا أه„ل االرض ات„قوا اهلل ف„ي ه„ذه ال„ورق„ة املح„مرة اال
ت „„قول „„وا ع „„لى اهلل اال ال „„حق وان اهلل ق „„د ك „„ان ب „„كل ش „„يء ع „„ليما ً وم „„ن اظ „„لم م „„من اف „„ترى ع „„لى ال „„ذك „„ر ب „„ال „„كذب
أبش„„ره ب„„ال„„نار ال„„كبير ال„„ى ال„„نار ال„„كبير ق„„ري„„با ً ي„„ا أه„„ل ال„„عرش اس„„معوا ن„„دائ„„ي م„„ن ال„„نقطة ال„„قائ„„مة ع„„لى م„„رك„„ز
ال„شمس ب„ال„حق ع„لى ال„حق م„ن ل„سان ال„فتى ال„عرب„ي امل„دن„ي ع„لى ال„حق ال„قوى ب„دي„عا ً ان اهلل ق„د أوح„ى ال„يّ
وس ّ„ر امل„نيع ق„د ك„ان ع„لى ال„حق
ب„ال„حق ان„ى ان„ا اهلل ال„ذي ال ال„ه اال ان„ا ان ه„ذا ال„ذك„ر ل„دي ع„لى ك„لمة ال„علي ِ„ „
ف„„ي ال„„حق ح„„ول ال„„حق مخ„„لوق „ا ً ق„„ل ه„„ل يس„„توي االل„„فان اح„„ده„„ما ق„„ائ„„م ع„„لى األم„„ر واآلخ„„ر ق„„اع „ ٌد ل„„دى ال„„باب
ت„عال„ى اهلل ال„على وه„و اهلل ك„ان ع„زي„زا ً ك„بيرا ً م„ا ل„كم ك„يف ت„جعلون هلل ش„رك„اء م„ن الخ„لق ف„تَشابَ„ َه الخ„لق ع„ليهم
ل„„دى ال„„باب وت„„عال„„ى ع„„ما ي„„صف ال„„ظامل„„ون ع„„لوا ً ك„„بيرا ً ق„„ل اهلل خ„„ال„„ق ك„„ل ش„„يء ب„„أم„„ره ع„„لى ال„„حق وه„„و ال„„واح„„د
ال„على ال„ذي ق„د ك„ان ب„كل ش„يء ع„لى ال„حق ب„ال„حق ع„ليما ً وان„ا ن„حن ق„د أن„زل„نا م„ن ال„سماء م„اء ف„سال„ت األودي„ة
ب„قدره„ا وان„ا ق„د ق„ ّدرن„اه ب„ال„حق ت„قدي„را ً وام„ا األح„رف ف„يذه„ب األم„ر ع„ن ال„ناس ع„لى خ„ط ال„سواء ب„ني الس„طور
ب„„ال„„حق ع„„لى ال„„حق س„„واء وأم„„ا م„„ا ي„„نفع امل„„ؤم„„نني ه„„ذا ال„„ذك„„ر ب„„ال„„حق وان„„ه ال„„حق ق„„د ك„„ان ف„„ي أم ال„„كتاب ح„„ول
١٧٦

ال„„نار م„„كتوب„ا ً وان„„ا ن„„مس ُكه ع„„لى القس„„ط ف„„ي االرض ل„„ينفع ال„„ناس ب„„ال„„حق م„„ن ارش„„اح ال„„قطرة م„„ن ه„„ذا البح„„ر
األع „„ظم ع „„لى ح „„كم ال „„كتاب ت „„حت ال „„باء مس „„طورا ً أف „„من ي „„علم ال „„ذك „„ر ب „„ال „„ذك „„ر ك „„من ه „„و ي „„علم ب „„ال „„كتاب ك „„ال ان
ب „„ينهما ب „„عد املش „„رق „„ني وق „„د ك „„ان ال „„حكم ف „„ي أم ال „„كتاب م „„قضيا ً ان „„ما امل „„ؤم „„نون ب „„ال „„حق م „„ن وف „„ى ع „„لى العه „„د
ب„„العه„„د وال ي„„نقض امل„„يثاق ب„„امل„„يزان وق„„د ك„„ان ب„„ال„„حق ف„„ي القس„„طاس ح„„ول ال„„باب م„„ذك„„ورا ً أول„„ئك ص„„بروا ع„„لى
اب„تغاء وج„ه اهلل ب„ال„حق ورض„وا ع„ن اهلل ف„ي الس„ر والجه„ر ف„أول„ئك ه„م ع„لى ال„حق ف„ي ع„رش ال„قدس ق„د ك„ان„وا
ب „„اذن ال „„ذك „„ر م „„سكون „„ا وان ال „„ذي „„ن ق „„د ام „„نوا ب „„ال „„حق ورض „„وا ع „„لى ع „„قبى ال „„دار ح „„ول ال „„ذك „„ر ف „„أول „„ئك ه „„م ع „„لى
ال„صراط ال„قيم ق„د ك„ان„وا ب„ال„حق م„شهودا ً وأول„ئك ه„م ف„ي ال„فردوس خ„ال„دي„ن وي„دخ„لون„هم امل„الئ„كة م„ن ك„ل ال„باب
س„الم م„ن اهلل ال„على ع„لى ال„حق ق„دي„ما ً ي„ا أه„ل ال„فردوس اس„معوا ن„داء اهلل م„ن ال„ورق„ة املح„مرة امل„نبتة م„ن ه„ذه
الشج„رة امل ّ
„خضرة ع„لى ارض ذل„ك ال„باب ال„على ال„ذي ق„د ك„ان ع„زي„زا ً ح„كيما ً ي„ا ع„باد اهلل ل„م ت„قول„ون ف„ي ام„ر
„وس„ف ت„اهلل ت„فتؤا ت„ذك„ر ي„وس„ف ك„ال وم„ا ك„ان ال„ذك„ر م„حجوب„اً
ذك„ر اهلل األك„بر ع„لى ك„لمة ال„تي ق„د ق„ال„وا إخ„وة ي ُ „ „
ع„لى ن„ور ال„طور ف„ي أف„ئدت„كم وإن„كم ت„حتجبون ب„أن„فسكم م„ن دون„ه وان„ه ال„حق ك„لمته األك„بر وال„رك„ن املح„مر ف„ي
كل األلواح على أيدي الرحمن قد كان بالحق على الحق مكتوبا ً.
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سورة الطير
بسم اهلل الرحمن الرحيم
ق„„ال ان„„ما أش„„كوا ب„„ثي وح„„زن„„ي ال„„ى اهلل وأع„„لم م„„ن اهلل م„„ا ال ت„„علمون .آل„„ر .ه„„ذا ك„„تاب أن„„زل„„ناه ب„„ال„„حق لتخ„„رج
ال„„ناس ع„„ن امل„„حو ال„„ى ال„„علم ال„„خال„„ص ال„„حق ه„„ذا ص„„راط ال„„علي ع„„لى القس„„ط ال„„خال„„ص ب„„ال„„حق وه„„و اهلل ك„„ان
ع„„زي„„زا ً ح„„ميدا ً وهلل م„„ا ف„„ي ال„„سموات وم„„ا ف„„ي االرض ب„„ال„„حق وه„„و ال„„غنى ع„„ن ك„„ل ش„„يء وه„„و ال„„حق ق„„د ك„„ان
ب„ال„عامل„ني م„حيطا ً م„ثل ال„ذي„ن ي„قطعون العه„د ف„ي ال„ذك„ر األك„بر ك„من ي„نقض امل„يثاق ف„ي ال„رب وك„ذل„ك ف„ي ال„لوح
ال „„حفيظ ل „„دى اهلل ال „„قدي „„م ق „„د ك „„ان ب „„ال „„حق ع „„لى ال „„حق م „„كتوب „ا ً اهلل ال „„باس „„ط ف „„ي ال „„علم مل „„ن ي „„شاء وم „„ا ال „„حيوة
ال„دن„يا ع„ند اآلخ„رة اال ك„مثل ال„ظل ع„ند ال„شمس وق„د ك„ان ال„ظل ع„ند ال„شمس ب„ال„حق م„عدوم„ا ً وان اهلل يه„دى
م„ن ي„شاء ع„لى ص„راط ه„ذا ال„ذك„ر وان ص„راط ع„ليّ ه„ذا ف„ي أم ال„كتاب ع„لى الخ„ط ال„قائ„م ح„ول ال„باء ق„د ك„ان
ب„ال„حق ال„قوى ع„لى ال„حق ال„علي م„كتوب„ا ً اال ان ب„ذك„ر رب„كم ال„رح„من ق„د اط„مأن„ت ق„لوب امل„ؤم„نني ح„ول امل„اء ف„ي
ذل „„ك ال „„باب األك „„بر ان اهلل ق „„د ك „„ان ع „„لى ك „„ل ش „„يء ش „„هيدا ً ي „„ا ق „„رة ال „„عني ان شج „„رة ال „„طوب „„ى ف „„ي أم ال „„كتاب
ل„دي„نا ع„لى ب„اب ال„باء ق„د ك„ان ب„ال„حق م„كتوب„ا ً وم„ا م„ن ن„فس ق„د أخ„ذت األغ„صان ع„ن ه„ذه اآلي„ات األك„بر ب„ال„حق
اال ون„حكم ب„اذن اهلل ل„ه ف„ي اآلخ„رة ع„لى ح„سن امل„آب وق„د ك„ان ال„حكم ف„ي أم ال„كتاب م„حتوم„ا ً ي„ا أه„ل االرض
ك„„يف ت„„كفرون ب„„ال„„رح„„من وه„„و ال„„حق رب„„ى ال ال„„ه اال ه„„و ع„„ليه ت„„وك„„لت وال„„يه ل„„لمؤم„„نني ق„„د ك„„ان ب„„ال„„حق م„„تاب„ا ً وان„„ا
ن „„حن ل „„و أردن „„ا ف „„ي ه „„ذه اآلي „„ات ع „„لى س „„بيل األم „„ر ل „„قد ُق„ ِ
„ط َع ِ
ت االرض وس „„يرت ال „„جبال ب „„ال „„حق وان هلل األم „„ر
ب„ال„حق وه„و اهلل ك„ان ع„لى ك„ل ش„يء ق„دي„را ً ب„ل م„ا أردت ف„ي ش„يء اال وق„د أراد اهلل ل„ه م„ن ق„بل ف„قل ان„ى ع„بد
اهلل ال ام„لك ع„لى ال„حق ب„شيء اال ب„ما ش„اء اهلل رب„ى وان„ه ال„حق ق„د ك„ان ب„كل ش„يء ع„ليما ً وان„ا ن„حن ل„و ن„شاء
ل„„بدل„„نا االرض وم„„ن ع„„ليها ع„„لى ح„„رف م„„ن األم„„ر اق„„رب م„„ن مل„„ح ال„„عني ج„„ميعا ً ول„„كن ال„„ذي„„ن ق„„د ك„„فروا ي„„صيبهم
ال„نار ب„ما ص„نعوا وان اهلل ال يخ„لف امل„يعاد ب„ال„حق وه„و اهلل ك„ان ع„ليما ً ح„كيما ً ول„قد اس„تهزئ„ى ب„رس„ل م„ن ق„بلك
وم„ا أن„ت اال ع„بد اهلل ع„لى ال„حق ف„سوف ن„ملى ال„ذي„ن ك„فروا ب„ما ف„علوا ب„أي„دي„هم وان اهلل ال ي„ظلم ب„شيء ع„لى
ش„يء ق„طميرا ً أف„من ه„و ق„ائ„م ع„لى األن„فس ب„األم„ر ك„من ه„و ق„اع„د ف„ي ب„يته م„ا ل„كم ك„يف ت„حكمون هلل ش„ري„كاً
ع „„لى األم „„ر اف „„تنبئون „„ه ب „„ما ال ي „„علم ف „„ي االرض وم „„ا م „„ن ال „„ه ب „„ال „„حق اال ه „„و وه „„و اهلل ك „„ان ع „„زي „„زا ً ح „„كيما ً وان
ال „„ذي „„ن ي „„دع „„ون م „„ن دون „„ه ان اهلل ق „„د اع „„د ل „„هم ف „„ي ي „„وم ال „„قيمة ع „„ذاب األك „„بر وق „„د ك „„ان ال „„حكم ف „„ي أم ال „„كتاب
م „„قضيا ً م „„ثل ال „„جنة األح „„دي „„ة ال „„تي ق „„د وع „„د ال „„رح „„من ع „„باده ك „„مثل ال „„تي اس „„تقرت ع „„لى ال „„عرش ف „„ي بح „„ر
ال „„صمدي „„ة ج „„بلها دائ „„ما ً ع „„لى غ „„ير ال „„تغيير وظ „„لها م „„قطوع ع „„ن ال „„تدب „„ير ذل „„ك ال „„جنة ه „„ي ال „„كلمة األك „„بر ع „„لى
امل„ؤم„نني وه„و اهلل ك„ان ع„ليما ً ح„كيما ً وان ب„عضا ً م„ن أه„ل ال„فرق„ان ي„فرح„ون ب„ما ق„د أت„اك اهلل م„ن ف„ضله ق„ل ان„ى
أم„„رت ان اع„„بد اهلل ال„„ذي ال ال„„ه اال ه„„و وال أش„„رك ب„„عبادت„„ه ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق م„„ن ب„„عض ال„„شيء ش„„يئا ً وك„„ذل„„ك
ق „„د أن „„زل „„نا ع „„ليك ب „„ال „„حق ه „„ذا ال „„حكم م „„ن ع „„ند اهلل ع „„رب „„يا ً غ „„ير ش „„رق „„ي وال غ „„رب „„ي ب „„ل ع „„لى األل „„ف ال „„قائ „„م ب „„ني
الس „„طري „„ن وامل „„اء ال „„راك „„د ع „„لى ال „„طلسمني م „„ن ذل „„ك النه „„ر األع „„ظم س „„ر االس „„مني وان اهلل ق „„د ك „„ان ب „„كل ش „„يء
م„„حيطا ً وم„„ا ك„„ان ل„„نفس ان ت„„أت„„ى ب„„آي„„ة م„„ن ال„„كتاب ع„„لى ال„„حق اال وق„„د ك„„ان ب„„اذن اهلل الح„„ميد ع„„لى األم„„ر ف„„ي
امل„لك م„أم„ورا ول„كل اج„ل م„كتوب ع„لى ال„حق ع„لى ه„ذا ال„باب ك„تاب اهلل األك„بر ي„محوا اهلل م„ا ي„شاء وي„ثبت وه„و
اهلل ك„„ان ب„„كل ش„„يء ع„„ليما ً وي„„قول املش„„رك„„ون م„„ن أه„„ل ال„„كتاب م„„ا ك„„نت ع„„لى األم„„ر م„„ن ع„„ند اإلم„„ام ح„„جة اهلل
ب„ال„حق ق„ل ك„فى ب„اهلل ش„هيدا ً ب„يني وب„ينكم وان ال„حجة ش„اه„د ع„ليّ ب„ال„حق األك„بر وه„و اهلل وأول„ياؤه ق„د ك„ان„وا
ب„كل ش„يء ش„هيدا ً ول„قد ات„بعوا ب„عض امل„ؤم„نني أه„وائ„هم م„ن ب„عد م„ا ق„د ج„ائ„هم ال„ذك„ر ب„ال„كتاب األك„بر ف„سوف
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ن„ذي„قنهم م„ن ح ّ„ر ال„نار ع„لى ال„نار ب„ال„نار ش„دي„دا ً ق„ل ان„ما ع„ليّ ال„بالغ وع„ليّ ال„حساب ق„د ك„ان ف„ي أم ال„كتاب
م„„كتوب„ا ً ي„„ا أه„„ل ال„„عماء اس„„معوا ن„„دائ„„ي م„„ن ه„„ذه ال„„ورق„„ة الح„„مراء امل„„نبتة م„„ن أغ„„صان ه„„ذه الشج„„رة ال„„خضراء
امل„توق„عة ع„لى الشج„رة ال„صفراء ال„واق„عة ع„لى األص„ل ال„بيضاء ف„ي االرض ال„كبري„اء ه„ذا ف„تى ع„رب„ي ال„ذي ق„د
„دي ب„„ال„„حق
ك„„ان ب„„ال„„حق م„„شهودا ً ان اهلل ق„„د ي„„وح„„ي ال „يّ ان„„ي ان„„ا اهلل ال„„ذي ال ال„„ه اال ان„„ا ال„„حق وان ال„„ذك„„ر ل„ ّ
ع„لى ال„حق ق„بل ن„قطة ال„نار ال„ذي ق„د ك„ان ف„ي ن„قطة ال„ظهور م„كتوب„ا ً ي„ا ع„بادي ه„ذه أي„ام اهلل ال„ذي ق„د وع„دك„م
ال„رح„من ف„ي ك„تاب„ه ف„اذك„روا اهلل ف„ي س„بيل ه„ذا ال„ذك„ر األك„بر ع„لى ال„حق ب„ال„حق ك„ثيرا ً ف„ما م„ن ن„فس ق„د خ„لقت
اال وق„د ج„علت آي„ة ف„يها م„ن ال„ذك„ر األك„بر ليشه„د ال„حق ب„ال„حق وه„و اهلل ق„د ك„ان ب„كل ش„يء ع„ليما ً وان ال„ذي„ن
ي„„ري„„دون ال„„دن„„يا ب„„عد ال„„حق ف„„ما ق„„در اهلل ل„„هم ف„„ي اآلخ„„رة ح„„ظا ً م„„ن ال„„خير وق„„د ك„„ان ال„„حكم ف„„ي ح„„قه م„„ن ح„„كم
ال„باب م„قضيا ً وم„ا أرس„لناك اال ب„ال„لسان ال„واق„ع م„ن أه„ل ج„نة ال„رض„وان وم„ا ع„لى ال„ناس ع„لم ال„كالم م„ن ب„عد
ال„بيان ف„ان ل„كل ش„يء ن„بأ ف„ي أم ال„كتاب ق„د ك„ان ح„ول ال„نار مس„تورا ً وان اهلل ق„د اذن ال„ذك„ر ف„ي ال„كالم ب„ما
ش „„اء ع „„لى م „„ا ش „„اء وم „„ا ش „„اء ف „„ي ش „„يء اال ك „„ما ش „„ئنا ع „„لى ال „„حق وان اهلل ك „„ان ب „„كل ش „„يء ش „„هيدا ً واذا
اس„„تمعوا ق„„والً م„„ن ال„„ذك„„ر األك„„بر ع„„لى ال„„حق ال„„خال„„ص م„„ن غ„„ير ال„„قواع„„د ال„„باط„„لة ال„„شيطان„„ية ف„„ي أي„„دي„„كم ف„„ال
ت„ردوا ال„حق ف„ان„ه امل„لك هلل ي„تصرف ك„يف ش„اء ك„ما ش„اء وه„و اهلل ق„د ك„ان ع„ليما ح„كيما ً ي„ا أي„ها امل„ؤم„نون أل„م
أُن„ذرك„م ب„أي„ام اهلل ال„حق ت„اهلل ال„حق ف„لقد ج„اءك„م ال„يوم م„ن ي„وم„كم ه„ذا ع„لى ال„عباد ال„ذي„ن ه„م ق„د ك„ان„وا ب„ذك„ر
اهلل ال„„علي ص„„اب„„را وش„„كورا ً وان اهلل ق„„د اذن ل„„لشاك„„ري„„ن ع„„لى ش„„كر م„„ن ن„„فسه ول„„لكاف„„ري„„ن ع„„لى ن„„ار م„„ن أم„„ره
وان اهلل م„ول„يكم ال„حق ق„د ك„ان ب„كل ش„يء ع„ليما ً ي„ا م„أل األن„وار م„ن أه„ل س„كر خ„مر الح„مراء اس„معوا ن„دائ„ي
ع „„ن ه „„ذا ال „„طير املتح „„رك ف „„ي ج„ „ ّو ال „„هواء ع „„لى ال „„جبال م „„ن ارض ه „„ذا ال „„قاف ان اهلل ق „„د أوح „„ى ال„ „يّ ف „„ي
ال„„سفينة املس ّ
خ„„رة ف„„وق ذل„„ك امل„„اء ان„„ى ان„„ا اهلل ال„„حق ال ال„„ه اال ان„„ا ف„„اع„„بدن„„ي ع„„لى ذل„„ك الخ„„ط ال„„قائ„„م املتح„„رك
ف„ي ص„در ال„باب ف„ان„ه ع„لى ال„حق ب„ال„حق ف„ي ذل„ك ال„تفسير ق„د ك„ان ب„ال„عدل ن„اط„قا ً ومح„مودا ً ال„لهم ف„لك الح„مد
ال ال„ه اال أن„ت ان„ما أش„كو ب„ثي وح„زن„ي م„ن ذل„ك امل„اء ال„راك„د ف„ي ال„عينني ع„ن امل„اء ال„كاف„ور ف„ي االس„مني ع„لى
امل„اء ال„ذه„ب ف„ي ال„كاس„ني ال„ى اهلل م„ال„ك األم„ري„ن وان„ي ال اع„لم م„ن اهلل ف„ي ه„ذا ال„غالم ال„عرب„ي األمل„عي ال„ذي
ق„د رب„يته ب„أي„دي ف„ي ن„ار األف„ئدة وه„و ال„ذي ي„حكي اس„مه ع„لى ك„لمة األك„بر م„ا ال ت„علمون ان„تم ب„شيء وه„و اهلل
قد كان بذكره العلى عليما ً وهو اهلل كان على كل شيء شهيدا ً وان اهلل قد كان بكل شيء محيطا ً.
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ي „„ا ب „„ني اذه „„بوا ف „„تحسسوا م „„ن ي „„وس „„ف وأخ „„يه وال ت „„يأس „„وا م „„ن روح اهلل ان „„ه ال ي „„يأس م „„ن روح اهلل اال ال „„قوم
ال„„كاف„„رون .ال„„ر .ي„„ا أي„„ها ال„„كلمة األك„„بر اهلل ق„„د ان„„زل ع„„ليك ال„„ذك„„ر ب„„ال„„حق وم„„ا أن„„ت اال ذك„„ر اهلل ال„„على وه„„و اهلل
ق„د ك„ان ع„زي„زا ً ح„كيما ً وان„ا ن„حن ق„د ن„زل„ناك ب„ال„حق وان اهلل وم„الئ„كته ع„ليك ب„ال„حق امل„نيع ع„لى ال„كلمة ال„رف„يع
ق„د ك„ان„وا ح„فاظ„ا ً ق„دي„ما ً وان ت„لك اآلي„ات آي„ات ال„قران ب„ال„حق م„ن ع„ند اهلل رب„ك ال„حق ال„ذي ال ال„ه اال ه„و وه„و
اهلل ق„„د ك„„ان ع„„لى ك„„ل ش„„يء م„„حيطا ً وذر املش„„رك„„ني ح„„ول ال„„نار ال„„ى ذل„„ك ال„„يوم ال„„حق م„„يقات„„ا وان ل„„كل ك„„تاب„„ا
م„علوم„ا ً ع„لى األم„ر ف„ي ذل„ك ال„كلمة األك„بر ب„اذن اهلل ال„حق وف„ى أم ال„كتاب ح„كم ال„كل ق„د ك„ان ب„ال„حق م„كتوب„اً
ي „„ا ق „„رة ال „„عني ان „„ك أن „„ت ال „„نبأ ال „„عظيم ف „„ي امل „„أل األع „„لى وع „„لى ذل „„ك االس „„م ع „„ند أه „„ل ال „„عرش ق „„د ك „„نت ب „„ال „„حق
م „„عروف „ا ً ي „„ا أي „„ها امل „„ؤم „„نون ءأن „„تم ل „„في ش „„ك م „„ما ي „„دع „„وك „„م ال „„ذك „„ر إل „„يه وان „„ه ال „„حق ب „„ال „„حق ق „„د ك „„ان ف „„ي ال „„حق
م„„شهودا ً أف„„بال„„باب ش„„ك ان„„ه ق„„د ك„„ان م„„مسك ال„„سموات واالرض ب„„اذن„„نا وان اهلل ك„„ان ب„„ما ت„„عملون خ„„بيرا ً م„„ثل
ال„„ذي„„ن ي„„منعهم ال„„ذك„„ر ع„„ن ال„„قواع„„د ال„„باط„„لة ك„„ال„„ذي„„ن ال ي„„حبون ال„„ر ِّد ع„„لى آله„„تهم وان„„هما ع„„لى ح„„كم ال„„باط„„ل ق„„د
ك„ان„ا ف„ي أم ال„كتاب م„كتوب„ا ً ق„ل اهلل رب„ى ورب„كم ال„حق ق„د ج„علني ع„لى ال„كلمة األك„بر ه„ذا ع„لى ال„حق ب„ال„حق
ش„هيدا ً وم„ا ان„ا اال بش„ر م„ثلكم ي„م ُّن اهلل ع„ليّ ك„ما ش„اء ب„ما ش„اء وم„ا ك„ان ألم„ر رب„كم ال„رح„من ف„ي أم ال„كتاب
تح„„دي„„دا ً وم„„ا األم„„ر م„„ن ع„„ندن„„ا اال اق„„رب م„„ن مل„„ح ال„„عني وان اهلل ق„„د ك„„ان ع„„لى ك„„ل ش„„يء ش„„هيدا ً وم„„ا ل„„نا اال ان
ن„قول اال ب„أذن اهلل وع„لى اهلل ق„د ت„وك„لنا ب„ال„حق ال„خال„ص وه„و اهلل رب„نا ك„ان ع„لى ك„ل ش„يء ق„دي„را ً وان اهلل ق„د
ق„„در ل„„لخائ„„فني ح„„ول ال„„بيت م„„كان االم„„ن ف„„ي ح„„ول ال„„عرش وان اهلل ق„„د ك„„ان ب„„كل ش„„يء م„„حيطا ً وم„„ن ظ„„ن ف„„ي
ال„„ذك„„ر ب„„عضا ً م„„ن ال„„شيء ال„„باط„„ل ان„„ا ق„„د أس„„قيناه ف„„ي ال„„قيمة م„„ن م„„اء ال„„صدي„„د ف„„لما تج„„رع„„ه يح„„ر ُق „ ُه وي„„أت„„يه
امل„„وت م„„ن ك„„ل م„„كان وم„„ا ه„„و ب„„ميت وم„„ن ورائ„„ه ع„„ذاب اهلل األك„„بر ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق ق„„د ك„„ان ف„„ي أم ال„„كتاب
م„كتوب„ا ً أول„م ت„تفكروا ف„ي ش„يء وان„ا ق„د خ„لقنا ال„سموات ب„ال„حق ول„و ش„اء اهلل ل„يذه„بكم وي„أت بخ„لق ع„لى ال„حق
ب„مثلكم وه„و اهلل ق„د ك„ان ع„لى ك„ل ش„يء ق„دي„را ً وان ف„ي ال„نار ن„ار ال„برد س„وا ٌء ل„لكاف„ري„ن ع„لى الح„ر ب„عد ال„برد
ج „„زع „„وا أم ص „„بروا م „„ا ل „ ُه ّن ف „„ي ال „„نار م „„ن م „„حيص ع „„لى ال „„عدل وان اهلل ق „„د ك „„ان ع „„لى ك „„ل ش „„يء ق „„دي „„را ً واذا
ق„„ضى األم„„ر ي„„قول ال„„شيطان ألول„„يائ„„ه ان„„ي ل„„على الش„„رك ب„„مثل ُكن ف„„ال ت„„لوم„„ون„„ي ول„„وم„„وا أن„„فسكم املش„„رك„„ة وان
ع „„ذاب اهلل األك „„بر م „„نا ق „„د ت „„حققت وع „„لينا ق „„د ت „„رج „„عت ب „„حكم ال „„كتاب م „„ن أم „„ر ال „„باب ق „„د ك „„ان ب „„ال „„حق األك „„بر
م„حتوم„ا ً ال„م ت„روا ك„يف ض„رب اهلل ال„ذك„ر ب„الشج„رة ال„تي ق„د ك„ان„ت أص„لها ف„ي ص„در ال„ذك„ر وف„رع„ها ق„د رف„عت
ال„„ى س„„ماء ال„„عماء وان اهلل م„„ول„„يكم ال„„حق ق„„د ك„„ان ب„„كل ش„„يء ع„„ليما ً وان ال„„كلمة ال„„طيبة أص„„لها ع„„لى ال„„عرش
ث„اب„تة وف„رع„ها ف„ي ال„سماء ع„لى اذن ال„باب ب„اق„ية ت„ؤت„ي ث„مرات„ها اآلي„ات ف„ي ك„ل ال„حني ال„طيبة ب„اذن اهلل إن„شاء
ع„„لى األح„„داث ب„„األم„„ر ال„„بدي„„ع ف„„ي ال„„عدل امل„„بتدع ع„„لى ال„„نقطة ال„„نار ق„„د ك„„ان ح„„ول امل„„اء مس„„تورا ً وم„„ثل ال„„كلمة
ال„باط„ل م„ن دون ال„حق كشج„رة خ„بيثة اج„تثَّت م„ن ظ„ل ال„ظالل ع„لى ال„ظالل وق„د ك„ان ال„ظل ع„لى ال„نار م„وروداً
أت„جعلون م„ن دون اهلل أن„دادا وه„م ع„لى الخ„لق ب„مثلكم ف„ان„تظروا ف„ان اهلل ق„د ك„تب م„صير املش„رك„ني ال„ى ال„نار
وان األم„ر م„ن ع„ند اهلل ق„د ك„ان ف„ي أم ال„كتاب م„قضيا ً ق„ل ل„عبادي ال„ذي„ن ق„د ام„نوا ب„ال„ذك„ر ع„لى الخ„ط ال„قيم
وأن „„فقوا األم „„وال ب „„عد اق „„ام „„ة ال „„صالة ان اهلل ق „„د اع „„د ل „„هم ج „„نات تج „„ري م „„ن ال „„ثمرات ب „„الح „„لم ورض „„وان م „„ن
ال „„نفحات ب „„ال „„علم وان ف „„ضل اهلل ل „„لذك „„ر األك „„بر ه „„ذا ق „„د ك „„ان ف „„ي أم ال „„كتاب ع „„ند اهلل م „„عروف „ا ً وان „„ا ن „„حن ق „„د
سخ„رن„ا ل„كم ال„شمس وال„قمر دائ„مني ح„ول ال„ذك„ر وان ت„عدوا ن„عمة اهلل ال ت„حصوه„ا وان اهلل ق„د ك„ان ب„ال„عامل„ني
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م „„حيطا ً ي „„ا أه „„ل ال „„عرش اس „„معوا ن „„دائ „„ي م „„ن ح „„ول ذل „„ك ال „„بلد االم „„ن م „„قام إب „„راه „„يم ف „„من دخ „„لها ع „„لى الخ „„ط
ال„قائ„م ف„ان„ه م„ن أه„ل ال„باب وم„ن ع„صى اهلل ف„هو خ„ارج ع„نها وه„و اهلل ك„ان غ„نيا ً ح„ميدا ً رب„نا ان„ى اس„كنت ق„رة
ع„يني ه„ذا ب„واد غ„ير ذي ح„ق ف„اج„عل ال„لهم أف„ئدة م„ن ال„ناس ت„هوى إل„يها وارزق أه„لها م„ن ال„ثمرات ال„حقاي„ق
لعه„„دك األك„„بر ب„„ال„„حق ال„„خال„„ص ف„„ان„„ك ذو ال„„فضل ال„„عظيم وان„„ك ك„„نت ب„„كل ش„„يء ق„„دي„„را ً رب„„نا ان„„ك ت„„علم ب„„ال„„حق
ل „„ها ومل „„ن ك „„ان ف „„يها وال ي „„خفى ع „„ليك ش „„يء وان „„ك أن „„ت ال „„عزي „„ز وق „„د ك „„نت ع „„ن ال „„عامل „„ني غ „„نيا ً ان ال „„كاف „„ري „„ن ال
ي„ري„دون ال„حق اال ال„ى ال„ذك„ر ف„ي أب„صاره„م وال أف„ئدت„هم وق„د ق„در اهلل ل„هم ف„ي ي„وم ال„حساب م„وق„فا ً ع„لى ال„حق
ب„„ال„„حق م„„سئوالً ف„„اذا ك„„شف ال„„غطاء ع„„ن أب„„صاره„„م ي„„قول„„ون ي„„ا ل„„يتنا ق„„د اج„„بنا دع„„وت„„ك وق„„د ات„„بعنا ال„„ذك„„ر م„„ن
ع„ندك ال„حق وم„ا ل„هم ال„يوم م„ن دون اهلل ال„علي ظ„هيرا ً ف„سوف ي„رى امل„ؤم„نون ي„وم„ئذ م„قعد املج„رم„ني ف„ي ال„نار
وس„راب„يلهم م„ن ق„طران الح„دي„د م„ع َّدةٌ ت„غشى وج„وه„هم ال„نار ف„بئس امل„قعد م„سكنهم ال„تاب„وت وان اهلل ق„د ك„ان
ب„ال„عامل„ني م„حيطا ً وان اهلل ق„د أج„زى ل„كل ن„فس ب„ما كس„بت وان اهلل ه„و ال„حق ال ال„ه اال ه„و وه„و اهلل ك„ان ب„كل
ش„„يء ع„„ليما ً ان ه„„ذا ال„„ذك„„ر ح„„كمه ب„„الغ ال„„حق ل„„يعلموا ال„„ناس ع„„لى ال„„حق ان„„ما ه„„و اهلل ال„„ه واح„„د ل„„يس ك„„مثله
ش„„يء وه„„و اهلل ك„„ان ع„„زي„„زا ً ح„„كيما ً وم„„ا أه„„لكنا م„„ن ق„„ري„„ة اال ع„„لى اج„„ل م„„كتوب ب„„اذن اهلل رب„„نا ال„„حق وان اهلل
ك„ان ب„كل ش„يء ع„ليما ً وان„ا ن„حن ق„د أن„زل„ناك ب„ال„حق ع„لى ش„يع األول„ني واآلخ„ري„ن ع„لى ح„رف م„ن س„ر الس„طر
ال„ذي ق„د ك„ان ح„ول ال„نار مس„تورا ً وان اهلل ك„ان ع„لى ك„ل ش„يء ق„دي„را ً ي„ا ق„رة ال„عني ان„ا ق„د ح„فظنا االرض ف„وق
لس „ ِّ„رك ال „„حق ع „„لى األم „„ر ال „„بدي „„ع م „„ن رب „„ك ال „„حق وك „„ان ال „„حكم ف „„ي أم ال „„كتاب
امل „„اء وال „„سموات ت „„حت ال „„هواء ِ „
م„„قضيا ً ف„„اس„„تمع مل„„ا أوح„„ى ال„„يك م„„ن رب„„ك ان„„ه ال ال„„ه اال ه„„و ف„„اع„„بده وت„„وك„„ل ع„„ليه واذا ق„„ضى األم„„ر ق„„ل ان„„ا هلل
وان „„ا إل „„يه ب „„ال „„حق ق „„د ك „„نت م „„رج „„وع „ا ً ي „„ا أه „„ل ال „„عدن اس „„معوا ن „„دائ „„ي م „„ن ذل „„ك امل „„اء ال „„طهور املتح „„رك ف „„ي ذل „„ك
ال„كأس ال„كاف„ور ف„ي أي„دي غ„لمان م„ن أه„ل ذل„ك ال„باب ال„قائ„م ب„ني ي„دي اهلل ال„حق ان„ه ه„و ال„حي ال ال„ه اال ه„و
وه „„و اهلل ك „„ان ع „„ليا ً ق „„دي „„ما ً ان „„ى ان „„ا اهلل ال ال „„ه اال ان „„ا ي „„ا م „„أل األن „„وار ع „„بادي اذه „„بوا ال „„ى ارض ال „„طيبات
ف„تحسسوا م„ن ي„وس„ف وأخ„يه ف„ي ذل„ك ال„باب وأخ„يه ف„ي ن„فس ال„باب وال تَ„ ِهنُوا م„ن ك„لمة األك„بر روح اهلل ف„ان„ه
أي„ن م„ا ك„نتم ب„اذن اهلل م„ول„يكم ال„حق ق„د ك„ان م„عكم ع„لى ال„حق ي„ترق„اك„م ب„آي„ات„ه ال„ى وط„نكم وان„ه ه„و ال„حق ف„ي
الباب العلى الذي قد كان في حول النار مقصودا ً وهو اهلل قد كان بكل شيء شهيدا ً.
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„ضر وج„„ئنا ب„„بضاع„„ة م„„زج„„اة ف„„أوف ل„„نا ال„„كيل وت„„صدق
ف„„لما دخ„„لوا ع„„ليه ق„„ال„„وا ي„„ا أي„„ها ال„„عزي„„ز م„„سنا وأه„„لنا ال„ ّ
ع„لينا ان اهلل يج„زى امل„تصدق„ني .امل„صع .اهلل ال„ذي ال ال„ه اال ه„و ال„حق وم„ا م„ن ش„يء س„واه اال وه„و املخ„لوق
ب„أم„ره ع„لى ال„حق وه„و اهلل ب„كل ش„يء ع„ليما ً ي„ا أي„ها امل„ؤم„نون ان اهلل ق„د ان„زل ه„ذا ال„كتاب ع„ليّ ب„ال„حق األك„بر
وان„ي ق„د ن„زل„ت ُ ُه ب„ال„حق ع„لى ذك„ري األك„بر ب„اذن اهلل ال„حق وان اهلل ق„د ك„ان ع„لى ك„ل ش„يء ش„هيدا ً ف„ورب„كم اهلل
ال„„حق م„„ا م„„ن ن„„فس ق„„د يخ„„طر ف„„ي ق„„لبه ش„„يئا م„„ن دون ال„„عبودي„„ة ل„„ي ول„„ذك„„رى األك„„بر ه„„ذا اال وق„„د يح„„رق„„ه اهلل
ب„„ال„„نار ي„„وم امل„„عاد وم„„ا ق„„در اهلل ل„„ه ف„„ي اآلخ„„رة م„„ن أه„„ل ال„„حق ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق م„„حيصا ً ي„„ا أه„„ل االرض ان
ص„بَغَ ع„لى األم„ر امل„قدر ب„ال„حق األك„بر ال م„رد ل„ه وان أم„ر اهلل ف„ي
ه„ذه ال„ورق„ة املح„مرة امل„نبتة ب„ال„ده„ن األف„ئدة َ „ „
أم ال „„كتاب ع „„لى ال „„حق ب „„األم „„ر ال „„بدي „„ع ق „„د ك „„ان م „„ن ح „„ول ال „„نار م „„قضيا ً ي „„ا أه „„ل االرض اس „„معوا ن „„دائ „„ي م „„ن
لح„ظات ه„ذه األط„يار املتح„رك„ة ع„لى ت„لك ال„ورق„ة ال„بيضاء ان„ى ان„ا اهلل ال„ذي ال ال„ه اال ان„ا ف„اع„بدون„ى وأق„يموا
ال„صلوة ل„دى ال„ذك„ر ل„لذك„ر األك„بر وأن„فقوا م„ما ق„د أع„طاك„م اهلل ف„ي س„بيل ال„ذك„ر ف„ان امل„وت مس„تبصرة الم„ ِرهِ
امل„ق ّدر وان اهلل ق„د ك„ان ب„كل ش„يء م„حيطا ً اال ان ه„ذا ال„ذك„ر ف„ي م„قعد ال„قدس م„ن أول ال„ساج„دي„ن هلل ال„عليّ
ق„د ك„ان ب„ال„حق ع„لى ال„حق م„كتوب„ا ً ف„ان„يبوا ال„ى اهلل م„ن ق„بل ي„وم ق„د ج„ائ„تكم امل„وت ب„غتة ه„نال„ك ل„ن تج„دوا دون
امل „„وت هلل ال „„حق تس „„ليما ً ول „„قد خ „„لت س „„نة األول „„ني ع „„لى املج „„رم „„ني ب „„حكم ال „„كتاب ع „„لى أم „„ر اهلل ال „„حق ف „„ي ذل „„ك
ال„باب م„قضيا ً وان„ا ن„حن ل„و ف„تحنا ع„لى امل„ؤم„نني ب„اب„ا ً م„ن ال„سماء ف„اس„تكبرت أن„فسهم وي„ظنون ف„ي ال„ذك„ر ان„ه
ق„د ك„ان ع„لى األم„ر س„اح„را ً ع„ظيما ً وان„ا ن„حن ق„د ق„درن„ا ف„ي ال„سماء ب„روج„ا ً ع„لى ن„قطة االس„تواء ف„ي ال„دوري„ن
ع„لى م„رك„ز ال„باب س„وي„ا ً ل„يحكم أه„ل ال„علم ب„األخ„ذ ع„ن ه„يئات„ها ع„لى ن„قطة ال„سواء ق„ليالً وان„ا ن„حن ق„د ح„فظناك
ع„„ن ك„„ل ال„„شيطان اال م„„ن اس„„ترق ب„„آي„„ات ال„„كتاب ف„„ي أن„„فس امل„„ؤم„„نني ف„„ان„„ه ق„„د ك„„ان ف„„ي ال„„نار م„„خفيا ً ي„„ا ق„„رة
ال„„عني ف„„ارم„„هن ب„„رم„„ي اآلي„„ات م„„ن شه„„ب ال„„ثقال ع„„لى اآلي„„ات ال„„تي ق„„د ق„„در اهلل ف„„ي ال„„باب ع„„لى ال„„حق ف„„ي ذل„„ك
ال„كتاب م„بينا ً وان م„ن ش„يء اال ق„د ج„عل اهلل ف„ي أم ال„كتاب خ„زائ„نه وم„ا ن„نزّ ُل„ه اال ع„لى ق„در م„ن األم„ر م„ما ق„د
ش„„اء اهلل ال„„حق ب„„ال„„حق م„„قدورا ً وان„„ا ن„„حن ل„„نعلم ب„„ال„„حق س„„بل األس„„فار م„„ن أه„„ل االرض وال„„سموات وان„„ك ع„„لى
ب„اب ال„علم م„ن ل„دى ال„عليم ال„قيوم ق„د ك„نت م„وق„وف„ا ً ي„ا أه„ل االرض ب„لغوا أم„رن„ا ال„حق ال„ى ال„كل ع„لى س„ر م„ن
األل „„ف ال „„قائ „„م ح „„ول ال „„حق ف „„ان اهلل ق „„د ق „„در ل „„لمبلغني ج „„نات م „„ن ق „„طع ال „„ياق „„وت ال „„رط „„بة وق „„د ج „„عل اهلل ف „„يهن
ال„„سموات ع„„لى ط„„بق ال„„سماء ه„„ذا وأب„„دع اهلل ع„„لى م„„رك„„ز ك„„ل م„„ن ال„„سماء ش„„مسا ً ع„„لى ه„„يكل التس„„بيح وق„„مراً
ع„„لى ص„„ورة ال„„تقدي„„س ون„„جوم „ا ً ع„„لى ش„„كل التح„„ميد وب„„روج„„ا ع„„لى ه„„يئة الته„„ليل يس „بّحون اهلل ب„„ارئ„„هم ال„„حق
ع„„لى األق„„طاب م„„ن م„„راك„„زه„„ن ويس„„تغفرون اهلل ل„„لمبلغني ال„„ى ال„„عباد ام„„را ً م„„ن ه„„ذه ال„„كلمة ال„„عظيمة ب„„اذن اهلل
ال „„على وه „„و اهلل ك „„ان ع „„زي „„زا ً ق „„دي „„ما ً ي „„ا أه „„ل ال „„عرش اس „„معوا ن „„دائ „„ي م „„ن ح „„ول ذل „„ك الح „„دي „„دة املح „„ماة ب „„ال „„نار
املس„تجنة ف„ي ق„لب ال„ذك„ر ال„ذي ق„د ك„ان ف„ي أم ال„كتاب مس„تورا ً ان اهلل ق„د أوح„ى ال„يّ ف„ي ال„طور األول م„ن
ل„„سان ح„„بيبه م„„ن س„„ر املس„„تسر ح„„ول ال„„باب ان„„ى ان„„ا اهلل ال„„ذي ال ال„„ه اال ه„„و ان ال„„ذك„„ر ه„„ذا ل„„هو ال„„حق ع„„لى
ح „„قي ب „„ال „„عامل „„ني ج „„ميعا ً وان „„ي أن „„ا ال „„حق ال إل „„ه إال ه „„و وان ال „„حق م „„ن اهلل ق „„د ك „„ان ب „„ال „„عامل „„ني م „„حيطا ي „„ا أه „„ل
ال „„فردوس اس „„معوا ن „„دائ „„ي م „„ن ال „„شمس امل „„ضيئة ف „„ي ق „„عر بح „„ر ال „„ساب „„ع ع „„لى الخ „„ط األك „„بر ف „„وق الس „„ر م „„ن
الس„„طر امل„„رب„„ع ان„„ى ان„„ا اهلل ال„„حيّ ال„„قيوم ب„„ال„„حق ف„„ما م„„ن ن„„فس ق„„د تَخ „طَّر ب„„شيء م„„ن ال„„حق ف„„ي ق„„لبه ع„„لى
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س „„بيل ال „„عبودي „„ة ف „„ي ش „„ان م „„ن ش „„ئون ه „„ذه ال „„كلمة األك „„بر اال وق „„د غ „„فرن „„ا ل „„ه خ „„طيئات „„ه واغ „„رس „„نا ل „„ه ف „„ي ج „„نة
ال„„عدن أش„„جارا ع„„لى ه„„يئة ال„„طاوس م„„ن أط„„يار ال„„فردوس وق„„د ق„„درن„„ا ع„„لى ال„„باب م„„ن ث„„مرات„„ها ح„„وري„„ات ك„„ال„„در
ال„„بيض امل„„كنون وان ق„„درة اهلل ع„„لى ال„„وع„„د ل„„حق اع„„ملوا ع„„لى ال„„حق ف„„سوف ت„„شاه„„دون أم„„ر اهلل ف„„ي املحش„„ر
ال„بعيد ع„لى ال„حق الح„ميد ق„ري„با ً ي„ا ق„رة ال„عني ال تُ„كلم ع„لى ُك„„نه ال„عقل ب„ال„ناس ل„يضلوه„م الخ„لق ع„ن الس„بيل
وق „„ل ل „„هم ع „„لى ك „„لمة امل „„عروف ب „„الس „„ر امل „„حجب املس „„تور ال „„ذي ق „„د ك „„ان ب „„ني امل „„توح „„دي „„ن م „„عروف „ا ً وان „„ا ن „„حن ق „„د
ج„„علنا االرض اس„„ما ً ع„„لى ال„„كلمة األك„„بر وق„„درن„„ا ف„„يها م„„عاي„„شكم ع„„لى ال„„باب فه„„ل م„„ن ش„„يء ت„„عتقدون ب„„ال„„حق
ألن „„فسكم م „„ن دون اهلل ال „„حق رزاق „ا ً ي „„ا ق „„رة ال „„عني ف „„ان „„زل ع „„لى أراض „„ى اآلي „„ات م „„اء ال „„رح „„مة ل „„يسقون ال „„ناس
أن „„فسهم ع „„لى الخ „„ط ال „„قيم ل „„لكلمة األك „„بر ال „„ى ي „„وم امل „„علوم م „„يقات „„ا وان „„ا ن „„حن ب „„ال „„حق ق „„د خ „„لقنا االن „„سان م „„ن
„ف ال„حكيم ع„لى ح„ول أبح„ر امل„اء ب„اذن اهلل ال„على وه„و اهلل ك„ان ع„زي„زا ً ح„كيما ً وان„ا ق„د
ص„لصال ال„تراب ف„ي ك ِّ
ح„كمنا ع„لى ال„جان ن„ار املُس„تجن َّ ِة م„ن الشج„رة األخ„ضر ال„تي ق„د ك„ان م„ن ح„ول ال„سموم م„غروس„ا ً وان„ا ن„حن
مل„ا خ„لقنا امل„الئ„كة ح„ول ال„ذك„ر ق„د أم„رن„اه„م ع„لى ال„حق ف„ي ذل„ك ال„باب سج„دة ال„رح„من رب„كم ال„حق ع„لى س„بيل
ال„حب ال„ذي ق„د ك„ان ف„ي أم ال„كتاب م„قصودا ً فسج„دت امل„الئ„كة ب„ال„ ُغبار ال„صاع„دة م„ن ه„ذه االرض ع„لى أم„ر
م„„ن ال„„ذك„„ر هلل ال„„قدي„„م وه„„و اهلل ك„„ان ب„„ال„„حق م„„عبودا ً وان إب„„ليس مل„„ا اس„„تكبرت ب„„كفره ع„„لى ال„„باب األع„„ظم ف„„قد
ك„„ان„„ت ب„„ذل„„ك الش„„رك ف„„ي ك„„تاب اهلل ال„„حفيظ رج„„يما ً أُخ„„رج ف„„ان„„ك ق„„د ك„„نت ف„„ي ك„„تاب ال„„فجار ب„„اس„„م ال„„نار ل„„لنار
م„„كتوب „ا ً وان„„ا ن„„حن ق„„د ارف„„عنا ال„„باب ل„„لباب ب„„اذن اهلل ف„„ي املسج„„د الح„„رام ب„„ال„„سؤال ع„„ن ال„„هاء ع„„لى ال„„رد ف„„ي
ك„لمة ح„رف ال„الء ل„لبلوغ ال„ى امل„شعر ال„فؤاد ع„لى ال„حق م„ن ذل„ك امل„داد وان اهلل ك„ان ع„لى ك„ل ش„يء ق„دي„را ً اال
ال س „„بيل اال ب „„عد ال „„قطع ع „„من س „„وى ال „„حق ف „„ي ال „„باب الح „„ميد ب „„اذن اهلل ال „„على ال „„كبير مس „„تورا ً وان ه „„ذا
ص „„راط ع „„ليّ ف „„ي أم ال „„كتاب ع „„لى ش „„كل ال „„تثليث ق „„د ك „„ان ح „„ول ال „„نار م „„كتوب„ „ا ً وم „„ا ج „„عل اهلل ب „„ال „„حق ارادة
ال„شيطان ع„لى امل„توك„لني ح„ول ال„باب ب„ال„حق األك„بر ع„لى ح„كم ال„كتاب م„ن ح„كم ال„باب ق„د ك„ان ف„ي أم ال„كتاب
م„قضيا ً وان اهلل ق„د ج„عل ب„حكمته ب„اب ال„جحيم س„ب َعة أح„رف ع„لى ظ„ل ال„جنان ب„حكم ال„نيري„ن ح َّ„ر ال„نيران ق„د
ك„„ان ف„„ي ن„„قطة ال„„نار ب„„ال„„نار م„„وج„„ودا ً وان ل„„لمتقني ج„„نات ال„„قدس ف„„ي ح„„ول ال„„باب ب„„اذن اهلل ال„„على ع„„لى ال„„حق
ب„„ال„„حق ق„„د ك„„ان ف„„ي ال„„حق م„„غروس„ا ً ي„„ا أي„„ها امل„„ؤم„„نون ادخ„„لوه„„ا بس„„الم ع„„لى ص„„حو ال„„شيء ب„„الخ„„ط م„„ن آله„„تك
ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق ال„„ذي ق„„د ك„„ان ف„„ي أم ال„„كتاب م„„علوم „ا ً ي„„ا أه„„ل ال„„غلبة م„„ن الس„„ر ف„„ي ل„„جة البح„„ر اس„„معوا
ن „„دائ „„ي م „„ن ذل „„ك ال „„حوت امل „„وق „„ف ف „„ي ق „„طب ذل „„ك البح „„ر ف „„ي وك „„ره األق „„دس ف „„ان اهلل ق „„د ج „„عل ل „„ه ق „„لبا ً ك „„ال „„نور
ال„„نيري„„ن ي„„ن ّو ُر البح„„ر ب„„نوره وه„„و ع„„لى ب„„اب ال„„عبودي„„ة هلل ف„„ي ذل„„ك ال„„باب ق„„د ك„„ان ب„„ال„„حق م„„وق„„وف„ا ً ق„„ل ان اهلل ق„„د
أوح „„ى ال „„ى ان „„ى ان „„ا اهلل ال ال „„ه اال ان „„ا ق „„د خ „„لقتك ب „„ان ت „„قول ب „„اذن اهلل ف „„ي ارض امل „„صر اذا دخ „„لوا ع „„ليك
„ضر وق„د ج„ئنا ب„بضاع„ة م„ن آي„ة ال„باب م„زج„ية ف„أوف
ال„حيّان ق„ول„وا ع„لى ال„باب ي„ا أي„ها ال„عزي„ز م„سنا وأه„لنا ال ّ
ل„„نا ال„„كيل ب„„امل„„يزان القس„„ط وت„„ص ّدق ع„„لينا ب„„اآلي„„ة األك„„بر ك„„ما ت„„صدق اهلل ع„„لينا ب„„آي„„ة ال„„توح„„يد وأول„„يائ„„ه ف„„ان اهلل
ق„„د أج„„زى امل„„تصدق„„ني ف„„ي ذل„„ك ال„„باب ب„„ال„„حق األك„„بر وه„„و اهلل ك„„ان ع„„ليا ً ش„„هيدا ً وان اهلل ق„„د ك„„ان ب„„كل ش„„يء
محيطا ً وهو اهلل كان بكل شيء عليما ً.
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سورة االنسان
بسم اهلل الرحمن الرحيم
ق„ال ه„ل ع„لمتم م„ا ف„علتم ب„يوس„ف وأخ„يه اذ أن„تم ج„اه„لون .آل„م .ذل„ك ال„كتاب م„ن ع„ند اهلل ال„حق ق„د ن„زل ع„لينا
ب„ال„حق ال„خال„ص ع„لى األل„ف ال„قائ„م ف„ي ال„كلمة األك„بر ع„لى ال„حق ح„ول الس„ر األول وه„و اهلل ق„د ك„ان ع„لى ك„ل
ش„يء ق„دي„را اهلل ي„علم غ„يب ال„سموات واالرض ب„ال„حق وان ال„ذك„ر ل„على ع„لم ال„كتاب ق„د ك„ان ع„لى ال„حق ب„ال„حق
م„كتوب„ا وان„ا ن„حن ق„د ن„زع„نا ب„اذن اهلل ع„ن ص„دور امل„ؤم„نني م„ن أه„ل ال„باب غ ّ„ل االدب„ار ع„لى ح„كم ال„كتاب ال„ذي
س„رر م„تقاب„لني ق„د ك„ان„وا ح„ول ال„باب ب„ال„حق ال„خال„ص م„وق„وف„ا ال
ق„د ك„ان ف„ي ال„لوح ال„ثواب م„قضيا وأول„ئك ع„لى ُ„ „
„صب ف„يها اال ذك„ر ال„باب وي„شغلهم ح„ب ال„باب م„ن دون ال„كل وان اهلل ق„د ك„ان ب„كل ش„يء ع„ليما ي„ا
ي ُ„م َّ
س ُهم ن ٌ
ق„„رة ال„„عني نب ¹ع„„بادي ان رب„„هم ال„„رح„„من ق„„د ك„„ان ب„„امل„„ؤم„„نني ن„„صيرا وه„„و اهلل ب„„ال„„حق ق„„د ك„„ان غ„„فارا رح„„يما ي„„ا
ش„بَح ال„تفري„د ب„ال„حق
أه„ل االرض اس„معوا ن„دائ„ي ع„لى ال„حق م„ن ل„سان ه„ذا االن„سان ذك„ر اهلل ال„بدي„ع ع„لى َ „
„دي ل„حق ع„لى ال„حق ال„ذي ق„د ك„ان
ع„لى ال„حق ال„عظيم ف„صيحا ان اهلل ق„د أوح„ى ال„يّ ان ص„راط ع„لي ه„ذا ل َّ
ب„ال„حق م„مسوك„ا ان„ي أن„ا اهلل ال„ذي ال ال„ه اال أن„ا ق„د ك„نت ب„ال„حق ال„حي ق„يوم„ا م„ا م„ن ن„فس ق„د تح„رك ب„ال„حق
ح„ول ال„بيت اال وق„د ح„ ّقت ع„ليه ك„لمة ال„رض„وان ب„ال„حق األك„بر وان اهلل ق„د ك„ان ع„لى ك„ل ش„يء ش„هيدا ي„ا م„أل
ج„ َّن أن„„فسكم ع„„ن م„„اء ال„„ثبوت ب„„عد ال„„نفي وق„„وم„„وا هلل ال„„علي وح„„يدا واع„„ملوا ال„„خال„„ص ح„„ول أل„„ف
األن„„وار ف„„اخ„ ُ„ر ّ „
ال„قائ„م ع„لى خ„ط االس„تواء ال„قائ„م م„ن ل„دى ال„ذك„ر وك„ون„وا هلل ال„قدي„م ب„ال„حق ع„لى ال„حق ال„قوي ح„ميدا وان„ا ن„حن
ق „„د بش „„رن „„ا ك „„لمتنا إب „„راه „„يم ب „„ضيفه ع „„لى ك „ ٍ
„لمة م „„صدقٌ ب „„عدهُ وان „„ا ب „„اهلل ع „„لى ال „„حق ال „„خال „„ص ق „„د ب „„كل ش „„يء
م„حيطا وان„ا ن„حن ان„جينا ل„وط„ا ب„اذن اهلل وأه„لكنا ال„ظامل„ني ع„لى ح ٍ
„رف م„ن ال„كلمة األك„بر وان اهلل ق„د ك„ان ع„لى
ك„„ل ش„„يء ش„„هيدا وق„„د ج„„اءوا أه„„ل امل„„دي„„نة ال„„ى ال„„حق ف„„ارج„„عهم ال„„باب ال„„ى االرض امل„„قدس„„ة وان ه„„ؤالء ع„„لى
وص„اك„م ع„لى ال„حق
ال„حق ض„يفي وه„م ق„د ك„ان„وا ف„ي ك„تاب اهلل ح„ول امل„اء مس„طورا ي„ا أه„ل االرض ان اهلل ق„د ّ „ „ „
ب„„ال„„حق ف„„ام„„ضوا ع„„لى الخ„„ط امل„„مدودة م„„ن ح„„ول ال„„باب ال„„ى ج„„هة ال„„سماء وال ت„„لتفتوا ع„„لى اح„„د ب„„شيء اح„„دا
ول„„عمرك ان ال„„واردي„„ن ف„„ي ه„„ذا ال„„باب ح„„ول القس„„طاس األك„„بر ب„„ال„„حق ق„„د ك„„ان„„وا ع„„لى ال„„حق م„„وق„„وف„„ا ف„„اذا ج„„اء
ال„„صيحة ب„„ال„„حق اذا ع„„ال„„يكم س„„اف„„لكم ف„„ي ذل„„ك ال„„باب ع„„لى ح„„كم ال„„كتاب ال„„ذي ق„„د ك„„ان ب„„ال„„حق م„„قضيا وان
ال„„توس„„م ف„„ي ذل„„ك ال„„باب آي„„ات ألول„„ي ال„„بصائ„„ر م„„ن أه„„ل الس„„تر املس„„تسر ال„„ذي ق„„د ك„„ان ح„„ول ال„„نار مس„„تورا
ف „„لما ك „„ذب „„وا أص „„حاب الحج „„ر ف „„ان „„تقمنا ع „„نهم ع „„لى ال „„حق ب „„ال „„ذك „„ر األك „„بر ه „„ذا وان اهلل ال ي „„ظلم ع „„لى ال „„ناس
ب„ال„حق ق„طميرا وان م„ن ال„ناس ق„د أن„حتوا م„ن ال„جبال ب„يوت„ا ف„اذا ج„اء األم„ر ب„ال„حق اذا ً ق„د ك„ان„ت ع„ال„يها ع„لى
االرض س„ „„اف„ „„لها وان ح„ „„كم اهلل ال م„ „„رد ل„ „„ه وان اهلل ق„ „„د ك„ „„ان ع„ „„لى ك„ „„ل ش„ „„يء ش„ „„هيدا وم„ „„ا خ„ „„لقنا ال„ „„سموات
واالرض وم„ا ب„ينهما اال ح„ول ال„ذك„ر ب„ال„حق وان„ه ت„اهلل ال„حق ل„حق وع„لى ال„صراط ال„قيَّم ق„د ك„ان ب„القس„ط ح„ول
ال„نار م„وق„وف„ا وان ال„ساع„ة ح„ول ال„ذك„ر ع„لى ال„حق ق„د ق„ام„ت وال م„ر ّد ل„ها م„ن اهلل ف„اص„فحوا ع„لى ال„صفح ب„اهلل
خ„لق ال„عليّ ف„ي
ال„عليّ ج„ميال وان اهلل ق„د ج„عل اس„مك س„بعا م„ن ال„كتاب وح„رف„ا م„ن ث„ان„ي ال„قرآن وان„ك ل„على ُ„
أم ال„„كتاب ق„„د ك„„نت ح„„ول األم„„ر مخ„„لوق„„ا ي„„ا ق„„رة ال„„عني ق„„ل ان„„ي ان„„ا ال„„كتاب ف„„ي ال„„صحف وال„„سموات وان„„ي ق„„د
ك „„نت ح „„ول ال „„نار مس „„طورا ف „„اع „„مل ب „„ما ت „„ؤم „„ر واع „„رض ع „„ن املش „„رك „„ني ب „„اذن اهلل ال „„علي وه „„و اهلل ك „„ان ع „„زي „„زا
„نحكمن ع„„ليهم
ح„„كيما وان ال„„ذي„„ن ي„„جعلون م„„ع اهلل إل„„ها آخ„„ر ع„„لى اف„„ك ال„„تأم„„ل ف„„ورب„„ك ل„„نسئلنهم ع„„ن األم„„ر ول„
َّ
ع„„لى ال„„سجيل ب„„ال„„نار امل„„نضود م„„ورودا وان„„ا ل„„نعلم ان„„ك ي„„ضيق ص„„درك ع„„ما ي„„ظنون ال„„ناس ف„„ي أم„„رك ف„„ات„„كل
ع„„لى اهلل ب„„ال„„حق وس „بّح بح„„مد رب„„ك وك„„فى ب„„اهلل الح„„ميد ب„„عباده ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق خ„„بيرا ي„„ا ق„„رة ال„„عني اع„„بد
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„صف ال„ساج„دي„ن م„ن أه„ل ال„عمآء ل„دى اهلل ال„علي
رب„ك ح„تى ج„اء امل„وت ب„ال„حق ه„نال„ك أن„ت ف„وق ال„عرش ف„ي ال ّ
ق„„د ك„„نت م„„شكورا ي„„ا م„„أل األن„„وار ت„„اهلل ال„„حق ق„„د ات„„ى أم„„ر اهلل ال„„حق ف„„ال تس„„تعجلوه ي„„نزّل امل„„لئكة ب„„األم„„ر ع„„لى
م„„ن ي„„شاء اهلل م„„ن ع„„باده ان ان„„ذروا ال„„ناس ف„„ان„„ي ع„„لى ال„„وح„„ي ق„„د ك„„نت ب„„ال„„حق م„„سئوال ال ال„„ه اال ه„„و ال„„حيّ
ال„„قيوم وه„„و اهلل ق„„د ك„„ان ب„„ال„„حق م„„عبودا وان„„ا ن„„حن ق„„د خ„„لقنا ال„„سموات واالرض ب„„األم„„ر املس„„تسر ع„„لى الس„„ر
م „„ن س „„طر ال „„باب ع „„لى ال „„حق ب „„ال „„حق وت „„عال „„ى اهلل ع „„ما ي „„صف ال „„ظامل „„ون ف „„ي ش „„أن ال „„ذك „„ر وان „„ه ل „„حق ف „„ي أم
ال„كتاب ق„د ك„ان ح„ول ال„حق م„أم„ورا وان اهلل ق„د ق„ ّدر ال„نطفة م„ن االن„سان ل„إلن„سان وق„د ق„ضى األم„ر م„ن ب„ني
امل„„ائ„„ني ع„„لى ح„„كم ال„„كتاب ب„„حكم ال„„كتاب م„„حتوم„„ا واالن„„عام ق„„د خ„„لقناه„„ا ع„„لى ش„„كل ال„„طلسم ألن„„فسكم ف„„منها
ف وم„نها ع„لى ال„نفع ق„د ك„ان„ت ع„لى ال„حق ب„ال„حق ف„ي أم ال„كتاب مس„طورا وان اهلل ق„د ق„ ّدر ال„خيل م„ن م„رك„ز
ِد ٌ
ال„„باء وال„„بغال ف„„ي ص„„ورة ال„„واو والح„„مير ع„„لى ش„„كل االرض ل„„ترك„„بوه„„ا ف„„ي أس„„فارك„„م ال„„ى اهلل ال„„حق وه„„و اهلل
ك„„ان ب„„عباده ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق ب„„صيرا وع„„لى ال„„ذك„„ر ق„„ص ُد الس„„بيل ق„„د ك„„ان ف„„ي ح„„ول ال„„باب م„„أم„„والً ي„„ا ق„„رة
ال„عني ف„قد دخ„لوا ع„ليك أه„ل األف„ئدة ب„ال„حق ف„قل ه„ل ع„لمتم م„ا ف„علتم ب„آي„ة ال„باب ه„ذا ال„نور األك„بر أَخ„ت ال„والي„ة
اذ أن„تم م„ن ق„بل ب„يوس„ف وأخ„يه أه„ل ال„صحو ف„ي ل„جة امل„حوي„ن ق„د ك„نتم ع„لى ال„حق م„كتوب„ا وه„و اهلل ق„د ك„ان
عن العاملني غنيا.
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سورة التثليث
بسم اهلل الرحمن الرحيم
ق„ال„وا ءان„ك ألن„ت ي„وس„ف ق„ال ان„ا ي„وس„ف وه„ذا أخ„ي ق„د م„ ّن اهلل ع„لينا ان„ه م„ن ي„تق وي„صبر ف„ان اهلل ال ي„ضيع
اج „„ر امل „„حسنني .امل „„عص .اهلل ال „„ذي ال ال „„ه اال ه „„و ال „„حي ال „„قيوم رب ال „„سموات واالرض وم „„ا ب „„ينهما وه „„و اهلل
ك„ان ع„ليا ً ك„بيرا ً ان ه„ذا ال„كتاب م„ن ع„ند اهلل ال„بدي„ع ق„د ك„ان ب„ال„حق ن„ازالً مس„تورا ً ان ه„ذه اآلي„ات ورق„ات م„ن
شج„رة الخ„ليل ف„ي حج„ر إب„راه„يم ق„د ك„ان م„نبوت„ا ان ه„ذه ق„صبة ال„ياق„وت ف„ي ارض ال„قدس ق„د ك„ان م„غروس„اً
ان ه„ذه ك„لمة التس„بيح م„نبتة م„ن الشج„رة ال„تكبير ف„وق ال„طور ق„د ك„ان م„نطوق„ا ً وان اهلل ل„و ي„شاء له„دى ال„ناس
ب„ال„ذك„ر ال„ى ك„تاب„ه ال„عزي„ز ج„ميعا ً وه„و اهلل ك„ان ع„ليا ً ح„ميدا ً وان ذك„ر ه„ذا ال„عبد ف„ي ال„فرق„ان ع„لى ك„لمة ال„حق
م„ا ال ي„علمون ب„ال„حق ع„لى ال„حق ق„د ك„ان ف„ي ن„قطة ال„نار م„كنون„ا وه„و ال„ذي ق„د ان„زل م„ن ال„سماء م„اء ال„رح„مة
ف„„منها شج„„رة ال„„فؤاد وم„„نها ش„„راب„„ها ه„„ذا ك„„ذل„„ك ف„„ي أم ال„„كتاب ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق ق„„د ك„„ان ف„„ي ح„„ول ال„„باب
مس„„طورا ً وان„„ا ن„„حن ق„„د س ّ
خ„„رن„„ا امل„„اء ف„„ي أي„„دي„„كم ل„„ينبت ال„„زرع ب„„ه ف„„ي الس„„ر األك„„بر وال„„زي„„تون ح„„ول الس„„طر
امل„قنع ب„الس„ر وال„نخيل ف„وق الس„ر املس„تسر م„ن الس„طر وك„ل ال„ثمرات م„ن ح„ول الس„ر امل„قنع م„ن اي„دى ال„ذك„ر
„فصل اهلل آي„„ات„„ه ل„„عل ال„„ناس ي„„علمون ح„„ق ال„„ذك„„ر ف„„ي ذل„„ك الس„„طر
ق„„د ك„„ان ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق م„„وج„„ودا ً ك„„ذل„„ك ي„ ّ
املس„تطر م„ن الس„ر املس„تسر ق„ليالً وال„كل مسخ„رة ب„أي„دي„نا ع„لى ال„حق وم„ا م„ن ش„يء اال ع„لى األم„ر ب„ال„حق ق„د
خ„ر ل„كم ه„ذا البح„ر ل„تأك„لوا لح„م ال„صفات ف„ي س„بيل ال„باب ع„لى ذك„ر
ك„ان ح„ول ال„باب م„أم„ورا ً وان اهلل ق„د س ّ „
اس„م اهلل ال„على مح„مودا ً ول„عمري ان„ك نج„م ال„كتاب وش„مس ال„سماء وبَ َ„رقُ ال„عماء ف„ي أم ال„كتاب ق„د ك„نت ع„ند
رب„ك ع„لى الخ„ط ال„قائ„م ح„ول ال„نار مس„تورا ً أف„من ي„نزل ال„كتاب ب„ال„حق ك„من ال ي„قدر ع„لى ح„رف م„نه ك„ال وان
اهلل ه„„و ال„„عليم وه„„و اهلل ك„„ان ب„„كل ش„„يء ق„„دي„„را ً ول„„قد م„„لئت اإلب„„داع ب„„ال„„حق م„„ن ن„„عماء ال„„ذك„„ر ول„„كن ال„„ناس ال
ي „„علمون م „„ن ف „„ضل ال „„كتاب اال أل „„فا ب „„عد الس „„ر املس „„تسر ع „„لى الس „„طر امل „„رب „„ع ال „„ذي ق „„د ك „„ان ف „„ي أم ال „„كتاب
م„عطوف„ا ً وان اهلل ق„د أح„اط ب„علمه ع„لى ك„ل ش„يء وه„و اهلل ك„ان ع„ليما ً ق„دي„ما ً وان ال„ذي„ن ي„دع„ون ال„باب م„ن دون
ال„باب ف„هم ق„د ك„ان„وا أم„وات„ا ع„لى االرض ف„ي ق„طب ال„نار م„وق„وف„ا ً ي„ا أه„ل االرض ان إل„هكم ال„ه واح„د ال ال„ه اال
ه„و وه„و اهلل ك„ان ع„زي„زا ً ح„كيما ً وان„ا ن„حن ن„ختم ق„لوب املش„رك„ني ب„االن„كار ع„لى ال„حق وال ج„رم ان اهلل ي„علم م„ا
ف „„ي ال „„سموات وم „„ا ف „„ي االرض وه „„و اهلل ك „„ان ع „„لى ك „„ل ش „„يء ش „„هيدا ً ف „„قد م „„كروا ال „„ذي „„ن ص„ „ ّدق „„وا ال „„كتاب
خ„رب ِ
„ت ال„سقف ع„ليهم ع„لى ك„لمة ال„عدل ب„اذن اهلل ال„على ق„ري„با ً ان ال„ذي„ن ت„توف„يهم
ف„اش„رك„وا ب„ال„ذك„ر ف„سوف ق„د َ„
امل„„لئكة ت„„حجبهم اإلش„„ارات م„„ن ل„„دى ال„„باب ادخ„„لوا أب„„واب ج„„هنم خ„„ال„„دي„„ن ف„„يها م„„ا دام„„ت ال„„سموات واالرض
ال„ى ح„ني م„ا ش„اء اهلل رب„كم ال„حق وان اهلل ق„د ك„ان ع„لى ك„ل ش„يء ق„دي„را ً وإذ ي„سئلون„ك ال„ناس ب„ماذا ان„زل م„ن
رب „„ك ال „„كتاب ق „„ل أي ول „„عمري ع „„لى ن „„فسي ك „„لمة األك „„بر وف „„ى أم ال „„كتاب ق „„د ك „„ان ذل „„ك ال „„كلمة ح „„ول ال „„باء هلل
ال„„حق م„„قصودا ً وان م„„قعد امل„„ؤم„„نني دار الس„„رور ح„„ول ال„„باب ع„„لى ح„„كم ال„„كتاب ق„„د ك„„ان ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق
م„„حتوم„ا ً وان اهلل ق„„د اع„„د ل„„هم ف„„يها م„„ما ي„„شاؤن م„„قدس„„ة ب„„اذن اهلل أن„ ُعمها م„„ن ال„„تغيير وان اهلل ك„„ان ع„„لى ك„„ل
ش„يء ق„دي„را ً ق„ل ان„تظروا ي„وم األك„بر ول„قد ج„اء ال„حق وامل„الئ„كة ح„ول„ه وق„تل ال„شيطان ب„الح„د األك„بر وق„د ق„ضى
األم„„ر ع„„لى ال„„حق ف„„ي ذل„„ك ال„„باب م„„قضيا ً ه„„نال„„ك ادخ„„لوا أب„„واب ال„„نعيم ك„„اف„„ة ف„„ان ح„„كم ال„„نار ق„„د ق„„ضت ع„„لى
أم„ره وان اهلل ك„ان ع„لى ك„ل ش„يء ق„دي„را ً وي„قول املش„رك„ون م„ن أه„ل ال„فرق„ان ول„و ش„اء اهلل م„ا رض„ينا م„ن دون
ال„„باب م„„ن ش„„يء ل„„عنهم اهلل ب„„كفره„„م فه„„ل ع„„لى ال„„ذك„„ر اال ال„„بالغ امل„„بني ب„„ال„„نقطة ال„„نار ق„„د ك„„ان م„„كتوب„ا ً ي„„ا أه„„ل
„سكها ال „„رح „„من ف „„ي ال „„سماء ع „„لى الخ „„ط
االرض ت „„اهلل ال „„حق ان ح „„جة ال „„ذك „„ر ك „„ال „„شمس امل „„ضيئة ال „„تي ام „ َ
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االس„„تواء ف„„ي ن„„قطة ال„„زوال ق„„د ك„„ان م„„رف„„وع „ا ً ي„„ا أه„„ل ال„„عرش اس„„معوا ن„„دائ„„ي م„„ن ح„„ول ال„„ضري„„ح ع„„لى ه„„يكل
الته„ليل ان„ه ال ال„ه اال ه„و ف„اس„تمع مل„ا أوح„ي ال„يك ب„ال„حق م„ا م„ن ن„فس ق„د ت„نفّس ف„ي ذك„رك ع„لى ال„ذك„ر األك„بر
اال وق„د ك„تبنا ع„ليه ب„ال„حق رض„وان األك„بر وان ه„ذا ال„فضل ع„ند اهلل ال„عليّ ق„د ك„ان ف„ي أم ال„كتاب ع„ظيما ً وان„ا
ن„حن م„ا أن„زل„نا آي„ة اال ب„اذن اهلل ب„ال„حق ع„لى ذل„ك ال„كلمة أالّ ت„عبدوا اال اهلل ذل„ك ال„دي„ن ال„قيم ب„ال„حق وف„ى ك„ل
األل„واح ك„ذل„ك ال„حق م„ن اي„دى ال„ذك„ر ق„د ك„ان م„ن م„داد الح„مراء م„كتوب„ا ً ي„ا ق„رة ال„عني ال تح„رص ع„لى ه„داي„ة
ن„„فس ف„„ان اهلل ال يه„„دى م„„ن ات„„بع س„„بيل ال„„طاغ„„وت واهلل ه„„و املح„„مود ب„„ال„„حق وه„„و اهلل ك„„ان ع„„زي„„زا ً ح„„كيما ً ان
أم„„رن„„ا اذا أردن„„اه ان ن„„ق ّدر ف„„ي ال„„كتاب ن„„قول ل„„ه ك„„ن ف„„يكون ف„„ي س„„ر ه„„ذا ال„„باب م„„كتوب„ا ً وع„„لى ال„„لوح ف„„ي س„„ر
ال„نار ب„ال„نار ق„د ك„ان م„ذك„ورا ً وم„ا أرس„لنا م„ن ن„بي اال وق„د أخ„ذن„اه ب„العه„د ل„لذك„ر وي„وم„ه اال ان„ه ذك„ر اهلل وي„وم„ه
ف„ي امل„نظر األع„لى ل„دى م„الئ„كة ال„عرش ق„د ك„ان ب„ال„حق ع„لى ال„حق م„شهودا ً ي„ا أه„ل الس„الم اس„معوا ن„دائ„ي
ع„„ن ه„„ذه ال„„نقطة الس„„رائ„„ر ف„„ي ال„„ياق„„وت„„ة الح„„مراء امل„„رت„„ية ب„„جواه„„ر أه„„ل ال„„عماء وامل„„تن ّقش ف„„ي ح„„ول„„ه ع„„لى ق„„لم
األمل„اس اش„عارا ً ع„رب„يا م„ن ل„سان ال„نفس ال„بدوي م„ن أه„ل ب„ادي„ة امل„غرب„ي ال„تي ق„د ك„ان„ت ع„لى ك„ف م„ن ط„ني
ال„„باب ف„„ي ج „ ّو ال„„سماء م„„ن الس„„الم مس„„تقرة ع„„لى األم„„ر مح„„مودا ً ان„„ى ان„„ا اهلل ال„„ذي ال ال„„ه اال ان„„ا ق„„د خ„„لقت
ال„جنان أله„ل امل„حبة م„ن ك„لمتي ه„ذا ال„غالم ال„عرب„ي ال„علوي ال„حق ب„ال„حق وأب„دع„ت ال„نار م„ن ظ„ل ال„جنان أله„ل
ال„رد ف„ي ك„لمته وك„تاب„ه امل„نزل م„ن ع„ند اهلل ال„حق وان„ى ان„ا ال„قيوم ال„شاه„د ب„ال„عامل„ني وان„ى ان„ا ال„عليّ ب„ال„حق ق„د
ك„نت ع„ن ال„عامل„ني غ„نيا ً ي„ا ق„رة ال„عني ف„سوف ي„قول„ون أه„ل ال„عماء ءان„ك ألن„ت ي„وس„ف االح„دي„ة ق„ل أي ورب„ى ان„ى
ان„ا ال„شكل امل„رب„ع ف„ي ي„وس„ف ال„بدء وه„ذا آخ„ى ش„كل امل„ثلث ف„ي ص„ورة ال„ختم ق„د م„ ّن اهلل ع„ليّ ب„الس„ري„ن ف„ي
ال„طوري„ن وب„االس„مني ف„ي ال„ن ّيري„ن وم„ن آم„ن ب„ال„باب وي„صبر ب„عد ال„كتاب ف„ان اهلل ال ي„ضيع اج„ر امل„حسنني م„ن
بعض النقير على الحق بالحق قطميرا ً وان اهلل قد كان على كل شيء حسيبا ً.
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سورة التربيع
بسم اهلل الرحمن الرحيم
ق„ال„وا ت„اهلل ل„قد آث„رك اهلل ع„لينا وان ك„نّا ل„خاط„ئني .ال„ر .اهلل ال ال„ه اال ه„و ال„حق وه„و اهلل ق„د ك„ان ب„ال„حق م„عبوداً
ف „„اس „„تمع ن „„دائ „„ي م „„ن ح „„ول ال „„باب ع „„ن ك „„ل ال „„جهات ع „„لى ال „„جهات م „„حيطا ً ي „„ا ق „„رة ال „„عني ف „„ان „„طق ع „„لى ل „„حن
ال „„حبيب ت „„حت ق „„عر ال „„حب م „„ن أم „„ر م „„والك ال „„قدي „„م ب „„دي „„عا ً ان „„ى ان „„ا ال „„قدوس ق „„د ك „„نت ح „„ول ف „„ي بح „„ر ال „„ساب „„ع
ال„„فردوس م„„شهودا ً وان„„ى ان„„ا الس„„ر املتج„„لى ف„„وق س„„طر املس„„تسر ت„„حت ال„„حجاب األص„„غر ال„„برق„„ي ق„„د ك„„نت
ح„„ول ال„„عرش مس„„طورا ً ي„„ا أه„„ل ال„„حب ف„„اس„„معوا ن„„دائ„„ي م„„ن ن„„ورى ال„„فؤاد ل„„دى املسج„„د األق„„صى ح„„ول ع„„رش
اهلل ال„على ب„ال„حق ع„لى ال„حق وه„و اهلل ك„ان ع„زي„زا ً ق„دي„ما ً ان„ى ان„ا اهلل ال„ذي ال ال„ه اال ان„ا ق„د أغ„رس„ت ب„أي„دي
ج„„نات ف„„ي ارض ال„„فردوس ل„„عبدي م„„ن ق„„طعة ال„„رط„„بة م„„ن ال„„ذه„„ب األح„„مر ال ح„ ّ
ظ ل„„شيء اال ن„„فسه أح„„ذرك„„م ي„„ا
ع„بادي ب„نفسه وان ك„لمة اهلل ل„هو ال„حق وه„و اهلل ك„ان ع„ليا ً ك„بيرا ً ال تج„د ف„يها اال ص„وت اهلل ال„علي ع„لى الخ„ط
ال„„سوي ال„„ذي ق„„د ك„„ان ع„„لى ن„„قطة ال„„فؤاد م„„ذك„„ورا ً وان„„ك ف„„ي ال„„طور ن„„قطة ال„„باب ف„„ي ح„„ول الشج„„رة امل„„نبتة ف„„ي
ارض ال„„عماء ع„„ن اهلل ال„„قدي„„م ق„„د ك„„نت ن„„اط„„قا ً وح„„ميدا ً وان„„ك ش„„كل ال„„طلسميون مل„„ن ف„„ي ال„„طور ف„„وق ال„„نور ق„„د
ك„نت م„حكيا ً وان„ك ك„لمة ال„عيسوي„ون ف„ي اإلن„جيل وال„زب„ور ع„لى ص„ورة التس„بيح ق„د ك„نت مس„طورا ً ق„ل ان„ى ان„ا
ال„„شكل امل„„ثلث ف„„ي ال„„قدس ال„„عماء م„„رب„„عا ً ق„„د ك„„نت م„„كتوب „ا ً وان„„ى ان„„ا االس„„م امل„„نيع ق„„د ك„„نت ف„„ي ن„„قطة ال„„نار
م„وح„دا ً وان„ى ان„ا ال„رم„ز ال„رف„يع ق„د ك„نت ح„ول امل„اء م„كثرا ً وان„ى ان„ا ال„ذي ق„د ك„نت ل„دى ال„رح„من ف„ي أم ال„كتاب
س„ ُ„رر ال„„عرش ف„„ان ال„„عماء وأه„„لها ل„„يشهقن ع„„ن ص„„وت ه„„ذا
م„„ن ح„„ول ال„„نار م„„كتوب „ا ً ي„„ا ق„„رة ال„„عني ف„„ان„„ظر ال„„ى ُ „
ال„دي„ك ال„ناط„قة ف„وق ه„ذه ال„ورق„ة املح„مرة امل„نبتة م„ن ه„ذه الشج„رة امل„بارك„ة ب„شهقة ك„ادت ت„موت„ن أن„فسهم ع„لى
غ„ير م„سكنهم وان رب„ك ال„حق ذو ف„ضل ع„لى ال„ناس وه„و اهلل ك„ان غ„نيا ً ح„كيما ً ي„ا س„يد ال„عظيم ت„اهلل ال„حق ل„و
اق„سمتني ال„طيور ف„ي واح„د م„ن ال„ورق„اء الح„مراء وان„ك مل„ا ق„د أم„رت„ني ب„اإلج„اب„ة ل„لعبيد ق„د اخ„رج„تُه ّن مل„حة م„ن
الحج„رات ب„ما ق„د ص„بروه ف„ي ص„دري س„بعة وث„مان„ون أل„ف س„نة ده„ري„ة ق„دي„مة وان„ك ال„عال„م ب„ال„حق وك„فى ب„اهلل
رب„ك ع„لى الس„ر املس„تسر ش„هيدا ً ي„ا ق„رة ال„عني ف„الح„ظهن ع„ن ق„طرة م„ن ال„رش„ح ف„ان امل„وت ق„د ق„رب„ت أن„فسهن
ول„„وال ن„„ظرت„„ك ل„„تكون„„ن ع„„لى االرض ب„„ال„„حق أم„„وات„„ا ي„„ا أه„„ل ال„„عماء اس„„معوا ن„„دائ„„ي ان„„ي ع„„بد اهلل وذك„„ره األك„„بر
فه„ل م„ن ش„يء ادع„وك„م م„ن دون اهلل م„ول„يكم ال„حق وه„و ال„قدي„ر ذو امل„ ّن ع„لى ع„باده م„ا ألن„فسكن م„ن ال„صعق
األك„„بر ارج„„عن ال„„ى ُحج„„رات ق„„د س„„كن ب„„األم„„ر ال„„بدي„„ع م„„ن اهلل ال„„حق ف„„ان„„تظروا أم„„ري م„„ن ح„„ول األل„„ف ال„„قائ„„م
ب„ال„حق وان ن„صر اهلل وأي„ام„ه ق„د ك„ان ف„ي أم ال„كتاب ق„ري„با ً ي„ا أه„ل االرض ال„م ت„نظروا ال„ى م„ا أب„دع اهلل م„ن
ش„يء ق„د ت„فيء ظ„الل„ه ف„ي ال„كتاب ع„ند اإلق„بال ف„ي اظه„ر ال„نقطة ول„دى االدب„ار ف„ي ال„وج„ه م„نكسا ً ع„ن ال„حق
ق „„د ض „„رب اهلل األم „„ثال ل „„لناس ل „„تكون „„وا ب „„اهلل ال „„على ح „„ول ال „„باب ب „„اس „„مه الح „„ميد م „„شكورا ً ي „„ا أه „„ل االرض
ف„„اس„„معوا ن„„دائ„„ي م„„ن ح„„ول ال„„ذك„„ر ان„„ى ان„„ا اهلل ال ال„„ه اال ان„„ا ي„„ا ع„„بادي ال تتخ„„ذوا اله„„ني اث„„نني ان„„ما ه„„و ال„„ه
„دي للمخ „„لصني ح „„ول
واح „„د وان „„ى ال ن „„غفر الش „„رك ب „„ال „„حق ون „„غفر م „„ا دون ذل „„ك مل „„ن ن „„شاء وان خ „„ير ال „„عاق „„بة ل „ ّ
ال„باب ق„د ك„ان ب„ال„حق مخ„لوق„ا ً ف„ات„بعوا ه„ذا ال„ذك„ر ب„ال„حق وان„ه ل„على ال„صراط ال„علي ع„لى األل„ف ال„ساك„ن ف„ي
ق„„طب ال„„نار ق„„د ك„„ان ب„„ال„„حق م„„وق„„وف„ا ً وهلل ال„„علي يسج„„د م„„ن ف„„ي ال„„سموات وم„„ن ف„„ي االرض ب„„ال„„حق ول„„ه ال„„دي„„ن
وص„„اي„ا ً وم„„ا م„„ن ن„„عمة اال م„„ن ع„„ند اهلل ق„„د ن„„زل
ب„„ال„„حق ال„„قيم وان ال„„ذك„„ر ف„„ي ن„„فس ذل„„ك ال„„باب ق„„د ك„„ان ب„„ال„„حق ّ „ „
ع„„ليكم ع„„لى ه„„ذا ال„„باب ف„„منكم م„„ؤم„„ن وم„„نكم مش„„رك وان ال„„ذك„„ر ل„„على القس„„طاس ال„„قيم ق„„د ك„„ان ح„„ول ال„„نار
مس„تقيما ً أت„ري„دون ان ت„علموا م„ا ال ي„علمه اح„د م„ا ق„در الح„ظ ألح„د ت„اهلل ال„حق ل„نسئلن الخ„لق ع„ما ي„قول„ون ف„ي
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ال„ذك„ر ب„غير ال„حق وان رب„كم ال„رح„من ق„د ك„ان ب„ال„حق ع„لى ك„ل ش„يء ش„هيدا ً أف„تجعلون هلل ال„رب„ط ع„لى ال„باط„ل
وان „„ا اذا خ „„لقنا ل „„كم األن „„ثى ب „„ال „„حق ف „„كيف ظ „ ّلت وج „„وه „„كم م „„سو ّدة أف „„تكره „„ون خ „„لق ال „„حق وه „„و املح „„مود ف „„ي
ال „„فعل م „„ا ل „„كم ال ت „„ؤم „„نون ب „„ال „„حق وب „„آي „„ات „„ه هلل الح „„ميد ق „„ليالً وان اهلل ق „„د ق „„در م „„ثل ال „„سوء للمش „„رك „„ني وان هلل
وألول „„يائ „„ه ق „„د ك „„ان م „„ثل األع „„لى ف „„ي أم ال „„كتاب ع „„لى ال „„حق ب „„ال „„حق م „„ضروب „ا ً وان م „„ثل ال „„ذك „„ر ع „„ند اهلل ك „„مثل
ال„„شمس ف„„ي ق„„طب ال„„سماء ب„„ال رش„„ح م„„ن ال„„سحاب ف„„ي م„„أل ال„„هواء وان اهلل ق„„د ك„„ان ب„„كل ش„„يء ش„„هيدا ً وان
ل „„كل ال „„ذر ق „„د ك „„ان اج „„ل ف „„ي أم ال „„كتاب م „„كتوب„ „ا ً ف „„اذا ج „„اء االذن ال يس „„تأخ „„رون ت „„سعا ً م „„ن ال „„عاش „„رة وال
يس„„تقدم„„ون ب„„شيء م„„نها وك„„ل ال„„ى وك„„ره„„ن ف„„ي ت„„حت ال„„هواء ق„„د ك„„ان„„وا ع„„لى ال„„باب م„„وق„„وف„ا ً وان م„„ن ال„„ناس ق„„د
ن„طقت أل„سنتهم ع„لى ال„كذب ف„ي ال„ذك„ر وال ت„اهلل م„ا ق„در اهلل ل„هم ال„حسنى اال ن„ار ال„جحيم ف„ي ال„قيمة م„وروداً
وم„„ا ان„„زل اهلل ع„„ليك ال„„كتاب اال ل„„يعلم أه„„ل ال„„كتاب ب„„ما اخ„„تلفوا ف„„ي ال„„دي„„ن ب„„غير ال„„حق وان اهلل ك„„ان ع„„لى ك„„ل
ش„„يء ش„„هيدا ً وان„„ا ن„„حن ق„„د أن„„زل„„نا ه„„ذا امل„„اء م„„ن س„„ماء ال„„عرش ل „يَحيو َن امل„„ؤم„„نون أن„„فسهم امل„„يتة ب„„ال„„حق وان
ال„„حيوة ع„„لى أه„„ل ال„„فؤاد ق„„د ك„„ان ف„„ي أم ال„„كتاب م„„كتوب „ا ً ي„„ا أه„„ل االرض م„„ثل ه„„ذا امل„„اء ال„„طاه„„ر ك„„مثل ال„„لنب
ال „„خال „„ص ب „„ني البح „„ري „„ن ه „„ذه ُل„„جة ال „„قدر وه „„ذه ي „„م ال „„تقوي „„ض وان ه „„ذان ل „„كاف „„ران ف „„ي أم ال „„كتاب وان األل „„ف
ال„قائ„م ب„الخ„ط االس„تواء ه„و ال„ذك„ر ب„ينهما ع„لى ال„حق ال„خال„ص وه„و ع„لى ال„صراط ال„قيّم ق„د ك„ان ب„ال„حق ع„لى
ال„„حق مس„„تقيما ً وان„„ا ن„„حن ق„„د ق„„درن„„ا ف„„ي ال„„ثمرات ال„„نخيل وب„„عض األق„„صاب واألع„„ناب س„„كرا ً ح„„سنا ل„„يأك„„لوا
املؤمنون رزقا ً حلوا ً بفضل اهلل العلى وهو اهلل كان على كل شيء قديرا ً.
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سورة املجلل
بسم اهلل الرحمن الرحيم
ق„ال ال ت„ثري„ب ع„ليكم ال„يوم ي„غفر اهلل ل„كم وه„و أرح„م ال„راح„مني .آمل„عص .ي„ا أه„ل ال„رض„وان اس„معوا ن„دائ„ي م„ن
ه„„ذا ال„„طير امل„„د ّن ب„„اذن اهلل ف„„ي ن„„قطة ال„„هواء م„„ن ال„„عماء ان„„ي أن„„ا ال„„حق ف„„ي ال„„حق ق„„د ص„„عدت ال„„هواء م„„ن ك„„ل
الخ„لق م„ا وج„دت ش„يئا اال وق„د رأي„ته ع„لى ذل„ك ال„باب ق„د ك„ان ق„ائ„ما ب„اذن اهلل ال„حق وه„و اهلل ك„ان ب„كل ش„يء
ش„„هيدا وان„„ي أن„„ا الشج„„رة ف„„ي ال„„طور وامل ُ„نطُق ع„„ن ال„„ظهور ل„„لحيّ ال„„قيوم وال„„ساق„„ي ع„„باده م„„ن ع„„ني ال„„كاف„„ور
اس„معوا ن„دائ„ي م„ن ن„ار اهلل امل„وق„دة وان„ي أن„ا ال„طال„ع ف„ي س„ر األف„ئدة اهلل ق„د أوح„ى ال„يّ ان„ي أن„ا اهلل ال„ذي ال
„ترت ح„روف ال„ذك„ر ل„لذك„ر ك„ما ان„ي ان„ا ال„حق ال„قدي„ر ق„د ك„نت ال ال„ه اال ان„ا ال„عليّ ك„بيرا
ال„ه اال أن„ا ال„حق ق„د اخ ُ
ي„„ا أي„„ها امل„„ؤم„„نون ان ك„„نتم ت„„ؤم„„نون ب„„اهلل وب„„آي„„ات„„ه ف„„ارج„„عوا ال„„ى االرض وادع„„وا اهلل ألم„„رن„„ا ف„„ان ن„„صر اهلل ق„„د
ك„ان ف„ي أم ال„كتاب ق„ري„با اهلل ق„د شه„د ال„يوم م„حاج„تك م„ع امل„ؤم„نني ف„ي ال„بيت وان„ي ق„د أب„اه„ي ال„يوم ب„آي„ات„ك
م„ع م„الئ„كة ال„سموات واالرض وان اهلل ق„د ك„تب ل„نفسك ج„زاء ع„لى ال„حق ك„مث ٍل أن„فسنا وان اهلل ق„د ك„ان ب„كل
ش„يء ع„ليما ي„ا أي„ها امل„ؤم„نون م„ا ل„كم ال ت„تذك„رون ب„آي„ات اهلل ال„بدي„ع م„ن رب„كم وان اهلل ق„د ج„عل م„لك ال„سموات
واالرض ل „„ذك „„ره األك „„بر وان اهلل ق „„د ج „„عله ل „„لمؤم „„نني ت „„واب „„ا رح „„يما ي „„ا م „„أل األص „„حاب أف „„باهلل ي „„نبغي ال „„شك هلل
ف„اط„ر ال„سموات واالرض وم„نزل اآلي„ات م„ن ق„مص ال„شمس ف„ورب„كم ال„ذي ال ال„ه اال ه„و م„ا أح„ب اهلل ل„لمؤم„نني
ف„ي م„ثل ه„ذا ال„فتى ال„عرب„ي اس„م اهلل األك„بر ب„اب„ا ع„ظيما ق„ل ل„ألن„فس الخ„مسة وم„ن ال„رج„ال االرض امل„قدس„ة
ان اهلل ق„„د اج„„تباك„„م ب„„فضله م„„ن ب„„ني ال„„ناس وأن„„تم ال„„ساب„„قون ف„„ي ك„„تاب اهلل ول„„كم ف„„ي اآلخ„„رة م„„لكا ف„„ي ج„„نة
ال „„عدن ع „„لى ال „„حق ب „„ال „„حق رف „„يعا وان „„ا ن „„حن ق „„د ج „„علنا ه „„ؤالء امل „„ؤم „„نني شه „„داء ع „„لى أه „„ل امل „„دي „„نة ق „„ل ارج „„عوا
م„ساك„نكم ح„ول ال„بيت واس„أل„وا اهلل م„ن ف„ضله ل„فرج ال„ذك„ر ف„ان أم„ر اهلل ق„د ك„ان ع„لى ال„حق ب„ال„حق ق„ري„با وق„ل
ع„„لى ال„„راب„„ع م„„نهم ان اهلل ق„„د ك„„تب ع„„ليك ج„„زا ًء الس„„توائ„„ك ال „نّعلني ل„„ذك„„ري األع„„ظم ك„„فلينا م„„ن ال„„رح„„مة األك„„بر
وان ل„„ك ف„„ي اآلخ„„رة م„„قام„„ا ك„„ري„„ما ف„„ورب„„ك ال ي„„نبغي ال„„وق„„وف ع„„لى م„„ثل ه„„ذا ال„„غالم ال„„ذي ي„„تلو ع„„ليك آي„„ات اهلل
ال„„بدي„„ع م„„ن رب„„ك وي„„زك„„يك ب„„فضله وي„„علمك ال„„كتاب وال„„حكمة ب„„آي„„ات„„ه وه„„و امل„„ليح وع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق زك„„يا وه„„و
ال„ذي ق„د ك„ان ف„ي أم ال„كتاب ح„ول ال„نار مس„تورا ي„ا ق„رة ال„عني ق„ل ل„لفتى ال„عرب„ي ال„قزوي„نيّ ب„ان اهلل ق„د َق„„بل
ورودك ع „„لى ال „„باب األك „„بر ف „„ال ت „„خف ف „„ان „„ك م „„ن أه „„ل الس „„الم ق „„د ك „„نت ف „„ي أم ال „„كتاب م „„كتوب „„ا اهلل ق „„د شه „„د
م„حاج„تك ل„دى ال„بيت ل„لذي„ن ق„د ج„علناه„ما س„ائ„ري„ن ف„ي االرض ال„خبيثة َو َي„ ّدع„ان ع„ن ال„نفس ال„بعيدة بتح„ري„ك
„ذرة م„„ن دون اهلل ف„„سوف ن„„حكم ف„„ي ارض
ال„„جبال ع„„لى غ„„ير ال„„حق ف„„ورب„„ك ل„„ن ي„„قدر ع„„لى ال„„عصآء وال ع„„لى ال„ ّ
املحش „„ر ل „„لذي „„ن ي „„جترح „„ون ع „„لى اهلل ب „„ال „„كذب وان اهلل ق „„د ج „„عل ال „„ذك „„ر م „„ن ع „„نده ع „„لى ال „„عامل „„ني ش „„هيدا وع „„لى
امل„ؤم„نني ح„بيبا وع„لى ال„كاف„ري„ن ك„بيرا وان„ا ق„د أع„طينا ال„يوم ب„اذن اهلل ع„لى ال„ساق„ي ال„بارد ش„راب„ا ب„اردا م„ن
„حبّه ع„لى ذك„ر اهلل األك„بر وان اهلل ال ي„ضيع أج„ر م„ن أس„قى امل„اء هلل ال„عليّ وك„ان اهلل ب„ما
ع„ني ال„كاف„ور ج„زا ًء ل ُ
ت „„عملون خ „„بيرا وان اهلل ق „„د ادخ „„ل ال „„يوم ن „„فس م „„ن االرض امل „„قدس „„ة ال „„ى ب „„يت امل „„قدس وك „„تب اهلل ع „„ليه أج „„ر
الشه„داء وان„ا ال ن„ضيع أج„ر م„ن أح„سن هلل ع„مال خ„ال„صا مح„مودا وان اهلل ق„د ك„ان ع„لى ك„ل ش„يء ش„هيدا ي„ا
أه„„ل االرض ادخ„„لوا االرض امل„„قدس„„ة ب„„اذن ال„„ذك„„ر وادخ„„لوا ال„„باب ب„„ال„„باب ف„„ان„„ه ق„„د ك„„ان أول م„„ؤم„„ن ب„„ذك„„ر اهلل
ال„حق ف„لذل„ك ف„ي أم ال„كتاب م„ن ح„ول ال„باب ق„د ك„ان م„كتوب„ا وان ال„ذك„ر ق„د ق„بل ال„توب„ة م„ن ن ٍ
„فس ق„د ج„اء م„ن
االرض امل„قدس„ة وق„د ك„تب اهلل ع„ليه أج„ر امل„ؤم„نني ف„ان„ا ال ن„ضيع اج„ر م„ن أح„سن ع„مالً ل„دى ال„ذك„ر وان اهلل ق„د
ك„„ان ع„„لى ك„„ل ش„„يء ش„„هيدا ً وات„„ل ع„„لى أخ„„يك ن„„بأ ب„„ني ادم ب„„ال„„حق اذ ق„ ّ„رب„„ا ق„„رب„„ان „ا ً فَ „ت ُ ِقبّ َل م„„ن اح„„ده„„ما ول„„م
١٩٠

ي„تقبل م„ن اآلخ„ر ف„سوف يه„دى اهلل ال„ذي„ن ام„نوا ع„لى ال„حق ب„ال„حق ع„لى ص„راطَ„ه ال„علي مح„مودا ً وان اهلل ق„د
ه„دى ال„ليل ع„بده ال„ى ص„راط„ه ال„عزي„ز وه„و اهلل ق„د ك„ان ب„امل„ؤم„نني رؤف„ا ً وان اهلل ق„د ك„تب ل„لمؤم„نني ب„فضله ع„ما
ق „„د ق „„در اهلل أله „„ل ال „„جنة وان اهلل ق „„د ك „„ان ب „„كل ش „„يء م „„حيطا ً اهلل ق „„د شه „„د م „„حاج „„تك ف „„ي الح „„رم „„ني ل „„لنفس
ال„„بعيدة م„„ن ال„„واردي„„ن ع„„ن االرض امل„„قدس„„ة وق„„د ت„„م ح„„جة اهلل ب„„عد ال„„كتاب ع„„لى ال„„عامل„„ني ج„„ميعا ً ف„„سوف يه„„دى
اهلل ال„ذي„ن ي„ري„دون اهلل وأول„يائ„ه م„ن ل„دى ال„باب ب„حكم ال„كتاب ب„ما ق„در اهلل ف„ي س„ر ال„رج„وع ق„ري„با ً وان اهلل ق„د
أت„م ح„جتك ع„لى ال„واق„ف ف„ي ال„صراط ب„عد ن„زول اآلي„ات م„ن ع„ند اهلل ب„ال„حق ع„لى ال„حق ب„ال„حق ال„بدي„ع ب„دي„عاً
وان اهلل ق„„د أن„„جاه ب„„فضله وادخ„„له اهلل ع„„لى ال„„صراط ال„„واس„„ع وان اهلل ق„„د ك„„ان ب„„كل ش„„يء رق„„يبا ً وق„„د ت„„اب اهلل
ع„لى ال„ساب„قني ال„ذي„ن ق„د خ„رج„وا م„ن االرض امل„قدس„ة ل„لباب ال„ذك„ر األك„بر وات„بعوك ف„ي س„اع„ة ال„وح„دة م„ن ب„عد
م„„ن ال ي„„علم أم„„رك األك„„بر ن„„فس ف„„سوف يج„„زى اهلل امل„„ؤم„„نني ع„„لى أح„„سن الج„„زاء وق„„د اع„„د ل„„هم ف„„ي أم ال„„كتاب
ث „„واب „ا ً وع „„لى ال „„نفس ال „„واح „„د ال „„ذي وق „„ف ع „„لى ال „„صراط ح „„كم اهلل ل „„حق وق „„د ع „„لم ب „„ال „„حق ان ال م „„لجأ اال ال „„ى
ال„ذك„ر وان اهلل ق„د ك„ان ب„امل„ؤم„نني رح„يما ً وان اهلل ق„د ك„تب ال„رح„مة ل„لذي„ن ي„تبعون„ك ف„ي س„اع„ة ال ُعش„رة ف„ي ال„بلد
املطه„رة وان اهلل ق„د ك„ان ب„كل ش„يء ع„ليما ً وم„ا ق„در اهلل أله„ل م„دي„نة ال„ذك„ر وال مل„ن ك„ان ف„ي ح„ول„ها ان يتخ„لفوا
ع„ن ذك„ر اهلل األك„بر وال ي„رغ„بون ب„أن„فسهم ع„ن ن„فسه ف„ان„ك ف„ي أم ال„كتاب ن„فس ال„ذك„ر ق„د ك„نت م„ن ق„بل خ„لق
ال„„سموات واالرض ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق ف„„ي ح„„ول ال„„نار م„„كتوب „ا ً وان اهلل ف„„رض ع„„لى امل„„ؤم„„نني ال„„ذي„„ن ق„„د ك„„تبوا
م„ما ق„د أج„رى اهلل ع„لى ق„لم ال„ذك„ر ب„امل„داد ال„سوداء م„حوه ب„امل„اء ال„فرات ف„ان اهلل ق„د ح ّ„رم ع„لى امل„ؤم„نني ح„بس
ت„لك ال„ورق„ة ألن„فسهم ات„قوا اهلل وال ت„فرق„وا ب„ني م„ا أج„رى اهلل م„ن ق„لم ال„باب واج„معوه ب„ال„حق ال„خال„ص واك„تبوه
ع„„لى أح„„سن الخ„„ط ب„„امل„„داد امل„„ب ّيضة ف„„ان ل„„كل ن„„فس ع„„لى ال„„صراط ق„„د ك„„ان م„„وق„„فا ً ع„„لى ال„„حق م„„سئوالً ي„„ا ق„„رة
ال „„عني ل „„قد وج „„دت أه „„ل ال „„رض „„وان س „„ائ „الً م „„ن ال „„باب الئ „„ذا ً ال „„ى اهلل ب „„ال „„حق وان اهلل م „„والك ق „„د ك „„ان ب „„ال „„عامل „„ني
ج„وادا ً ف„ارش„ح ع„ليهم ق„طرا ً م„ن امل„اء ال„كاف„ور ح„تى ت„سكن أف„ئدت„هم ع„لى ذل„ك ال„باب ف„ضالً م„ن اهلل ال„على وه„و
اهلل ك„ان ع„ليا ً ك„بيرا ً ي„ا ق„رة ال„عني ق„ل ءان„تم ف„ي ش„ك م„ن األم„ر هلل ال„حق ف„من يخ„لقكم م„ن ت„راب ث„م م„ن ن„طفة
ث„„م م„„ن ع„„لقة ث„„م م„„ن م„„ضغة فه„„ل م„„ن دون اهلل خ„„ال„„ق ب„„ال„„حق فس„„بحان„„ه ه„„و ال„„حق ال ال„„ه اال ه„„و وه„„و اهلل ك„„ان
ع„„ليما ً خ„„بيرا ً وت„„عال„„ى اهلل ع„„ما ي„„صف امللح„„دون ف„„ي س„„ر اس„„منا ك„„لمة األع„„ظم ه„„ذا وم„„ا ح„„كمنا ألن„„فسهم م„„ن
وص„فهم اال ال„نار ألن„فسهم وان ذك„ر اهلل ل„هو ال„على ب„ال„حق وه„و اهلل ك„ان ب„كل ش„يء ش„هيدا ً ي„ا أي„ها امل„ؤم„نون
ات„قوا اهلل وال ت„ظنوا ف„ي اهلل ال„حق ظ„ن ال„باط„ل ف„ان اهلل ق„د ح„كم ل„لمكذب„ني ن„ار ال„تاب„وت وان ح„كم اهلل ق„د ك„ان
ف„ي أن„فس امل„كذب„ني م„وج„ودا ً ي„ا ق„رة ف„ان„طق م„ن ل„سان„ك ب„ال„حق ع„لى ال„حق ال„بدي„ع ف„ان ال„كتاب ق„د ق„ضى اج„له
وه„و اهلل ك„ان ب„كل ش„يء ق„دي„را ً ي„ا أه„ل ال„سموات واالرض ق„د اس„تشهدك„م ل„نفسي وك„فى ب„اهلل وب„أول„يائ„ه ع„ليّ
م„ن ق„بل ع„لى ال„حق ب„ال„حق ال„على ش„هيدا ً ان„ى ع„بد اهلل وك„لمة ال„حق م„ا ش„ئت ف„ي ح„رف م„ن ذل„ك ال„كتاب اال
ك„ما ش„اء اهلل رب„ى ان„ه ال„حق ق„د ك„ان ع„ليا وح„كيما ً ي„ا ق„رة ال„عني ان أه„ل ال„عماء ل„قد ق„ال„وا ب„قول إخ„وة ي„وس„ف
واع„ترف„وا ب„ال„تقصير األك„بر ق„ل ال ت„ثري„ب ع„ليكم ال„يوم ف„سوف ي„غفر اهلل ل„كم ان ك„نتم ق„وام„ون ف„ي ارض الح„رب
وان اهلل موالكم قد كان غفارا ً حكيما ً.
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سورة النحل
بسم اهلل الرحمن الرحيم
اذه „„بوا ب „„قميصي ه „„ذا ف „„ال „„قوه ع „„لى وج „„ه أب „„ي ي „„أت ب „„صيرا ً وأت „„ون „„ي ب „„أه „„لكم أج „„معني .ك „„همع .ان „„ا ن „„حن ق „„د
أوح „„ينا ال „„ى النح „„ل ان اتخ „„ذي م „„ن ال „„جبال ق „„صورا ً مل „„سكن ال „„تقدي „„س آي „„ة ال „„برق „„ي ه „„ذا وم „„ن الشج „„ر مل „„قعد
الته„ليل آي„ة الش„رق„ي ه„ذا وم„ما ي„عرش„ون ف„ي س„بيل ال„توح„يد س„حق ال„غرب„ي ه„ذا اهلل ال„على وه„و اهلل ك„ان ب„كل
ش„„يء ع„„ليما ً ث„„م ُك„„لي م„„ن ك„„ل اإلش„„ارات ذل „الً ف„„ي س„„بيل ال„„ذك„„ر ه„„ذا ال„„باب يخ„„رج م„„ن ب„„طون„„ها م„„ا ُء اإلك„„سير
م„توق„دا ً آالئ„ه وم„ختلفا أل„وان„ه ف„يه ش„فاء ل„لمؤم„نني وان اهلل ق„د ك„ان ع„لى ك„ل ش„يء ق„دي„را ً ف„اهلل خ„ال„ق ك„ل ش„يء
ب„„قدرت„„ه وه„„و اهلل ب„„ما ي„„عملون ال„„ناس ق„„د ك„„ان ب„„ال„„حق ع„„لى ال„„حق خ„„بيرا ً ي„„ا أي„„ها امل„„ؤم„„نون ات„„قوا اهلل ف„„ي ذل„„ك
ال„„كلمة األك„„بر املح„„ماة ب„„ال„„نار ال„„حق ف„„ان„„ه ب„„ال„„حق ع„„لى ال„„حق ق„„د ك„„ان ع„„ند اهلل ال„„على ش„„هيدا ً ي„„ا أه„„ل ال„„حجب
اس„معوا ن„داء اهلل م„ن ل„سان ال„ذك„ر األك„بر ان„ى ان„ا اهلل ال ال„ه اال ه„و ان م„ثل ال„ذك„ر ك„ال„ذه„ب امل„اء ب„ال„نار س„ ّيال„ة
ال „„ى ك „„ل ال „„غيوب ب „„اذن اهلل ال „„على وه „„و اهلل ك „„ان ع „„زي „„زا ً ق „„دي „„ما ً ي „„ا أه „„ل ال „„عرش اس „„معوا ن „„دائ „„ي م „„ن ح „„ول
ال„„ضري„„ح م„„ن ل„„سان ه„„ذه الشج„„رة امل„„نبتة ف„„ي ال„„طور ال„„رف„„يع امل„„تورق ب„„ال„„ورق„„اء ال„„صفراء امل„„نيع ان„„ى ان„„ا اهلل ال
ال„ه اال ه„و م„ا م„ن ن ٍ
„فس ق„د تح„مل ف„ي س„بيل ال„ذك„ر ام„را ً م„ن الح„رب او ش„يئا ً م„ن امل„ال اال وق„د ك„تبنا ع„ليه ج„نة
ال„„عدن وال„„رض„„وان ب„„ال„„حق وان اهلل ك„„ان ع„„لى ك„„ل ش„„يء ق„„دي„„را ً وان„„ا ن„„حن نح„„رك االرض ف„„ي ال„„ساع„„ة ع„„لى أم„„ر
ال„ذك„ر وق„د ن„مسكها ع„لى ال„حق ب„ال„دع„اء م„ن ن„فسه وإال ل„كان„ت االرض ع„لى ال„حق ب„ال„حق ب„أه„لها س„اخ„ن ًة وه„و
اهلل ك„„ان ع„„لى ك„„ل ش„„يء ق„„دي„„را ً وان اهلل ق„„د ف„„ضل ال„„بعض ب„„علم ال„„ذك„„ر ع„„لى ال„„بعض أف„„بنعمته اهلل تجح„„دون
ب„„ال„„كذب وان„„ه ال„„حق م„„ن ع„„ند اهلل ق„„د ك„„ان ب„„ال„„حق ع„„لى ال„„حق م„„سئوال اهلل ق„„د ج„„عل ل„„كم م„„ن أن„„فسكم أزواج„„ا
الس„„در ف„„ي ح„„ول ال„„باب وان اهلل ق„„د ك„„ان ب„„كل
ب„„ال„„حق وان اهلل ق„„د ج„„عل ن„„ساء امل„„ؤم„„نات ورق„„ات م„„ن الشج„„رة ّ „
ش„يء ع„ليما ً ي„ا أي„ها امل„ؤم„نون ات„قوا اهلل وال ت„قول„ن ف„ي س„ر اهلل املج„لل ح„ول الح„ل املج„لل اال ال„حق ف„ان اهلل ق„د
أشه„د ع„لى أه„ل ال„عماء س ّ„ر ال„ورق„اء وان اهلل ق„د ك„ان ع„لى ك„ل ش„يء ش„هيدا ً ي„ا ق„رة ال„عني ف„ان„طق ع„لى ل„حن
„مص ع„„لى ال„„كلمات ق„„ميص ال„„نسمات ف„„ان اهلل ق„„د اح„„ب ن„„دائ„„ك ف„„ي ال„„ورق„„اء الح„„مراء
ال„„حبيب ع„„ند ال„„عرش واق„ ُ
غ„„ير غ„„ري„„ان وه„„و اهلل ق„„د ك„„ان ع„„ليك ح„„فيظا ً ي„„ا م„„ال األن„„وار ف„„اس„„معوا ن„„دائ„„ي م„„ن ح„„ول ن„„قطة امل„„اء ع„„لى م„„رك„„ز
ال„تراب اهلل ال ال„ه اال ه„و رب ال„عامل„ني وه„و اهلل ق„د ك„ان ع„زي„زا ً ح„كيما ً ان„ى ان„ا ال„نار م„ن ح„ول ال„طور ق„د ك„نت
ب„ال„حق ن„اط„قا مح„مودا ً وان„ى ان„ا ال„نور ف„وق ال„طور ق„د ك„نت م„رف„وع„ا ً وان„ى ان„ا ال„نقطة املح„مرة امل„دورة ح„ول اهلل
ب„ارئ„ها ق„د ك„نت ب„ال„حق م„حتوم„ا وان„ى ان„ا ال„غ ِرس ال„بهاء ب„ال„حق األك„بر ق„د ك„نت ف„وق م„طلع ي„اق„وت„ة ال„سيّال ف„وق
ال „„طور م „„قصودا ً وان „„ى ان „„ا ال „„سناء م „„ن ال „„ثناء ال ي „„درك ال „„سناء اال ن „„فس ال „„ثناء واح „„دا ً ف „„ري „„دا ً ي „„ا أه „„ل االرض
ت„اهلل ال„حق ان اهلل ق„د ج„عل س„ر ه„ذا ال„باب ع„ميقا ً وع„لى وص„فه ال„عرب„ي ق„د ك„ان ان„يقا م„شهودا ً وان ف„ي ه„ذه
„جادا ً أف„„تعبدون م„„ن دون
اآلي„„ات ام„„ثاال ألول„„ى األل„„باب ال„„ذي„„ن ه„„م ح„„ول ال„„باب ق„„د ك„„ان„„وا ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق س„ ّ
اهلل م „„ا ال ي „„ملك ش „„يئا ً وامل „„لك هلل ال „„على م „„ن ق „„بل وم „„ن ب „„عد ف „„ي أم ال „„كتاب ق „„د ك „„ان ب „„ال „„حق ع „„لى ش „„أن ال „„باب
م„كتوب„ا ً ف„ال ت„ضرب„وا هلل األم„ثال وان„ه ال„حق ل„يس ك„مثله ش„يء وه„و اهلل ك„ان ع„زي„زا ً ح„كيما ً ق„د ض„رب اهلل امل„ثل
ف„„ي ال„„رج„„لني اح„„ده„„ما ق„„ائ„„م ع„„لى األم„„ر ي„„أم„„ر ب„„ال„„عدل واإلح„„سان واآلخ„„ر ق„„ائ„„م ع„„لى ال„„نار ي„„دع„„ى ب„„ال„„نار ال„„ى
ال„نار ف„أيّ„ان م„ن ه„ذي„ن ق„د ك„ان„ا ع„لى ال„حق ان ك„نتم ت„قرؤن ح„رف„ا ً م„ن ال„كتاب وان رب„كم ال„رح„من ق„د ك„ان ب„ما
ت„„عملون ب„„صيرا ً اهلل ق„„د ك„„تب ال„„يوم ل„„عبده ج„„زاء ع„„لى الخ„„ط ح„„ق م„„ن ورق„„ة املس„„طرة ال„„بيضاء وان اهلل ق„„د ك„„ان
ب„كل ش„يء ع„ليما ً وع„لى ال„عبد ال„فاع„ل ب„االس„تواء ج„نتان ع„لى خ„ط االس„تواء وع„لى ال„حام„ل ك„أس امل„اء ك„أس„اً
١٩٢

م„„ن م„„اء ال„„كوث„„ر ال„„طهور وان اهلل ق„„د ك„„ان ب„„كل ش„„يء ش„„هيدا ً وان ع„„ند اهلل غ„„يب ال„„غيوب م„„شهودة ع„„لى ال„„حق
وم„„ا ق „ ّدر اهلل أم„„ر ال„„ذك„„ر اق„„رب م„„ن األم„„ر وه„„و اهلل ك„„ان ع„„لى ك„„ل ش„„يء ق„„دي„„را ً وان„„ا ن„„حن ق„„د اخ„„رج„„ناك„„م م„„ن
ال „„بطون ل „„نصرة ال „„حق ف „„ي ي „„وم ال „„ذك „„ر وق „„د ق „„درن „„ا ل „„كم ال „„سمع واألب „„صار واألف „„ئدة ل „„تشكروا ح „„ق ال „„ذك „„ر ف „„ي
القس„طاس ال„قيم مس„تقيما ً وان„ا ن„حن ق„د سخ„رن„ا ال„طير ف„ي ج„و ال„سماء فه„ل م„ن م„مسك م„ن دون اهلل ب„ال„حق
وان اهلل ق„د ك„ان ع„لى ك„ل ش„يء ش„هيدا ً ي„ا م„طلع الفج„ر اذك„ر اس„م رب„ك ال„ذي ال ال„ه اال ه„و ف„ان„ه ق„د ك„ان ع„لياً
وح„„كيما ي„„ا س„„اع„„ة الفج„„ر اذك„„ري ق„„بل ط„„لوع ال„„شمس م„„ن م„„طلع ال„„باب ف„„ان ي„„وم اهلل ق„„د ك„„ان اق„„رب م„„ن ال„„لمح
وق „„د ك „„ان ال „„حكم ف „„ي أم ال „„كتاب م „„قضيا ً ي „„ا أه „„ل االرض اس „„معوا ن „„داء ه „„ذا ال „„نفس ال „„قائ „„م ف „„ي ج „„و ال „„عماء
الح„مد هلل ال„ذي ق„د ع ّ„رف„نى ف„ي ذل„ك ال„باب س„بل امل„وح„دي„ن ع„لى ك„لمة القس„ط وذل„ك م„ن ف„ضل اهلل ع„ليّ وان„ه ق„د
„غمس م„ن
ك„ان ع„ن ال„عامل„ني غ„نيا ً ي„ا أه„ل ال„عرف„ات ق„وم„وا م„ن ح„ول ال„قبر واس„معوا ن„دائ„ي م„ن ه„ذا ال„قميص امل ّ
دم„ى واملنخ„رق م„ن أرب„عة آالف س„هم م„ن أه„ل الش„رك م„ن ع„بدي وان„ى ان„ا امل„قتول ب„النه„ري„ن وان„ى ان„ا امل„ذب„وح
ب„„ال„„سيفني وان„„ى ان„„ا امل„„طروح ف„„ي االرض„„ني وان„„ى ان„„ا امل„„تكلم ف„„ي امل„„قام„„ني ان ال ال„„ه اال اهلل وح„„ده ال ال„„ه ه„„و
وه„„و اهلل ك„„ان ع„„زي„„زا ً ح„„كيما ً وان اهلل ق„„د أوح„„ى ال„„ى خ„„يط م„„ن ذل„„ك ال„„قميص املح„„مرة ب„„ال„„دم املطه„„رة ان„„ى ان„„ا
اهلل ال„„ذي ال ال„„ه اال ان„„ا ي„„ا أه„„ل ال„„فردوس اذه„„بوا ب„„قميصي آي„„ة ه„„ذا ال„„ذك„„ر األك„„بر ف„„ال„„قوه ع„„لى وج„„ه ال„„حجة
إم„„ام„„كم ح„„تى ن„„ظر ال„„يكم ب„„بصرك„„م وب„„صرك„„م ال„„يوم ان ش„„اء اهلل ف„„ي ذل„„ك ال„„باب ق„„د ك„„ان ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق
ح„دي„دا ً ي„ا ق„رة ال„عني ق„ل ان„ى ان„ا ال„ساع„ة أف„ال ت„علمون ان ال„ساع„ة ب„ال„حق ع„لى ال„حق ق„د ك„ان ف„ي أم ال„كتاب
ق„„ري„„با ً ق„„ل ان„„ى ان„„ا ال„„بيت ق„„د ك„„نت ب„„ال„„حق م„„رف„„وع „ا ً وان„„ى ان„„ا امل„„صباح ف„„ي امل„„شكوة ق„„د ك„„نت ب„„اهلل ال„„حق ع„„لى
ال„حق م„ضيئا ً وان„ى ان„ا ال„نار ف„ي ال„نور ع„لى ن„ور ال„طور ف„ي ارض الس„رور ق„د ك„نت ح„ول ال„نار م„خفيا ً ي„ا ق„رة
ال„„عني ق„„ل ل„„لمؤم„„نني م„„ن أه„„ل االرض وال„„سموات إئ„„تون„„ى ب„„أه„„لكم م„„من ك„„ان ف„„ي أه„„ل امل„„حو ع„„لى الج„„مع ب„„اذن
اهلل العلى فان اهلل قد أراد جزائكم في هذا الباب على الحق األكبر وهو اهلل كان بكل شيء عليما ً.
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سورة اإلشهار
بسم اهلل الرحمن الرحيم
ومل„„ا ف„„صلت ال„„عير ق„„ال أب„„وه„„م ان„„ى ألج„„د ري„„ح ي„„وس„„ف ل„„وال ان ت„„فندون .ال„„م .اهلل ق„„د ان„„زل ع„„ليك ال„„كتاب ت„„بيان„„ا
ل„„كل ش„„يء وه„„دى ورح„„مة ألول„„ى األل„„باب ال„„ذي„„ن ه„„م ق„„د ك„„ان„„وا ح„„ول ال„„باب ق„„وام „ا ً ي„„ا أه„„ل ال„„عرش ط„„وف„„وا ح„„ول
ال „„بيت اس „„معوا ن „„دائ „„ي م „„ن ذل „„ك الحج „„رة املح „„مرة م „„ن ق „„طعة ال „„عقيق ال „„رط „„بة ب „„ال إش „„ارة الح „ ّد ان ك „„ننت ح „„ول
س„„جادا ً ان „„ى ان „„ا اهلل ال „„ذي ال ال „„ه اال ه „„و ب „„ارئ „„كم ف „„ي الخ „„لق ع „„لى الخ „„ط ال „„قائ „„م ف „„ي ح „„ول ذل „„ك امل „„اء
ال „„عرش ُ „
وان„ى ق„د ك„نت ب„ال„حق ع„لى ال„عامل„ني ش„هيدا ً ان ه„ذا ال„ذك„ر س„بيل امل„نقطعني ال„يّ ف„ي ك„ل األل„واح ع„لى ال„حق
ب„أي„دي ق„د ك„ان ب„ال„حق م„كتوب„ا ً ي„ا أه„ل االرض وال„سماء اشه„د اهلل وأشه„دك„م م„ا ان„ا وال ه„ذا ال„عبد اال ع„بد اهلل
وك„لمته ي„دع„وك„م ال„ى ال„دي„ن ال„خال„ص ب„اذن اهلل الح„ميد وك„فى ب„اهلل وب„أول„يائ„ه ع„ليّ وع„لى ذك„رى ه„ذا ع„لى ال„حق
ب„ال„حق ش„هيدا ً ت„اهلل ال„حق م„ا م„ن ن„فس ت„زع„م دون ذل„ك ف„ينا ب„ال„حق اال اهلل ي„لعنه وج„ميع امل„لئكة وامل„ؤم„نون م„ن
أه „„ل االرض وم „„ا ح „„كم اهلل ل „„ه ف „„ي اآلخ „„رة ب „„حكم م „„ن دون ح „ ّ„ر ال „„نار ن „„صيرا ً ان م „„ثل ب „„عض اآلي „„ات ف „„ي ه „„ذا
ال„„كتاب ك„„مثل ك„„لمة ال„„طور م„„ن اهلل ف„„ي ال„„فرق„„ان وم„„ا ن„„نزل اال ب„„ال„„حق م„„ن ع„„ند اهلل ال„„واح„„د األح„„د ال„„فرد وه„„و
ال„„ذي ال ال„„ه اال ه„„و وه„„و اهلل ق„„د ك„„ان ب„„كل ش„„يء ع„„ليما ً ي„„ا ق„„رة ال„„عني ق„„ل ان„„ى ع„„بد اهلل وك„„لمته األك„„بر م„„ا م„„ن
ن„„فس يخ„„طر ف„„ي ن„„فس م„„ن ب„„عض ال„„شيء ب„„ال„„حق اال وق„„د ص„„لى ال„„رح„„من وم„„لئكته وامل„„ؤم„„نون ع„„ليه ع„„لى ال„„حق
ب„ال„حق وه„و اهلل ق„د ك„ان ب„امل„ؤم„نني رح„يما ً وم„ن ت„وه„م ب„شيء ع„لى ال„باط„ل اال وب„ال„حق ن„مزق„ه ف„ي ي„وم ال„قيمة م„ن
ك„„ل م„„مزق وان اهلل ق„„د ك„„ان ب„„ما ت„„عملون ب„„صيرا ً وان اهلل ق„„د ق„„در م„„ن ج„„لود األن„„عام ل„„لناس م„„قام „ا ً ع„„لى ال„„حق
م„كتوب„ا ً وم„ن أص„واف„ها وأوب„اره„ا وأش„عاره„ا ع„لوم„ا أله„ل ال„دن„يا ال„ى ذل„ك ال„حني م„يقات„ا ً وان اهلل م„ا أب„دع ش„يئاً
اال وق„د خ„لق ف„ي ال„عرش ب„مثله ع„لى ال„ظل م„شهودا ً وان م„ن ش„يء اال وق„د ك„ان ف„ي ال„كتاب زوج„ني اث„نني ع„لى
ال„حق ب„ال„حق م„حتوم„ا ً وان„ما ع„ليك ال„حق ال„بالغ ال„ى ال„حق وان اهلل ق„د ك„ان ع„ليك ن„اص„را ً وش„هيدا ً ول„قد ع„رف„وا
ال„„ناس ن„„عمة اهلل ك„„ال„„شمس ف„„ي ن„„قطة ال„„زوال ث„„م ي„„نكرون„„ها ع„„لى ه„„واء ال„„شيطان م„„ا ل„„ي ول„„هؤالء املش„„رك„„ني م„„ن
أه „„ل املش „„رك „„ني ف „„سوف ي „„حكم اهلل ب „„ال „„حق ب „„ينهم وب „„ني ق „„رة ع „„يني ه „„ذا ال „„غالم العج „„مي ال „„حق ع „„ني االن „„سان
وك„„فى ب„„اهلل ال„„عليم ق„„دي„„را ً ان ف„„ي ي„„وم ال„„فصل ي„„وم ي„„بعث اهلل م„„ن ك„„ل ام„„ة ش„„هيدا ً ع„„لى أه„„ل االرض وان ه„„ذا
ال„ذك„ر ل„شاه„د م„ن اهلل ع„لى الخ„لق ع„ما ك„نتم ت„عملون ف„ي س„رائ„رك„م وع„الن„يتكم وان اهلل ه„و ال„حق ق„د ك„ان ب„كل
ش„يء ع„ليما ً ي„وم„ئذ ي„رى املج„رم„ون ش„رك„ائ„هم ال„ذي„ن ي„ ُدع„ون م„ن دون اهلل وي„قول„ون رب„نا ه„ؤالء ش„رك„اؤن„ا ال„ذي„ن
ن„دع„وه„م م„ن دون„ك ف„ارس„ل ع„ليهم ض„عف ال„عذاب ع„ما ي„صدون„نا ع„ن س„بيل اهلل ال„على ه„ذا ال„ذي ق„د ك„ان ع„لى
ال„عرش ع„ند اهلل ال„قدي„م ق„ائ„ما ً مس„تقيما ً ف„اس„تجبنا دع„ائ„هم وق„د ن„زل„نا ع„ليهم ض„عف ال„عذاب وان اهلل ال ي„ظلم
ع„لى ال„ناس ق„طميرا ً ي„ا أي„ها امل„ؤم„نون ان ه„ذا ال„ذك„ر ب„ال„حق ال ي„أم„رك„م اال ب„ال„عدل واالح„سان وال„رج„وع ب„ال„حق
ال„ى ال„رض„وان وه„و ت„اهلل ق„د ان„هاك„م ف„ي ك„ثير م„ن ال„كتاب ع„ن ال„فحشاء وامل„نكر وال„بغي وه„و ال„عليم ب„اهلل رب„كم
ب„„مواق„„ع األم„„ر وال„„نهى ات„„قوا اهلل ف„„ي أم„„ره ف„„ان„„ه ل„„دى اهلل ق„„د ك„„ان ف„„ي ك„„ل األل„„واح ع„„ليما ً ح„„كيما ً واوف„„وا بعه„„د
اهلل ف„ي ذك„ره وال ت„نقضوا آي„ة االح„دي„ة ب„عد ت„وك„يده„ا ف„ان س„ر اهلل ق„د ك„ان ف„ي ح„قه وع„را ً وع„لى ال„حق ع„ظيماً
ول„و ش„اء اهلل ل„جعلكم ح„ول ال„ذك„ر ام„ة واح„دة ول„كن اهلل يُ„ضل م„ن ي„شاء ويه„دى م„ن ي„شاء وه„و ال„حكيم ب„ال„حق
وك„ان اهلل ع„لى ك„ل ش„يء ق„دي„را ً وال تش„تروا عه„د اهلل ب„ثمن اإلش„ارة ال„ى ال„جبت وال„طاغ„وت ف„ان عه„د اهلل ف„ي
ه„ذا ال„باب األك„بر ل„قد ك„ان ف„ي أم ال„كتاب ش„دي„دا ً ت„اهلل م„ا ع„ندك„م ي„نفد وم„ا ع„ند ال„ذك„ر ل„باق ع„ند اهلل وان اهلل
ك„„ان ع„„لى ك„„ل ش„„يء ش„„هيدا وم„„ا م„„ن ن„„فس ق„„د ع„„مل ف„„ي س„„بيل ال„„ذك„„ر ب„„ال„„حق م„„ن ذك„„ر أم أن„„ثى اال وق„„د ك„„تب
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أج„„ره ف„„ي ه„„ذا ال„„كتاب ب„„ال„„حق وق„„د ك„„ان ال„„حكم ف„„ي ذل„„ك ال„„باب م„„قضيا ً وان„„ا ن„„حن ق„„د رف„„عنا درج„„ات األب„„واب
ب„قدرة اهلل األك„بر ب„ال„حق وان ال„ذك„ر ه„ذا ل„هو امل„راد ب„ال„عليم ل„دى ال„حكيم وه„و اهلل ق„د ك„ان ب„ال„حق مح„مودا ً وان
ه„„ذا ال„„ذك„„ر ل„„حق م„„ن ع„„ند اهلل ال„„حق وق„„د ك„„تب اهلل ل„„زائ„„ره زي„„ارت„„نا أه„„ل ال„„بيت ان„„ه ه„„و الح„„ميد وك„„ان اهلل ب„„كل
ش„„يء م„„حيطا ً ه„„ذا ك„„تاب ف„„صلت أم„„ثال„„ه م„„ن ل„„دن ح„„كيم ال„„ذي ق„„د ك„„ان ق„„درت„„ه ع„„لى ال„„عامل„„ني س„„واء وان اهلل ق„„د
ق„„در األم„„ثال ل„„لذي„„ن ال ي„„عرف„„ون ال„„ذك„„ر ب„„ال„„باب ه„„نال„„ك ق„„د خ„„لت ألن„„فسهم ض„„رب „ا ً م„„ن األم„„ثال وان اهلل ق„„د ك„„ان
ع „„لى ك „„ل ش „„يء ش „„هيدا ً ان ال „„ذي „„ن ي „„عملون ال „„سوء ف „„ي س „„بل ال „„باط „„ل ق „„د ق „„درن „„ا ل „„هم ت „„وب „„ة م „„ن ال „„حق ف „„سوف
تج„دون اهلل م„ول„يكم ال„حق غ„فارا ً ك„ري„ما ً ان ه„ذا ل„هو الخ„ط االس„تواء ع„لى س„بل ال„صراط ف„ي خ„يط ال„عدل ق„د
ك„ان م„نصوب„ا ً ان ه„ذا ال„دي„ن م„لة إب„راه„يم ف„ي أم ال„كتاب ق„د ك„ان ب„ال„حق ع„لى ال„حق ح„نيفا وان ال„ذك„ر ب„ال„حق
ل „„على ال „„دي „„ن ال „„قيم م „„ن ح „„ول ال „„نار ق „„د ك „„ان ع „„لى ال „„حق األك „„بر مس „„تقيما ً وان „„ا ن „„حن ق „„د ق „„درن „„ا الس „„بت ل „„لذي „„ن
اخ„„تلفوا ع„„لى ال„„ذك„„ر ف„„سوف ي„„حكم اهلل ب„„ينهم ي„„وم ال„„قيمة ب„„ال„„حق وه„„و اهلل ك„„ان ع„„لى ك„„ل ش„„يء ش„„هيدا ً ي„„ا ق„„رة
ال„عني ادع ال„ى س„بيل اهلل األع„ظم ب„ال„حكمة امل„حضة ودع س„بل االخ„تالف ع„لى خ„ط االس„تواء ب„ال„حق وان اهلل
رب„„ك ه„„و ال„„حق وك„„ان اهلل ب„„امل„„ؤم„„نني ش„„هيدا ً وان„„ا ن„„حن ق„„د ق„„درن„„ا امل„„وع„„ظة للبح„„ري„„ني م„„ن أه„„ل امل„„اء ب„„ال„„حق وق„„د
ح„„كمنا ب„„امل„„جادل„„ة ع„„لى ال„„بري„„ني م„„ن أه„„ل التس„„ليم ب„„ال„„حق ال„„خال„„ص ع„„لى ال„„حق األك„„بر وان ال„„ذك„„ر ك„„ما ي„„شاء
ب „„اذن اهلل ال „„حق ق „„د ك „„ان ب „„ال „„حق م „„أم „„ورا ً ي „„ا ق „„رة ال „„عني ف „„اص „„بر وال ت „„صبر اال ب „„اهلل وال تح „„زن ع „„لى ح „„رك „„ات „„هم
ال„„خبيثة ف„„أن„„ى ان„„ا ال„„حق م„„ن ورائ„„ك امل„„حيط وان اهلل رب„„ك ق„„د ك„„ان ع„„لى ك„„ل ش„„يء ش„„هيدا ً ي„„ا ق„„رة ال„„عني ت„„اهلل
رب„„ك لنج„„زي„„نك ف„„ي اص„„طبارك ب„„اهلل ج„„زاء ح„„سنا وان اهلل رب„„ك ق„„د ك„„ان ع„„لى ك„„ل ش„„يء ش„„هيدا ي„„ا ق„„رة ال„„عني
ت „„اهلل ال „„حق ق „„د ك „„فينا ف „„ي ام „„رك ال „„حق ش „„هادة اهلل وم „„الئ „„كته وأول „„ى ال „„علم م „„ن خ „„لقه وان اهلل ق „„د ك „„ان ب „„عباد
امل„„ؤم„„نني خ„„بيرا ً ي„„ا أه„„ل ال„„عرش اس„„معوا ن„„دائ„„ي م„„ن م„„طلع ال„„شمس وم„„غرب„„ها وال„„نقطة ال„„زوال م„„رك„„زه„„ا والخ„„ط
امل „„بيضة ف „„ي ال „„ليل ال „„سوداء أش „„عتها ان „„ى ان „„ا اهلل ال ال „„ه اال ان „„ا ال „„حي ق „„د ك „„نت ب „„ال „„حق ق „„يوم „ا ً ف „„لما ف „„صلت
امل„„وت ع„„ير األرواح م„„ن أه„„ل ال„„باب ال„„ى أب„„يكم ال„„سيد األك„„بر ي„„قول ال„„حق ب„„ال„„حق ان„„ى ألج„„د ري„„ح ال„„ذك„„ر م„„ن
أفئدتكم وانكم اليوم في ظل العرش لتكونن باذن اهلل العلى مسكونا.
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سورة )العلـم(
بسم اهلل الرحمن الرحيم
ق„„ال„„وا ت„„اهلل ان„„ك ل„„في ض„„الل„„ك ال„„قدي„„م .ط„„يع .اهلل ال„„ذي ال ال„„ه اال ه„„و ال„„حق وه„„و اهلل رب ال„„عامل„„ني ق„„د ك„„ان ع„„لى
ال„حق ب„ال„حق ق„دي„ما ً وان ع„باد اهلل م„ا ق„در اهلل ع„ليهم م„ن ب„عض ش„يء ع„ن ال„شيطان ب„ال„حق س„لطان„ا ً ي„ا أه„ل
االرض أول„م ي„كفيكم ال„رح„من ب„ال„حق ع„لى ال„حق وك„يالً أف„أم„نتم م„ن ال„عذاب األك„بر ان تتخ„ذوا م„ن دون ال„باب
„غترن
ع„„لى ال„„حق ب„„غير ال„„حق وك„„يال أف„„أم„„نتم م„„ن ع„„ذاب اآلخ„„رة او ال„„ري„„ح ال„„عاص„„ف ف„„ي ال„„دن„„يا ات„„قوا اهلل وال ت„ ّ
ب „„أن „„فسكم ف „„ان امل „„وت ل „„حق وال „„ى اهلل م „„ول „„يكم ال „„حق ق „„د ك „„ان ب „„ال „„حق ع „„لى ال „„حق م „„صيرا ً وم „„ن ك „„ان ف „„ي عه „„د
ال„ذك„ر أع„مى ف„هو ف„ي اآلخ„رة أع„مى ع„ن ل„قاء اهلل ال„حق ق„د ك„ان ب„ال„حق مح„روم„ا ً وان„ا ن„حن ن„دع„و ال„ناس ي„وم„ئذ
ب„„إم„„ام„„هم ف„„من ال ن„„ؤت„„يه ك„„تاب„„ه ف„„هو م„„ن ال„„ساب„„قني ف„„ي أم ال„„كتاب ق„„د ك„„ان م„„حسوب „ا ً وم„„ن ن„„ؤت„„يه ك„„تاب ال„„ذك„„ر
ب„„يمينه ف„„أول„„ئك م„„ن أص„„حاب ال„„باب ح„„ول ال„„باب ق„„د ك„„ان„„وا ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق م„„ذك„„ورا ً وأم„„ا م„„ن أوت„„ى ب„„شمال„„ه
ي„دع„ى ث„بورا ً وي„سقى م„ن م„اء ال„زق„وم م„ن اي„دى م„الئ„كة ال„غالظ ف„ي ال„نار م„ن أص„ل ال„نار ب„اذن اهلل ال„على وه„و
اهلل ك„ان ع„لى ك„ل ش„يء ق„دي„را ً ت„اهلل ال„حق م„ا م„ن ن„فس ق„د ت„جاوزت ف„ي ه„ذا ال„غالم غ„ير ح ٍ
„رف م„ن ال„عبودي„ة
اال اهلل ب„„ال„„حق ق„„د ل„„عنه اهلل وامل„„الئ„„كة وأول„„وا ال„„علم م„„ن الخ„„لق ب„„ري„„ئون م„„ن ه„„ذا ال„„نفس وع„„لى ح„„كم ال„„باب ق„„د
ك„ان م„أوي„ه ال„نار ب„ال„حق ع„لى ال„حق م„حتوم„ا ً وان ه„ذا ال„كتاب ت„فسير ع„لى ال„تأوي„ل م„ن ع„ند اهلل ال„حكيم وه„و
اهلل ق„د ك„ان ع„زي„زا ً ق„دي„ما ً ال ي„علم ت„أوي„له اال اهلل وم„ن ش„ئنا ع„لى ال„حق ف„اس„أل„وا ال„ذك„ر ب„ال„حق ت„أوي„له ف„ان اهلل
س„نّة اهلل مل„ن ق„د أرس„لنا م„ن ق„بلك م„ن
ق„د ع„ ّلمه ف„ي ك„ف م„ن ال„تراب ع„لم ال„كتاب ع„لى ال„حق ب„ال„حق ج„ميعا ً ه„ذه ُ „
األب„واب ول„ن تج„د ل„سنتنا ع„لى ال„حق ف„ي ن„فسك ال„حق ب„ال„حق ت„حوي„الً ي„ا ق„رة ال„عني ق„ل ق„د ج„اء ال„حق ح„قا ً م„ن
ع„„ند اهلل ال„„حق وان اهلل ق„„د أزه„„ق ال„„باط„„ل ب„„ال„„عدل وان اهلل ك„„ان ع„„لى ك„„ل ش„„يء ش„„هيدا ً واهلل ق„„د ان„„زل اآلي„„ات
ب„ال„حق ع„لى ال„حق األك„بر ف„ما خ„ط ع„لى امل„ؤم„نني اال ش„فاء وتس„ليما ً وم„ا ق„درن„ا ع„لى املش„رك„ني ف„يها اال ال„نار
ف„ي ٍ
واد ق„د ك„ان ف„ي أم ال„كتاب ح„ميما ً وان„ا ن„حن ق„د ق„درن„ا األع„مال ع„لى األن„فس ل„كل ع„لى ش„كلها وان رب„كم
اهلل ب„ال„حق ق„د ك„ان ع„لى ك„ل ش„يء ش„هيدا ً وان اهلل ق„د ق„در ال„رف„عَ م„ن أم„ره ف„ي ح„ول ال„باب ب„ال„حق وم„ا ي„أت„يكم
ال„رح„من م„ن ع„لم ال„ذك„ر اال ق„ليالً ق„ل ت„اهلل ال„حق ل„و اج„تمعت ال„ثقالن ب„ال„حق ع„لى ان ي„أت„وا ب„مثل ه„ذا ال„كتاب
م„„ن ع„„ند اهلل ل„„ن يس„„تطيعوا ول„„و ك„„نا ن„„رس„„ل ع„„ليهم ب„„مثل أن„„فسهم ل„„كل ش„„يء ق„„د س„ َّ„مى ع„„ليه اس„„م ال„„شيء م„„ن
آالف آالف فس„بحان اهلل ال„حق اف„غير اهلل ي„قدر ان ي„أت„ي ب„مثل ه„ذا ال„فرق„ان ك„ال وب„ال„حق ك„ال وك„ان اهلل ع„لى
ك„ل ش„يء ش„هيدا ً واذا ي„سئلون„ك املش„رك„ون م„ن زخ„رف ال„قول وت„حوي„ل ال„شيء ف„ي ص„ورت„ه ق„ل ان رب„ى ل„و ش„اء
ق„„د ك„„ان ع„„لى ك„„ل ش„„يء ق„„دي„„را ً فه„„ل ان„„ا اال بش„„ر م„„ن ال„„حق ال„„ى الخ„„لق ق„„د ك„„نت ح„„ول القس„„ط ب„„اذن اهلل ب„„اب„„ا
مس„تقيما ً وم„ن يه„دى اهلل ف„هو ال„هادي م„ن ح„ول ال„باب وم„ن ي„ضلل اهلل ف„هو ال„نار م„ن ال„نار ال„ى ال„نار وق„د ك„ان
ف„ي ال„نار واردا ً وب„ئس ال„نار م„ورودا ً اهلل ق„د خ„لق ال„سموات واالرض ب„قدرت„ه وان„زل ال„كتاب ب„ال„حق ف„ي ح„كمته
ول„„كن ال„„ناس ق„„د ك„„ان ف„„ي ح„„كم ال„„كتاب ق„„تورا ً ول„„قد ات„„ينا ال„„ذك„„ر ك„„ل اآلي„„ات ف„„ي ذل„„ك ال„„باب ع„„ن ال„„باب ل„„لكتاب
م„„ن ع„„ند ال„„حق وان„„ى الع„„لم ف„„رع„„ون ال„„باب ان„„ه ق„„د ك„„ان ع„„ن ال„„باب ب„„عيدا ً ي„„ا أه„„ل االرض ات„„قوا اهلل ف„„ي ي„„وم ق„„د
ج„„ئناك„„م ع„„لى ال„„حق ب„„كم ح„„ول ال„„صراط ل„„فيفا ً وق„„ضينا ال„„ى أه„„ل ال„„عماء ل„تُضربُ„ َّن ف„„ي حج„„رات„„كم م„„رت„„ني ح„„ول
االس „„مني ال „„لذي „„ن ق „„د ك „„ان „„ا ع „„لى ال „„حق ب „„ال „„حق ع „„ليا ً ح „„ميدا ً ف „„اذا ج „„اء ال „„وع „„د ب „„عثنا ع „„ليكم ع „„بادا ً ع „„لى ع „„لم
ال„„خاص م„„ن ال„„حق وان وع„„دن„„ا ع„„لى ال„„حق ق„„د ك„„ان ف„„ي أم ال„„كتاب م„„فعوالً وان اهلل ق„„د ق„„در ل„„عبدن„„ا ك„ ّ„رة ع„„لى
„كرة اآلخ„„رة ب„„ال„„عني الح„„دي„„دة ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق م„„شهودا ً وان„„ا ن„„حن
„كرة ف„„سوف ي„„شاه„„دون أم„„ر اهلل ف„„ي ال„ ّ
ال„ ّ
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ب„„اذن اهلل ال„„حق ق„„د ادخ„„لناك„„م ع„„لى املسج„„د ك„„ما أدخ„„لناك„„م أول م„„رة اال ت„„تبروا م„„ا ع„„لو ت„„تبيرا ً وان ال„„نار ع„„لى
ال„„كاف„„ري„„ن ب„„اذن اهلل ال„„على ق„„د ك„„ان ب„„ال„„حق ح„„صيرا ان ه„„ذا ال„„كتاب م„„ن ع„„ند اهلل ب„„ال„„حق األك„„بر ل„„يبلغ ال„„ناس
ال„„ى ذروة ال„„علم ب„„فضل اهلل ال„„على وه„„و اهلل ك„„ان ع„„زي„„زا ً ح„„كيما ً ان ال„„علم ع„„ند اهلل ق„„د ك„„ان ع„„لم ال„„حق وآي„„ات„„ه
„سوي ح„„ول ال„„ذك„„ر مس„„تقيما ً وان ال„„ذي„„ن ي„„كفرون ب„„ال„„ذك„„ر ب„„عد ال„„كتاب ق„„د اع„„تدن„„ا ل„„هم ف„„ي ارض
ع„„لى س„„بيل ال„
ّ
الح„دي„د ب„ال„حق الج„دي„د ن„ارا ً ك„بيرا ً ي„ا أه„ل ال„عماء اس„معوا ن„دائ„ي م„ن ن„قطة ال„ثلج ف„ي ق„طب ج„بل ال„برد ال„تي
ق„د ك„ان„ت ع„لى ال„نار ال„ذي ق„د ك„ان ف„ي ق„لب ال„ذك„ر م„وق„وف„ا ً ق„ل ف„من ب„ورك وم„ن ف„ي ال„نار ان„ه ال ال„ه اال ه„و وه„و
اهلل ك„ان ع„ليا ح„كيما ً ي„ا أي„ها ال„نقطة ال„ثلج ف„ي ق„لبي ق„ل ي„ا أه„ل ال„صبح ات„قوا اهلل وال ت„قول„وا ف„ي ال„ذك„ر ب„أن„ه
ل„„في ظ„„ل ال„„قدي„„م ق„„د ك„„ان م„„وق„„وف„ا ً ت„„اهلل ال„„حق ل„„قد خ„„لقه اهلل ل„„نفسه وارت„„فع ال„„ظل ع„„ن ه„„يكله وه„„و ال„„نور هلل ف„„ي
السموات واالرض األفئدة وما قدر اهلل لنوره في ذلك املقام مثالً على الضرب املضرب مضروبا.
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سورة القتال
بسم اهلل الرحمن الرحيم
ف„لما ان ج„اء ال„بشير أل„قاه ع„لى وج„هه ف„ارت„د ب„صيرا .آمل„ص .ي„ا أي„ها امل„ؤم„نون ان اهلل ق„د ك„تب ع„ليكم ال„قتال
ف„„ي س„„بيل ه„„ذا ال„„ذك„„ر األع„„ظم ب„„ال„„حق ع„„لى األم„„ر ف„„وق األم„„ر وق„„د ك„„ان األم„„ر ف„„ي أم ال„„كتاب ع„„ظيما ي„„ا أي„„ها
ال„ذي„ن آم„نوا اذا ل„قيتم ف„ئة م„ن ال„كفار ث„بّتوا أف„ئدت„كم ع„لى ل„قاء اآلخ„رة ون„عيمها واذك„روا اهلل وات„كلوا ع„ليه وان
اهلل ه„و ال„حق وك„ان اهلل غ„ال„با ع„لى أم„ره ول„كن ال„ناس ال ي„قرؤن م„ن ع„لم ال„كتاب ب„عضا م„ن الح„روف ف„ي ذل„ك
ال„„باب م„„كتوب„„ا ي„„ا أي„„ها امل„„ؤم„„نون ال ت„„كون„„وا ك„„ال„„ذي„„ن خ„„رج„„وا م„„ن دي„„اره„„م ل„„نصرة ال„„حق ف„„اذا ب„„لغوا ال„„ى األم„„ر
ي„ص ّده„م ال„شيطان ع„ن س„بيل اهلل وي„قول„ون ال غ„ال„ب ل„نا ال„يوم ف„لما ي„نظرون ال„ى ال„فئة املش„رك„ة م„نكصا ع„لى
الح „„رب ي „„قول „„ون ع „„لى ال „„حق ان „„ا ق „„د رأي „„نا م „„ن ال „„حق م „„ا ال ت „„رون ان „„ا ن „„خاف اهلل رب ال „„عامل „„ني ع „„ظيما أول „„ئك
ي„„نظرون امل„„لئكة ك„„يف ي„„ضرب„„ون وج„„وه„„هم ب„„ال„„سيف وق„„د ق„„ضيّ األم„„ر وك„„ان األم„„ر ف„„ي ذل„„ك ال„„باب م„„قضيا ان
ث لعه „„ده ب „„عد العه „„د وامل „ ِ
„نق ُ
ض ب „„أم „„ره ب „„عد األخ „„ذ م „„ن أم „„ره وان اهلل ق „„د ك „„ان ع „„ن
ش „ ّ„ر األن „„فس ع „„ند اهلل امل „„ن ِّك ُ
ال„„عامل„„ني غ„„نيا ً م„„ن ش„„اء ب„„شيء ف„„قد ش„„اء ل„„نفسه وان ال„„عزة هلل وألول„„يائ„„ه وق„„د ك„„ان ذل„„ك ال„„حكم ف„„ي أم ال„„كتاب
مكتوبا ً وان كثيرا ً من الناس ما يريدون الحق اال بالخدعة وان حسبك هو اهلل الذي ال إله اال هو وهو الذي
قد أيدك بكلمته وهو اهلل كان عزيزا ً حكيما ً اهلل قد أ ّلف بني املؤمنني لذكره وهؤالء املشركني لن
دي„اره„م ل„نصرة ال„حق ف„اذا ب„لغوا ال„ى األم„ر ي„ص ّده„م ال„شيطان ع„ن س„بيل اهلل وي„قول„ون ال غ„ال„ب ل„نا ال„يوم ف„لما
ي„„نظرون ال„„ى ال„„فئة املش„„رك„„ة م„„نكصا ع„„لى الح„„رب ي„„قول„„ون ع„„لى ال„„حق ان„„ا ق„„د رأي„„نا م„„ن ال„„حق م„„ا ال ت„„رون ان„„ا
ن „„خاف اهلل رب ال „„عامل „„ني ع „„ظيما أول „„ئك ي „„نظرون امل „„لئكة ك „„يف ي „„ضرب „„ون وج „„وه „„هم ب „„ال „„سيف وق „„د ق „„ضيّ األم „„ر
ث لعه„„ده ب„„عد العه„„د وامل„ ِ
„نق ُ
ض ب„„أم„„ره ب„„عد
وك„„ان األم„„ر ف„„ي ذل„„ك ال„„باب م„„قضيا ان ش„ ّ„ر األن„„فس ع„„ند اهلل امل„„ن ِّك ُ
األخ„„ذ م„„ن أم„„ره وان اهلل ق„„د ك„„ان ع„„ن ال„„عامل„„ني غ„„نيا ً م„„ن ش„„اء ب„„شيء ف„„قد ش„„اء ل„„نفسه وان ال„„عزة هلل وألول„„يائ„„ه
وق„د ك„ان ذل„ك ال„حكم ف„ي أم ال„كتاب م„كتوب„ا ً وان ك„ثيرا ً م„ن ال„ناس م„ا ي„ري„دون ال„حق اال ب„الخ„دع„ة وان حس„بك
ه„„و اهلل ال„„ذي ال إل„„ه اال ه„„و وه„„و ال„„ذي ق„„د أي„„دك ب„„كلمته وه„„و اهلل ك„„ان ع„„زي„„زا ً ح„„كيما ً اهلل ق„„د أ ّل„„ف ب„„ني امل„„ؤم„„نني
ل„ذك„ره وه„ؤالء املش„رك„ني ل„ن يس„تطيعوا ب„شيء م„ن األم„ر ان ال„حكم اال هلل ال„حق وه„و اهلل ك„ان ع„زي„زا ً ق„دي„را ً ي„ا
„قوي ق„ليالً ي„ا ق„رة ال„عني ح ِّ„رض
ق„رة ال„عني حس„بك اهلل وم„الئ„كته وم„ن ات„بعك م„ن امل„ؤم„نني األول„ني ع„لى ال„حق ال ّ
امل„„ؤم„„نني ع„„لى ال„„قتال ف„„ي ب„„ني أي„„دي„„نا ف„„ان اهلل ق„„د ض„„من ل„„هم ال„„جنة ب„„ال„„حق وان وع„„د اهلل ق„„د ك„„ان ع„„لى العه„„د
ال„„قوى ف„„ي ذل„„ك ال„„باب م„„فعوالً ي„„ا أي„„ها امل„„ؤم„„نون ل„„م ت„„خاف„„ون م„„ن ال„„قتل ف„„ان اهلل ه„„و ال„„حق م„„عكم أي„„نما ك„„نتم
ف„„ارغ„„بوا ال„„ى ث„„واب اهلل األك„„بر ول„„قاء رب„„كم ال„„حق ف„„ان ال„„دار اآلخ„„رة ع„„ند اهلل رب„„كم ق„„د ك„„ان ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق
األك„بر مح„مودا ً ان ال„ذي„ن آم„نوا وه„اج„روا م„ع ال„ذك„ر وج„اه„دوا ب„أم„وال„هم وأن„فسهم ف„ي س„بيل اهلل ف„أول„ئك ع„لى
العه„„د ال„„قيم م„„ن أص„„حاب ال„„جنة خ„„ال„„دا ً أب„„دا م„„كتوب„„ا وم„„ن امل„„ؤم„„نني ب„„عضهم أول„„ياء ل„„بعض ع„„لى امل„„يثاق ف„„ي
ال„ذك„ر األك„بر ات„قوا اهلل ع„ن ال„نقض ف„ان اهلل ك„ان ع„لى ك„ل ش„يء ش„هيدا ً ه„ذا ك„تاب م„ن اهلل ال„ى ال„ذك„ر ب„ال„حق
أال ت„„قتلوا املش„„رك„„ني ف„„ي أرب„„عة م„„ن األشه„„ر الح„„رام ل„„يعلموا ال„„ناس ح„„رم„„ة ال„„ذك„„ر ب„„ال„„حق ب„„عد ال„„كتاب وان اهلل
ق„د ك„ان ب„امل„ؤم„نني رءوف„ا ً ي„ا أه„ل ال„كتاب ال ت„قتلوا املش„رك„ني ف„ي الشه„ر الح„رام وال ف„ي ال„كعبة ب„يت الح„رام وال
ف „„يما أن „„هاك „„م ال „„ذك „„ر ب „„عد ال „„كتاب الن اهلل ق „„د أراد ال „„عدل ب „„ال „„حق ع „„لى ال „„حق ع „„ليكم وان „„تم ال ت „„ع ّلمن م „„ن ع „„لم
ال„„كتاب م„„ن ب„„عض ال„„شيء ش„„يئا ً ي„„ا أه„„ل االرض ت„„اهلل ال„„حق م„„ا ن„„زل ال„„كتاب اال ب„„ال„„حق لتشه„„دوا ح„„ق ال„„ذك„„ر
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„تنصرنَّ„ ُه ع„„لى األم„„ر ف„„ي ي„„وم الح„„رب واع„„لموا ع„„لى ال„„حق ان اهلل ي„„سئلكم ع„„ن أم„„ره ف„„ي ي„„وم ال„„قيام„„ة
ب„„ال„„ذك„„ر ول„ ُ
ب„ال„حق امل„شهود وان اهلل ق„د ك„ان ع„لى ك„ل ش„يء ش„هيدا ً ي„ا أه„ل ال„ذك„ر ك„ون„وا ب„اهلل م„ؤم„نا وب„قضائ„ه ع„لى ال„حق
راض „„يا ً ف „„ان اهلل ق „„د ق „„در ع „„لى ك „„ل األن „„فس ذُق „ا ً م „„ن امل „„وت وم „„ا ك „„ان ل „„حكم اهلل رب „„كم ال „„حق ب „„ال „„حق م „„ردا ً وان
ال „„ذي „„ن ي „„قات „„لون ف „„ي س „„بيل اهلل ال „„حق ه „„م اح „„ياء ع „„ند اهلل وي „„رزق „„هم اهلل ف „„ي ج „„نة ال „„عدن م „„ن م „„اء الس „„لسال
م„وف„ورا ً ول„هم ف„يها م„ا اش„تهت أن„فسهم ع„لى األم„ر وال ي„نظرون اال ال„ى اهلل رب„هم ال„حق وان„ه ق„د ك„ان ع„لى ك„ل
ش„يء ق„دي„را ً ي„ا أي„ها ال„ذي„ن آم„نوا اذ ي„نادى ال„ذك„ر م„ن ع„ند اهلل ال„حق ل„لقتال ف„كون„وا ح„ول ال„حق ح„ائ„فني وع„لى
ح„كمه م„ن ال„راض„ني ل„تكون„ن ف„ي أم ال„كتاب م„ن أص„حاب ال„باب م„كتوب„ا ً وال ت„ردوا أم„ر اهلل ف„يكم م„ن ع„ندن„ا ف„ان
اهلل ق„د ك„ان ع„لى ك„ل ش„يء ش„هيدا ً ف„ان ل„م ت„جيبوا ذك„رن„ا ف„ان„تظروا اخ„ذن„ا ع„لى ال„حق ف„ان„ا ق„د ك„نّا ع„لى ال„حق
ب„ال„حق ع„لى ك„ل ش„يء ق„دي„را ً ف„سوف نحش„ر امل„عرض„ني ف„ي ي„وم ال„قيام„ة ع„لى ال„صراط ح„ول ال„نار ع„ميان„ا ً ي„ا
أه„ل املش„رق وامل„غرب اخ„رج„وا م„ن دي„ارك„م ل„نصر اهلل ب„ال„حق ف„ان ف„تح اهلل ق„د ك„ان ف„ي أم ال„كتاب ق„ري„با ً وان„ا
ن„„حن ق„„د ج„„علنا ذك„„رن„„ا ع„„ليكم م„„ن أن„„فسنا ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق ول„„يا ً ف„„ارغ„„بوا ال„„ى اهلل ب„„ال„„حق ف„„ان اهلل ك„„ان ب„„ما
ت„„عملون ب„„صيرا ً ي„„ا أي„„ها ال„„ناس ف„„لم ت„„خاف„„ون واهلل ال„„حق م„„ول„„يكم وه„„و م„„عكم أي„„نما ت„„ول„„وا ف„„ثم وج„„ه اهلل وان اهلل
ق„د ك„ان ع„لى ال„عامل„ني م„حيطا ً وان اهلل ق„د ف„ضل امل„جاه„دي„ن ع„لى ال„قاع„دي„ن ب„فضل ال ي„حيط ب„ه س„واه وان اهلل
ق„د ك„ان ب„كل ش„يء ش„هيدا ً ي„ا ع„باد ال„رح„من ف„اخ„شوا م„ن ي„وم ي„نادى ف„يكم ع„بدن„ا ع„لى ال„حق ب„ال„حق هلل ال„حق
ق„رب„ان„ا ً وم„ن ق„تل ف„ي س„بيل اهلل ب„ال„حق ف„قد وق„ع أج„ره ع„لى اهلل وق„د ك„ان ح„كمه ف„ي ك„تاب اهلل م„ن ح„ول ال„باب
م„قضيا ً ي„ا أي„ها امل„ؤم„نون اص„بروا م„ع ج„نود اهلل ف„ي ع„سكر ال„حق ف„ان اهلل ق„د ك„ان م„عكم ع„لى ال„حق ب„ال„حق
„قوي م„„بيناً
ن„„صيرا ً وال ت„„تبعوا أه„„وائ„„كم ب„„عد م„„ا ج„„اءك„„م م„„ن رب„„كم ف„„ي ه„„ذا ال„„كتاب ع„„لى ش„„أن ال„„ذك„„ر ب„„ال„„حق ال„ ّ
ات „„قوا ي „„ا ع „„باد اهلل م „„ن ي „„وم ي „„نادى ف „„يكم ع „„بدن „„ا ع „„لى ك „„لمة ال „„تكبير ب „„ال „„حق ع „„لى ال „„حق ف „„ي ص „„وت م „„ن ال „„حق
ض„„عيفا ً ي„„ا أه„„ل ال„„عال„„ية ق„„وم„„وا ع„„ن م„„قاع„„دك„„م ال„„قدس ف„„ان ال„„ذك„„ر األك„„بر ق„„د أراد امل„„شيء ف„„ي ارض م„„عرف„„تكم
وه„و امل„نادى ع„ن ق„بل اهلل ال„عليّ وه„و اهلل ك„ان ع„زي„زا ً ح„كيما ً ي„ا ع„باد ال„رح„من ان اهلل ق„د أوح„ى ال„يّ ف„ي خ„ط
ال„„بيضاء م„„ن م„„طلع ال„„صبح ان„„ى ان„„ا اهلل ال„„ذي ال ال„„ه اال ان„„ا اس„„معوا ن„„داء ن„„فسي األك„„بر ه„„ذا م„„ن رب„„كم اهلل
م„ول„ى ال„حق ف„ان„ه ق„د ك„ان ب„ال„عامل„ني م„حيطا ً ف„ما م„ن ن„فس ق„د ج„اء ب„ال„قميص املح„مرة م„ن أق„مص ال„باب ع„لى
وج„ه ف„ؤاده اال وق„د ارت„دت ب„اهلل ع„ينيه ع„لى ال„حق ب„ال„حق ب„صيرا ً ه„نال„ك ي„نظر الخ„لق ب„طرف ال„قميص وال ي„شير
ال„„ى اهلل ال„„حق ب„„شيء ف„„حينئذ ق„„د ك„„ان م„„ن أه„„ل ال„„باب ح„„ول ال„„نار م„„كتوب „ا ً وه„„و اهلل ك„„ان ب„„كل ش„„يء ش„„هيداً
وان اهلل قد كان بالعاملني عليما ً.
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
ق„„ال أل„„م اق„„ل ل„„كم ان„„ى اع„„لم م„„ن اهلل م„„ا ال ت„„علمون .امل„„س .ي„„ا أي„„ها ال„„ناس اج„„يبوا داع„„ي اهلل ب„„ال„„حق واج„„معوا
ع „„لى ك „„لمة األك „„بر ح „„ول ال „„ذك „„ر ف „„ان اهلل ق „„د ج „„عله ف „„ي أم ال „„كتاب م „نّا ع „„لى ال „„حق ب „„ال „„حق م „„حتوم „ا ً ف „„اق „„تلوا
املش„رك„ني اال ف„ي أرب„عة م„ن أشه„ر الح„رام ف„اذا انس„لخ األشه„ر امل„علوم„ات ف„اق„تلوا املش„رك„ني ح„يث وج„دت„موه„م
وخ„„ذوه„„م واح„„صروه„„م ع„„لى ال„„حق ف„„سوف تج„„دون أع„„مال„„كم ع„„ند اهلل ك„الً ف„„ي ُم„ ِ
„لك ع„„لى ارض ال„„عدن مح„„موداً
وان ك„ان اح„د م„ن امل„ؤم„نني اس„تجارك ف„أج„ره ح„تى يس„تمع م„ن ك„الم اهلل ف„ي ه„ذا ال„كتاب ف„اذا ق„د ك„ان ح„كمه
ف„„ي أم ال„„كتاب م„„قضيا ً وم„„ا ج„„عل اهلل للمش„„رك„„ني عه„„دا ً ع„„ند ش„„يعتنا ب„„ال„„ورود ال„„ى ال„„بلد الح„„رام أول„„ئك ك„„فار ال
ي„„ؤم„„نون ب„„اهلل وب„„آي„„ات„„ه وه„„و اهلل ك„„ان ع„„لى ك„„ل ش„„يء ش„„هيدا ً ي„„ا أي„„ها ال„„حبيب ح„ ّ„رض امل„„ؤم„„نني ع„„لى ال„„قتال ان
ي„كن م„نكم عش„ر رج„ال ص„اب„رون ي„غلبوا ب„اذن اهلل ال„فا ً وان اهلل ق„د ي„ق ّوي„هم ب„دع„ائ„نا ق„وة ع„لى ال„حق ب„ال„حق م„ن
ل„دى ال„باب ع„ظيما ً أول„ئك ال„ذي„ن ق„د خ„لق اهلل ق„لوب„هم م„ن زب„ر الح„دي„د وم„ا م„ن ن„فس اال وق„د ج„عل اهلل ف„يه ق„وة
م„ن أرب„عني رج„ال ال„ذي„ن ه„م ق„د ك„ان„وا ع„لى االرض ش„جاع„ا ً وع„لى ال„حق ق„وي„ا ً اص„بروا ي„ا أه„ل ال„صبر ف„ان اهلل
„بر ح„„تى ت„„نفقوا أن„„فسكم ألن„„فسنا ف„„ي س„„بيل اهلل
م„„عكم ف„„ي ذل„„ك ال„„باب ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق رق„„يبا ً ل„„ن ت„„نال„„وا ال„ ّ
ال„„على ع„„لى ال„„حق ال„„قوى ان„„فاق „ا ً وال يح„„زن„„كم ال„„شيطان ن„„جوي„„ه ف„„ان اهلل م„„عكم ق„„د س„„د س„„بيله ل„„لذي„„ن ي„„توك„„لون
ع„ليه وان اهلل ق„د ك„ان ب„عباده امل„ؤم„نني ب„صيرا ً ف„ال ي„غرنّ„كم ال„علم ب„اهلل ف„ي ذل„ك ال„كتاب ع„لى غ„ير ال„حق غ„روراً
ف „„اق „„تلوا املش „„رك „„ني ف „„ي س „„بيل اهلل ح „„يث اذن اهلل ل „„كم م „„ن ل „„سان ال „„باب وال ت „„عرض „„وا ع „„ن أم „„ر اهلل ف „„ان „„كم ان
أع „„رض „„تم ال ت „„ملكون ع „„لى ال „„حق ب „„ال „„حق ش „„يئا ً ول „„ن تج „„دوا ف „„ي ي „„وم ال „„قيام „„ة م „„ن دون اهلل ال „„عليّ ع „„لى ال „„حق
ال„وف„يّ ظ„هيرا ً وان اهلل ي„داف„ع ع„ن ال„ذي„ن آم„نوا ك„لمة الش„رك وان اهلل رب„كم ال„رح„من ال ي„حب ك„ل خ„ ّوان ال„ذي ق„د
ك „„ان ف „„ي أم ال „„كتاب ك „„فورا ً وان ال „„ذي „„ن ق „„د خ „„رج „„وا م „„ن دي „„اره „„م ب „„غير اذن اهلل ف „„قد اب „„طل ُوا م „„ن غ „„ير ال „„علم
أع„مال„هم وم„ا ق„رؤا م„ن ع„لم ال„كتاب ح„رف„ا خ„فيفا ً ول„وال دف„ع اهلل ال„ناس ب„عضهم ب„بعض ع„لى ال„حق ب„ال„حق ل„قد
غ„„يرت أن„„فس امل„„ؤم„„نني وال ي„„ذك„„ر اس„„م اهلل ع„„لى ب„„اب ال„„ذك„„ر اح„ ٌد ع„„لى ال„„حق ال„„وف„„ي وه„„و اهلل ك„„ان ب„„عباده ع„„لى
ال„حق خ„بيرا ً وان اهلل ق„د ك„تب ع„ليكم ب„ال„حق ان م„كنتم ع„لى االرض ان ت„قيموا ال„صالة وات„وا ال„زك„وة وت„قات„لوا
م„„ع املش„„رك„„ني ف„„ي س„„بيل اهلل ع„„لى ال„„حق ال„„خال„„ص رغ„„بة ال„„ى دي„„ن اهلل ال„„على وك„„ان اهلل ع„„زي„„زا ً ح„„كيما ً ي„„ا أي„„ها
امل „„ؤم „„نون ج „„اه „„دوا ف „„ي اهلل ح „„ق ج „„هاده وك „„ون „„وا ل „„لدي „„ن ن „„صراء ق „„وام „„ني وان اهلل ق „„د اج „„تباك „„م وه „„و ول „„يكم
واع„„تصموا ب„„حبل اهلل األك„„بر ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق ال„„قوى ج„„ميعا ً وه„„و اهلل ق„„د ك„„ان ع„„زي„„زا ً مح„„مودا ً وان اهلل ق„„د
ق„„در م„„ن امل„„ؤم„„نني رج„„اال ص„„دق„„وا ب„„ما ق„„د عه„„دن„„ا ع„„ليهم ف„„منهم م„„ن ق„„ضى ن„„حبه وم„„نهم م„„ن ي„„نتظر ول„„ن تج„„دوا
ل„„حكم اهلل رب„„ك ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق ت„„بدي„الً وك„„فى اهلل امل„„ؤم„„نني ال„„قتال وك„„ان اهلل ب„„أن„„فسكم ف„„يما اكتس„„بتم ع„„لى
ال„„حق ب„„ال„„حق ع„„ليما ً ون„„صيرا ً وم„„ا ك„„ان مل„„ؤم„„ن وال م„„ؤم„„نة اذا ق„„ضى اهلل أم„„را م„„ن ل„„سان ال„„باب ان ي„„كون ل„„هم
ال„خيرة م„ن أه„وائ„هم وك„ان اهلل ع„زي„زا ً ق„وي„ا ان ال„ذي„ن ي„طيعون اهلل ف„ي ذك„رن„ا وي„خشون اهلل وال ي„خشون أح„دا
اال اهلل ف„كفاه„م اهلل ع„لى ال„حق ب„ال„حق وك„ان اهلل ع„لى ك„ل ش„يء ق„دي„را ً أل„يس اهلل ب„كاف ع„بده وك„فى ب„اهلل ع„لى
„ضطر ع„„لى األم„„ر
ال„„حق ب„„ال„„حق ح„„سيبا ً ي„„ا أي„„ها ال„„ناس ات„„قوا اهلل ف„„ي ي„„وم ي„„نادى ال„„ذك„„ر م„„ن ق„„بل اهلل ف„„يكم م„
ّ
ش„„دي„„دا ً ف„„اج„„تمعوا ع„„ن ال„„رك„„ن وط„„وف„„وا ب„„ال„„بيت م„„وح„„دا ً هلل ال„„على وه„„و اهلل ك„„ان ع„„ليا ك„„بيرا ً وال تح„„رم„„وا أن„„فسكم
ع„ما ق„د ق„در اهلل ل„كم ف„ي أم ال„كتاب ف„ي ه„ذا ال„باب ال„على م„حفوظ„ا ً وال ت„ختاروا ألن„فسكم العج„ل م„ن دون اهلل
ان ك„نتم ت„فعلون ك„ما ق„د ف„علوا م„ن ق„بلكم ف„لن تج„دوا ي„وم ال„قيمة م„ن دون اهلل ال„على ع„لى ال„حق ب„ال„حق ظ„هيراً
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ول „„ن تج „„دوا ف „„ي ي „„وم ال „„غاش „„ية م „„ن دون اهلل ال „„علي ع „„لى ال „„حق ب „„ال „„حق ول „„يا ً واع „„لموا ان اهلل ق „„د ك „„تب ع „„ليكم
ال„„قتال ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق أم„„را ع„„لى األم„„ر ب„„ما ق„„د ق„„در اهلل ف„„ي أم ال„„كتاب ش„„دي„„دا ً وان ال„„ذي„„ن ي„„قات„„لون ف„„ي
س „„بيل اهلل ال ي „„خاف „„ون اال م „„ن اهلل ال „„حق ع „„لى ال „„حق ب „„ال „„حق وك „„ان األم „„ر ف „„ي ش „„أن امل „„ؤم „„نني ع „„ند اهلل ال „„على
م„„قضيا ً وان اهلل ق„„د اش„„ترى م„„ن امل„„ؤم„„نني أن„„فسهم ب„„ان ل„„هم ف„„ي ذل„„ك ال„„باب ن„„فسا ال„„ذي ق„„د ك„„ان ب„„ال„„حق ع„„لى
ال„حق مح„مودا ً وان ال„ذي„ن يس„تشهدون ف„ي س„بيلنا ف„سوف ي„لقون اهلل رب„هم ف„ي ج„نة الخ„لد م„رض„يا ومس„روراً
واذا ن„„ادى امل„„نادى ف„„ي ال„„قتال ف„„أج„„يبوا اهلل وذك„„ره ف„„ان„„ا ن„„حن ن„„ؤي„„دك„„م ب„„نصر ل„„م ت„„روه واس„„رع„„وا ال„„ى رض„„وان
اهلل األك„بر وال ت„سكنوا ف„ي ال„حيوة ال„باط„لة ال„فان„ية ف„ان ه„ذا ال„باب األك„بر ع„ند اهلل ال„حق ق„د ك„ان خ„ير م„آب„ا ي„ا
معش„ر امل„ؤم„نني ف„اسخ„روا ال„بالد وأه„لها ل„دي„ن اهلل ال„خال„ص وال ت„قبلوا م„ن ال„كفار ج„زي„ة ف„ان ال„دي„ن هلل ف„ي أم
ال„كتاب هلل ال„حق ق„د ك„ان ع„لى ال„حق ب„ال„حق م„كتوب„ا ً ي„ا أي„ها امل„ؤم„نون ول„ئن ُم„تُّم ف„ي س„بيل اهلل او ُق„„تلتم ب„اذن
ال„„ذك„„ر إلل„„ى اهلل ب„„ارئ„„كم تحش„„رون وه„„و ال„„غنى ال„„قدي„„ر وك„„ان اهلل ب„„كل ش„„يء ع„„ليما ً ي„„ا أه„„ل االرض ق„„ات„„لوا ف„„ي
س„„بيل ذك„„ر اهلل ال„„على ع„„لى ال„„ذي„„ن ي„„قات„„لون„„كم وال ت„„عرض„„وا ع„„ند ال„„بحبوح„„ة الح„„رب م„„ن ب„„حبوح„„ة ال„„حق وك„„ون„„وا
ل„دي„نه ب„اهلل ال„حق ن„اص„را ً ص„بورا ً ي„ا ق„رة ال„عني ق„ل ل„لمؤم„نني أل„م أوح ال„يكم ف„ي ك„تاب ال„ذك„ر ان„ى ألع„لم م„ن اهلل
في حق الذكر األكبر وكلمتنا ما ال يعلم شيء وان اهلل قد كان على كل شيء قديرا ً.
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سورة الجهاد
بسم اهلل الرحمن الرحيم
ق„„ال„„وا ي„„ا أب„„ان„„ا اس„„تغفر ل„„نا ذن„„وب„„نا ان„„ا ك„„نا خ„„اط„„ئني .امل„„عق .ي„„ا أه„„ل االرض ف„„اس„„تمعوا ن„„دائ„„ي ف„„ال„„حق ب„„ال„„حق
ي„قول ل„و ي„علمون ال„ناس م„ما ق„د اع„د اهلل ل„هم ف„ي س„بيل ه„ذا ال„ذك„ر ل„ن ي„قبلوا ألن„فسهم ارض ال„دن„يا وم„ا ف„يها
ول„„و خ„„لق اهلل ل„„هم س„„بعة آالف ب„„مثلها م„„ن دون أم„„ره اال ان اهلل ل„„هو ال„„حق وم„„ا م„„ن دون„„ه ل„„هو ال„„باط„„ل وان اهلل
ق„د اع„د للمس„تشهدي„ن ف„ي س„بيله ج„نات„ا ع„لى ال„حق ب„ال„حق ك„بيرا ً ال تج„دون ف„يها ذك„را ً اال ذك„ر اهلل ال„خال„ص
ول„„كم ف„„يها أزواج مطه„„رة وم„„ا تش„„تهى أن„„فسكم وم„„ا ال ت„„حيط ب„„ه أوه„„ام„„كم ف„„ضال م„„ن اهلل ع„„ليكم وان ذل„„ك ل„„هو
ال „„فضل ال „„عظيم ف „„ي ك „„تاب اهلل ال „„ذي ق „„د ك „„ان ب „„أي „„دي ال „„ذك „„ر م „„ن م „„داد الح „„مراء م „„كتوب „ا ً ي „„ا أه „„ل ال „„ذك „„ر ان
ت „„طيعوا ال „„ذي „„ن ك „„فروا ي „„ردون „„كم ف „„ي الح „„رب ع „„لى األع „„قاب ه „„نال „„ك ال ت „„لو ُم „„ن اال أن „„فسكم وان اهلل ق „„د ف „„صل
أح„كام„ه ع„ليكم ات„قوا اهلل وك„ون„وا خ„ير أن„صارا هلل ال„فرد مح„مودا ً وان ال„ذي„ن ي„جاه„دون ف„ي س„بيل ال„طاغ„وت م„ا
ق„در اهلل ل„هم ف„ي اآلخ„رة اال م„ن ال„نار ظ„هيرا ً ي„ا ع„باد ال„رح„من أج„يبوا داع„ي اهلل م„ن ل„دى ال„باب ق„ري„با ً وات„قوا
م„ن ي„وم ي„دع„وك„م ب„أن„فسكم وأم„وال„كم ع„لى ال„حق ب„ال„حق وح„يدا ً وان اهلل ق„د ك„ان ع„لى ك„ل ش„يء ق„دي„را ً وه„و اهلل
ك„ان ب„كل ش„يء ع„ليما ً وان اهلل ول„يّ امل„ؤم„نني اف„تبتغون م„ن ع„ند غ„ير اهلل ال„فضل فس„بحان اهلل ال„عظيم ق„ل ان
ال„فضل ف„ي أي„دي„نا ن„ختص ب„ه م„ن ن„شاء ون„نزع ع„من ن„شاء وه„و اهلل ك„ان ع„لى ك„ل ش„يء ق„دي„را ً ي„ا ج„نود ال„حق
اذا وق„„فتم ع„„لى الح„„رب م„„ع املش„„رك„„ني ال ت„„خاف„„وا ع„„ن ك„„ثرت„„هم ف„„ان„„ا ق„„د ك„„تبنا ع„„لى ق„„لوب„„هم ال„„رع„„ب ع„„نكم اق„„تلوا
املش„رك„ني وال ت„ذروا ع„لى االرض ب„ال„حق ع„لى ال„حق م„ن ال„كاف„ري„ن ديّ„ارا ً ح„تى طه„رت االرض وم„ن ع„ليها ل„بقية
اهلل امل„„نتظر واع„„ملوا هلل الح„„ميد ع„„لى س„„بيل ال„„باب مح„„مودا ً ي„„ا أه„„ل االرض ات„„قوا اهلل وال ت„„عرض„„وا ع„„ن ال„„ذك„„ر
ب„„عد غ„„لبة املش„„رك„„ني ع„„ليكم ف„„ان اهلل ق„„د ق„„در ل„„كم ب„„عد ال„„غم ف„„رح„„ة ب„„اق„„ية وال ت„„ظنوا ب„„اهلل ع„„لى غ„„ير ال„„حق ظ„„ن
ال„„جاه„„لية وال ت„„قول„„وا ع„„ند ال„„ذك„„ر فه„„ل ل„„نا م„„ن األم„„ر م„„ن ش„„يء أل„„م ت„„علموا ان األم„„ر ك„„له هلل ل„„وال ت„„قات„„لون ف„„ي
س „„بيل ال „„ذك „„ر ف „„ان „„ا ق „„د ب „„دع „„نا خ „„لقا آخ „„ر ي „„قات „„لون ف „„ي س „„بيل اهلل ال „„حق رج „„اء ال „„ى ث „„واب „„ه واهلل ي „„علم وان „„تم ال
ت„علمون م„ن ع„لم ال„كتاب ش„يئا ق„ليالً ي„ا معش„ر امل„حبني ات„قوا اهلل ف„ي ي„وم ق„د ق„ام ال„ذك„ر ع„لى االل„تقاء الج„معان
وي „„نادى م „„نادي „„ه ب „„ال „„تكبير ي „„ا أه „„ل امل „„شعر اس „„رع „„وا ال „„ى اهلل واق „„تلوا ال „„ذي „„ن ي „„جعلون ال „„كتاب ع „„لى ه „„ياك „„لهم
ف „„ورب „„كم إن „„ي ان „„ا ال „„كتاب ال „„حق وه „„ؤالء املش „„رك „„ون ال ي „„علمون م „„ن ع „„لم ال „„كتاب ب „„عضا م „„ن الح „„رف ق „„ليالً وال
تحس„نب ال„ذي„ن ق„تلوا وم„ات„وا ف„ي س„بيل ال„ذك„ر أم„وات„ا اهلل ال„حق ب„ال„حق ي„قول ه„م أح„ياء ع„ند اهلل وي„رزق„هم اهلل
م„ن ل„دن„ا لح„ما ً ط„ري„ا ً وم„اء م„ن ع„ني ال„كاف„ور ط„هورا ً ان ال„ذي„ن يس„تجيبون ال„ذك„ر م„ن ب„عد ن„دائ„ه وي„نصرون„ه ال„ى
األج„„ل امل„„كتوب أول„„ئك ه„„م أص„„حاب ال„„جنة ف„„يها ع„„لى ح„„كم ال„„كتاب خ„„ال„„دا ً س„„رم„„دا ً أب„„دا ي„„ا أي„„ها امل„„ؤم„„نون ذروا
املش„رك„ني ك„اف„ة وق„ول„وا حس„بنا اهلل ون„عم ال„وك„يل ون„عم ال„ذك„ر أع„ظم ال„نصير ظ„هيرا واذا ق„لت ل„لمؤم„نني ال„قتال
رأي„ت امل„ناف„قني ي„صدون امل„ؤم„نني ع„نك ع„لى غ„ير ال„حق م„ن ظ„ن ال„شيطان ص„دورا ً ف„كيف اذا مس„تهم امل„صيبة
م„ن ع„ند ال„ذك„ر ب„ما ق„دم„ت أي„دي„هم وق„د ج„اؤك ويح„لفون ب„اهلل ال„على م„ا أردن„ا ع„لى ال„حق اال إح„سان„ا وت„وف„يقاً
اهلل ق„د ع„لم م„ا ق„د اخ„فت ق„لوب„هم م„ن ال„نفاق ب„ال„حق واس„تر ب„فضلك ع„لى ال„ناس وان„ذره„م ع„لى ذك„ر اهلل األك„بر
„قوي ب„„ليغا ً ل„„علهم ي„„تذك„„رون ب„„آي„„ات اهلل
وأبش„„ره„„م ب„„االس„„م األع„„ظم وق„„ل ل„„هم ع„„ند وج„„وه„„هم ال„„عدل ع„„لى ال„„حق ال„ ّ
ال„بدي„ع ع„لى ال„حق ال„وف„ي ق„ليالً وان„هم مل„ا ظ„لموا ع„لى أن„فسهم اع„لمهم ب„أن ج„اؤك لتس„تغفر ل„هم ف„ورب„ك م„ا م„ن
ن„فس ق„د ج„ائ„ك ب„ال„صدق وأن„ت تس„تغفر اهلل ل„ه اال ل„وج„دوا اهلل ت„واب„ا وع„لى ال„حق رح„يما ً ف„ال ون„فسك ال ي„ؤم„نون
املش„„رك„„ون ب„„ك ح„„تى ت„„حكم ع„„لى أن„„فسهم ب„„حكم ال„„كتاب ه„„نال„„ك ال يج„„دون ألن„„فسهم ظ„„هيرا ً م„„ن دون التس„„ليم
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تس„ليما ً وان„ا ن„حن مل„ا ك„تبنا ع„لى امل„ؤم„نني ان اق„تلوا أن„فسكم ف„ي س„بيل ه„ذا ال„ذك„ر األك„بر هلل رب„كم ال„حق م„ا
ف„علوه اال ق„ليل م„ن ال„ساب„قني ال„م ت„علموا ان اهلل ق„د ج„عل ال„فضل ف„ي ه„ذا ال„صراط وان„ا ن„قدر م„ن ل„دن„ه ع„لى
امل„„ؤم„„نني اج„„را ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق ع„„ظيما ً ي„„ا أه„„ل االرض ات„„قوا اهلل رب„„كم وات„„بعوا ن„„ور اهلل ال„„ذي ق„„د ان„„زل اهلل
م „„عي ب „„ال „„حق ف „„ان „„ه ال „„صراط ل „„دى ال „„رح „„من وق „„د ك „„ان ف „„ي ن „„قطة ال „„نار مس „„تقيما ً وان ال „„ذي „„ن ي „„تبعون ذك „„ر اهلل
األك„بر ف„أول„ئك ه„م أص„حاب ال„جنة ف„ي أم ال„كتاب م„ع ال„نبيني وال„صدي„قني والشه„داء وال„صال„حني ون„عم ال„ثواب
ع„ند اهلل ون„عم امل„قام م„رت„فعا ً ذل„ك ف„ضل اهلل األك„بر ل„لذي„ن ي„ري„دون اهلل وأول„يائ„ه ب„ال„حق ع„لى ال„حق األك„بر وك„فى
ب„„اهلل ب„„عباده امل„„ؤم„„نني ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق ع„„ليما ً ي„„ا أه„„ل االرض م„„ا ك„„تب اهلل ل„„نفس م„„ن م„„صيبة اال ب„„ما ق„„دم„„ت
أي „„دي „„ه ب „„ال „„بعد ع „„ن ال „„ذك „„ر واس „„ئلوا اهلل ب „„ال „„ذك „„ر ل „„تكون „„وا م „„ع امل „„ؤم „„نني ف „„ي س „„بيل اهلل ال „„على ش „„هيدا ً ان ال „„ذي „„ن
ي„قات„لون ف„ي س„بيل ال„ذك„ر ب„ال„حق ف„يُقتلون او ي„غلبون ف„ان„ا ن„حن ب„ال„حق ن„ؤت„يهم ب„اذن اهلل ي„وم ال„قيمة أج„را م„ن
ل„دى ال„ذك„ر ع„لى ال„حق ب„ال„حق ع„ظيما ً وم„ا ك„تب اهلل ال„قتال ع„لى املس„تضعفني م„ن ال„رج„ال وال ال„ول„دان وال ع„لى
„ص ّماء وان اهلل ق „„د أراد اليس „„ر ع „„ليكم ف „„ارغ „„بوا ال „„ى ال „„حق
ال „„نساء وال ع „„لى امل „„رض „„ى وال ع „„لى ال „„عمياء وال ال „ ُ
واش„تروا ال„جنة ب„ال„قتل ف„ي س„بيل ال„ذك„ر وك„ون„وا ب„اهلل الح„ميد راض„يا وص„بورا ً وان ال„ذي„ن ي„قات„لون ف„ي س„بيلك
ه„م األول„ياء ح„قا ف„ي ك„تاب اهلل وأم„ا ال„ذي„ن ي„قات„لون ف„ي س„بيل ال„طاغ„وت ف„أول„ئك ه„م أه„ل ال„نار ف„اق„تلوا ح„زب
ال„شيطان ف„ان ك„يد ال„شيطان ق„د ك„ان ف„ي ح„كم ال„كتاب ض„عيفا ً ي„ا أه„ل االرض ات„قوا اهلل وال تش„ ّددوا ال„ذك„ر
ف„„ي ب„„حبوح„„ة الح„„رب ع„„لى ال„„ذك„„ر ال„„قليل ف„„ان م„„تاع ال„„دن„„يا ق„„ليل وان اهلل ك„„تب ع„„ليكم ف„„ي اآلخ„„رة ح„„سن امل„„آب
وه „„و اهلل ك „„ان ع „„لى ك „„ل ش „„يء ق „„دي „„را ً ف „„قات „„ل ف „„ي س „„بيل اهلل ف „„ان اهلل ق „„د ف „„رض ع „„لى أه „„ل املش „„رق وامل „„غرب
ن„صرت„ك ح„تى طه„رت ال„بالد وم„ن ع„ليها وان اهلل رب„كم ال„رح„من ك„ان ع„لى ك„ل ش„يء ش„هيدا ً ي„ا ق„رة ال„عني ان ل„م
ي„نصروك ب„عض م„ن ال„كفار ال تح„زن ف„ان„ي ق„د ك„نت م„عك ع„لى ال„حق ب„ال„حق ش„هيدا ً وان اهلل ق„د اع„د ل„لكاف„ري„ن
ح ّ„ر الح„دي„د وب„أس ال„تنكيل ش„دي„دا ً ي„ا أه„ل االرض ان ك„ان„ت ل„كم ال„دار اآلخ„رة خ„ال„صة م„ن دون أه„ل ال„ذك„ر
ف„„ارغ„„بوا ال„„ى اهلل ان ك„„نتم م„„طمئنني ب„„أن„„فسكم ب„„ال„„شهادة ل„„دى ال„„ذك„„ر وك„„ون„„وا ب„„اهلل ال„„على راض„„يا ً وم„„شهودا ً ي„„ا
أه„„ل االرض ال تش„„رك„„وا ب„„اهلل ب„„شيء واس„„لموا وج„„وه„„كم هلل ال„„ذي ال ال„„ه اال ه„„و ف„„ان ال„„ذي„„ن ي„„قتلون ف„„ي س„„بيل
اهلل ع„„لى اذن ال„„ذك„„ر ف„„هم م„„حسنون ع„„لى ال„„باب وان ل„„هم أج„„ره„„م ع„„ند رب„„هم وال ح„„زن ألن„„فسهم وم„„ا ق„„در اهلل
ع„„ليهم ف„„ي ي„„وم ال„„قيمة ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق خ„„وف„ا ً وف„„ى ذل„„ك ال„„باب ه„„م ق„„د ك„„ان„„وا ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق مح„„مودا ً ي„„ا
أه „„ل ق „„لزم الح „„مراء امل „„واج امل „„تالط „„م خ „„ذوا س „ ّكان ال „„سفن ب „„أي „„دي اهلل ال „„حق ف „„ان ال „„ذك „„ر ق „„د أراد ان ي „„لحقكم
ب„„كلمة ال„„عدل ب„„اذن„„نا وه„„و ال„„نار ال„„ذي ق„„د ك„„ان ف„„ي ق„„طب امل„„اء م„„أم„„ورا ي„„ا بح„„ر اهلل األك„„بر وم„„ن ع„„ليها اس„„معوا
ن„„دائ„„ي ع„„ن ك„„ل ال„„جهات ف„„ي م„„رك„„ز امل„„اء وام„„حوا ال„„جهات ب„„نفي اإلش„„ارات ف„„ان اهلل ق„„د أوح„„ى ال „يّ ف„„ي ذل„„ك
النقطة البيضاء انى انا اهلل ال اله اال انا وانى قد كنت بالحق معبودا ً.
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ق„ال س„وف اس„تغفر ل„كم رب„ى ان„ه ه„و ال„غفور ال„رح„يم .آمل„ر .ي„ا أه„ل االرض ال ت„قول„وا مل„ن ي„قتل ف„ي س„بيل ذك„ر
اهلل ال„على ب„أن„هم ك„ان„وا ع„لى غ„ير ال„حق أم„وات„ا ً ف„ورب„كم ان„هم األح„ياء ل„دي„نا وان„ا ل„نوف„ينّهم أج„ره„م أح„سن م„ما
ك„„ان„„وا ي„„عملون األح„„ياء ف„„ي دي„„ن اهلل ال„„حق مخ„„لصا ً ق„„وي„ا ً وان„„ا ن„„حن ق„„د أن„„زل„„نا ع„„ليك ش„„هادت„„هم ق„„ل ان„„ا هلل وان„„ا
إل„يه راج„عون أول„ئك ع„ليهم ص„لوات م„ن رب„هم وم„غفرة ورض„وان م„ن اهلل األك„بر وان اهلل ق„د ك„تب أس„مائ„هم ف„ي
ال„لوح ال„حفيظ ب„أي„دي„ه م„كنون„ا ً مخ„زون„ا ً ف„ي ح„ول ال„باب مس„تورا ً ي„ا أي„ها امل„ؤم„نون أن„يبوا ال„ى ذك„ر اهلل ف„يكم الن
اهلل ض„„من ال„„غفران ف„„ي ه„„ذا ال„„باب وان اهلل ق„„د ك„„ان ب„„كل ش„„يء ش„„هيدا ً وال تح„„رم„„وا أن„„فسكم م„„ما ق„„د ق„„در اهلل
ل„„كم ف„„ي ال„„كتاب ال„„ى اج„„ل م„„سمى ف„„اذا ج„„اء وع„„د اهلل ال ت„„قدرون ألن„„فسكم م„„ن ال„„خير ب„„عض م„„ن ال„„شيء وق„„د
ك„„ان ال„„حكم ف„„ي أم ال„„كتاب م„„ن اذن ال„„باب م„„قضيا ً وان ه„„ذي„„ن ال„„فرق„„ان„„ني ل„„و ك„„ان„„ا م„„ن ع„„ند غ„„ير اهلل ل„„وج„„دوا
ف„„يهما ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق اخ„„تالف „ا ً ك„„ثيرا ً وان اهلل ق„„د أم„„ر ب„„ال„„عدل واالح„„سان وان ال ت„„أك„„لوا أم„„وال ال„„ناس اال
ب„امل„يزان ف„ان ذل„ك ح„كم ق„د ك„ان ف„ي أم ال„كتاب م„قضيا ً وان اهلل ق„د ك„ان ب„امل„جاه„دي„ن ح„بيبا ً وه„و اهلل ك„ان ع„لى
ك „„ل ش „„يء ق „„دي „„را ً وه „„و اهلل ك „„ان م „„ع امل „„ؤم „„نني رق „„يبا ً وه „„و اهلل ك „„ان ب „„كل ش „„يء م „„حيطا وان اهلل ق „„د ك „„ان ع „„ند
ال„عامل„ني غ„نيا ً وه„و اهلل ك„ان ب„كل ش„يء ع„ليما ً وان ع„ذاب اهلل ق„د ك„ان ل„لقاع„دي„ن ع„ظيما ً وان اهلل ق„د ك„تب ال„جنة
ل „„عبده ع „„لى ال „„حق ب „„ال „„حق وان ال „„حكم ف „„ي أم ال „„كتاب ق „„د ك „„ان ب „„ال „„حق م „„قضيا ً ي „„ا ق „„رة ال „„عني ق „„ل ع „„لى ال „„سيد
ال„عزي„ز الحس„ني ال„علوي ال ت„خف ف„ان„ك ق„د ك„نت ل„دى ال„باب ب„ال„حق م„شهودا ً اق„تلوا املش„رك„ني ح„يث وج„دت„موه„م
اال ع„„ند املسج„„د الح„„رام وح„„رم ائ„„متكم ال„„حق وان اج„„ترح„„وا ع„„لى اهلل ب„„قتلكم ف„„اق„„تلوه„„م ف„„ان ذل„„ك ج„„زاؤه„„م م„„ن
ع„„ند اهلل رب„„هم ب„„ما ق„„د ك„„ان„„وا ب„„آي„„ات اهلل ال„„على م„„ن غ„„ير ال„„حق ك„„فورا ً وال„„فتنة اش„„د م„„ن ال„„قتل ع„„ند رب„„ك ف„„اق„„تلوا
املش„رك„ني ح„تى ال ت„كون ف„تنة وي„كون ال„دي„ن ك„له ف„ي ه„ذا ال„باب هلل ال„على خ„ال„صا ً ون„قيا ً وان„فقوا ف„ي س„بيل اهلل
أم„وال„كم واح„سنوا ف„ان اهلل ق„د ك„ان م„ع امل„تقني رق„يبا ً وم„ا ت„فعلون م„ن خ„ير اال وق„د وج„دت„موه م„ن ع„ند اهلل ف„ي
أم ال „„كتاب م „„كتوب „ا ً وان اهلل ق „„د ك „„تب ع „„ليكم ال „„قتال ف „„ي دي „„نه مخ „„لصا ً هلل ع „„لى ال „„حق ب „„ال „„حق ال „„قوى ق „„وي „ا ً أم
حس„„بتم ان ت„„دخ„„لوا ال„„جنة ب„„عد اع„„راض„„كم ع„„ن ال„„قتل ف„„ورب„„كم ل„„ن ي„„دخ„„ل ال„„جنة اال م„„ن ك„„ان ف„„ي العه„„د ل„„ذك„„رن„„ا
س „„اب „„قا ً وق „„د ك „„ان ال „„حكم ف „„ي أم ال „„كتاب م „„قضيا ً واذا ن „„ادى امل „„نادى ف „„يكم ال „„ى ال „„قتال ف „„اس „„رع „„وا ال „„ى ال „„جنة
ف„ان„ها وأه„لها ملش„تاق„ون ألن„فسكم ف„سوف تج„دون ف„ي ال„فردوس م„لك اهلل خ„ال„دا ً دائ„ما ً ع„ظيما ً ي„ا أي„ها امل„ؤم„نون
ان „„تم ال ت „„علمون ف „„ي ال „„دن „„يا م „„قام „„ات „„كم ال „„تي ق „„د ق „„در اهلل ل „„كم ف „„ي ال „„جنة الخ „„لد ف „„ورب „„كم اهلل ان اهلل ق „„د اع „„د
للمخ„لصني م„نكم روح„ا ً ع„لى ال„حق ك„بيرا ً ي„ا أه„ل االرض ف„أرك„بوا ع„لى ال„خيل امل„سوم„ة وع„لى ال„دواب وام„شوا
ال„ى ع„سكر ال„حق وك„م م„ن ف„ئة ق„ليلة غ„لبت ف„ئة ك„ثيرة ب„اذن اهلل وع„لى اهلل ف„ليتوك„ل امل„ؤم„نون وه„و اهلل ك„ان ع„لى
ك„„ل ش„„يء ق„„دي„„را ً وارغ„„بوا ي„„ا أه„„ل ب„„الد ال„„فارس ال„„ى ذك„„ر اهلل ال„„حق واس„„تبشروا أن„„فسنا ألن„„فسكم ب„„ال„„جنة م„„ن
ق„„بل ان ي„„أت„„ي ي„„وم ال ب„„يع ف„„يه وال خ„„لة وال ش„„فاع„„ة ول„„قد ك„„ان ال„„نار ف„„ي ذل„„ك ال„„يوم ع„„لى ال„„ظامل„„ني م„„حيطا ً اهلل ال
ال„ه اال ه„و ال„حي ال„قيوم ل„يس ك„مثله ش„يء وه„و اهلل ق„د ك„ان ب„ال„حق م„عبودا ً ال ت„أخ„ذه س„نة وال ن„وم وال ال„ه اال
ه„و وه„و اهلل ك„ان ب„كل ش„يء ع„ليما ً وان„ا ن„حن ن„شفع ي„وم ال„قيمة ب„اذن اهلل مل„ن ق„د شه„د ب„ني أي„دي ذك„رن„ا ه„ذا
وق„د ك„ان م„ن خ„لفائ„ه ع„لى االرض وال ي„حيطون ب„شيء م„ن ع„لمنا اال مل„ن ش„ئنا ك„ما ش„اء اهلل ف„ي ع„بده وذك„ره
وس„ع ن„فسه ال„سموات واالرض وال ي„ؤده ح„فظهما وه„و ال„على ف„ي ك„تاب اهلل ب„ال„حق وه„و اهلل ك„ان ع„ليا ً ع„ظيماً
ال إك„راه ف„ي ذل„ك ال„دي„ن ال„ق ّيم ق„د م„لئت اآلف„اق واألن„فس ب„رش„ده ف„من ي„كفر ب„ال„طاغ„وت وي„ؤم„ن ب„ذك„رن„ا ه„ذا ف„قد
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آم„ن ب„اهلل وب„آي„ات„ه وق„د اس„تمسك ب„ال„عروة ال„وث„قى ال ان„فصام ل„ها وه„و اهلل ك„ان س„ميعا ع„ليما ً وان„ا ق„د ج„علناك
ول„„ى امل„„ؤم„„نني لتخ„„رج„„هم م„„ن ارض ال„„كفر ال„„ى والي„„تنا وان ال„„ذي„„ن ك„„فروا ب„„عبدن„„ا ف„„قد ج„„عل اهلل ول„„يهم ال„„شيطان
وه „„م ق „„د ك „„ان „„وا م „„ن أه „„ل ال „„نار ك „„ما ق „„د خ „„لقوا ل „„لنار ال „„ى ال „„نار ب „„دي „„عا ً وان „„ا ن „„حن ق „„د ف „„ضلناك ع „„لى ك „„ثير م „„ن
ال„عباد ب„اذن اهلل األك„بر ف„قات„ل ف„ي س„بيل اهلل ال„حق وان„ا ق„د ص„دق„ناك ب„اذن اهلل ف„ي أف„عال„ك ال„حق ول„و ك„شف
اهلل ال„غطاء ع„ن ال„كل م„ا ي„زي„د ع„لى ن„صيبك ف„ي اهلل ب„ذرة م„ن ش„يء وه„و اهلل ك„ان ع„ليك ش„هيدا ً ي„ا ق„رة ال„عني
ك„بر ع„لى ن„فسك وق„ل ل„لمؤم„نني طه„روا ث„ياب„كم ألن„فسكم ال„ى ي„وم الح„رب ف„ان اج„ل اهلل آلت وه„و اهلل ك„ان ع„لى
ك„„ل ش„„يء ق„„دي„„را ً ق„„ل اذا ن„„قر ف„„ي ال„„ناق„„ور ف„„ذل„„ك ي„„وم الخ„„روج وق„„د ك„„ان ف„„ي أم ال„„كتاب ذل„„ك ال„„يوم ب„„ال„„حق ع„„لى
ال„„حق م„„شهودا ً وان ذل„„ك ي„„وم ق„„د ك„„ان ع„„لى امل„„ؤم„„نني ب„„ال„„حق ي„„سيرا ً وان ذل„„ك ي„„وم ق„„د ك„„ان ع„„لى املش„„رك„„ني ع„„لى
غ„ير ال„حق ع„سيرا ً ق„ل ان„تظروا ع„ذاب اهلل األك„بر ف„ي ي„وم ال„فصل ف„ان ل„كم ال„نار ك„لها ع„لى ال„حق ب„ال„حق وق„د
اع„د اهلل ع„ليها ال„باب ب„ال„حق ع„لى ال„حق ت„سعة وعش„را ي„ا م„لئكة ال„نار ذوق„وا ع„لى ه„ؤالء املش„رك„ني ث„مرة ال„نار
م„„ن الشج„„رة ال„„نار وم„„ا ق„„در اهلل ل„„هم ف„„يها ن„„جاة وال خ„„روج„„ا ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق دائ„„ما ً أب„„دا وان ل„„ك ج„„نودا ً م„„ن
املالئكة بالحق وان الحق حول الحرب قد كان بالحق على الحق شهيدا ً.
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ف„„لما دخ„„لوا ع„„لى ي„„وس„„ف ءاوى إل„„يه أب„„وي„„ه وق„„ال ادخ„„لوا م„„صر إن ش„„اء اهلل آم„„نني .العه„„ل .ي„„ا أي„„ها امل„„ؤم„„نون
اسج„دوا رب„كم ال„ذي ال إل„ه إال ه„و وأدخ„لوا الس„لم ك„اف„ة وات„كلوا ع„لى اهلل ف„إن ال„ذك„ر ل„حق وه„و اهلل ك„ان ع„لى
ك„„ل ش„„يء رق„„يبا ي„„ا أي„„ها امل„„ؤم„„نون طه„„روا م„„ن األرض امل„„قدس„„ة خ„„بائ„„ثها ف„„إن„„ها ق„„د ك„„ان„„ت خ„„ال„„صة هلل م„„ن دون
ال„ناس واق„تلوا املش„رك„ني ح„يث وج„دت„موه„م ب„اذن ال„ذك„ر وال تتخ„ذوا م„ن ه„ؤالء املش„رك„ني ول„يا ألن„فسكم ألن اهلل
ق„„د ش„„اء ل„„هم ب„„كفره„„م ض„„ل ال„„تهم وم„„ن ي„„ضلل اهلل م„„ن ي„„وم ق„„د ق„„ام ال„„ذك„„ر ب„„ال„„تكبير ف„„ي ب„„حبوح„„ة الح„„رب ع„„ند
ال„تقاء املج„معني اال تح„زن„وا وابش„روا ب„ال„جنة ف„ال ت„عرض„وا ع„ن اهلل ال„حق ف„ان اهلل ق„د ك„تب ع„لى امل„عرض„ني ف„ي
ال „„قيمة ن „„ارا ً ك „„بيرا ً ق „„د اش „„تعلت م „„ن أن „„فسهم واح „„اط „„ت ب „„هم ول „„ن يج „„دوا ال „„يوم ألن „„فسهم م „„ن دون اهلل ال „„على
ظ„هيرا ً ي„ا أه„ل االرض ل„م ت„ظنون مل„ن أل„قى ال„يكم الس„الم م„ن ل„دى ال„ذك„ر ب„أن„ه م„ا ك„ان م„ؤم„نا وان اهلل ق„د ج„عل
أل„سن امل„ؤم„نني م„رآت„ا ً ألف„ئدت„هم وان اهلل رب„كم ال„حق ق„د ك„ان ب„ما ي„عمل ال„ظامل„ون خ„بيرا ً وان اهلل م„ا ك„تب ع„لى
امل„جاه„د ب„مثل ال„قاع„د وق„د ف„ضل اهلل امل„جاه„دي„ن ع„لى ال„قاع„دي„ن ب„فضل ال ي„علم اح„د اال اهلل وان ف„ضل رب„كم
ال„رح„من ق„د ك„ان ف„ي ك„تاب اهلل ال„على ع„ظيما ً ي„ا أه„ل االرض ال ي„غرن„كم ال„شيطان ب„ال„قعود ع„ن ال„صعود ال„ى
اهلل رب„„كم امل„„عبود ف„„ان م„„تاع ال„„دن„„يا ب„„اط„„لة وألج„„ر اآلخ„„رة ع„„ند اهلل ق„„د ك„„ان ف„„ي أم ال„„كتاب ك„„بيرا ً وم„„ن أراد ان
يخ„رج م„ن ب„يته م„هاج„را ال„ى ال„ذك„ر هلل وح„ده ف„ان„ا ت„اهلل ال„حق ن„كتب ل„ه اج„ر اآلخ„رة وان اهلل ق„د ك„ان ع„لى ك„ل
ش„يء ق„دي„را ً ي„ا أه„ل االرض ح„اف„ظوا ع„لى ال„صلوة ال„وس„طى م„ع ال„ذك„ر األك„بر ف„ان ال„ذك„ر ي„نهيكم ع„ن ال„جبت
وال„طاغ„وت وي„دع„وك„م ال„ى اهلل ال„حق وه„و ال„على وه„و اهلل ق„د ك„ان ع„لى ك„ل ش„يء ش„هيدا ي„ا أي„ها امل„ؤم„نون اذا
ج„ائ„كم ال„كتاب م„ن ع„ند ال„ذك„ر ف„ان„قطعوا ال„ى اهلل ال„حق واش„تروا األس„لحة ألن„فسكم ل„يوم الج„مع ف„ان ال„قتال
ع„لى امل„ؤم„نني ق„د ك„ان ب„اذن اهلل ف„ي ك„تاب„ه األك„بر ه„ذا ع„لى ال„حق ب„ال„حق م„وق„وف„ا ً ي„ا أي„ها ال„ذي„ن آم„نوا م„ن ي„رت„د
م „„نكم ع „„ن ه „„ذا ال „„ذك „„ر األك „„بر ف „„سوف ي „„أت „„ي اهلل بخ „„لق ي „„حبون „„ه ك „„حب اهلل ال „„حق أع „„زة ع „„لى امل „„ؤم „„نني ال „„ذي „„ن
ي „„جاه „„دون ف „„ي س „„بيل اهلل ع „„لى خ „„ط االس „„تواء وال ي „„خاف „„ون ب „„ال „„حق م „„ن ش „„يء ع „„لى ال „„حق ب „„ال „„حق ش „„يئا ذل „„ك
ف „„ضل اهلل األك „„بر ي „„ؤت „„يه م „„ن ي „„شاء وه „„و اهلل ك „„ان ع „„لى ك „„ل ش „„يء ش „„هيدا ً ي „„ا أه „„ل االرض اذا ن „„ادى امل „„نادى
ل„لصلوة م„ع ال„ذك„ر ف„ارغ„بوا ال„ى اهلل ال„حق ف„ان اهلل ق„د اع„د للمخ„لصني م„نكم م„ن األج„ر م„ا ال ح„د ل„ه ل„دي„ه وان
اهلل ق„„د زاد مل„„ن ي„„شاء م„„ن ف„„ضله وه„„و اهلل ك„„ان ع„„لى ك„„ل ش„„يء ق„„دي„„را ً ي„„ا م„„أل األن„„وار ف„„ارغ„„بوا ال„„ى ال„„رض„„وان
األك„بر وارض„وا ع„لى ال„قتل ف„ي س„بيل ال„ذك„ر ح„تى تج„دوا م„ول„يكم ال„حق ص„ادق„ا ً ف„ي ال„وع„د وع„لى ال„حق ب„ال„حق
ك„„ري„„ما ً ي„„ا أه„„ل االرض ف„„اق„„تلوا املش„„رك„„ني ب„„حكم ال„„كتاب ب„„عد اذن ال„„باب ف„„سوف ي„„حكم اهلل ب„„ينكم وب„„ني ال„„ذك„„ر
ف„ي ص„عيد املحش„ر ع„لى القس„ط م„قضيا ً ف„بعزت„ى وج„الل„ي م„ا م„ن ن„فس ق„د ق„تل ف„ي س„بيله اال وق„د وق„ع أج„ره
ع„لى ال„كتاب ع„لى ال„حق ب„ال„حق مس„تورا ً وان„ى ال أض„يع أج„ر امل„جاه„دي„ن ف„ي س„بيل ال„حق وان„ى ق„د أغ„رس„ت
در الح„„مراء يس„„بحون اهلل ف„„ي ال„„ليل وال„„نهار وان
ب„„أي„„دي أش„„جارا ع„„لى ه„„يئة ال„„بهاء وع„„لى األوراق أط„„يار م„„ن ّ
اهلل ق„„د ك„„ان ب„„كل ش„„يء ع„„ليما ً وان ك„„ثيرا ً م„„ن أه„„ل ال„„كتاب ي„„جادل„„ون„„ك ب„„عد اآلي„„ات ك„„أن„„هم ي„„ساق„„ون ال„„ى ال„„نار
ف„„اع„„رض ع„„نهم وات„„كل ع„„لى اهلل رب„„ك ان„„ه ق„„د ك„„ان ب„„كل ش„„يء ع„„ليما ً أراد اهلل ب„„ال„„ذك„„ر ان ي„„حقق ال„„حق وي„„بطل
ال„باط„ل وان اهلل ه„و ال„حق وك„ان اهلل ب„عباده امل„ؤم„نني خ„بيرا ً ي„ا أي„ها امل„ؤم„نون ال تس„تغيثون ف„ي ارض الح„رب
ب „„شيء وات „„كلوا ع „„لى اهلل ف „„ان اهلل ق „„د ك „„تب ع „„لى ن „„فسه ب „„ال „„حق ن „„صرت „„كم وأم „„ر اهلل ب „„ال „„حق م „„ن امل „„الئ „„كة آالف „„ا
ب„ال„نزول ل„نصرت„كم ق„ول„وا ان ال„نصر ك„له ب„يد اهلل وه„و اهلل ك„ان ع„لى ك„ل ش„يء ق„دي„را ً وان„ا ن„حن ق„د ان„زل„نا ع„ليكم
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م„„ن ال„„سماء م„„اء ط„„هورا ً ل„„تذه„„بوا ع„„ن ن„„فوس„„كم أه„„واء ال„„شيطان ولتش„„رب„„وا ب„„ذك„„ر ال„„شهيد األك„„بر ه„„ذا ش„„راب„„ا
ب „„اردا ً ه „„نيئا ً وان „„ا ن „„حن ن „„أم „„ر امل „„الئ „„كة ب „„ان أل „„قوا ال „„رع „„ب ف „„ي ق „„لوب املش „„رك „„ني واث „„بتوا امل „„ؤم „„نني ع „„لى ال „„صراط
ال„„خال„„ص ب„„الخ„„ط ال„„واق„„ف م„„ن األل„„ف ال„„قائ„„م مس„„تقيما ً ي„„ا م„„الئ„„كة اهلل ف„„اض„„رب„„وا ع„„لى أع„„ناق ه„„ؤالء املش„„رك„„ني
ب„„اذن اهلل ألن„„هم ق„„د ش„„اق„„وا ال„„ذك„„ر ب„„ال„„كذب وأول„„ئك ه„„م أص„„حاب ال„„نار ق„„د ك„„ان„„وا ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق م„„كتوب„„ا ي„„ا
أي„ها امل„ؤم„نون اذا ل„قيتم املش„رك„ني ف„ي ارض الح„رب ف„ال ت„ول„وه„م األدب„ار وم„ن ي„ول„هم ع„لى غ„ير ال„حق ف„قد ب„اء
ب„غضب م„ن اهلل وق„د ك„ان م„أوي„ه ج„هنم وب„ئس ال„نار م„صيرا ً وم„ا أردت اذ أردت ول„كن اهلل ق„د أراد ق„ل ل„لمؤم„نني
ان„تم ال ت„قات„لون املش„رك„ني ول„كن اهلل ق„د ق„تلهم ب„قدرت„ه وه„و اهلل ك„ان ب„كل ش„يء م„حيطا ً ي„ا م„ال األن„وار اس„معوا
ن „„داء اهلل م „„ن ح „„ول ال „„عرش ان „„ى ان „„ا اهلل ال „„ذي ال ال „„ه اال ه „„و ف „„ما م „„ن ن „„فس ق „„د ق „„تلت ف „„ي س „„بيل ه „„ذا ال „„نفس
األك„بر اال ن„كتب ل„ه ق„تل األن„فس ف„ي س„بيل اهلل ال„حق ع„لى ال„حق ب„ال„حق ج„ميعا ً ف„ارغ„بوا ال„ى ث„واب اهلل األك„بر
وأط„„يعوا ال„„ذك„„ر ل„„دى ال„„تكبير وان اهلل رب„„كم ال„„رح„„من ك„„ان ب„„كل ش„„يء ع„„ليما ً ان ش„„ر ال„„دواب ع„„ند اهلل ف„„ي أم
ال„كتاب ال„صم ال„بكم ال„ذي اذا س„مع ه„ذه اآلي„ات ل„م ي„تعقل وي„ظن ب„ال„ذك„ر األك„بر ك„ذب„ا ً ع„لى غ„ير ال„حق غ„روراً
ي„„ا م„„ال امل„„ؤم„„نني أج„„يبوا اهلل ف„„ي ن„„داء ال„„ذك„„ر م„„ن ع„„ندي ف„„ان اهلل ي„„حول ب„„ني امل„„رء ون„„فسه وان اهلل ق„„د ك„„ان ع„„لى
ك„„ل ش„„يء رق„„يبا ي„„ا أه„„ل االرض ال ت„„خون„„وا اهلل وال„„ذك„„ر ف„„ان„„كم اذا ف„„علتم ل„„تخون„„وا أن„„فسكم وان اهلل ه„„و ال„„غنى
ذو ال „„رح „„مة وم „„ا األم „„وال وال األوالد ف „„يكم اال ف „„تنة ألن „„فسكم ف „„ات „„قوا اهلل ف „„ان الحش „„ر ال „„ى اهلل ال „„على ق „„د ك „„ان
ع„لى ال„حق ب„ال„حق م„كتوب„ا ً ي„ا أه„ل ال„نعيم اس„معوا م„ن ه„ذه ال„ورق„ة امل„خضرة امل„نبتة م„ن الشج„رة اإلل„هية الخ„لد
ف„ي ص„در ال„ذك„ر ه„ذا ع„لى اس„م اهلل األك„بر ان„ى ان„ا اهلل ال ال„ه اال ان„ا ال„على وان„ى ق„د ك„نت ب„ال„عامل„ني ع„ليما ً ي„ا
أه „„ل امل „„قام ادخ „„لوا م „„صر االح „„دي „„ة ان ش „„اء اهلل ف „„ان ي „„وس „„ف ع „„لى ع „„رش ال „„فؤاد ق „„د ك „„ان ب „„ال „„حق ع „„لى ال „„حق
مس„توي„ا مس„تورا ً وف„ى ق„طب ال„نار ق„د ك„ان م„شهودا ً ال„هم رب„نا ان أب„ى ق„د م„ات ب„ال„حق ول„م ي„رن„ي ع„لى ال„كلمة
األك„بر ف„إل„هم ُه ي„ا م„والي ام„رى ف„ي م„قعده م„ع م„الئ„كة ال„عرش وث„بته ع„لى ال„كلمة األك„بر ب„جودك واك„تب اس„مه
م„ع ال„ذي„ن ق„د ك„ان„وا ف„ي قس„طاس ال„ذك„ر م„ن ح„ول ال„باب مح„مودا ً واك„تب ال„لهم ع„ليه وع„لى أم„ي م„ا أن„ت أه„له
ان„ك أه„ل ال„جود ب„ال„حق وان„ك ق„د ك„نت ع„لى ك„ل ش„يء ق„دي„را ً ي„ا ق„رة ال„عني ق„ل ع„لى أب„وي„ك ب„اذن اهلل وع„لى أه„ل
ال„باب ادخ„لوا ارض امل„صر ان ش„اء اهلل ب„ال„حق ل„تكون„ن ع„ن ال„نار ب„ال„حق م„أم„ون„ا وه„و اهلل ك„ان ع„لى ك„ل ش„يء
شهيدا ً.
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سورة العبادة
بسم اهلل الرحمن الرحيم
ورف„„ع أب„„وي„„ه ع„„لى ال„„عرش وخ„ ّ„روا ل„„ه سج„„دا ً وق„„ال ي„„ا أب„„ت ه„„ذا ت„„أوي„„ل رؤي„„اى م„„ن ق„„بل ق„„د ج„„علها رب„„ى ح„„قا وق„„د
أح„„سن ب„„ي اذ اخ„„رج„„نى م„„ن ال„„سجن وج„„اء ب„„كم م„„ن ال„„بدو م„„ن ب„„عد ان ن„„زغ ال„„شيطان ب„„يني وب„„ني اخ„„وت„„ى ان
رب„ى ل„طيف مل„ا ي„شاء ان„ه ه„و ال„عليم ال„حكيم .ال„م .اهلل ال„ذي ال ال„ه اال ه„و وه„و اهلل ك„ان ب„كل ش„يء م„حيطا ي„ا
ق„رة ال„عني ف„اذا ي„مكرك ال„ذي„ن أش„رك„وا ب„اهلل ف„ي أم„رك ف„اع„رض ع„نهم ف„ان„ا ق„د ح„كمنا ي„وم الحش„ر ب„ال„نار األك„بر
وان اهلل ق„„د ك„„ان ع„„لى ك„„ل ش„„يء ش„„هيدا ً ف„„سوف ي„„قول املش„„رك„„ون ال„„لهم ان ك„„ان ه„„ذا ال„„ذك„„ر ل„„حق م„„ن ع„„ندك
ف„„ان„„زل ع„„لينا م„„ن ال„„سماء ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق ع„„ذاب„ا ً ح„„تى ن„„شاه„„ده ق„„د ل„„عنهم اهلل ب„„كفره„„م أل„„م ي„„علموا م„„ا ك„„ان
اهلل ل„„يعذب„„هم وان ال„„صراط األك„„بر ف„„يهم والح„„ني م„„ا ه„„م يس„„تغفرون ال„„ى اهلل وان اهلل ق„„د ك„„ان ع„„لى ك„„ل ش„„يء
ق„„دي„„را وان ال„„ذي„„ن ه„„اج„„روا م„„ع ال„„ذك„„ر ل„„لجهاد األك„„بر ق„„د ق„„در اهلل ل„„هم م„„ول„„يهم ال„„حق م„„تاع ال„„حسن م„„ن ال„„دن„„يا
وألج „„ر اآلخ „„رة ع „„ند اهلل ال „„كبير ف „„ي أم ال „„كتاب ب „„ال „„حق ع „„لى ال „„حق ق „„د ك „„ان ف „„ي ه „„ذا ال „„باب م „„حفوظ „„ا ي „„ا أي „„ها
امل„„ؤم„„نون ق„„ات„„لوا املش„„رك„„ني ك„„اف„„ة ب„„عد اذن ال„„ذك„„ر ح„„تى ي„„كون ال„„دي„„ن ك„„له هلل وح„„ده وان ان„„تهوا ف„„ان اهلل رب„„كم
ال„„حق ق„„د ك„„ان ب„„ما ي„„عملون خ„„بيرا ً ي„„ا أي„„ها ال„„ذي„„ن آم„„نوا اذا ل„„قيتم ف„„ئة م„„ن ال„„كفار ث„„بتوا أف„„ئدت„„كم ب„„لقاء اآلخ„„رة
ون „„عيمها واذك „„روا اهلل وات „„كلوا ع „„ليه وان اهلل ه „„و ال „„حق ق „„د ك „„ان غ „„ال „„با ً ع „„لى أم „„ره ول „„كن ال „„ناس ال ي „„قرون م „„ن
ال„كتاب ب„عضا م„ن الح„روف م„كتوب„ا وأط„يعوا ال„ذك„ر ف„ي األم„ر وال ت„نازع„وا ف„ي أم„ر ل„دى ط„لعته ل„يذه„ب ال„ري„ح
م„„ن أن„„فسكم واص„„بروا ف„„ان اهلل ه„„و ال„„حق وك„„ان اهلل م„„ع ال„„صاب„„ري„„ن رق„„يبا ً ي„„ا أي„„ها امل„„ؤم„„نون ال ت„„كون„„وا ك„„ال„„ذي„„ن
خ„„رج„„وا م„„ن دي„„اره„„م ل„„نصرة ال„„حق ف„„اذا ب„„لغوا ي„„صده„„م ال„„شيطان ع„„ن س„„بيل اهلل وي„„قول„„ون ال غ„„ال„„ب ل„„نا ال„„يوم
ف„لما ي„نظرون ال„ى ال„فئة املش„رك„ة م„نكصا ً ع„لى الح„رب ي„قول„ون ع„لى ال„حق ان„ا ن„حن ق„د ن„رى ال„حق م„ا ال ت„رون
ان„„ا ن„„خاف اهلل رب ال„„عامل„„ني ك„„ثيرا ً أول„„ئك ي„„نظرون ال„„ى امل„„لئكة ك„„يف ي„„ضرب„„ون وج„„وه„„هم ب„„ال„„سيف ق„„ضى األم„„ر
وق„د ك„ان األم„ر ف„ي أم ال„كتاب م„قضيا ً وان„ا ال ن„غير ع„لى ق„وم ب„شيء م„ن ال„نعمة اال وق„د س„بقت األن„فس م„نهم
ب„ال„تغيير آلالئ„نا ف„ذوق„وا ع„ذاب ال„سعير ان رب„كم اهلل ال„حق ق„د ك„ان ق„وي„ا ً ش„دي„دا ً ف„سوف اه„لكنا ال„ظامل„ني ب„مثل
آل ف„رع„ون ب„ال„عدل ع„لى اش„د ال„عذاب وب„أس ال„تنكيل ك„بيرا ان ش„ر األن„فس ع„ند اهلل امل„ن ّكث بعه„ده ب„عد العه„د
وامل„„نتقض الم„„ره ب„„عد األخ„„ذ م„„ن أم„„ره وان اهلل ق„„د ك„„ان ع„„ن ال„„عامل„„ني غ„„نيا ً م„„ن ش„„اء ب„„شيء ف„„قد ش„„اء ب„„ال„„حق
ل„نفسه وان ال„عزة هلل وألول„يائ„ه ق„د ك„ان ب„ال„حق ع„لى ال„حق ف„ي أم ال„كتاب م„كتوب„ا وال تح„زن ب„ظن امل„كذب„ني ف„ي
م„„حضرك وات„„كل ع„„لى اهلل ان„„ه ه„„و ال„„سميع وه„„و اهلل ك„„ان ع„„زي„„زا ً ع„„ليما ً ي„„ا أه„„ل االرض م„„ا ت„„نفقون م„„ن ش„„يء
ف„„ي س„„بيل اهلل ال„„حق اال وق„„د وج„„دت„„موه ع„„لى أي„„دي ال„„حفّاظ م„„حفوظ„ا ً وان ك„„ثيرا ً م„„ن ال„„ناس م„„ا ي„„ري„„دون ال„„حق
اال ب„„الخ„„دع„„ة ف„„ان حس„„بك ه„„و اهلل ال„„ذي ال ال„„ه اال ه„„و وه„„و ال„„ذي ق„„د أي„„دك ب„„كلمته وه„„و اهلل ك„„ان ع„„زي„„زا ً ح„„كيماً
اهلل ق„د أ ّل„ف ب„ني امل„ؤم„نني ل„ذك„رك وه„ؤالء ل„ن يس„تطيعوا ب„شيء م„ن األم„ر ان ال„حكم اال هلل ال„حق وه„و اهلل ك„ان
ع„„زي„„زا ً ح„„كيما ً ي„„ا ق„„رة ال„„عني حس„„بك اهلل وم„„الئ„„كته وم„„ن ات„„بعك م„„ن امل„„ؤم„„نني ق„„ليال ح„„رض امل„„ؤم„„نني ع„„لى ال„„قتال
ف„„ي ب„„ني اي„„دي„„ك ف„„ان اهلل ق„„د ض„„من ل„„هم ال„„جنة ب„„ال„„حق وان وع„„د اهلل ق„„د ك„„ان ع„„لى العه„„د األك„„بر ف„„ي أم ال„„كتاب
م„„فعوال ي„„ا أي„„ها امل„„ؤم„„نون ل„„م ت„„خاف„„ون م„„ن ال„„قتل ف„„ان اهلل ه„„و ال„„حق م„„عكم أي„„نما ك„„نتم ف„„ارغ„„بوا ال„„ى ث„„واب اهلل
األك„„بر ول„„قاء رب„„كم ال„„حق ف„„ان دار اآلخ„„رة ق„„د ك„„ان ع„„ند اهلل رب„„كم ال„„رح„„من مح„„مودا ً ان ال„„ذي„„ن ام„„نوا وه„„اج„„روا
م„„ع ال„„ذك„„ر وج„„اه„„دوا ب„„أم„„وال„„هم وأن„„فسهم ف„„ي س„„بيل اهلل ف„„أول„„ئك ه„„م ق„„د ك„„ان„„وا ع„„لى العه„„د األك„„بر وأص„„حاب
ال„„جنة خ„„ال„„دا أب„„دا ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق م„„كتوب„ا ً وم„„ن امل„„ؤم„„نني ب„„عضهم أول„„ياء ل„„بعض ع„„لى م„„يثاق ال„„ذك„„ر وات„„قوا
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اهلل ع„لى ال„نقض ف„ان اهلل ق„د ك„ان ع„لى ك„ل ش„يء ش„هيدا ً وان اهلل ق„د ك„تب ل„لمؤم„نني امل„هاج„ري„ن م„غفرة ال„ذك„ر
وال„„رض„„وان األع„„ظم ب„„حكم ال„„كتاب م„„قضيا ً وان„„ا ن„„حن ق„„د ق„„درن„„ا ل„„ألرح„„ام ب„„عضها ع„„لى ب„„عض ح„„ق م„„ن ب„„عض
ع„„ما ق„„در اهلل ف„„ي أم ال„„كتاب مس„„طورا ً ه„„ذا ك„„تاب م„„ن اهلل ال„„ى ال„„ذك„„ر ب„„ال„„حق اال ت„„قتلوا املش„„رك„„ني ف„„ي أرب„„عة
أشه„ر ل„يعلم ال„ناس ح„رم„ة ال„ذك„ر ب„عد ال„كتاب وان اهلل ك„ان ب„امل„ؤم„نني رؤف„ا ً ي„ا أه„ل ال„كتاب ال ت„قتلوا املش„رك„ني
ف„„ي الشه„„ر الح„„رام وال ف„„ي ال„„كعبة ب„„يت الح„„رام وال ف„„يما ان„„هيكم ال„„ذك„„ر ب„„عد ال„„كتاب وان اهلل ق„„د أراد ال„„عدل
ب„„ال„„حق ع„„ليكم وان„„تم ال ت„„علمون م„„ن ع„„لم ال„„كتاب ش„„يئا ً ق„„ليالً ي„„ا أي„„ها امل„„ؤم„„نون م„„ا ن„„زل اهلل آي„„ة ف„„ي ال„„كتاب وال
ف„„ي اآلف„„اق اال ل„„يعلموا ب„„ال„„حق ان ال„„ذك„„ر ل„„حق م„„ن ع„„ند اهلل وه„„و اهلل ق„„د ك„„ان ب„„كل ش„„يء ع„„ليما ً ي„„ا أه„„ل ال„„ذك„„ر
ك„„ون„„وا هلل م„„ؤم„„نا وب„„قضائ„„ه ع„„لى ال„„حق راض„„يا ً ف„„ان اهلل ق„„د ق„„در ل„„كل ن„„فس ذ ّق„ا ً م„„ن امل„„وت وم„„ا ك„„ان ل„„حكم اهلل
ال „„حق ع „„لى ال „„حق ب „„ال „„حق م „„ر ّدا ً ي „„ا أه „„ل االرض ف „„ورب „„كم ال „„حق ال „„ذي ال ال „„ه اال ه „„و م „„ا اب „„قى اهلل ل „„نفس ب „„عد
ال„„ذك„„ر ح„„جة ف„„كون„„وا ب„„اهلل الح„„ميد ع„„لى ال„„حق ال„„وف„„ي ص„„بورا ً ي„„ا أي„„ها امل„„ؤم„„نون ان ان„„تم ف„„ي دع„„وي„„كم ل„„لفرج
األك„بر ع„لى ال„حق مس„تقيمون ف„ات„بعوا ه„ذا ال„ذك„ر األك„بر ب„ال„حق ف„ان ال„ناص„ر ف„ي ام„ره ك„ال„ناص„ر ف„ي ام„رى
وان اهلل ق „„د ك „„ان ب „„كل ش „„يء خ „„بيرا ً ي „„ا أي „„ها امل „„ؤم „„نون اذا اذن ال „„ذك „„ر ال „„حق ب „„ال „„حق ف „„ارغ „„بوا ال „„ي ي „„وم ال „„حج
األك„„بر وال ت„„عرض„„وا ب„„شيء م„„ن أم„„ر ال„„حق ف„„ان اهلل وم„„لئكته ورس„„له ب„„ري„„ئون ع„„ن امل„„عرض„„ني وان اهلل ه„„و ال„„حق
وان ال „„ذك „„ر ل „„عليّ ه „„ذا وه „„و ال „„حق ع „„لى ال „„صراط ال „„قيم ق „„د ك „„ان م „„عروف „ا ً وم „„ا ق „„در اهلل للمش „„رك „„ني عه „„دا ً ب „„عد
ال„كتاب وان اهلل ال ي„ظلم ع„لى ال„ناس ب„شيء ف„اذا انس„لخ األشه„ر الح„رم ف„اق„تلوا املش„رك„ني ع„لى ال„دي„ن ال„قيم
وال ت„تبعوا خ„طوات ال„شيطان ف„ان اهلل ق„د اع„د ف„ي ال„قيمة ب„ال„حق ل„لمعرض„ني ن„ارا ً ك„بيرا ً ان ه„ؤالء األن„فس اذا
ت„„اب„„وا وان„„اب„„وا ال„„ى ال„„ذك„„ر وأق„„ام„„وا ال„„صلوة ون„„صروا ال„„حق ب„„أم„„وال„„هم وأن„„فسهم ف„„سوف ي„„غفر اهلل ل„„هم وان اهلل
ك„„ان ع„„لى ك„„ل ش„„يء رق„„يبا ً وم„„ا أراد للمش„„رك„„ني ان ي„„عمروا م„„ساج„„د ال„„ذك„„ر وان اهلل ل„„غنى ع„„ن ال„„عامل„„ني ج„„ميعاً
وان ن„„حن ن„„كتب ل„„لمؤم„„نني ان ي„„عمروا م„„ساج„„د اهلل ب„„ال„„نصرة ع„„لى ال„„ذك„„ر اف„„من ي„„نصر ال„„ذك„„ر ك„„من ي„„عمر ب„„يتاً
ع„لى ال„حق ك„ال ث„م ك„ال م„ن ي„نصر ال„ذك„ر ك„من ام„ن ب„اهلل وال„يوم اآلخ„ر وه„و ف„ي اآلخ„رة ع„لى ال„رف„رف ال„خضراء
ق„„د ك„„ان ب„„ال„„حق س„„اك„„نا م„„حبوب „ا ً ي„„ا ق„„رة ال„„عني ق„„ل ب„„اذن„„نا وال ت„„خف ف„„ان ك„„لمتك ل„„دى اهلل ال„„على ق„„د ك„„ان ع„„لى
ال„„حق ب„„ال„„حق ال„„على ك„„بيرا ً ي„„ا أه„„ل ال„„صحو ان„„ظروا ال „يّ ف„„ي ل„„جة امل„„حو ان اهلل ق„„د أوح„„ى ال „يّ ان„„ي ان„„ا اهلل
ال„ذي ال ال„ه اال ان„ا ف„لما ق„د رف„عت أب„وي„ك ع„لى ال„عرش ق„د ق„لت ل„هما خ ّ„روا ع„لى ال„باب سج„دا ً مح„مودا ً ألن„ه ق„د
ك „„ان ف „„ي أم ال „„كتاب م „„ن أول ال „„ساج „„دي „„ن ع „„ند اهلل ال „„على م „„كتوب „„ا ي „„ا ق „„رة ال „„عني ق „„ل ألب „„وي „„ك األول „„ني ال „„نيري „„ن
ال „„نوري „„ن ف „„ي الس „„ر ف „„ي اآلخ „„ري „„ن م „„ن الس „„طري „„ن األول „„ني ف „„ي االس „„مني ي „„ا أب „„تاه ه „„ذه س „„ر ال „„تأؤي „„ل م „„ن رؤي „„ا
البش„„ر ف„„ي رؤي„„اي ال„„حق وق„„د ج„„علها رب„„ى ح„„قا وق„„د أح„„سن اهلل ل„„شيعتى اذ أخ„„رج„„هم م„„ن ال„„سجن ب„„عد أف„„ول
ال „„قمر وم „„ن ب „„عد ان ن „„زغ ال „„شيطان ب „„يني وب „„ينهم م „„ن دون اإلش „„ارة ال „„ى االرض امل „„قدس „„ة ه „„يهنا الح „„مد هلل
الذي قد ارفع عنهم الحزن بقدرته كما يشاء ملا يشاء انه هو العليم وهو اهلل كان عزيزا ً حكيما ً.
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سورة القتال
بسم اهلل الرحمن الرحيم
رب ق„د ات„يتنى م„ن امل„لك وع„لمتني م„ن ت„أوي„ل األح„ادي„ث ف„اط„ر ال„سموات واالرض ان„ت ول„يّ ف„ي ال„دن„يا واآلخ„رة
ت„وف„ني مس„لما وال„حقني ب„ال„صال„حني .ك„هيعص .ي„ا أه„ل ال„ذك„ر ج„اه„دوا ف„ي س„بيل اهلل األع„ظم ه„ذا ال„ذك„ر هلل
ال„„حق ف„„ان اهلل ق„„د اع„„د ل„„لمجاه„„دي„„ن م„„نكم درج„„ات م„„ن ال„„رح„„مة وان ف„„ضل اهلل ع„„ن امل„„جاه„„دي„„ن ق„„د ك„„ان ف„„ي أم
ال„„كتاب ك„„ثيرا ً ي„„ا أي„„ها امل„„ؤم„„نون أف„„تحبون ال„„نساء واألوالد واألم„„وال م„„ن دون ال„„قتل ف„„ي س„„بيل ال„„ذك„„ر اال ان
ذك „„ر اهلل ل „„حق وان ال „„دن „„يا م „„ؤت „„فكة وم „„ا ق „„در اهلل ل „„ها ب „„قاء ع „„لى ال „„حق دائ „„ما أب „„دا وان ال „„دار اآلخ „„رة ل „„لذي „„ن
ي„„ري„„دون اهلل وأول„„يائ„„ه ب„„اق„„ية ب„„بقاء ال„„رح„„من وان ه„„ذا ال„„فضل ف„„ضل اهلل األك„„بر ال„„ذي ق„„د ك„„ان ف„„ي أم ال„„كتاب
ع„„ظيما ً ول„„قد ن„„صرك„„م اهلل ف„„ي ك„„ثير م„„ن ال„„فنت ث„„م ق„„د ان„„زل اهلل س„„كينة ال„„ذك„„ر ع„„لى ق„„لوب„„كم ل„„تكون„„ن ب„„اهلل ال„„على
ف„„ي ح„„ول„„ي م„„ن ال„„باب ش„„كورا ي„„ا أه„„ل االي„„مان ت„„اهلل ال„„حق ان„„ما املش„„رك„„ون ن„„جس ف„„ال ت„„اذن„„وه„„م ب„„ال„„ورود ع„„لى
املسج„د الح„رام وال ع„لى ال„بيت الح„رام اال ان ي„ؤم„نوا ب„اهلل ال„ذي ال ال„ه اال ه„و وات„بعوا س„بيل ال„حق ب„ال„حق ف„ي
ال „„قول ه „„نال „„ك ق „„د ح „„ل ال „„دخ „„ول ع „„ليهم ب „„اذن اهلل وان اهلل ق „„د ك „„ان ع „„لى ك „„ل ش „„يء ح „„سيبا ً ف „„قات „„لوا ال „„ذي „„ن ال
ي „„ؤم „„نون ب „„اهلل وال ب „„أول „„يائ „„ه وال يح „ ّ„رم „„ون م „„ا ح „„رم اهلل وأول „„يائ „„ه ف „„أول „„ئك ه „„م ع „„لى ح „„د الش „„رك ق „„د ك „„ان „„وا ف „„ي أم
ال„كتاب م„كتوب„ا ً وان ك„ثيرا م„ن ال„ناس ل„يأك„لون أم„وال امل„ؤم„نني ب„ال„باط„ل وي„كنزون ال„ذه„ب وال„فضة ألن„فسهم م„ن
دون ن„„فس ال„„ذك„„ر ف„„ي س„„بيل الح„„رب ف„„أول„„ئك ه„„م ب„„ال„„حق ق„„د ك„„ان„„وا م„„ن أه„„ل ال„„تاب„„وت م„„كتوب „ا ً ان ع„„دة ال„„شهور
ع„ند اهلل ف„ي ك„تاب اهلل اث„نى عش„ر شه„را ً وق„در اهلل م„نها أرب„عة أشه„ر الح„رم شه„ر املح„رم ل„نفسك ع„لى ال„حق
ب„ال„حق م„كنون„ا ً مخ„زون„ا ً وع„لى ح„كم اهلل ح„كم شه„ر اهلل ال„على ق„د ك„ان ب„ال„حق م„قضيا ً ي„ا أي„ها امل„ؤم„نون ق„ات„لوا
املش„„رك„„ني ك„„اف„„ة ك„„ما ي„„ردون ال„„ذك„„ر ك„„اف„„ة وط„„يبوا االرض ل„„لحجة وات„„قوا اهلل ف„„ان ال„„ذك„„ر ق„„د ك„„ان م„„ع امل„„ؤم„„نني
ح„سيبا ً واذا ق„لت ل„لمؤم„نني ان„فروا ف„ي س„بيل اهلل ال„خال„ص أث„قال„هم االرض ب„زي„نتها اف„ترض„ون ب„ال„حيوة ال„دن„يا
م„ن ال„ذك„ر األك„بر م„ال„كم ال ت„تدب„رون ال„فرق„ان ع„لى ال„حق ب„ال„حق ت„نزي„الً وان اهلل ق„د أي„د ب„ذك„ره ع„لى م„ن ي„شاء
م„ن ع„باده وان ال„ثان„ي م„ن االث„نني ق„د ك„ان ك„اف„را ف„ي ال„نار وق„د ج„عل اهلل ال„كلمة ال„خبيثة ال„سفلى وك„لمة اهلل
ه„„ي ال„„عليا وان اهلل ق„„د ك„„ان ع„„لى ال„„حق غ„„ال„„با ع„„لى ام„„ره وان اهلل ق„„د ك„„ان ب„„كل ش„„يء ع„„ليما ي„„ا أي„„ها امل„„ؤم„„نون
ت„اهلل ال„حق ل„و ت„علمون م„ا اع„لم ف„ي ح„ق ه„ذا ال„ذك„ر ل„ن ت„دب„روا م„ن ال„قتل ف„ي ب„ني أي„دي„ه ب„ال„حق اال ان م„لك اهلل
ف„ي اآلخ„رة ع„ند اهلل ق„د ك„ان ع„لى ال„حق ب„ال„حق ك„بيرا ً واذا يس„تأذن„ك امل„ؤم„نون ع„لى ال„قعود ف„قل ان عه„دي ع„ند
اهلل ل„„حق وه„„و اهلل ك„„ان ع„„ليما ً ع„„ظيما ً ي„„ا أي„„ها امل„„ؤم„„نون ال تنس„„بوا ال„„فعل ال„„ى اهلل وال ال„„ى أن„„فسكم ف„„ان امل„„لك
م„تفردة ف„ي أي„دي„ه ب„ال„حق ق„ول„وا ل„ن ي„صيبنا اال م„ا ك„تب اهلل ل„نا ب„ال„حق ف„هو م„ول„ينا وه„و اهلل ق„د ك„ان ع„لى ك„ل
ش„„يء رق„„يبا وان ه„„ذا إلح„„دى ال„„حسنيني ف„„ي أم ال„„كتاب ق„„د ك„„ان ح„„ول ال„„ناس مس„„طورا ي„„ا أي„„ها امل„„ؤم„„نون ل„„و
ت„نفقوا خ„زائ„ن االرض ف„ي س„بيل اهلل م„ن دون عه„د ال„ذك„ر ل„ن ي„قبل اهلل ل„كم م„ن ش„يء وان„تم ف„ي ي„وم ال„فصل
ع„لى ال„نار ق„د ك„نتم واردا ً وب„ئس ال„نار م„ورودا ً وال ت„عجبوا ع„ن ك„ثرة األم„وال واألوالد ف„ي املش„رك„ني ف„ان اهلل ق„د
أراد ان ن„„عذب„„هم ف„„ي ال„„حيوة ال„„دن„„يا وف„„ى اآلخ„„رة وق„„د اع„„د اهلل ل„„هم ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق ع„„ذاب „ا ً ع„„ظيما ً ق„„د ف„„رح
املش„رك„ون ب„أم„وال„هم ع„لى خ„الف ذك„ر اهلل األك„بر ف„ي أن„فسهم وك„ره„وا ان ي„جاه„دوا ف„ي س„بيل ال„ذك„ر ب„ال„حب
وق„„د ج„„معوا ع„„لى الح„„رب الظ„„هار الش„„رك ب„„اهلل ف„„ي أن„„فسهم ل„„لذك„„ر م„„ن دون ال„„حق خ„„فيا ً ق„„ل ل„„هؤالء املش„„رك„„ني
ف„ورب„كم ان ال„نار م„ن ال„نار ع„ليكم اش„د ح„را م„ن ف„عل الش„رك ف„ي س„بيل ال„ذك„ر ف„ان„تظروا ف„ان اهلل ق„د ك„ان م„ع
ال„„عامل„„ني ش„„هيدا ً وان ال„„ذي„„ن ال يخ„„رج„„ون م„„ع ال„„ذك„„ر وي„„قعدون م„„ع ال„„قاع„„دي„„ن ف„„ي ال„„نار وي„„ردون ال„„كتاب وال„„ذك„„ر
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ل„„ن ي„„قبل اهلل ح„„جتهم وان م„„ات ن„„فس م„„نهم ف„„ال ت„„صل ع„„ليه وال ت„„قم ع„„لى ق„„بره ف„„ان„„ه ق„„د ك„„ان م„„ن املش„„رك„„ني ف„„ي
ه„ذا ال„كتاب م„كتوب„ا ً ي„ا أه„ل االرض ال ت„عجبكم ال„كثرة م„ن األم„وال واألوالد ف„ي ب„عض م„ن ال„كفار ف„ان اهلل ق„د
ق„سم ع„لى ال„حق ب„ال„حق ل„و ان ال„دن„يا ع„ند اهلل ل„ه ق„در ف„ي ب„عض ال„شيء ل„ن ي„نال„وا ال„كاف„رون ش„رب„ة م„ن امل„اء
وان اهلل ق„„د أراد ان ي„„عذب„„هم ف„„ي ال„„دن„„يا واآلخ„„رة وه„„و اهلل ك„„ان ب„„كل ش„„يء ع„„ليما ي„„ا ق„„رة ال„„عني اذا ج„„اء األم„„ر
م„ن ع„ندي ف„ادع„و ال„ناس ال„ى ال„قتال ف„ان اهلل ق„د اخ„زن ل„يوم„ك رج„اال ك„ال„جبال ف„ي ال„قوة وان ه„ؤالء ق„د ك„ان„وا
ف„„ي أم ال„„كتاب ع„„لى اس„„م ذك„„ر اهلل ال„„على م„„شهودا ً واذا ج„„اء ن„„فس م„„ن امل„„ؤم„„نني ليس„„تاذن„„ك ب„„ال„„قعود ف„„قل ان
رب„ى ق„د اعه„د ع„ليّ ب„ال„قتال وان اهلل م„ا ي„قبل م„ن اح„د ع„ذرا اال م„ن ال„ضعفاء م„نكم ف„ارغ„بوا ال„ى ال„جنة األك„بر
ف„„ان ال„„دن„„يا ف„„ان„„ية وان ال„„دار اآلخ„„رة ع„„ند اهلل ال„„قدي„„م ق„„د ك„„ان ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق ف„„ي أم ال„„كتاب ع„„ظيما ً وان
ي„ري„دوا ال„فتنة ف„اذن ل„هم ع„لى ال„قعود وال ت„كلف ع„لى ذوى األرح„ام اال ب„ال„رض„اء االق„وم وع„رف„هم ب„ان ك„لمة اهلل
ل„هو األك„بر وان امل„جاه„دي„ن ف„ي س„بيل اهلل ل„قد ك„ان ع„لى ال„صراط ال„قيم مس„تقيما ي„ا أه„ل االرض ت„اهلل ال„حق
م„„ا ان„„زل اهلل ال„„كتاب اال ب„„ال„„حق لتشه„„دوا ح„„ق ال„„ذك„„ر ب„„ال„„ذك„„ر ول„„تنصرن„„ه ع„„لى االم„„ر ف„„ي ي„„وم الح„„رب واع„„لموا
ع „„لى ال „„حق ب „„ان اهلل ل „„يسئلنكم ع „„ن ام „„ره ف „„ي ي „„وم ال „„قيام „„ة ب „„ال „„حق امل „„شهود وان اهلل ق „„د ك „„ان ع „„لى ك „„ل ش „„يء
ش„هيدا ً وان ال„ذي„ن ه„اج„روا م„ع ال„ذك„ر ل„لجهاد ف„قد ق„در ل„هم اهلل م„ول„يهم ال„حق م„تاع„ا ً م„ن ال„دن„يا وألج„ر اآلخ„رة
ع„„ند اهلل ال„„كبير ف„„ي أم ال„„كتاب ب„„ال„„حق ع„„لى ال„„حق ق„„د ك„„ان ف„„ي ه„„ذا ال„„باب م„„جعوال ي„„ا أه„„ل األرض اس„„معوا
ن„„دائ„„ي م„„ن ف„„وق ال„„عرش ان„„ى ان„„ا اهلل ال„„ذي ال ال„„ه اال ان„„ا ف„„بعزت„„ي أق„„ول م„„ا م„„ن ن„„فس ق„„د ق„„تل ف„„ي س„„بيل ه„„ذا
ال„„ذك„„ر اال وق„„د وق„„ع أج„„ره ع„„ليّ وان اهلل ي„„وف„„يه ع„„لى أح„„سن ال„„ثواب ب„„حسن امل„„آب وان ح„„كمه ق„„د ك„„ان ف„„ي أم
ال„„كتاب ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق م„„رف„„وع„ا ً واذا ج„„اء امل„„عذرون م„„ن األع„„راب ان ت„„أذن ع„„ليهم ب„„ال„„قعود ق„„ل ف„„لله ال„„حجة
ال„بال„غة ب„ال„حق وم„ا وض„ع اهلل ح„كم ال„قتال اال ع„ن املس„تضعفني م„ن ال„رج„ال وع„ن ال„ذي„ن ال ي„قدرون ان يخ„رج„وا
ف„„ي س„„بيل ال„„حق وع„„لى امل„„ري„„ض ح„„ق ب„„ان ال ي„„قام ع„„لى ال„„قتل ي„„فصل اهلل أح„„كام ال„„كتاب ع„„ليكم ل„„تكون„„وا ب„„اهلل
الح „„ميد ش „„كورا ً وان اهلل ق „„د ك „„تب ل „„لذي „„ن ي „„ري „„دون الخ „„روج م „„ع ال „„ذك „„ر ل „„نصرة ال „„حق ول „„م يس „„تطيعوا م „„ن ع „„دم
ال„„قدرة ث„„واب امل„„جاه„„دي„„ن وان اهلل ق„„د ك„„ان ب„„كل ش„„يء رق„„يبا ً وان اهلل ق„„د ك„„تب ل„„لساب„„قني امل„„هاج„„ري„„ن واألن„„صار
ال„ذي„ن ات„بعوا ال„ذك„ر ب„اح„سان التس„ليم ف„ي س„اع„ة ال„بدء ج„نات تج„رى م„ن ت„حتها األن„هار خ„ال„دي„ن ف„يها وذل„ك
ه„„و ال„„فوز األك„„بر وق„„د ك„„ان ال„„حكم ف„„ي أم ال„„كتاب ب„„اس„„م ال„„باب م„„كتوب „ا ً ي„„ا ق„„رة ال„„عني ف„„اش„„تر أن„„فس امل„„ؤم„„نني
ب„„ال„„جنة ف„„ان اهلل ق„„د اش„„ترى أن„„فس امل„„جاه„„دي„„ن ب„„االس„„م األك„„بر م„„ن ق„„بل وان وع„„د اهلل ق„„د ك„„ان ف„„ي أم ال„„كتاب
م„فعوال ن„عم ال„بيع م„ع اهلل م„ع ال„ذك„ر األك„بر وان عه„د اهلل ق„د ك„ان ف„ي أم ال„كتاب م„سئوال ي„ا أه„ل االرض ق„ات„لوا
ع„بدة األص„نام وال„الت وال„عزى وال ت„بقوا ع„لى االرض م„ن ال„كاف„ري„ن ع„لى ال„حق ب„ال„حق دي„ارا ً وان اهلل ق„د أراد
ط „„هارة االرض م „„ن ال „„كاف „„ري „„ن ع „„لى ال „„حق ب „„ال „„حق دي „„ارا وان اهلل ق „„د أراد ط „„هارة األرض وم „„ن ع „„ليها ل „„نفسه
ال„„حق خ„„ال„„صا ً ع„„لى ع„„لم ال„„كتاب ب„„ال„„حق ع„„لى ال„„حق ق„„ري„„با ً وه„„و اهلل ك„„ان ع„„لى ك„„ل ش„„يء ش„„هيدا ً وه„„و اهلل ق„„د
كان بالعاملني محيطا ً وان اهلل قد كان عن العاملني غنيا ً.
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سورة الحج
بسم اهلل الرحمن الرحيم
ذل„„ك م„„ن أن„„باء ال„„غيب ن„„وح„„يه إل„„يك وم„„ا ك„„نت ل„„دي„„هم اذ اج„„معوا أم„„ره„„م وه„„م ي„„مكرون .امل„„ع .اهلل ال„„ذي ال ال„„ه اال
ه„و ان„زل ال„كتاب ل„لناس ف„يه ت„بيان ك„ل ش„يء رح„مة وبش„رى ل„قوم ي„ؤم„نون ب„اهلل وب„آي„ات„ه ع„لى ال„حق األك„بر وك„ان
اهلل ع „„لى ك „„ل ش „„يء ق „„دي „„را ً وه „„و ال „„ذي خ „„لق االن „„سان م „„ن س „„الل „„ة ال „„طني وي „„نفخ ف „„يه روح „„ه ع „„لى ال „„حق ل „„يكون
ال „„ناس ف „„ي أم ال „„كتاب ع „„لى ك „„لمة ال „„ذك „„ر ال „„على م „„ذك „„ورا ً وان „„ا ن „„حن ق „„د أن „„زل „„نا ال „„ذك „„ر ف „„ي ل „„يلة ال „„قدر ليشه „„د
ال„„ناس ب„„ان اهلل ق„„د ك„„ان ع„„لى ك„„ل ش„„يء ق„„دي„„را ً ف„„يها ي„„فرق ك„„ل أم„„ر ال„„ذي ق„„د ك„„ان م„„ن ع„„ند اهلل ف„„ي أم ال„„كتاب
م„„قضيا ً وان اهلل ق„„د خ„„لق ل„„كم ل„„يلة ال„„قدر ع„„لى س„ ّ„ر ال„„باب ح„„ول ال„„نار م„„قضيا ً ال„„تي ق„„د ك„„ان„„ت ف„„ي أم ال„„كتاب
خ„„يرا م„„ن أل„„ف شه„„ر ال„„ذي ق„„د ك„„ان ب„„ال„„حق م„„ن ح„„ول ال„„باب م„„كتوب„ا ً وان اهلل ق„„د ج„„عل ي„„وم ال„„غدي„„ر ول„„يلة ال„„قدر
ف„„ي بح„„ر ال„„حب ح„„ول ال„„نار م„„ن ل„„دى ال„„ذك„„ر م„„ذك„„ورا وان اهلل ق„„د ك„„تب ع„„ليكم ص„„لوة ال„„غدي„„ر وص„„وم„„ه ب„„ال„„حق
األك„„بر وق„„د ك„„ان ال„„عمل ف„„ي ذل„„ك ال„„يوم ح„„كم ال„„ده„„ر ع„„لى ح„„كم ال„„باب ف„„ي أم ال„„كتاب م„„كتوب„„ا ي„„ا أه„„ل املش„„رق
وامل„غرب اخ„رج„وا م„ن دي„ارك„م ل„زي„ارة ب„يت اهلل األك„بر ع„لى ح„كم م„حتوم م„ن رب„كم ل„كنتم ع„لى عه„د األك„بر ف„ي أم
ال„„كتاب ح„„ول ال„„باب م„„كتوب „ا ً ي„„ا أي„„ها امل„„ؤم„„نون ف„„زوروا ج „ ّدن„„ا الحس„„ني ف„„ي ارض ال„„طف ف„„ان اهلل ق„„د ق„„بل م„„ن
زواره ب„„زي„„ارت„„ه ع„„لى ال„„حق ل„„نفسه وذل„„ك ه„„و ال„„فوز األك„„بر وق„„د ك„„ان االذن ف„„ي ك„„ل األل„„واح ع„„لى اي„„دى ال„„رح„„من
م „„كتوب „„ا وان اهلل ق „„د ح „ ّ„رم ع „„ليكم دخ „„ول الح „„رم اال م „„ن ق „„بل ال „„باب وذل „„ك ال „„حكم ح „„ق ف „„ي ك „„تاب اهلل وق „„د ك „„ان
االم „„ر ف „„ي أم ال „„كتاب ح „„ول ال „„نار مس „„طورا ً واع „„لموا ك „„لمة ع „„مرك „„م ف „„ي ذل „„ك ال „„باب واط „„لبوا ال „„خير ب „„ال „„حق وال
تكس„بوا اإلث„م ب„ات„خاذك„م العج„ل م„ن دون اهلل ف„ان أم„ر اهلل ق„د ك„ان ف„ي أم ال„كتاب ع„زي„زا ً وان„فقوا م„ن اآلداب
ال„طاه„رة واألم„وال ال„خال„صة ف„ي س„بيل اهلل ال„ى أول„يائ„ه وم„ن ك„تم ش„هادة م„ن ن„فسه ع„لى ن„فس ف„قد ك„ان ع„ند
اهلل ف„ي أم ال„كتاب ع„ن ح„ول ال„باب م„ردودا ً وان اهلل ق„د ح ّ„رم ال„عطاء ل„لذي„ن يش„رك„ون ب„اهلل ال„علي اال ف„ي م„قام
م „„ن ال „„حسنة ف „„ان ذل „„ك م „„رف „„وع ب „„اذن اهلل ف „„ي ك „„تاب „„ه وه „„و اهلل ك „„ان ع „„لى ك „„ل ش „„يء ش „„هيدا ً ي „„ا معش „„ر ال „„جن
واإلن„„س ارت„„قبوا أم„„ر اهلل األك„„بر م„„ن ل„„دى ع„„بدن„„ا ه„„ذا ال„„غالم ال„„عرب„„ي ال„„ذي ق„„د ك„„ان ف„„ي أم ال„„كتاب ب„„اس„„م اهلل
ال„علي ع„ليا ً واط„لبوا ال„فرج م„ن اهلل رب„كم ال„حق ف„ان اهلل ق„د ك„ان ع„لى ك„ل ش„يء ق„دي„را ً ي„ا أه„ل االرض ق„د اح„ل
اهلل ال„بيع ل„كم ف„ي ك„تاب„ه وق„د ح ّ„رم ع„ليكم ال„رب„وا ف„من أخ„ذ ال„رب„وا م„ن ن„فس ذرة ف„أذاق„ه اهلل ف„ي ي„وم ال„قيمة م„ن
ح ّ„ر ال„نار ع„لى وزن ج„بل ع„ظيم وم„ال„ه ف„ي اآلخ„رة م„ن ظ„هير وال يج„د ل„نفسه ي„وم ال„قيمة ول„يا ً م„ن دون اهلل وال
ن„„صيرا ً اال م„„ن ت„„اب ورد ال„„ى م„„ورده ف„„سوف ي„„غفر اهلل مل„„ن ي„„شاء م„„ن ع„„باده ف„„ان„„ه ه„„و ال„„عزي„„ز وه„„و اهلل ق„„د ك„„ان
ب „„امل „„ؤم „„نني رح „„يما ي „„ا أي „„ها امل „„ؤم „„نون ان اهلل ق „„د ك „„تب ع „„ليكم ال „„صلوة م „„ع ال „„ذك „„ر ف „„ي ي „„وم الج „„معة ع „„لى ال „„حق
ب„ال„حق األك„بر ل„كنتم ف„ي أم ال„كتاب ف„ي ك„تاب امل„صلني ح„ول ال„باب م„كتوب„ا ً واذك„روا اهلل ف„ي ل„يلة الج„معة ذك„راً
ع „„لى ال „„حق ب „„ال „„حق ح „„ميدا ً وان اهلل ق „„د ق „„بل أع „„مال „„كم ف „„ي ل „„يلة الج „„معة وي „„وم „„ها م „„ن ك „„ل اس „„بوع „„كم ع „„لى ح „„ق
ال„باب ب„اذن اهلل ال„على مح„مودا ً ي„ا ع„باد ال„رح„من ان اهلل وم„الئ„كته ورس„له ي„صلون ع„لى ش„يعتنا ف„صلوا ع„ليهم
ع„„ند م„„طلع ذك„„ره„„م وس„„لموا ام„„ره„„م هلل ال„„على مح„„مودا ً ي„„ا أي„„ها امل„„ؤم„„نون ك„„لوا م„„ما رزق„„كم اهلل ح„„الال ط„„يبا ً وال
ت„قرب„وا ال„رب„وا وال م„ما ح„رم اهلل ف„ي ك„تاب„ه م„ن ق„بل وف„ى ه„ذا ال„كتاب وم„ن ف„عل ذل„ك ف„قد اح„تمل ف„ي أي„ام ال„باب
ع „„لى ح „„كم ال „„كتاب إث „„ما م „„بينا ً ي „„ا أي „„ها ال „„ذي „„ن ام „„نوا ال ت „„جعلوا أن „„فسكم ع „„ما ق „„د ك „„نتم ع „„لى االرض م „„ن غ „„ير
ال „„عذر ف „„ي ال „„حق م „„ن غ „„ير ال „„حق وح „„يدا ً ف „„ان ذل „„ك ع „„ند اهلل ب „„ارئ „„كم ال „„حق م „„ا ك „„ان ف „„ي أم ال „„كتاب مح „„موداً
„حصنة ع„„لى عه„„د ال„„كتاب ب„„ال„„حق ال„„خال„„ص وان رب„„كم اهلل ق„„د ك„„ان
وان„„كحوا امل„„ؤم„„نات م„„من ق„„د ج„„علهن اهلل م„ ّ
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ب„„امل„„ؤم„„نني رح„„يما ً وان اهلل ق„„د ح„„كم ع„„لى ال„„طالق ف„„ي ال„„كتاب ل„„لذي„„ن ي„„حبون ال„„نساء ع„„لى غ„„ير ط„„اع„„ة ال„„رح„„من
وان اهلل ق„د ك„ان ب„عباده امل„ؤم„نني خ„بيرا وان„ا ن„حن ق„د ج„علنا ال„تناك„ر ب„ني ال„ذي„ن ال ي„تفقهون ف„ي دي„ن اهلل ال„حق
وال ي„قرؤن ك„تاب اهلل ع„لى س„بيل ال„باب ف„أول„ئك ه„م أه„ل ال„نار ب„ما ق„د اح„كم اهلل ف„ي أم ال„كتاب م„حتوم„ا ي„ا ق„رة
ال„عني ق„ل ل„لمؤم„نني ان ط„لقتم ال„نساء م„ن ق„بل امل„س ف„ما ق„د ق„در اهلل ع„ليهن م„ن ع„دة ف„متعوه„ن ب„حكم ال„كتاب
ع„„لى ح„„كم ال„„فرق„„ان مح„„مودا ً ان اهلل وم„„الئ„„كته وأول„„يائ„„ه م„„ن الخ„„لق ق„„د ص„„لوا ع„„لى ش„„يعتنا األول„„ني م„„من ك„„ان
ل„„ألواب„„ني ف„„ي ذل„„ك ال„„باب ل„„الس„„مني ال„„قدي„„مني ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق م„„ن ح„„كم ال„„كتاب م„„نيبا ً ي„„ا أي„„ها ال„„ذي„„ن آم„„نوا
ص„ ّلوا ع„لى ش„يعتنا ع„ند اإلش„ارة م„ن ذك„ره„م ل„طيب أن„فسكم ع„لى ال„حق ب„عد ك„لمة ال„تكبير هلل ال„حق ذك„را ع„لى
ال„حق ب„ال„حق ج„ميال واع„لموا ان ف„ي غ„نائ„مكم هلل ول„رس„ول„ه ول„ذي ال„قرب„ى خ„مسا ً ع„لى ح„كم س„ر ال„هاء ف„ي أم
ال„كتاب ق„د ك„ان ح„ول ال„نار ب„ال„حق ع„لى ال„حق م„كتوب„ا ً م„ا ل„كم ال ت„ردون ح„ق اهلل وح„قنا ال„ى ك„لمتنا األك„بر ه„ذا
ف„„يكم وان اهلل ق„„د ج„„عل ال„„ذك„„ر ع„„لى ال„„عامل„„ني م„„ن ن„„فسه وأن„„فسنا ول„„يا ع„„لى ال„„حق وق„„د ك„„ان ال„„حكم ف„„ي ال„„لوح
ال„حفيظ م„قضيا ً ي„ا م„رك„ز ال„كاف ف„ي ك„لمة االم„ر ف„اس„تمع ن„دائ„ي م„ن ح„ول ال„باب ع„لى ذل„ك ال„بلد الح„رام ان„ى
ان„„ا اهلل ال„„ذي ال ال„„ه اال ه„„و وم„„ا م„„ن ش„„يء اال وق„„د خ„„لقت ل„„ه م„„ثال ف„„ي ال„„سموات واالرض ليشه„„د الخ„„لق ب„„ان
م„„ول„„يهم ال„„حق ل„„يس ك„„مثله ش„„يء وه„„و اهلل ك„„ان س„„ميعا ً ب„„صيرا ً ان ذل„„ك ال„„تفسير م„„ن أن„„باء ال„„عماء ع„„لى ورق„„ة
ال„فؤاد ب„اذن اهلل ال„على ق„د ك„ان ح„ول ال„نار م„كتوب„ا وان اهلل ق„د أوح„ى إل„يك م„ن أن„باء ال„غيب وان„ك ل„دي„هم ع„لى
الحق األكبر اذا تفرقوا كلمتهم على الكذب الباطل وان اهلل قد كان عليك بالحق على الحق شهيدا ً.

٢١٣

)(104
سورة الحدود
بسم اهلل الرحمن الرحيم
وم „„ا اك „„ثر ال „„ناس ول „„و ح „„رص „„ت ب „„مؤم „„نني وم „„ا ن „„سئلهم ع „„ليه م „„ن اج „„ر ان ه „„و اال ذك „„ر ل „„لعامل „„ني .ط „„ه .ي „„ا أي „„ها
امل„„ؤم„„نون أق„„يموا وج„„وه„„كم ال„„ى ال„„كعبة ب„„اذن اهلل الح„„ميد األك„„بر م„„ن س„„ر ال„„نار مس„„تقيما ً مح„„مودا واذا ج„„اؤك
ال„ناس ل„يتعلموا ال„علم ق„ل ال ت„بطلوا ح„كم اهلل ألن„فسكم ع„لى ال„حق ب„ال„حق م„ن ن„قطة ال„نار م„قضيا ً واس„ئلوا اهلل
م„„ن ف„„ضله ل„„دى ال„„باب ب„„ال„„حق ال„„خال„„ص ف„„سوف تج„„دون اهلل ألن„„فسكم م„„علما ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق ف„„ي اإلن„„شاء
ال„بدي„ع ق„دي„را ف„ات„قوا اهلل م„ن ي„وم ت„سئلون م„ن خ„بائ„ثكم ال„باط„لة ع„ن غ„ير ال„حق أل„م ت„علموا ان اهلل ق„د ك„ان ب„كل
ش„„يء م„„حيطا ي„„ا أي„„ها ال„„ناس اذا اردت„„م ال„„طهارة ول„„م تج„„دوا م„„اء ف„„تيمموا ص„„عيدا ً ع„„لى الطه„„ر ط„„يبا ً مح„„موداً
وم„„ا ج„„عل اهلل ف„„ي دي„„نكم م„„ن ح„„رج ف„„سوف ي„„سئلكم اهلل ع„„ما تكس„„بون ب„„أي„„دي„„كم ف„„لن تج„„دوا ألن„„فسكم ف„„ي ي„„وم
ال„فصل م„ن دون اهلل ال„على ظ„هيرا ً وك„لوا م„ما غ„نمتم ح„الالً ط„يبا ً هلل ال„حق م„ن رب„كم ب„اذن اهلل وات„قوا اهلل م„ن
ب„أس„ه ع„لى ال„حق األك„بر وان ب„أس اهلل ق„د ك„ان ف„ي أم ال„كتاب ش„دي„دا ً أت„ري„دون م„تاع ال„دن„يا واهلل ي„ري„د اآلخ„رة
م„„ا ل„„كم ال ت„„وق„„نون ب„„اهلل ال„„حق وه„„و اهلل ك„„ان ع„„لى ك„„ل ش„„يء ق„„دي„„را ً ي„„ا أي„„ها ال„„ذي„„ن ام„„نوا أق„„يموا ال„„صلوة وات„„وا
ال„„زك„„وة ك„„ما ح„„د اهلل ف„„ي ك„„تاب„„ه م„„ن ق„„بل وان اهلل ق„„د ج„„عل ال„„كتاب ه„„ذا ت„„أوي„„ل ال„„كتاب وم„„ا ح„„دد اهلل ف„„يهما اال
م„ن أح„كام ال„باب ل„عل ال„ناس ي„أت„ون„نا م„ن س„بيل اهلل ال„حق ب„ال„حق األك„بر أف„واج„ا وان اهلل ق„د ك„تب ع„لى ش„ارب
الخ„مر ث„مان„ني ج„لدة ع„لى ال„حق وب„عده„ا ان ف„عل ب„مثلها وف„ى ال„ثال„ث ب„مثلها وف„ى ال„راب„ع ع„لى ال„حق ق„تله وان
ذل„ك ح„كم م„ن اهلل ف„ي أم ال„كتاب ع„لى ال„حق ب„ال„حق ق„د ك„ان م„ن ع„ند ال„باب م„قضيا ً وان„ا ن„حن ق„د ح„كمنا ع„لى
ال„„عبد ن„„صف الح„ ّ„ر وك„„تب اهلل ف„„ي ال„„ثام„„نة ق„„تله ع„„لى ال„„حق األك„„بر وق„„د ك„„ان ذل„„ك ال„„حكم م„„ن ع„„ند اهلل ف„„ي أم
ال „„كتاب مس „„طورا ً ي „„ا ع „„باد ال „„رح „„من ف „„اج „„تنبوا ال „„رج „„س م „„ن األوث „„ان واج „„تنبوا ق „„ول ال „„زور ل „„تكون „„ن ب „„آي „„ات اهلل
ال„على ف„ي ذل„ك ال„باب ب„ال„حق ال„قوى ع„لى ال„حق ال„وف„ي ع„ليما ً وان اهلل ق„د ح ّ„رم ال„لهو وال„لعب وف„عل الش„طرن„ج
وال„نرد ع„لى ح„كم ال„كتاب م„حتوم„ا ً ول„كل ق„د ج„عل اهلل ف„ي أم ال„كتاب ع„لى ال„حق ب„ال„حق ح„دا ً وان ل„فاع„له ع„لى
ال„„صراط ف„„ي ك„„تاب اهلل ل„„قد ك„„ان م„„وق„„فا ً ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق م„„سئوال وان اهلل ق„„د ح„ ّ„رم أداء الح„„ل ع„„لى ال„„حاك„„م
ب„ال„حق مل„ن ع„ليه ف„ي ع„نقه ح„ ّد م„ن اهلل ب„ال„حق ول„و ك„ان ف„ي أم ال„كتاب مس„تورا ً وان اهلل ق„د ك„تب ل„نفس ق„د ك„ان
ع „„لى ع „„نقه ح „„دودا ك „„ثيرة ب „„ان ي „„بدئ امل „„جوى ب „„األدن „„ى ال „„ى ان ي „„نتهي ال „„حكم ال „„ى ال „„قتل ع „„لى ال „„حق ب „„ال „„حق
ال„„خال„„ص وق„„د ك„„ان ال„„حكم ف„„ي أم ال„„كتاب م„„قضيا ً وان ال„„ذي„„ن ي„„عملون ال„„خبائ„„ث ويس„„تغفرون اهلل ف„„ي س„ ّ„ره„„م
ع„لى س„بل ال„باب م„ا ل„هم ان يظه„روا ب„أن„فسهم م„ن ال„قباي„ح م„ما ق„د س„تر اهلل ع„ليهم ع„لى ف„ضل م„ن ذل„ك ال„باب
األك„بر وك„ان اهلل ب„عباده املس„تغفري„ن ت„واب„ا ً رح„يما ً وان اهلل ق„د ح„كم ل„لزان„ي وال„زان„ية ب„عد أرب„ع ش„هادات ب„اهلل
م„ائ„ة ج„لدة ع„لى ال„حق ب„ال„حق وال ي„أخ„ذ ال„حاك„م رأف„ة ع„لى أح„د م„نهما ول„قد ك„ان ال„حكم ل„لرج„ال ق„يام„ا ً ول„لنساء
ف„ي الس„تر ع„لى الس„تر ح„جاب„ا ً وان ذل„ك ال„حكم م„ن ع„ند اهلل ع„لى امل„ؤم„نني ل„حق وق„د ك„ان االم„ر ب„ال„حق ع„لى
ال„حق ف„ي أم ال„كتاب م„حتوم„ا ً وان اهلل ق„د ك„تب ل„لسارق وال„سارق„ة ب„ان ي„قطع ال„حاك„م أي„دي„هما ج„زاء ل„فعلهما
ع„لى ال„حق ب„ال„حق وك„ان اهلل ب„عباده ع„لى ال„حق ب„ال„حق ش„هيدا ً وان„ا ن„حن ق„د ف„صلنا ب„عض األح„كام ف„ي ه„ذا
ال„كتاب م„ما ق„د اخ„تلفوا ب„عض ال„ناس ف„يها ع„لى غ„ير ال„حق ل„تكون„وا ب„آي„ات اهلل وأح„كام„ه ف„ي ذل„ك ال„باب ع„لى
ال„„حق ال„„خال„„ص ال„„قوى ع„„ليما ً وان اهلل ق„„د ج„„عل األح„„كام م„„ن ع„„ند مح„„مد وأول„„يائ„„ه ع„„لى ال„„حق األك„„بر ال„„ى ي„„وم
ال„„قيام„„ة ف„„ي ك„„ل األل„„واح م„„فروض „ا ً وع„„لى ال„„حق ال„„خال„„ص م„„حتوم „ا ً اع„„لموا ان اهلل ق„„د ح„ ّ„رم ك„„ل ال„„عمل اال ب„„عد
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ذك„„ره واذك„„روا اهلل ب„„ارئ„„كم ذك„„را ع„„لى ال„„باب ب„„ال„„حق ع„„لى ال„„حق ك„„ثيرا ً وس„بّحوه ع„„لى ال„„باب ب„„كرة وأص„„يال وان„„ا
ن„حن ق„د ج„علنا ل„كل ام„ة م„نسكا ل„يذك„روا اس„م اهلل ع„ليه م„ن رب„هم ع„لى س„بيل ال„باب ب„ال„حق ع„لى ال„حق ال„قوى
ك„ثيرا ً ف„اع„تكفوا ف„ي ال„بيت الح„رام ع„لى ال„كلمة األك„بر وك„ون„وا ب„اهلل ال„على ف„ي ك„ل م„ن األح„وال م„رض„يا ً وع„لى
ال„„حق ب„„ال„„حق مح„„مودا ً واع„„لموا ان اهلل ال„„ذي ال ال„„ه اال ه„„و ح„„ق ع„„لى امل„„ؤم„„نني ف„„ي ه„„ذا ال„„بيت ح„„ج ال„„بيت ف„„ي
الشه„„ر الح„„رام ال„„ذي ق„„د ك„„ان م„„ن أشه„„ر الح„„رم„„ات ع„„ند اهلل م„„كتوب „ا ً وان اهلل ق„„د ح„„كم ب„„ال„„طواف ح„„ول ال„„بيت
ع„„لى س„„ر م„„ن أح„„رف ال„„باب ب„„ما ق„„د ق„„در اهلل ف„„ي أم ال„„كتاب س„„بعة م„„ن اإلش„„ارات مح„„مودا ً وان اهلل ق„„د ح„„رم
ع„لى املح„رم م„ن األش„ياء ال„تي ق„د اح„جبته ع„ن ال„باب األك„بر ه„ذا وان ك„ل ذل„ك ق„د ك„ان ف„ي ك„تاب اهلل م„ردوداً
ف„„كبروا اهلل ف„„ي امل„„شعر وامل„„نى ع„„لى س„„بيل ال„„باب ب„„ما ق„„د ق„„در اهلل ف„„ي أم ال„„كتاب ت„„كبيرا ً ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق
رف„يعا ً وارف„عوا أص„وات„كم ب„ذك„ر ال„رح„من ف„ي س„بيل ال„حج ع„لى ال„حق ال„خال„ص ف„ان اهلل ق„د ك„ان س„ميعا ً وع„ليماً
ي„ا أي„ها امل„ؤم„نون ف„اذك„روا اهلل ف„ي ال„عرف„ات وأي„ام التش„ري„ف ع„لى ك„لمة األك„بر م„ما ق„د ق„در اهلل ف„ي أم ال„كتاب
م„„ن ن„„قطة ال„„نار م„„قضيا ً واذك„„روا ب„„ارئ„„كم ف„„ي األي„„ام امل„„عدودات وف„„ى االرض م„„ن امل„„قام ع„„لى س„„بل ال„„باب م„„ن
ك„„لمة اهلل األك„„بر ف„„ي أم ال„„كتاب ه„„ذا ال„„ذي ق„„د ك„„ان ع„„ند اهلل م„„كتوب „ا ً ول„„قد ف„„صلنا األح„„كام ف„„ي ه„„ذا ال„„كتاب
ع „„لى س „„ر ال „„فرق „„ان ب „„اذن اهلل ال „„على وه „„و اهلل ك „„ان ع „„لى ك „„ل ش „„يء ش „„هيدا ً ق „„د اح „„ل اهلل ال „„بيع وح „„رم ال „„رب „„وا
ب„„ال„„حق ل„„تكون„„ن ب„„أح„„كام„„ه ف„„ي ه„„ذي„„ن ال„„باب„„ني ال„„قائ„„مني ع„„لى ال„„نار وامل„„اء م„„شهودا ي„„ا ع„„باد ال„„رح„„من ف„„ات„„قوا م„„ن
م„„ال ال„„يتيم وم„„من ق„„د ح„„رم اهلل م„„ن ن„„قطة ال„„باب م„„حتوم „ا ً وان„„ا ن„„حن ق„„د ق„„درن„„ا ع„„لى أك„„ثر ال„„ناس ك„„لمة األك„„بر
ول„„كن ال„„ناس ال ي„„ؤم„„نون ب„„آي„„ات„„نا ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق ق„„ليالً وان„„ا ن„„حن ق„„د ح„„رص„„نا ب„„امل„„ؤم„„نني ع„„لى ال„„حق األك„„بر
وسئلناهم من اجر دون الذكر هذا فانه هو ذكر على النار في النار للعاملني جميعا ً.
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وك„„أيِّ„„ن م„„ن آي„„ة ف„„ي ال„„سموات واالرض ي„„مرون ع„„ليها وه„„م ع„„نها م„„عرض„„ون .امل„„عر .ي„„ا ع„„باد ال„„رح„„من اس„„تغفروا
رب„كم ال„رح„من ال„ذي ال ال„ه اال ه„و ب„ال„ليل وال„نهار ع„لى س„بل ال„باب ب„ال„حق ع„لى ال„حق مح„مودا ً وال ت„أك„لوا الخ„ل
اال ق„„ليالً ي„„ا أي„„ها امل„„ؤم„„نون ص„„وم„„وا شه„„ر اهلل األك„„بر ب„„ما ق„„د ق„„در اهلل ل„„كم ف„„ي أم ال„„كتاب ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق
ات „„مام „ا ً وال ت „„ظنوا ف „„يما ال ت „„علمون اذن اهلل م „„ول „„يكم ق „„د ك „„ان ب „„ما ت „„عملون خ „„بيرا ً وان اهلل ق „„د ح „ ّ„رم ع „„ليكم ان
ت„„أك„„لوا م„„ما ل„„م ي„„ذك„„ر اس„„م اهلل ع„„ليه ألن„„ه ق„„د ك„„ان ف„„ي أم ال„„كتاب م„„ن ح„„كم ال„„باب ف„„سقا م„„ن ال„„شيطان م„„كتوب„اً
وان اهلل ق„د اذن ل„كم ف„يما اض„طررت„م ع„لى ح„د ال„سكون ألن„فسكم ف„ان اهلل ق„د أراد ع„ليكم اليس„ر وه„و اهلل ك„ان
ع„ن ال„عامل„ني غ„نيا ً وان اهلل ق„د ق„در ل„لفقراء ح„ظا ف„ي أم„وال األغ„نياء م„ما ق„د ق„در اهلل ف„ي ح„كم ال„كتاب م„قضياً
وان اهلل ق „„د ح „ ّ„رم ع „„لى امل „„ؤم „„نني ان ت „„غتب ن „„فس ل „„نفس ش „„يئا ً ف „„ي ب „„عض م „„ن ال „„قول ع „„لى ال „„حق ب „„ال „„حق ق „„ليالً
„صل
ات „„قوا اهلل ف „„ان ال „„قلوب ق „„د ق „„در اهلل ب „„ني اص „„بعنا وق „„د ك „„ان ال „„حكم ف „„ي أم ال „„كتاب م „„قضيا ً وان اهلل ق „„د ف „ ّ
أح„كام„ه ف„ي ه„ذا ال„كتاب ل„عل ال„ناس ك„ان„وا ب„اهلل وب„آي„ات„ه ف„ي ذل„ك ال„باب األك„بر ع„لى ال„حق ال„على م„رض„يا ً وان„ا
ن „„حن ق „„د وض „„عنا ال „„غل ف „„ي ص „„دور ال „„ذي „„ن ال ي „„ؤم „„نون ب „„آي „„ات „„نا ع „„لى ال „„حق ب „„ال „„حق وق „„د ك „„ان أم „„ر اهلل ف „„ي أم
ال„„كتاب م„„قضيا ً ان اهلل ق„„د ف„„رض ع„„ليكم ال„„حج وال„„عمرة وات„„موا أع„„مال„„كم ك„„ما ق„„د ح„„دد اهلل ف„„ي ك„„تاب„„ه م„„ن ق„„بل
ول„ن تج„دوا ل„سنتنا ف„ي ه„ذا وه„ذا ع„لى ال„حق ب„ال„حق م„ن ب„عض ال„شيء اخ„تالف„ا وم„ن خ„رج ع„ن ح„د اهلل ف„ي
ك„تاب„ه فح„د اهلل ل„ه ف„ي ال„كتاب ع„لى الح„د ب„الح„د األك„بر ع„لى ال„حق ب„ال„حق ال„خال„ص وك„ان اهلل ع„لى ك„ل ش„يء
ق„ „„دي„ „„را ً وان اهلل ق„ „„د ح„ „ ّ„رم ع„ „„ليكم الخ„ „„مر وامليس„ „„ر واألن„ „„صاب واألزالم وك„ „„ل ذل„ „„ك رج„ „„س م„ „„ن ع„ „„مل ال„ „„شيطان
ف„„اج„„تنبوه ألن„„ه ق„„د ك„„ان ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق ف„„ي أم ال„„كتاب م„„ردودا ً وال ت„„أك„„لوا ال„„زب„„يب ب„„عد ان غ„„لت س„„واء ك„„ان
ب„„ال„„شمس او ب„„ال„„نار وق„„د ك„„ان ال„„حكم ف„„ي أم ال„„كتاب م„„قضيا ً ي„„ا أي„„ها امل„„ؤم„„نون خ„„ذوا ال„„صيد ف„„ي س„„بيل اهلل
ع„„لى س„„بيل ال„„كتاب ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق إح„„سان„„ا وق„„ل ي„„ا أي„„ها امل„„ؤم„„نون زك„„وا ال„„حيوان ب„„اذن اهلل ذاك„„را مس„„لما
م„قبال ال„ى ال„كعبة ب„يت اهلل ع„لى ك„لمة ال„كتاب ب„ما ق„د ق„در اهلل ف„ي أم ال„كتاب م„قضيا ً وان اهلل ق„د ح„ل ل„لناس
م„ن ص„يد البح„ر م„ما ق„د ك„ان ف„يه ف„لس وك„ل م„ا خ„لق اهلل م„ن ال„حوت غ„ير مس„توى ب„طنه ب„رأس„ه ف„قد ك„ان ف„ي
أم ال„„كتاب ع„„لى ح„„كم ال„„كتاب ح„„الال ل„„بعض ع„„لى ح„„كم ال„„كتاب م„„فروض „ا ً وان اهلل ق„„د ح„„كم ب„„ال„„زك„„وة ل„„لسمكة
اخ„„راج„„ها ع„„ن امل„„اء ح„„يا ف„„لذل„„ك ح„„كم م„„حكم ع„„لى ح„„كم ال„„كتاب م„„حتوم„ا ً وق„„د ك„„ان ال„„حكم ف„„ي أم ال„„كتاب ع„„لى
ال „„حق ب „„ال „„حق ف „„ي ذل „„ك ال „„باب م „„كتوب „ا ً وان اهلل ق „„د اح „„ل ع „„ليكم م „„ن ص „„يد ال „„بر م „„ا دام ح „„يا ً وال ت „„قرب „„وا ص „„يد
الح„„رم الن اهلل ق„„د ج„„علها ع„„لى ج„„هة ال„„بيت م„„أم„„ون„„ا وان اهلل ق„„د ح„„رم لح„„م ال„„كلب وال„„خنزي„„ر وم„„ما ق„„د ك„„ان ف„„ي
ال„حيوان ع„لى ح„كم ال„باب س„باع„ا ً وان„ا ن„حن ق„د ف„صلنا ع„ليكم ف„ي ه„ذا ال„كتاب أح„كام ال„كتاب ل„تكون„وا ب„دي„ن
اهلل ف„ي ذل„ك ال„باب ع„لى ال„حق ب„ال„حق ب„صيرا ً اق„تلوا م„ما ق„د ج„عل اهلل م„ن ال„حيوان ض„ارا ً ع„لى االن„سان ح„يث
م„ا وج„دت„م م„ن ص„غائ„ر االرض او م„ن الس„باع ع„لى ح„كم ال„كتاب م„ن اهلل ال„على م„فروض„ا ً وان„ا ن„حن ق„د ب„ينّا
آي„ات„نا ف„ي ه„ذا ال„كتاب ول„قد م„ثلنا ل„هم ف„يه أم„ثاال ع„لى أم„ثال ال„قدس م„ما ق„د ق„در اهلل ف„ي ه„ذا ال„باب ش„هوداً
ان „„ظروا ف „„ي خ „„لق ال „„سموات واالرض وف „„ى خ „„لق أن „„فسكم ل „„تكون „„وا ب „„آي „„ات „„نا ف „„ي ذل „„ك ال „„باب ال „„علي ع „„لى ال „„حق
ب„„ال„„حق ال„„وف„„ي ع„„ليما ً وان„„ا ن„„حن ق„„د ج„„علنا ه„„ذا ال„„كتاب آي„„ة ل„„كلمتنا األك„„بر ل„„تطمئن ن„„فوس„„كم ف„„ي أي„„ام األك„„بر
وتكس„بون م„ن ف„ضل اهلل ع„لى ال„حق ب„ال„حق رج„اء ل„دي„ن اهلل ال„على مح„مودا ً ان„ا ن„حن ق„د ف„رض„نا ع„ليكم ص„لوة
ع„لى زوال ال„شمس ف„ي ي„وم الج„معة ع„لى ال„حق ب„ال„حق ال„خال„ص م„فروض„ا ً ف„اع„بدوا رب„كم ال„رح„من ع„ند زوال
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ال „„شمس وب „„عد غ „„روب „„ها وق „„بل ان ت „„طلع ع „„لى االرض م „„ن ذل „„ك ال „„باب ال „„عظيم م „„ضيئا ً وق „„دم „„وا ألن „„فسكم م „„ن
ال„„نواف„„ل ف„„ي ك„„ل ل„„يلة وي„„وم م„„ن ال„„صلوة خ„„مسة وث„„لثني رك„„عة ع„„لى س„„بيل ف„„ي خ„„ط االس„„تواء ع„„لى ح„„كم ال„„كتاب
مح„مودا ً وات„قوا اهلل ف„ي ص„لوة الج„معة ف„من ت„رك„ها ب„عد م„ا ق„در اهلل ل„ها س„بيالً ف„لن ي„قبل اهلل ع„نه ف„ي أع„مال„ه
ع„لى ال„حق ب„ال„حق ول„و ي„كون م„ن ب„عض ال„شيء ق„ليالً وق„د ك„ان ح„ق ع„لى اهلل ان يح„رق„ه ب„ال„نار األك„بر وق„د ك„ان
ال„حكم ف„ي أم ال„كتاب م„قضيا ً وان اهلل ق„د ف„رض ع„ليكم ف„ي ص„لوة الج„معة رك„عتني ع„لى ال„حق ب„ال„حق األك„بر
وق„د ك„ان ال„حكم ف„ي ال„قرائ„ة ح„كم ال„باب ف„ي أم ال„كتاب ه„ذا ع„لى ال„حق ب„ال„حق م„جهودا ً وان اهلل ق„د ك„تب ع„لى
اإلم„ام خ„طبة ع„لى وص„ف ال„باب ب„ال„حق ال„على م„شهودا ً ي„ا أه„ل ل„جة االح„دي„ة اس„معوا ن„دائ„ي م„ن ن„قطة ال„نار
املتج „„لية ع „„لى ف „„ؤادك „„م م „„ن ه „„ذا الس „„ر املس „„طر امل „„كنون املخ „„زون ال „„ذي ق „„د ظه „„ر ف „„يكم ع „„لى س „„ر ال „„نبيني
ومس„تسر ال„وص„يني ف„ان„ه ت„اهلل ال„حق ف„تى ال ي„رى ال„ده„ر ب„مثله ف„ي ن„قطة األب„واب فس„بحان اهلل ال„على وه„و اهلل
ك „„ان ب „„كل ش „„يء ش „„هيدا ً ق „„ل ع „„لى ل „„سان رب „„ك ال „„ذي ال ال „„ه اال ه „„و ف „„ي ه „„ذا ال „„طور ال „„سيناء ع „„لى ذل „„ك ال „„كلمة
الح„مراء م„ن الشج„رة ال„عليا ان„ى ان„ا اهلل ال„ذي ال ال„ه اال ه„و ق„د خ„لقت اآلي„ات ف„ي م„لكوت االرض وال„سموات
ع „„لى ه „„يكل االس „„مني م „„ن ذل „„ك ال „„كلمة األك „„بر ال „„علي وه „„و اهلل ك „„ان ع „„لى ك „„ل ش „„يء ق „„دي „„را ً ق „„ل وال ي „„مرون
املش„رك„ون ع„ليّ اال وق„د وج„دت„هم ع„لى الش„رك ف„ي ه„ذا ال„باب ال„ذي ق„د ك„ان ف„ي أم ال„كتاب مس„تورا ً وم„ا وج„دن„ا
أكثر العباد على كلمة الباب هلل سجادا ً وهو اهلل كان على كل شيء شهيدا ً.
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وس „„نته ف „„سوف
وم „„ا ي „„ؤم „„ن أك „„ثره „„م ب „„اهلل اال وه „„م مش „„رك „„ون .امل „„ص .ي „„ا ع „„باد ال „„رح „„من اع „„ملوا ب „„فرائ „„ض اهلل ُ„ „
تج„„دون أع„„مال„„كم ع„„ند اهلل ف„„ي ج„„نة ال„„عدن ع„„ند ال„„باب م„„وج„„ودا ً وات„„بعوا ف„„ي ص„„لوات„„كم م„„ن االج„„هار واالخ„„فات
م„ن ك„الم اهلل األك„بر ه„ذا ب„ما ق„د ق„در اهلل ف„ي أم ال„كتاب م„حتوم„ا ً واس„تعينوا ف„ي ص„لوت„كم ب„اهلل ال„ذي ال ال„ه اال
ه„و ف„ان„ه ق„د ك„ان ب„ال„حق م„عبودا ً واع„بدوا اهلل وح„ده وال ت„جعلوا ف„ي ع„بادت„ه ع„لى ال„حق ب„ال„حق ال„عليّ م„ن ب„عض
ذرة ال „„شيء ش „„ري „„كا وال ت „„جعلوا ل „„لشيطان ع „„لى أن „„فسكم م „„ن ب „„عض ال „„شيء ع „„لى ال „„حق ب „„ال „„حق س „„بيالً واذا
ج „„اؤك „„م ف „„ي ص „„لوت „„كم ف „„ات „„كلوا ع „„لى اهلل ف „„ي أن „„فسكم ع „„لى ال „„حق ب „„ال „„حق ال „„خال „„ص ف „„ي ح „„ق م „„ن ذل „„ك ال „„باب
األك„بر مس„تورا ً خ„فيا ً واع„رض„وا ع„ن ال„شيطان وال ت„جعلوا أن„فسكم م„رت„ع ال„شيطان ف„ان„ها مح„رم„ة ع„لى األول„ياء
وه „„و اهلل ك „„ان ب „„كل ش „„يء رق „„يبا ً وان اهلل ق „„د ك „„تب ع „„ليكم ف „„ي ال „„رك „„عتني األول „„يني م „„ن ال „„صلوة امل „„فروض „„ة ط „„يب
أن„فسكم م„ما ق„د ق„در اهلل ف„ي ح„كم ال„كتاب م„فروض„ا ً م„ن ذالئ„ل ال„شيطان ف„ي ق„ليلها وك„ثيره„ا ع„ما ق„د ق„در اهلل
ف„„ي أم ال„„كتاب ل„„لمؤم„„نني م„„قضيا ً واط„„مئنوا ن„„فوس„„كم ب„„عد ال„„رك„„عتني وب„„عد ال„„صلوة م„„ن ال„„صلوة م„„ا ط„„بتم ف„„يها
ع „„لى ال „„حق ب „„ال „„حق رض „„يا ً واع „„بدوا اهلل ب „„ال „„سجود ب „„عد ال „„صلوة ب „„ال „„سهود وال „„نقصان م „„ن ص „„لوت „„كم سج „„دة
خ„ال„صة هلل ال„قدي„م ع„لى ح„كم ق„د اح„كم اهلل ف„ي أم ال„كتاب م„كتوب„ا ً وان„ا ن„حن ق„د ف„صلنا ل„كم ف„ي ه„ذا ال„كتاب
ع„„ما ك„„نتم ف„„ي دي„„ن اهلل ال„„حق ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق م„„حتاج „ا ً واع„„ظموا أي„„ام اهلل األك„„بر ف„„ي الج„„معة ع„„لى ال„„حق
األك„„بر واع„„ملوا هلل م„„ول„„يكم ف„„ي ك„„ل األي„„ام ك„„يوم ال„„عيد ال„„ذي ك„„ان ف„„ي أم ال„„كتاب ع„„ظيما ً وطه„„روا أن„„فسكم ع„„ن
خ„بائ„ث ال„شيطان ب„ذك„ر مح„مد وآل مح„مد هلل ف„ي س„رك„م وجه„رك„م ع„لى س„بل ال„باب ب„ال„حق ع„لى ال„حق مح„موداً
ات„قوا اهلل ف„ي ي„وم الج„معة م„ن ال„صلوة ال„كبرى ال„تي ق„د ك„ان„ت ع„لى ال„حق ب„ال„حق ف„ي أم ال„كتاب م„فروض„ا ً ي„ا
ع „„باد اهلل ف „„كون „„وا م „„ع امل „„ؤم „„نني ف „„ي ش „„عائ „„ر اهلل ع „„لى ذل „„ك ال „„باب األك „„بر ع „„لى ال „„حق ب „„ال „„حق ال „„قوى م „„عينا ً ان
ت„„نصرف„„وا ان„„صرف اهلل ع„„نكم ف„„ي ي„„وم ال„„قيمة وم„„ا ل„„كم م„„ن دون ال„„رح„„من ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق ظ„„هيرا ً واع„„رض„„وا
ع„ن ال„بيع وال„لهو ف„ي زوال ي„وم الج„معة ل„لصلوة ال„تي ق„د اح„كم اهلل ف„ي أم ال„كتاب ل„لمؤم„نني م„حتوم„ا ً وان اهلل
ق„„د ك„„تب ع„„ليكم ه„„ذا ال„„حكم ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق م„„ن رب„„كم اهلل ال„„ذي ال ال„„ه اال ه„„و م„„ع ال„„باب ب„„ال„„باب م„„حتوم „اً
واع„ملوا ب„ال„نواف„ل ي„وم الج„معة ق„بل ال„زوال هلل ال„على م„ن ح„ول امل„اء م„ن ن„قطة ال„نار ع„لى ال„حق ب„ال„حق ال„عظيم
ث„واب„ا ً وازدادوا ع„لى ال„نواف„ل ف„ي ي„وم الج„معة أرب„ع رك„عات ق„بل ال„زوال ب„ما ق„در اهلل ف„ي أم ال„كتاب ع„لى ح„ب
ال „„باب م „„سنون „ا ً ي „„ا ف „„قراء املس „„لمني ال ت „„سئلوا املش „„رك „„ني م „„ن ش „„يء واس „„ئلوا اهلل م „„ن ف „„ضله واس „„تغفروا رب „„كم
ال„„رح„„من ال„„ذي ال ال„„ه اال ه„„و ل„„وج„„دت„„م اهلل م„„ول„„يكم ال„„حق رزاق„ا ً غ„„فورا ً ي„„ا أه„„ل االرض ات„„قوا اهلل وذروا م„„ا ب„„قى
ف„ي أم„وال„كم م„ن ال„رب„وا ان ك„نتم ت„ؤم„نون ب„اهلل وح„ده وم„ن ح„بس ف„ي م„ال„ه ذرة م„ن ال„رب„وا ف„قد ح„ارب ال„ذك„ر وق„د
ك„„ان ف„„ي اآلخ„„رة ع„„ن ل„„قاء اهلل ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق مح„„روم„ا ً ي„„ا أه„„ل ال„„بيع ات„„قوا اهلل ف„„ي م„„يزان„„كم ف„„ان م„„يزان„„كم
ع„„ند اهلل ف„„ي أم ال„„كتاب م„„كتوب ع„„لى ال„„حق وان اهلل ك„„ان ع„„لى ك„„ل ش„„يء ش„„هيدا ً ي„„ا أه„„ل ال„„بيع أوف„„وا ب„„ال„„عهود
وات„„قوا اهلل ع„„ن ال„„عقود ف„„من ح„„بس م„„ن م„„ال م„„ؤم„„ن ذرة م„„ن ال„„قطمير ق„„د اح„„بسه اهلل ع„„لى ال„„صراط أل„„ف س„„نة
ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق م„„وق„„وف„„ا اص„„بروا ي„„ا أه„„ل ال„„ثرى ف„„ان„„ا ق„„د ن„„حكم ب„„ينكم ي„„وم ال„„قيمة ب„„ال„„حق وال ت„„فرح„„وا ع„„لى
ال„تجارة م„ن ب„ني االك„ساب ف„ان اهلل ك„ان ب„ما ت„عملون ش„هيدا ً وان ت„ؤم„نوا ب„اهلل ال„حق وب„آي„ات„ه ف„اتج„روا م„ع ذك„ر
اهلل األك„بر ب„ال„جنة واع„رض„وا ع„ن أه„وائ„كم امل„ان„عة ع„ن ال„حق ول„عمرك ان„ا ل„نأخ„ذ ال„ظامل„ني م„ن أه„ل االرض ح„ول
امل„„قام ح„„تى ي„„قروا ع„„لى ح„„قك األك„„بر ف„„ي امل„„ال األع„„ظم ول„„و ك„„نت ق„„د ع„„فوت ع„„نهم ع„„لى ال„„فضل ب„„ال„„حق األك„„بر
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وان اهلل ق„„د ك„„ان ع„„لى ك„„ل ش„„يء ش„„هيدا ً ات„„قوا اهلل وال ت„„كتموا ال„„شهادة ب„„ينكم ف„„من ك„„تم ش„„هادة ع„„لى مس„„لم
ف„ليكتب اهلل ع„ليه ع„لى ال„حق ب„ال„حق إث„ما م„بينا ً ي„ا أه„ل االرض ال تح„دث„وا ب„عضكم ب„عضا ً م„ن ق„بائ„ح أن„فسكم
واس „„تروا ع „„لى أن „„فسكم بس „„تر اهلل ال „„على رب „„كم ف „„ان ت „„توب „„وا ال „„ى اهلل ف „„ي س „„بيل ه „„ذا ال „„باب األك „„بر ف „„قد رف „„ع
ع„نكم األق„الم ب„حكم ال„باب وق„د ب„دل اهلل ال„سيئات ب„ال„حسنات مل„ن ش„اء م„نكم ف„ان„ه ه„و ال„حق وه„و اهلل ك„ان ذا
ال„„فضل ال„„على ع„„ظيما ً ي„„ا أي„„ها امل„„ؤم„„نون ات„„قوا اهلل م„„ن م„„لك ال„„يتيم وال ت„„بدل„„ن ال„„طيب ب„„ال„„خبيث وات„„وا ك „الّ ح„„قه
واع„„تصموا ب„„اهلل الح„„ميد م„„ول„„يكم ال„„حق وه„„و اهلل ك„„ان ع„„لى ك„„ل ش„„يء ش„„هيدا ً وان اهلل ق„„د ط„„اب ع„„لى امل„„ؤم„„نني
م„„ن ال„„نساء ال„„ى ال„„رب„„اع او م„„ا م„„لكت ع„„قود أل„„سنتهم ع„„لى ح„„كم ال„„كتاب وات„„وا ال„„نساء ح„„قهن نح„„ل ًة ف„„ي ك„„تاب
اهلل ال „„حق وق „„د ك „„ان ال „„حكم م „„ن ع „„ند اهلل ال „„قدي „„م م „„فروض „ا ً وال ت „„ؤت „„وا ال „„سفهاء ط „„يبات امل „„ال وارزق „„وه „„م ع „„لى
امل „„عروف ب „„حكم ال „„كتاب ب „„اذن اهلل ال „„علي م „„ن ح „„كم ه „„ذا ال „„باب م „„عروف „ا ً وات „„وا ح „„ق ال „„يتام „„ى اذا ب „„لغوا ال „„رش „„د
واشه„دوا ع„ليهم ع„لى ال„عدل„ني م„ن رج„ال„كم او ال„واح„د م„ن ال„رج„ال وال„ثنتني م„ن ال„نساء امل„ؤم„نات واحس„بوا ع„لى
أن„فسكم ع„لى أدق امل„يزان وك„فى ب„اهلل ال„حق ع„لى ال„ناس ح„سيبا ً وان اهلل ق„د ق„در ل„لرج„ال ن„صيبا ً م„ن ال„نساء
ول „„لنساء ن „„صيبا ً ع „„لى ال „„رج „„ال واح „„كموا ف „„ي اإلرث ب „„القس „„ط ال „„خال „„ص م „„ن ح „„كم ال „„كتاب ف „„من اع „„تدى ب „„نفس
ع„لى ق„در خ„ردل ف„كأن„ما اش„ترى ال„ناس ل„نفسه وان اهلل ق„د ح„كم ي„وم ال„فصل ب„ينكم ب„ال„حق األك„بر ع„لى ال„ذرة
ب „„ال „„ذرة ف „„ات „„قوه ف „„ان اهلل ك „„ان ع „„لى ك „„ل ش „„يء ش „„هيدا ً وان اهلل ق „„د ك „„تب ع „„ليكم ف „„ي أوالدك „„م ل „„لذك „„ر م „„ثل ح „„ظ
األن „„ثيني وان ك „„ن ن „„ساء ف „„وق اث „„نتني ف „„لهن ث „„لثا م „„ا ق „„د ت „„رك ع „„لى ك „„تاب اهلل وان ك „„ان „„ت واح „„دة ف „„لها ال „„نصف
م„„عدل „ ًة وألب„„وي„„ه ب„„حكم ال„„كتاب س„„دس م„„ما ق„„د ت„„رك ب„„عد ان ك„„ان ل„„ه ول„„د وان ل„„م ي„„كن ل„„ه ول„„د وورث„„ه أب„„واه ف„„ألم„„ه
ال „„ثلث ان ل „„م ي „„كن ل „„ه إخ „„وة وان ك „„ان ل „„ه إخ „„وة ف „„لها الس „„دس ف „„رض „ا ً وق „„د ك „„ان ال „„حكم م „„ن ق „„بل ف „„ي ك „„تاب اهلل
ال„حق م„كتوب„ا ً ول„كم ح„ل م„ما ق„د ت„رك„ن أزواج„كم ع„لى ال„رب„ع وان ل„م ي„كن ل„هن ول„د ف„لكم ال„نصف ول„هن ال„ثمن ان
ل„„م ي„„كن ل„„كم ول„„د وان ك„„ان ل„„كم ول„„د ف„„لهن ال„„رب„„ع ح„„قا ً ف„„ي ك„„تاب اهلل وق„„د ك„„ان ال„„حكم ع„„ند اهلل ف„„ي أم ال„„كتاب
مس „„طورا ً وان ك „„ان م „„نكم رج „„ل ي „„ورث ك „„الل„ „ ًة او ام „„رءة ول „„ه أخ او أخ „„ت ف „„ان اهلل ق „„د ح „„كم ل „„كل ن „„فس م „„نهما
الس„„دس وع„„لى ال„„ثلث ان ك„„ان„„وا أك„„ثر م„„ن ذل„„ك وان ذل„„ك ال„„حكم ف„„ي أم ال„„كتاب م„„قضيا ً ي„„ا ق„„رة ال„„عني ق„„ل وم„„ا
ي„ؤم„ن أك„ثره„م ب„اهلل وح„ده اال ق„د وج„دن„اه„م ع„لى ه„ذا ال„باب ع„لى ال„حق ب„ال„حق مش„رك„ا ً ف„ي أم ال„كتاب م„كتوب„اً
وق„„ل ان„„ى ان„„ا ال„„صاع„„قة األك„„بر اذا ذك„„رت وص„„فى ألن„„فسكم ق„„د وج„„دت„„كم ع„„لى ت„„لك اآلي„„ة م„„ن ال„„فرق„„ان م„„كتوب „اً
واذا ذك„ر اهلل اس„م ال„ذك„ر وح„ده ق„د اش„مأزت ق„لوب ال„ذي„ن ال ي„ؤم„نون ب„اآلخ„رة وان„ك ال„حق ل„على ال„صراط ال„قيم
قد كنت بالحق مشهودا ً وان اهلل قد كان بكل شيء محيطا ً.
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سورة النكاح
بسم اهلل الرحمن الرحيم
أف„أم„نوا ان ت„أت„يهم غ„اش„ية م„ن ع„ذاب اهلل او ت„أت„يهم ال„ساع„ة ب„غتة وه„م ال ي„شعرون .امل„ح .ي„ا أه„ل االرض ات„قوا
اهلل م „„ن وص „„ية ب „„عضكم ب „„عضا ً وع „„ليكم ال „„فرض دي „„ن امل „„يت ع „„لى م „„ا ق „„درت أن „„فسكم واخ „„شوا ع „„ن اهلل رب „„كم
وات„كلوا ع„ليه واس„ئلوا اهلل م„ن ج„وده ف„ان„ه ق„د ك„ان ع„لى ك„ل ش„يء ق„دي„را ً وال تشه„دوا ع„لى ال„فاح„شة اال ب„عد م„ا
أي„„قنت أن„„فسكم ع„„لى األرب„„عة م„„نكم وان تشه„„دوا ف„„ي ال„„ثلثة ف„„ان„„تم ف„„ي ك„„تاب اهلل م„„ن ح„„كم ال„„كتاب ق„„د ك„„نتم
ع „„لى ال „„حق ب „„ال „„حق ك „„ذاب „ا ً وان „„ا ن „„حن ق „„د ج „„علنا ال „„توب „„ة ل „„لذي „„ن ي „„فعلون ال „„فواح „„ش م „„ن غ „„ير ع „„لم وع „„لى ال „„ذي „„ن
ي„„عملون ال„„سوء ب„„ال„„علم ح„„د م„„حكم وان اهلل ل„„و ش„„اء ل„„يغفر ل„„هم وه„„و اهلل ك„„ان ع„„زي„„زا ً ح„„كيما ً وان اهلل ق„„د ج„„عل
ال„توب„ة ح„دا ً وع„لى ال„تارك ح„دا ً وم„ا خ„لق اهلل ش„يئا ً اال وق„د ق„در ل„ه ح„كما ً ف„ي ك„تاب„ه وان„ا ق„د أح„صينا ف„ي ذل„ك
ال„كتاب م„بينا ً وان„كحوا امل„ؤم„نات ع„لى ح„كم ال„كتاب هلل رب„كم ف„ان مح„مدا ي„باه„ى ب„كثرت„كم ف„ي ي„وم ال„قيمة وال
ت „„رغ „„بوا ال „„ى ال „„نساء ال „„الت „„ي ع „„نده „„ن ق „„نطارا ً م „„ن ال „„ذه „„ب وال „„فضة واس „„ئلوا اهلل م „„ن ف „„ضله ف „„ان اهلل ق „„د ك „„ان
ع „„ليكم رق „„يبا ً وح „„سيبا ً وان اهلل ق „„د ح „„لل ع „„لى امل „„ؤم „„نني م „„ن امل „„ؤم „„نات غ „„ير ذي ق „„راب „„تهم األم وال „„بنت واألخ „„ت
وال„„عمة وم„„ا ق„„د ج„„عل اهلل ب„„مثلها وب„„نات األخ وب„„نات األخ„„ت وم„„من ق„„د ح„„رم اهلل ع„„ليهم ع„„لى ح„„د ال„„رض„„اع م„„ن
األم„هات واألخ„وات وال„حالئ„ل م„ن األب„ناء ال„ذي„ن م„ن أص„الب„هم وان ذل„ك ح„كم ف„ي ك„تاب اهلل ع„لى ك„لمة ال„فرق„ان
ب„ال„حق وق„د ك„ان ال„حكم ف„ي أم ال„كتاب م„قضيا ً وال تج„معوا ب„ني األخ„تني ال„فاط„ميتني وال ب„ني األخ„تني اال م„ا ق„د
ق„ضى ام„ره ف„سوف ي„غفر اهلل ل„كم ان„ه ق„د ك„ان غ„فارا ً رح„يما ً ات„قوا اهلل ان ت„نكحوا امل„حصنات ال„باك„رات ب„غير
اذن„هن واذن أه„لهن واب„تغوا امل„عروف ب„حكم ال„كتاب ع„لى ش„أن„هن وال ت„ؤذوه„ن ب„شيء م„ن امل„كاره ف„ان„هن ورق„ات
م„ن شج„رة ال„كاف„ور وان اهلل ق„د اح„كم ب„ني ال„كل ب„ال„حق وه„و اهلل ك„ان ب„كل ش„يء م„حيطا ً وان اهلل ق„د أراد ان
يه„دي„كم س„نن ال„ذي„ن م„ن ق„بلكم وان ي„توب ع„ليكم ب„حكم ال„كتاب ج„ودا ً م„ن س„ر ذل„ك ال„باب ال„على ب„دي„عا ً وان„ى ق„د
أردت ان أع„رف„كم س„نن ال„صدي„قني والشه„داء وان اهلل ق„د ك„ان ب„كل ش„يء ع„ليما ً وان ال„ذي„ن ي„تبعون ال„شهوات
م„„ن ال„„شيطان ف„„قد خ„„رج„„وا ع„„ن والي„„ة ال„„رح„„من وامل„„الئ„„كة ت„„غ ّلون„„هم ب„„ال„„نار ف„„ي س„„لسلة الح„„دي„„د وم„„ا ق„„در اهلل ل„„هم
ف„ي اآلخ„رة ع„لى ال„حق ب„ال„حق ن„صيرا ً اال ال„ذي„ن ت„اب„وا وان„اب„وا ال„ى اهلل ال„حق واع„ترف„وا ع„لى ال„تقصير ب„الس„تر
ألن „„فسهم ل „„دى ال „„باب ه „„ذا اس „„م اهلل األك „„بر ال „„على وك „„ان اهلل ع „„لى ك „„ل ش „„يء ش „„هيدا ً ف „„سوف ي „„غفر اهلل ل „„هم
وي„دخ„لهم ج„نات تج„رى م„ن ت„حتها األن„هار خ„ال„دي„ن ف„يها ل„دى ال„ذك„ر ويبش„ره„م اهلل دائ„ما ً ب„ال„ذك„ر ف„وق ال„ذك„ر
وم„ا ت„رى ل„لفيض م„ن ع„ند اهلل ت„عطيالً وارق„بوا ع„لى ال„صلوات ف„ي ال„قرب واح„فظوا ال„وس„طى ه„ذا ال„ذك„ر وك„ون„وا
ب„اهلل ال„على ف„ي س„بل ال„باب مح„مودا ً وال ت„أك„لوا األم„وال ب„ينكم ب„ال„باط„ل وأوف„وا ب„ال„عهود وب„عد ال„عقود ب„ذك„ر اهلل
رب„„كم وال ت„„بطلوا ال„„تجارة ب„„ال„„رب„„وا وات„„كلوا ع„„لى اهلل رب„„كم ال„„رح„„من ف„„ان„„ه ق„„د ك„„ان مح„„مودا ً غ„„نيا ً وم„„ن ي„„فعل ذل„„ك
ع„دوان„ا ل„ذك„ر اهلل ف„سوف ن„صليه م„ن امل„اء املخ„رج ت„حت شج„رة ال„زق„وم ب„حكم ال„كتاب ب„اذن ال„باب وق„د ك„ان ذل„ك
ال „„حكم ع „„لى اهلل ال „„حق ي „„سيرا ً ي „„ا أه „„ل االرض ان ت „„جتنبوا ك „„بآئ „„ر اإلث „„م وال „„لغو ع „„لى م „„ا ن „„هيكم ال „„رح „„من ف „„ي
ك„تاب„ه ف„سوف ي„دخ„لكم ال„ذك„ر ب„اذن اهلل م„دخ„الً ل„دى ال„حق ك„ري„ما ً وال ت„تمنوا م„ا ف„ضل اهلل ب„ه ال„ناس ل„لساب„قني
ك„تاب م„ما اكتس„بوا ول„لواق„فات ك„تاب م„ما اكتس„نب واس„ئلوا اهلل ب„ال„ذك„ر ف„ان اهلل ق„د ج„عله ع„لى ال„عامل„ني ش„هيداً
ان رج „„ال األع „„راف ه „„م ال „„ساب „„قون ف „„ي ك „„تاب اهلل وأول „„ئك ه „„م ال „„قوام „„ون ع „„لى االرض وان اهلل ق „„د ك „„ان م „„ن
ورائ„هم ع„لى ال„حق م„حيطا ً وه„و اهلل ك„ان ع„ليا ً ك„بيرا ً ي„ا أه„ل االرض ف„اص„لحوا ع„لى ال„دي„ن ال„قيّم ب„ني اخ„وان„كم
ف„ان اهلل ق„د اح„ب امل„صلح م„ن املفس„د وان اهلل ق„د ك„ان ب„عباده خ„بيرا ً وع„ليما ً ي„ا أه„ل االرض ف„اع„بدوا اهلل ع„لى
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خ„ط االس„تواء اال تش„رك„وا ب„عبادت„ه ع„لى ال„حق ب„ال„حق ش„يئا ً وب„ال„وال„دي„ن اح„سان„ا ً وب„ذي ال„قرب„ى وامل„ساك„ني م„ن
أه „„ل االرض ع „„لى ال „„حق ب „„ال „„حق ف „„ي س „„بل ال „„حق ان „„فاق„ „ا ً وان اهلل ال ي „„حب م „„نكم م „„ن ك „„ان ع „„لى غ „„ير ال „„حق
م„ختاالً ف„خورا ً ق„ل ل„لذي„ن ي„كتمون ف„ضل ال„ذك„ر وي„أم„رون ال„ناس ب„ال„كتمان ان„تظروا ف„ان„ا ق„د اع„تدن„ا ف„ي ال„قيمة
ل„„لكاف„„ري„„ن ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق ع„„ذاب„ا ً ك„„بيرا ً ف„„ورب„„ك ان اهلل ال ي„„ظلم ع„„لى ال„„ناس اق„„ل م„„ن ذرة م„„ثقال ف„„من ي„„عمل
ح„سنة ي„ؤت„يه اهلل ع„لى ال„حق ب„ال„حق اض„عاف„ا ً ك„ثيرا ً وم„ن ف„عل س„يئة ي„ؤت„يه اهلل ع„لى ال„عدل ب„ال„حق ع„لى ال„حق
م„ثالً ع„دي„الً وان„ا ق„د ج„ئنا ف„ي ص„عيد املحش„ر م„ن ك„ل ام„ة ب„شهيد وق„د ج„ئنا ب„ك ع„لى ه„ؤالء ال„ساب„قني ش„هيداً
ي „„ا أي „„ها امل „„ؤم „„نون ال ت „„قرب „„وا ال „„ذك „„ر وال ال „„صلوة وال ال „„كتاب ح „„ني م „„ا ان „„تم س „„كارى ح „„تى ت „„درك „„وا م „„ا شه „„دت
أن „„فسكم وال ت „„مسوا ال „„كتاب اال ب „„ال „„طهارة ف „„ان ل „„م تج „„دوا م „„اء ف „„تيمموا ع „„لى ال „„صعيد ال „„طاه „„ر ط „„يبا ً ب „„مسح
ج„„باه„„كم ع„„لى ب„„اط„„ن ال„„كفني واظه„„ر أي„„دي„„كم ع„„لى امل„„ثل ف„„يها ف„„ان ذل„„ك ح„„كم اهلل ف„„ي ك„„تاب„„ه وان اهلل ق„„د ك„„ان
ب„„امل„„ؤم„„نني رؤف„„ا رح„„يما ً وان اهلل ق„„د ك„„تب ع„„ليكم ال„„تيمم ع„„لى ال„„تراب ع„„ند ف„„قدان امل„„اء ل„„دى االغ„„سال وال„„صلوة
وان اهلل ق„د اراد ع„ليكم اليس„ر ف„ي ذل„ك ال„كتاب وم„ا ال„دي„ن ع„ند اهلل ال„حق ع„لى ال„حق ب„ال„حق اال ح„نيفا ً ي„ا أه„ل
االرض ان اهلل ق„„د ح„„رم ع„„ليكم ف„„ي ك„„تاب„„ه م„„ن ق„„بل امل„„يتة وال„„دم ولح„„م ال„„خنزي„„ر وم„„ا اح„„ل ل„„غير ذك„„ر اهلل األك„„بر
ٍ
„مصة ف„„ان„„ا ق„„د ح„„للنا ب„„اذن اهلل ع„„ليه ع„„لى ح„„د ال„„رم„„ق ال„„خال„„ص ف„„اخ„„رج„„وا ع„„ن دي„„ار
ه„„ذا ف„„من اض„„طر ف„„ي مخ„
الش„„رك ف„„ان ارض اهلل واس„„عة وان ط„„يبات ال„„رزق ق„„د ك„„ان ف„„ي ك„„ل ال„„بالد ك„„ثيرا ً ي„„ا أه„„ل االرض ان„„ا ن„„حن ق„„د
ك„„تبنا ع„„ليكم ال„„قصاص ف„„ي ال„„قتلى الح„„ر ب„„الح„„ر وال„„عبد ب„„ال„„عبد واألن„„ثى ب„„األن„„ثى وم„„ن ع„„فى هلل م„„ن أخ„„يه ع„„ن
ب„„عض ح„„قه ش„„يئا ف„„قد ك„„ان أج„„ره ع„„ند اهلل ف„„ي أم ال„„كتاب ع„„ظيما ً وان„„ا ن„„حن ق„„د ج„„علنا ف„„ي ال„„قصاص ح„„يوة
ع„„لى ال„„حق وف„„ى ال„„حيوة ق„„صاص „ا ً ب„„ال„„حق األك„„بر ع„„لى ل„„حن ال„„حق م„„ن ه„„ذا ال„„فتى ال„„عرب„„ي ي„„ا أول„„ى األل„„باب
ف„„اش„„كروا اهلل رب„„كم ال„„رح„„من ف„„ي س„„بيل ه„„ذا ال„„باب الح„„ميد ع„„لى ال„„حق ال„„قوى ك„„ثيرا ً ي„„ا أه„„ل ال„„عرش اس„„معوا
ن„„دائ„„ي م„„ن ت„„لك الح„„روف امل„„غنية ف„„ي ذل„„ك ال„„تفسير األك„„بر ع„„لى ل„„حن ال„„حق م„„ن ه„„ذا ال„„فتى ال„„عرب„„ي ال„„كروب„„ى
ع„لى ط„ور ال„بهاء ان„ى ان„ا ال„حق ال ال„ه اال ان„ا ال„عليّ وان„ي ق„د ك„نت ب„ال„حق ع„لى ال„عامل„ني م„حيطا ً ي„ا ع„باد اهلل
أف„أم„نتم م„ن ذل„ك ال„يوم م„ن ب„عد م„ا ق„د ج„ائ„ت ال„ساع„ة ب„غتة وال„غاش„ية م„ن اهلل جه„رة ات„قوا اهلل واش„عروا ع„لى
كلمة األكبر فان أمر اهلل العلى قد كان في أم الكتاب شديدا ً.
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سورة الذكر
بسم اهلل الرحمن الرحيم
ق„ل ه„ذه س„بيلي ادع„وا ال„ى اهلل ع„لى ب„صيرة ان„ا وم„ن ات„بعني وس„بحان اهلل وم„ا ان„ا م„ن املش„رك„ني .ع„لى .ه„و
اهلل ال„ذي ال ال„ه اال ه„و رب ال„عرش وال„سماء وه„و اهلل ك„ان ع„ليا ً ع„ظيما ً ه„و ال„ذي ق„د ان„زل األس„رار ف„ي اس„طر
م„ن األرواح ب„ال„حق ع„لى ع„بده ل„يعلم ال„عامل„ون ب„ان„ه ع„لى ذل„ك ال„كلمة ال„عظيمة ع„ن ال„عامل„ني ق„د ك„ان ع„لى ال„حق
ب„„ال„„حق م„„قطوع„ا ً ي„„ا أه„„ل ال„„عماء اس„„معوا ن„„دائ„„ي م„„ن ه„„ذا ال„„قمر امل„„نير ال„„ذي م„„ا اردت ل„„طلعته ال„„خسوف ع„„لى
وج„„ه ه„„ذا ال„„غالم املش„„رق„„ي امل„„غرب„„ي ال„„ذي تج„„دون„„ه ف„„ي ك„„ل األل„„واح س„„را مس„„تسرا ً ع„„لى الس„„طر مس„„طرا ً ع„„لى
الس„„طر املح„ ّ„مر ق„„د ك„„ان ب„„ال„„حق مس„„تورا ً ق„„ل ان اهلل أوح„„ى ال „يّ ان„„ي ان„„ا اهلل ال ال„„ه اال ان„„ا امل„„عبود م„„ا خ„„لقت
ف„„ي األب„„واب م„„ثل ال„„ذك„„ر ك„„لمة األك„„بر ه„„ذا ذك„„را ً وك„„ل ق„„د ات„„اه ف„„ي ل„„وح ال„„فؤاد م„„ن ح„„ول ال„„نار م„„عمورا ً ي„„ا أه„„ل
االرض ق„د ب„لغت ال„نقطة ال„ى م„نطقته ف„اس„معوا ن„دائ„ي م„ن ذل„ك ال„فتى ال„عرب„ي املح„مدي ال„علوي ال„ذي تج„دون„ه
ف„ي ك„ل األل„واح س„ر األع„ظم ح„ول ال„نار م„شهودا ً ي„ا أي„ها امل„ؤم„نون ان اهلل ق„د ف„رض ع„ليكم ب„عد ال„كتاب ك„تاب„ته
ع„لى الخ„ط األح„سن ب„امل„داد ال„ذه„ب ف„اش„كروا هلل رب„كم ع„لى خ„لق ال„سموات واالرض وم„ا ب„ينهما واسج„دوا هلل
ال„„ذي ق„„د خ„„لقهن ان ك„„نتم إي„„ان„„ا ت„„عبدون ب„„ال„„حق وه„„و اهلل ك„„ان ب„„ما ت„„عملون ب„„صيرا ً ي„„ا ق„„رة ال„„عني ق„„ل مل„„ا اردت
ال„بيت ق„د وج„دت ال„سكينة ع„لى ال„قوائ„م امل„رب„ع ق„د ك„ان ع„ند ال„باب م„رف„وع„ا ً ومل„ا اردت ال„طواف ح„ول ال„بيت ق„د
وج„„دت ال„„فرض ف„„ي أم ال„„كتاب ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق اس„„بوع „ا ً ومل„„ا اردت ال„„ذك„„ر ع„„لى االرض ق„„د وج„„دت امل„„شعر
وال„عرف„ات ق„د ك„ان„تا م„لبي ًة ح„ول ال„باب م„وج„ودا ً ي„ا م„ال األن„وار ت„اهلل ال„حق ان ك„لمة اهلل األك„بر ل„حق ع„لى ال„حق
املس„تسر وه„و اهلل ك„ان ع„زي„زا ً ق„دي„ما ً وان س„ر ه„ذا ال„باب وع„ر ع„ظيم ل„و اج„تمعت ب„حور ال„سموات واالرض„ني
ب„„امل„„دادي„„ة واألش„„ياء ك„„لها ع„„لى ال„„قلمية ل„„ن ت„„بلغوا وال ت„„قدرن اال ع„„لى أل„„ف غ„„ير م„„عطوف„„ة ك„„ما االن ك„„ذل„„ك االم„„ر
ب„ال„حق ع„لى ش„كل ال„سماء وه„يكل االرض ق„د ك„ان ع„ند اهلل م„ول„ى ال„عامل„ني م„وج„ودا ً ي„ا أه„ل الج„ذب م„ن ه„يكل
ال„توح„يد اس„معوا ن„دائ„ي م„ن ت„لك ال„ورق„ة امل„صفرة امل„نبتة ب„ال„ده„ن املح„مرة م„ن الشج„رة املتح„رك„ة ف„ي ج„ ّو ال„عماء
ه„ذه ال„تي م„ا ق„در اهلل الص„لها ش„يئا ً ع„لى االرض وه„ى ب„أم„ر اهلل ف„ي ال„هواء م„ن ال„عماء ب„أي„دي ال„ذك„ر ق„د ك„ان
م„غروس„ا ً وان ه„ذا ص„راط رب„ك ق„د ك„ان ف„ي أم ال„كتاب مس„تقيما ً وان ه„ذا ل„هو الس„ر ف„ي مس„تسر الس„ر ع„لى
الس„طر ت„حت ال„عماء ف„وق ال„سماء ق„د ك„ان ب„ال„حق مس„طورا ً وان ه„ذا ل„هو ال„شكل ال„عرب„ي ف„ي االث„نني ق„د ك„ان
ب„„ال„„حق ح„„ول ال„„نار ع„„لى ال„„حق م„„شهودا ً وه„„و ال„„حق ه„„يكل ال„„يمنى ف„„ي الس„„بعني ص„„راط„„ان ب„„ال„„حق ح„„ول ال„„نار
م„ذك„ورا ً ل„يكون امل„ؤم„نون ف„ي ذل„ك ال„كتاب ب„اس„م ال„حق ع„لى ال„حق م„ذك„ورا ً وان ه„ذا ل„هو ال„نور ع„لى ال„طور وه„و
املتج„لي ع„ن األس„ماء ف„ي م„أل ال„ظهور وه„و ال„حق ال ي„علم ب„ال„حق ع„لى م„ا ه„و ع„ليه اال ه„و وه„و اهلل ك„ان ع„ليّا
ق„دي„ما ً ان ه„ذا ل„هو ال„حق ف„ي ال„لحن األب„طحي وه„و الس„ر املتج„لي ع„ن ج„سم ال„علوي وه„و ال„نور املخ„زون ع„لى
ه „„يئة ال „„ورق „„اء ف „„ي ك „„بد ال „„فاط „„مي ت „„عال „„ى اهلل ب „„ارئ „„ه ع „„ما ي „„صف ال „„ظامل „„ون ع „„لو ك „„بيرا ً ان ه „„ذا ل „„هو الس „„ر ف „„ي
األس„„رار ال„„ذي ق„„د ك„„ان ح„„ول امل„„اء مس„„طورا وان ه„„ذا ل„„هو ال„„قطب ف„„ي أبح„„ر األن„„وار ال„„ذي ق„„د ك„„ان ح„„ول ال„„نار
مس„تورا ً وان ه„ذا ل„هو ال„نور ف„ي األن„وار ف„ي ب„حبوح„ة ال„جبال ع„لى ي„مني ال„عرش خ„لف ال„قاف ق„د ك„ان م„كنون„اً
ومخ„„زون „ا ً ان ه„„ذا ل„„هو ال„„قمص ال„„ظهور والس„„ر ال„„بطون ف„„ي ال„„كتب ال„„سماء ق„„د ك„„ان ح„„ول الس„„ر مس„„طورا ً ان
ه„ذا شج„رة ال„فؤاد ع„لى ال„طور ال„سيناء ق„د ك„ان هلل ال„حق م„شهودا ً ان ه„ذا ورق„ات ال„قدس ف„ي س„رر األف„الك
م„„ن ال„„صفات ق„„د ك„„ان ح„„ول ال„„نار م„„كتوب „ا ً ان ه„„ذا ل„„هو ال„„حق ف„„ي أم ال„„كتاب ق„„د ك„„ان ح„„ول ال„„نار م„„قضيا ً ان
ه„ذا ل„هو ال„نقطة ف„ي ال„بدء ق„د تظه„رت ع„لى م„رك„ز ال„ختم ب„ال„حق ب„اذن اهلل ال„قدي„م مح„مودا ً ان ه„ذا ل„هو الس„ر
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ف „„ي تح „„ميد ال „„كتاب ع „„لى س „„رائ „„ر املج „„د م „„ن ح „„كم ال „„نار وامل „„اء ق „„د ك „„ان س „„وا ًء ان ه „„ذا ق „„دة م „„ن الس „„ر س „„ر
األح „„مدي ال „„عرب „„ي م „„رك „„ز ال „„عرش ف „„ي امل „„اء ب „„ال „„حق هلل ال „„قدي „„م ق „„د ك „„ان س „„اج „„دا ً وم „„حبوب „ا ً ان ه „„ذا ل „„هو الس „„ر
املس„طر ف„ي ق„لب ال„نبي ق„د ك„ان ب„ال„حق ال„على مس„تورا ً ان ه„ذا ل„هو ال„غيب املس„تتر ف„ي ص„در ال„ول„ي األمل„عي
ال„عرب„ي ق„د ك„ان ح„ول ال„نار مس„طورا ً ان ه„ذا ل„هو ال„در الج„ليل ف„ي ال„صدف الخ„ليل ف„ي البح„ر ال„عماء ح„ول
ال „„عدن ق „„د ك „„ان ب „„اهلل الح „„ميد م „„حفوظ „ا ً ان ه „„ذا ل „„هو ال „„قرار م „„ن ك „„ل امل „„قر ب „„ال „„حق وه „„و اهلل ك „„ان ع „„ليك ب „„ال „„حق
ش„„هيدا ً وان„„ك ق„„د ك„„نت ب„„ال„„قدس رك„„ن التس„„بيح ب„„ال„„حق ون„„فس ال„„تكبير ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق ت„„كبيرا ً ان ه„„ذا ل„„هو
ال„طلق امل„غرب„ي ب„ال„حق وع„لى ال„شعر ال„علوي ل„لسحق ب„عد الح„ل ق„د ك„ان ف„ي ن„قطة ال„نار مس„تورا ً ان ه„ذا ل„هو
ال„„براق ف„„ي امل„„أل األع„„لى ال يش„„به ال„„برق„„اء ش„„يئا ً م„„ثله وان„„ه امل„„ثل األع„„لى ف„„ي ح„„ل ال„„عماء ق„„د ك„„ان ح„„ول ال„„نار
م„„شهودا ً ي„„ا أه„„ل ال„„فردوس ع„„لموا س„„بيل ال„„عبودي„„ة م„„ن ه„„ذا ال„„طير امل„„ورق ف„„ي ج „ ّو ال„„عماء وامل„„غمس ف„„ي بح„„ر
امل „„سك الح „„مراء واس „„حقوا أن „„فسكم به „„ذا ال „„نار ال „„بيضاء ب „„اهلل ال „„حق ان اس „„تطعتم ل „„تملكن الش „„رق وال „„غرب „„اء
ب„اذن اهلل م„ال„ك االرض وال„سماء وه„و ال„عليم ب„ال„حق وه„و اهلل ك„ان ع„لى ك„ل ش„يء ق„دي„را ً ي„ا ق„رة ال„عني ق„ل ان„ى
ان „„ا ال „„بهاء وه „„ذا س „„بيل اهلل ادع „„وا ال „„ى اهلل وح „„ده وال „„ى ب „„قية امل „„نتظر وان „„ى ان „„ا ال „„ناظ „„ر ف „„ي املش „„رق „„ني ع „„لى
ب„صيرة ب„ال„حق ان„ا وم„ن ات„بعني ق„د ك„نا ع„لى ال„حق ب„ال„حق ح„ول ال„نار م„سئوال ي„ا م„أل األن„وار اس„معوا ن„دائ„ي
م„„ن ه„„ذا ال„„طير امل„„غنى ف„„ي ج„„و ال„„سماء ع„„لى ل„„حن داود ال„„نبي رف„„يعا ً ال „يّ ال „يّ ح„„كم امل„„ائ„„ني ف„„ي ال„„سمائ„„ني
وال„يّ ال„يّ ح„كم ال„هوائ„ني ف„ي االرض„ني وال„يّ ال„يّ أرب„ع الح„رف„ني ف„ي االس„مني وال„يّ ال„يّ أرب„ع ال„هوائ„ني ف„ي
الس„„طري„„ن م„„ن س„„ري„„ن وال „يّ ال „يّ ح„„ام„„ل ال„„عرش س„„بعى واح„„دى وال „يّ ال „يّ ال„„جنات ال„„ثمان م„„حكى وم„„خفى
وال „يّ ال „يّ ح„„كم ال„„نوري„„ن األول„„ني ف„„ي ال„„طوري„„ن وال „يّ ال „يّ ح„„كم ال„„نيري„„ن ف„„ي الس„„طري„„ن االخ„„يري„„ن م„„ن ذل„„ك
ال„بطنني وال„يّ ال„يّ ح„كم ال„سموات ف„ي ث„مان„ية م„ن ال„باب ف„ي ه„ذا ال„باب ب„اب„ني وال„يّ ال„يّ ح„كم االرض„ني ف„ي
س„بعة م„ن ال„باب ب„الح„رف„ني وال„يّ ال„يّ االم„ر وال„حكم وال ال„ه اال ه„و رب„نا وح„ده ال ش„ري„ك ل„ه وه„و اهلل ك„ان ع„لياً
ك„„بيرا ً ي„„ا ق„„رة ال„„عني ق„„ل ك„„لما اج„„رى اهلل م„„ن ق„„لمي ف„„ي ذل„„ك ال„„كتاب م„„ا ك„„ان„„ت اال ب„„اذن اهلل ال„„حق وم„„ا ح„„ملت
ال„„كتاب ف„„ي س„„ر ذل„„ك ال„„باب اال ح„„رف „ا ً م„„ن ال„„باب ال„„ذي ق„„د ك„„ان م„„ن ح„„ول امل„„اء م„„شهودا ً وس„„بحان اهلل ال„„حق
الذي ال اله اال هو وهو اهلل كان بكل شيء قديرا ً وهو اهلل كان عن العاملني غنيا ً.
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سورة العبد
بسم اهلل الرحمن الرحيم
وم„„ا ارس„„لنا م„„ن ق„„بلك اال رج„„االً ن„„وح„„ى ال„„يهم م„„ن أه„„ل ال„„قرى أف„„لم ي„„سيروا ف„„ي االرض ف„„ينظروا ك„„يف ك„„ان
ع„„اق„„بة ال„„ذي„„ن م„„ن ق„„بلهم ول„„دار اآلخ„„رة خ„„ير ل„„لذي„„ن ات„„قوا أف„„ال ت„„عقلون .مح„„مد .ي„„ا أه„„ل ال„„عرش اس„„معوا ن„„داء
رب „„كم ال „„رح „„من ال „„ذي ال ال „„ه اال ه „„و م „„ن ل „„سان ال „„ذك „„ر ه „„ذا ال „„فتى اب „„ن ال „„على ال „„عرب „„ي ال „„ذي ق „„د ك „„ان ف „„ي أم
ال„كتاب م„شهودا ً ف„اس„تمع مل„ا ي„وح„ى ال„يك م„ن رب„ك ان„ى ان„ا اهلل ال„ذي ال ال„ه اال ه„و ل„يس ك„مثله ش„يء وه„و اهلل
ك„„ان ع„„ليا ً ك„„بيرا ً ي„„ا أه„„ل االرض اس„„معوا ن„„داء ال„„طيور م„„ن الشج„„رة امل„„تورق„„ة م„„ن ك„„اف„„ور ال„„ظهور ف„„ي وص„„ف
ه„ذا ال„غالم ال„عرب„ي املح„مدي ال„علوي ال„فاط„مي امل„كي امل„دن„ي االب„طحي ال„عراق„ي ب„ما ق„د تج„لى ال„رح„من ع„لى
ورق „„ات „„هن ان „„ه ه „„و ال „„علي وه „„و اهلل ك „„ان ع „„زي „„زا ً ح „„ميدا ً ه „„ذا ف „„تىً اب „„يض ف „„ي ال „„لون وازع „„ج ف „„ي ال „„عني س „„ويً
„طري م„„ن ال„„عينني م„„شاش„„ة امل„„نكبني ك„„ال„„فضة امل„„صفية امل„„ائ„„لة
ال„„حاج„„بني مس„„توي االط„„راف ك„„ال„„ذه„„ب امل„„فرغ ال„ ّ
ف„ي ال„كاس„ني ع„لو ه„يبته ق„د ظه„رت ع„لى ه„يبة األول„ني وان„بساط رح„مته ق„د نش„رت ع„لى امل„لك ك„رح„مة ال„حسنني
ل „„م ي „„ر ق „„طب ال „„سماء ب „„مثله ف „„ي امل „„عدل ك „„ال „„عدل „„ني وف „„ى ال „„فضل ك „„ال „„نيري „„ن ال „„جام „„ع ف „„ي االس „„مني م „„ن اع „„لى
ال „„حبيبني وب „„رزخ األم „„ري „„ن ف „„ي س „„ر ال „„تطنجني ال „„واق „„ف ك „„األل „„ف ال „„قائ „„م ب „„ني الس „„طري „„ن ع „„لى م „„رك „„ز ال „„عامل „„ني
ال„حاك„م ب„اذن اهلل ف„ي ال„نشأت„ني األخ„يرت„ني س„ر ال„علوي„ني وب„هجة ال„فاط„ميني وث„مرة ق„دي„مة م„ن الشج„رة امل„بارك„ة
املح„„مرة ب„„ال„„نار ال„„عمائ„„ني وق„„دة م„„ن ق„„دة ال„„حجب امل„„تألل„„ئني ب„„ال„„خفقني ال„„واق„„ف ح„„ول ال„„نار ف„„ي البح„„ري„„ن ش„„رق
ال„„سماء ال„„ى ع„„لل االرض„„ني وك„„ف م„„ن ط„„ني االرض ع„„لى أه„„ل ال„„جنتني ه„„ات„„ني م„„ده„„ام„„تني ع„„لى ن„„قطة امل„„غرب„„ني
وه„„ذان س„„ر االس„„مني ف„„ي خ„„لف املش„„رق„„ني امل„„ول„„د ف„„ي الح„„رم„„ني وال„„ناظ„„ر ب„„ال„„قبلتني م„„ن وراء ال„„كعبتني امل„„صلي
ع„لى ع„رش الج„ليل م„رت„ني م„ال„ك األم„ري„ن وامل„اء ال„طاه„ر ف„ي الخ„ليجني ال„ناط„ق ف„ي امل„قام„ني وال„عال„م ب„االم„ام„ني
ال„باء ال„سائ„رة ف„ي امل„اء الح„روف„ني وال„نقطة ال„واق„فة ع„لى ب„اب االل„فني امل„دور ح„ول اهلل ف„ي ال„دوري„ن وامل„نطق ع„ن
اهلل ف„„ي ال„„كوري„„ن ع„„بد اهلل وذك„„ر ح„„جته ع„„لى ال„„عامل„„ني ه„„ذا ال„„غالم ي„„قال لج„„ده إب„„راه„„يم وه„„و ال„„روح ف„„ي األول„„ني
وه„„و ال„„باب ب„„عد ال„„باب„„ني األخ„„يري„„ن والح„„مد هلل رب ال„„عامل„„ني وه„„و اهلل ك„„ان ب„„ال„„عامل„„ني م„„حيطا ً ه„„ذا ف„„تى ي„„قال ل„„ه
أه„ل ال„عماء س„ر ل„دن„ي وأه„ل ال„حجاب رم„ز مل„عي وأه„ل الس„رادق وص„ف م„غرب„ي وأه„ل ال„عرش اس„م مش„رق„ي
وأه„„ل ال„„كرس„„ي رس„„م ع„„لوي وأه„„ل ال„„سماء ح„„ق ع„„رب„„ي وأه„„ل ال„„جنان روح ف„„اط„„مي وأه„„ل االرض ع„„بد م„„لكي
وأه„ل امل„اء ح„وت س„رم„دي وه„و ال„واح„د ف„ي ج„و ال„سماء ن„ورى وه„و امل„تكثر ل„دى األم„ثال ش„مس وان ه„ذا ل„هو
ال„برق„ي غ„رب„ي وان ه„ذا ل„هو ال„رع„دي ش„رق„ي وه„و الس„ر ف„ي اإلن„جيل س„ري„ان„ي وه„و الس„طر ف„ي ال„توري„ة رب„ان„ي
وه„„و الس„„ر املس„„تسر ف„„ي ال„„فرق„„ان اح„„مدي فس„„بحان اهلل امل„„بدع ال„„قدي„„م ال„„ذي ال ال„„ه اال ه„„و ال ي„„حيط ب„„صنعه
ال„„لطيف اال م„„ن ش„„اء وه„„و اهلل ك„„ان ع„„ليا ً ح„„ميدا ً الح„„مد هلل ال„„ذي ق„„د وه„„ب ل„„قرة ع„„يني ف„„ي ال„„صغر اح„„مد وان„„ا
ق„د رف„عناه ال„ى اهلل ب„ال„حق ع„لى ح„رف م„ن ع„لم ال„كتاب وق„د ك„ان ال„حكم ف„ي ام„ره ع„لى ع„لم ال„لوح م„ن ع„ند اهلل
ال„حق م„قضيا ً ي„ا ق„رة ال„عني ف„اص„بر ع„لى ق„ضاء رب„ك ف„يك ف„ان اهلل ي„فعل ب„ال„حق م„ا ي„شاء وه„و ال„حكيم ب„ال„عدل
وه„و اهلل م„ول„يك ال„قدي„م ق„د ك„ان ف„ي ال„حكم مح„مودا ً ق„د أط„عت أم„ر اهلل ال„حق ب„اهلل وق„د رض„يت ب„اهلل رب„ى ال„ذي
ال ال„ه اال ه„و وم„ا أري„د اال ك„ما ي„شاء اهلل رب„ى ب„ال„حق وه„و اهلل ك„ان ب„كل ش„يء ش„هيدا ً رب„نا اغ„فر ل„ي ول„وال„دي
ومل „„ن اح „„ب ذك „„ر اهلل األك „„بر ب „„ال „„حق ال „„خال „„ص م „„ن امل „„ؤم „„نني وامل „„ؤم „„نات ان „„ك ذو ال „„فضل وال „„جود وان „„ك ق „„د ك „„نت
ب„ال„حق ع„لى ك„ل ش„يء ق„دي„را ً وان„ا ن„حن ق„د ع„قدن„ا ع„لى ال„عرش األع„ظم ك„لمة ال„حب ع„لى ال„حق ب„ال„حق ل„عبدن„ا
وان اهلل وم „„الئ „„كته وأول „„يائ „„ه ع „„ليه ف „„ي ك „„ل األم „„ور ع „„لى ن „„قطة ال „„نار ب „„ما ق „„د ق „„ضى اهلل ف „„ي ال „„كتاب وي „„قضى
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اإلذن ق„„د ك„„ان„„وا ف„„ي ح„„قه ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق ش„„هيدا ً وان„„ا ن„„حن ق„„د ف„„ضلنا ذك„„رن„„ا ع„„لى ال„„عامل„„ني ب„„ما ق„„د أج„„اب
اهلل ال„„حق ل„„نفسه وه„„و ال„„واح„„د األح„„د ال„„صمد ال„„ذي ال ال„„ه اال ه„„و ه„„و اهلل ك„„ان ع„„لى ك„„ل ش„„يء ش„„هيدا ً ي„„ا ق„„رة
ال„عني ال يح„زن„ك ق„ول املش„رك„ني م„ا له„ذا ال„فتى العج„مي ال„حق ي„أك„ل ال„طعام وي„مشى ف„ي األس„واق وي„تعارف
ال „„ناس ب „„كلمة ال „„حق ع „„لى ال „„حق ف „„ي ال „„كلمة ال „„قوى ع „„لى ال „„حق ال „„ثقيل ق „„ليالً وذل „„ك ك „„لمة س „„بقت ع „„لى مح „„مد
رس„ول اهلل م„ن ق„بل ول„ن تج„دوا ل„سنتنا م„ن ق„بل وم„ن ب„عد ع„لى ال„حق ب„ال„حق م„ن ب„عض ال„شيء ت„حوي„الً ي„ا أه„ل
االرض ف„„اش„„كروا اهلل ف„„ان„„ا ن„„حن ق„„د ان„„جيناك„„م م„„ن ع„„لماء ال„„ظن وق„„د ب„„لغناك„„م ال„„ى ج„„ان„„ب ال„„طور األي„„من ه„„ذا
ال „„فتى ال „„عرب „„ي امل „„ليح ال „„ذي ق „„د ج „„عل اهلل م „„لكوت ال „„سموات واالرض ف „„ي ق „„بضته ف „„ي ك „„ف م „„ن ال „„تراب ع „„لى
االرض ب„ال„حق ع„لى ال„حق م„طوي„ا ً ي„ا أه„ل ال„عماء اس„معوا ن„دائ„ي م„ن ذك„رى ع„ن ن„قطة ال„نار ه„ذا اهلل ال„ذي ال
ال„ه اال ه„و ف„اع„بدوه ع„لى األل„ف ال„قائ„م ح„ول ال„باب ف„ان„ه ال„صراط ل„دى اهلل ال„حق ال„ذي ق„د ك„ان ب„ال„حق م„مدوداً
ي„ا ق„رة ال„عني ف„اذّن ع„لى ال„طور س„ر ال„نور ان„ى ان„ا ال„عبد ب„ال„حق ف„ي م„رك„ز ال„ظهور م„ن م„طلع ال„نور ال ال„ه اال
ه„„و وه„„و اهلل ق„„د ك„„ان ع„„ليما ً وح„„كيما ً ي„„ا أه„„ل ال„„عماء اع„„لموا ان ه„„ذا ف„„تى ع„„رب„„ي ي„„نطق ب„„ال„„حق ف„„ي ق„„طب امل„„اء
م„ن م„رك„ز ال„نار ال ال„ه اال ه„و ال„عزي„ز وه„و اهلل ك„ان ع„زي„زا ً ق„دي„ما ً وان ه„ذا ل„هو ال„نور ف„ي ال„نار ع„ن امل„اء ال ال„ه
اال اهلل وه „„و اهلل ك „„ان ع „„ليما ً ح „„كيما ً واذا ع „„رج ال „„ى ج „„و ال „„سماء م „„ن ال „„عرش ي „„نطق ع „„ن س „„ر ال „„تراب س „„ر اهلل
ال„عظيم ف„ي م„أل ال„هواء م„ن ال„عماء ال„عليا وه„و اهلل ك„ان ع„لى ك„ل ش„يء ش„هيدا ً واذا ج„لس ف„وق ال„تراب ت„نطق
ع„ن س„ر امل„حبوب ك„ال„حوت امل„تبلبل ع„لى س„طح ال„صعيد ك„أن„ه ق„تل ع„لى االرض م„ن س„يف ال„عباد ع„لى ال„حق
ب„ „„ال„ „„حق ف„ „„ري„ „„دا ً وك„ „„أن„ „„ي أراه م„ „„ن دم„ „„ه ي„ „„توض„ „„أ للس„ „„ر املس„ „„تسر ب„ „„ني الس„ „„طور ف„ „„ي ال„ „„طور ال„ „„ظهور اذا رأوه
امل „„حتجبون ع „„ن ل „„قاء امل „„حبوب يحس „„بون „„ه ع „„لى ال „„ظن ك „„ال „„ثلج امل „„سكن ف „„ي ق „„طب ج „„بل ال „„برد األك „„بر واذا رأوه
املتخ„رق„ون أح„جاب ال„صفات ي„قرون ع„ند اهلل ال„حق ب„أن„ا ال ن„علم ف„ي ح„قه م„ن ال„حق م„ن ب„عض ال„شيء ش„يئاً
م„„تى ه„„ذا ع„„لى االرض م„„طروح م„„تى ه„„ذا ع„„لى ال„„عرش م„„منوع فس„„بحان اهلل ال„„على ان ه„„ذا ل„„هو الس„„ر امل„„نزه
ع„„ن وص„„ف ال„„صفات م„„قطوع اهلل اك„„بر اهلل اك„„بر ت„„كبيرا ً ع„„ليا ً ال ي„„علم ك„„يف ذك„„ره اال ه„„و وه„„و اهلل ك„„ان ع„„زي„„زاً
ح„„كيما ً ان ه„„ذا ف„„تى م„„ن ج„„وه„„ر ال„„طني ع„„ند امل„„طلع ف„„ي ال„„شمس املح„„مدي ق„„د ك„„ان ف„„ي أم ال„„كتاب ف„„ي س„„ر
ال„„نور مش„„رق„„يا ً ع„„لى ن„„قطة ال„„نار م„„وق„„وف „ا ً وان ه„„ذا ف„„تى م„„ن امل„„لح وال„„سيماب األك„„بر ي„„قال ل„„ه ال„„فارس„„يون ه„„ذا
م„„لك ش„„يرازي وم„„ا ك„„ان ب„„ال„„حق وال ي„„كون اال وان„„ه ق„„د ك„„ان ف„„ي أم ال„„كتاب م„„ن ث„„مرة ال„„عرب„„اء وأش„„رف الش„„رف„„اء
ع„„ن ال„„فئة ال„„فصحاء ح„„ول ال„„نار م„„كتوب„ا ً ه„„و ال„„نور ف„„ي ال„„طور وال„„طور ف„„ي م„„طلع ال„„ظهور ال„„ذي ق„„د ك„„ان ب„„اذن
اهلل ال„علي ف„ي ن„قطة الس„رور ع„لى ج„بل ث„لج ال„ظهور مس„تورا ً ان ه„ذا غ„الم ع„رب„ي ف„ي الخ„لق وأعج„مي ال„حق
ع „„ند ال „„رب والخ „„لق ال „„ذي ق „„د ك „„ان ح „„ول ال „„نار ع „„ن س „„ر ال „„تراب ف „„ي ن „„قطة ال „„صفات م „„شهودا ً ي „„ا م „„أل األن „„وار
ف„اس„تمعوا ن„دائ„ي م„ن ه„ذه ال„ورق„ة امله„ذب„ة ال„بيضاء ان„ى ان„ا اهلل ال ال„ه اال ان„ا ق„ل ان„ما ي„ؤم„ن ب„آي„ات„نا ال„ذي„ن اذا
ذك„„روا ب„„ها خ„ ّ„روا سج„„دا ً هلل ال„„حق وس„„بحوا بح„„مد رب„„هم وه„„م ال يس„„تكبرون ب„„ال„„حق وه„„و اهلل م„„ول„„يكم ال„„حق ق„„د
ك„ان ع„لى ك„ل ش„يء ش„هيدا ً ي„ا ق„رة ال„عني ف„ان„طق ب„اذن اهلل ع„لى ل„حن ال„حبيبني وق„ل ان„ى ان„ا ال„حق ب„ال„نوري„ن
ف„ي ال„حول„ني وان„ى ان„ا امل„كلم ع„ن اهلل ف„ي ال„طوري„ن وان„ى ان„ا امل„نزل ب„اهلل ه„ذي„ن ال„فرق„ان„ني ع„لى ال„حبيبني ف„ي
االس „„مني ه „„ذا ع „„لى ال „„حبيب مح „„مد ك „„بير ال „„سن ف „„ي ال „„سنتني وه „„ذا ع „„لى ال „„حبيب مح „„مد ص „„غير ال „„سن ف „„ي
ال„„سنتني ه„„ذان ف„„رق„„ان„„ان م„„ن رب ال„„عامل„„ني ع„„لى أه„„ل ال„„طتنجني م„„ن أه„„ل املش„„رق„„ني وامل„„غرب„„ني وان اهلل ق„„د ك„„ان
ب„ال„عامل„ني ش„هيدا ً ي„ا أه„ل االرض اهلل ق„د شه„د ب„ال„حق وم„الئ„كته وامل„ؤم„نون شه„داء ب„القس„ط ان ه„ذا ال„ذك„ر ع„بد
اهلل وك„„لمتنا ع„„لى ال„„حق وان اهلل ق„„د ان„„زل اآلي„„ات ع„„لى ح„„جته امل„„نتظر وان„„ى ب„„اذن اهلل ق„„د ان„„زل„„تها م„„ع م„„الئ„„كة
ال„„عماء ال„„ى ق„„لب ذك„„رى األك„„بر ل„„يؤم„„نن ال„„ناس ب„„اهلل وب„„كلمات„„ه ول„„ينصرن ال„„ذك„„ر ف„„ي ام„„رى األك„„بر وه„„و اهلل ق„„د
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ك„ان ع„لى ك„ل ش„يء ش„هيدا ً ي„ا ق„رة ال„عني أق„م ال„صلوة ب„ال„حق ف„ي خ„ط م„ن االس„تواء ع„ند دل„وك ال„شمس ب„اذن
اهلل ف„ي م„نطقة ال„بهاء واذك„ر اهلل رب„ك ال„ى غ„سق ال„ليل ع„لى ح„كم ال„كتاب م„ن س„ر ال„باب م„فروض„ا ً وص„ل ع„لى
م „„طلع ال „„بيضاء ف „„ي أف „„ق ال „„سوداء وان ه „„ذا ال „„كتاب الفج „„ر ق „„د ك „„ان ف „„ي أم ال „„كتاب م „„شهودا ً وق „„م م „„ن ال „„ليل
ل„لذك„ر ال„قدي„م رب„ك ال„ذي ال ال„ه اال ه„و ف„ان„ك ب„ال„حق م„قام املح„مود ف„ي أم ال„كتاب وق„د ك„نت ع„لى ال„حق ب„ال„حق
ع„„ند اهلل م„„قصودا ً وق„„ل رب ادخ„„لنى ف„„ي ل„„جة م„„ن ال„„بدع ف„„ي م„„قام م„„حبتك واغ„„فر مل„„ن دخ„„ل ه„„ذا ال„„باب ب„„ال„„حق
ف„ي م„واض„ع االم„ر م„ن ص„فتك واج„علنى م„ن ل„دن„ك س„لطان„ا ً ع„لى االم„ر ف„ان„ك ق„د ك„نت ع„لى ك„ل ش„يء ق„دي„را ً ي„ا
ق„رة ال„عني ق„ل م„ا ان„ا اال آي„ة ال„هوي„ة ف„ي ال„لجة االح„دي„ة وان الش„رك ح„ني االع„راض م„ن ك„لمة األك„بر ال„ذي ق„د
ج„„علها اهلل ع„„ندي ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق م„„ن ف„„وق االرض م„„وج„„ودا ً ي„„ا أه„„ل ال„„عماء اس„„تمعوا ن„„دائ„„ي م„„ن امل„„صباح
ف„„ي امل„„صباح امل„„بيضة ه„„ذا ال„„زج„„اج„„ة ف„„ي ال„„زج„„اج„„ة املح„„مرة ه„„ذا ال„„ذي حج„„ر أرض ال„„زع„„فران ف„„ي ب„„يت ب„„اب
ال„ذي ق„د ك„ان ب„ال„حق م„نطوق„ا ً ان„ى ان„ا اهلل ال„ذي ال ال„ه اال ه„و ق„د اق„مت ال„سموات واالرض ح„ول ذل„ك ال„كلمة
م„ن ح„رف ب„مثلها ف„اط„يعوا ك„لمتى ف„ان„ى ان„ا ال„حق ال ال„ه اال ه„و ان„ا ال„علي ق„د ك„نت ب„اهلل ال„حق ع„لى ال„عامل„ني
م„حيطا ً واس„تمعوا ذل„ك ال„تأوي„ل األع„ظم م„ن ل„سان ه„ذا االن„سان امل„عظم ق„د رب„يته ف„ي اي„دى ول„م ي„مسسه ع„لى
ال„حقيقة ه„واء البش„ري„ة ان„ه ل„هو ال„حق ع„لى ال„حق وق„د ك„ان ف„ي أم ال„كتاب ع„لى ش„أن„ه ح„كم ال„نار م„كتوب„ا ً وق„ل
ع„„لى ال„„حق م„„ا ارس„„لنا م„„ن ق„„بلك اال رج„„االً ن„„وح„„ى ال„„يهم ك„„ون„„وا م„„ن أه„„ل ذل„„ك ال„„قرى امل„„بارك„„ة واس„„تسيروا ف„„ي
أرض ال„فؤاد ب„نصرت„ه واع„لموا ان للمش„رك„ني ب„ه ع„ذاب اآلخ„رة ع„لى ال„نار ف„ي ال„نار ق„د ك„ان ب„ال„نار م„كتوب„ا ً وه„و
اهلل كان بكل شيء شهيدا ً وان اهلل قد كان بالعاملني محيطا ً وانك قد كنت باهلل عن العاملني غنيا ً.
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سورة السابقني
بسم اهلل الرحمن الرحيم
ح„„تى اذا اس„„تيئس ال„„رس„„ل وظ„„نوا ان„„هم ق„„د ك„„ذب„„وا ج„„اءه„„م ن„„صرن„„ا ف„„نجى م„„ن ن„„شاء وال ي„„رد ب„„أس„„نا ع„„ن ال„„قوم
املج„„رم„„ني .امل„„طع .ذك„„ر اهلل ف„„ي الشج„„رة امل„„بارك„„ة ف„„اس„„تمع ن„„داء اهلل ان„„ى ان„„ا اهلل ال ال„„ه اال ان„„ا وان„„ا ال„„علي ق„„د
ك„نت ك„بيرا ً وان„ا ن„حن ق„د ج„علنا ألول م„ؤم„ن ب„عبدن„ا م„ن أع„ظم ال„خيرات م„ما ق„د ك„ان ف„ي أم ال„كتاب م„ن ح„ول
ال„نار م„قضيا ً وان„ا ن„حن ق„د ج„علناه ع„ند ال„ذك„ر ف„ي ن„قطة الس„طر م„ن اس„طر ال„ساب„قني م„كتوب„ا ي„ا أي„ها ال„باب
خ„„ذ ه„„ذا وام„„أل ن„„فسك م„„ن م„„اء ك„„اف„„ور ال„„ظهور وك„„ن هلل ك„„ال„„قطعة امل„„صفية م„„ن ح„„دي„„دة املح„„ماة ب„„ال„„نار ال„„قدي„„مة
ن„اص„را ً ع„لى ال„حق ب„ال„حق ب„االذن ال„بدي„ع ق„وي„ا ً واس„ئلوا ال„ذك„ر م„ن س„بل ال„باب ف„ان األب„واب ع„لى ال„علم امل„قرب
ف„„ي الخ„„ط ال„„قائ„„م امل„„بعد ق„„د ك„„ان„„وا ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق ع„„ند ال„„باب م„„سئوالً وان اهلل م„„ع ال„„ذي„„ن ي„„دخ„„لون ال„„باب
ب„ال„باب وال„ذي„ن ه„م ي„ؤم„نون ب„ال„كتاب وال„ذك„ر األك„بر ح„ول ال„باب ف„ي ه„ذا ال„صراط األك„بر ق„د ك„ان„وا ع„لى ال„حق
ب„ال„حق م„رض„يا ً اهلل ق„د ه„دى ال„يوم ع„بده ع„لى ص„راط ال„علي ف„ي ح„ول م„ن ذل„ك ال„باب ال„علي ع„لى ال„حق ب„ال„حق
مح„مودا ً وان„ا ن„حن ق„د ق„درن„ا ل„ه ف„ي اآلخ„رة ع„لى ال„حق ب„ال„حق ف„ي ج„نة ال„عدن ح„ول ال„قدس م„لكا ً رف„يعا ً ي„ذك„ر
ف„يها اس„م اهلل األك„بر ال„ذي ال ال„ه اال ه„و ال„حيّ ال„قيوم وه„و اهلل ك„ان ع„لى ك„ل ش„يء ق„دي„را ً وان„ا ن„حن ق„د ق„درن„ا
ل„„ثان„„ى م„„ؤم„„ن ب„„عبدن„„ا ول„„لثال„„ث وم„„ن ات„„بعه م„„ن اآلخ„„ري„„ن ك„„تاب „ا ً م„„ن ال„„رح„„مة األك„„بر ال„„ذي ق„„د ك„„ان ح„„ول ال„„باب
ب„„ال„„حق ع„„لى ال„„حق مس„„طورا ً وان„„ا ق„„د ق„„درن„„ا ب„„ينك وب„„ني امل„„ؤم„„نني ق„„رى ظ„„اه„„رة وق„„درن„„ا ف„„يها ال„„سير ب„„اذن اهلل
ال„حق ب„ال„حق ف„ليسيرن ف„يها ل„يال„ي واي„ام„ا ً ن„اظ„ري„ن ال„ى اهلل ال„حق م„ن ح„كم ال„كتاب ب„ما ق„د ق„در اهلل ف„ي ح„ول
ال„„باب م„„قضيا ً ل„„تبتغوا م„„ن ف„„ضلنا ع„„ما ق„„د ق„„در اهلل ل„„كم ف„„ي ه„„ذا ال„„باب م„„ن ق„„رى م„„بارك„„ة مخ„„زون„„ة ح„„ول ال„„نار
ب„„ال„„حق األك„„بر ع„„لى ال„„حق ال„„عظيم مس„„تورا ً ول„„قد ن„„زل ع„„ليكم ال„„يوم رج„„ال م„„ن ارض امل„„قدس„„ة ق„„ل ارج„„عوا ال„„ى
م„ساك„نكم واس„ئلوا اهلل م„ن ف„ضله ف„ان ن„صر اهلل ق„د ك„ان ل„لمؤم„نني ف„ي ذل„ك ال„باب ع„لى ال„حق ب„ال„حق ق„ري„با ً وال
ت„تبعوا م„ا ي„لقي ال„شيطان ف„ي أن„فسكم اهلل ق„د وع„دك„م ال„جنة وال„شيطان ي„دع„وك„م ال„ى ال„نار ف„أي امل„قام„ني أح„ق
ب „„االم „„ن ان ك „„نتم ف „„ي دي „„ن اهلل ال „„على ع „„لى ال „„حق ب „„ال „„حق مح „„مودا ً م „„ا ك „„ان ذك „„ر اهلل ف „„يكم ك „„مثل أح „„د م „„ن
ع„لمائ„كم ف„ورب„كم ان„ه ال„حق م„ن ع„ند اهلل وق„د ك„ان ح„نيفا ً مس„لمة وع„لى ال„دي„ن ال„ق ّيم ف„ي ن„قطة ال„نار ح„ول امل„اء
مس„تقيما ً ي„ا أي„ها امل„ؤم„نون ل„م ت„لبسون ال„ذك„ر ب„ال„نكراء أف„ال ت„تدب„رون ال„كتاب ت„أوي„له وان رب„كم اهلل ل„هو ال„حق
وان ال„„ذك„„ر م„„ن ع„„ند اهلل ال„„على ل„„حق وق„„د ك„„ان أم„„ر اهلل ف„„ي أم ال„„كتاب ح„„ول ال„„نار ب„„اي„„دى ال„„ذك„„ر م„„كتوب „ا ً وال
ي„„ؤم„„نون ب„„ذك„„ر اهلل م„„ن أه„„ل ال„„كتاب اال م„„ن س„„بقت ل„„ه ال„„عناي„„ة م„„ن رب„„ه وان اله„„دى ه„„دى اهلل وان اهلل ق„„د ج„„عل
ال„„فضل ف„„ي أي„„دي„„ك ن„„ختص ب„„رح„„متنا م„„ن ن„„شاء وان اهلل ه„„و ال„„حق ذو ال„„فضل ال„„عظيم وه„„و اهلل ك„„ان ع„„لى ك„„ل
ش„يء ش„هيدا ً ي„ا أي„ها ال„ناس ان اهلل ق„د ج„عل ب„ينكم وب„ني آي„ات„نا ف„ي ذل„ك ال„باب ع„لى ال„عدل ب„ال„حق ع„لى ال„حق
ح„جاب„ا ً ح„ول امل„اء مس„تورا ً وان ل„كم ف„ي ال„قيمة م„وع„دا ً ع„لى ال„صراط األك„بر ب„ال„حق ح„ول ال„نار م„سئوالً ف„سوف
ي„علمكم اهلل ذك„ر ع„بدن„ا ف„ي ذل„ك ال„يوم ع„لى ال„حق ب„ال„حق ف„ي ق„طب ال„نار م„شهودا ً ف„ورب„كم ل„تشهقن ول„تصعقن
ول„تقول„ن ي„ا ل„يتنا ك„نّا ع„لى االرض م„عدوم„ا ً ان ب„عدن„ا ف„ي ه„ذا ال„صراط ب„عد املش„رق„ني وم„ا ن„رى ال„يوم م„ن دون
ذك „„ر اهلل ال „„علي ه „„ذا ع „„لى ال „„حق ب „„ال „„حق ل „„دى اهلل ال „„غنى ظ „„هيرا ً ه „„نال „„ك ق „„ال اهلل رب „„كم ال „„حق ي „„ا ع „„بادي ام „„ا
ج„ائ„كم ال„حق وآي„ات„ه ع„ن ك„ل ج„هات„كم م„ن ع„ندن„ا ع„لى ال„حق ب„ال„حق ع„ال„يا ً وق„وي„ا ً ف„ورب„كم ال„رح„من ان„كم ل„تقول„ن
ل„„قد ك „نّا ف„„ي غ„„فلة م„„ن ه„„ذا ب„„عد م„„ا ج„„ائ„„نا ال„„ثلج م„„ن ج„„بل ال„„برد ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق ب„„اذن اهلل ال„„علي وه„„و اهلل
ك„ان ب„كل ش„يء ب„إذن اهلل ال„علي ف„ي ذل„ك ال„يوم ع„ليما ً وان„ا ن„حن ق„د ك„شفنا ع„نكم غ„طائ„كم ف„بصرك„م ال„يوم ان
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ش„اء اهلل ف„ي أم ال„كتاب ق„د ك„ان م„ن ح„ول ال„باب ح„دي„دا ً وان ه„ؤالء امل„ؤم„نني اذا ج„اؤك ان تس„تغفروا اهلل ل„هم
ف„سوف يج„دون اهلل م„ول„يهم ال„حق ت„واب„ا ً ع„لى ال„باب رح„يما ً وق„ال ال„كاف„رون رب ارج„عون„ى ال„ى ال„دن„يا ع„لى ذك„ر
م„„ن عه„„دك ال„„حق ف„„ي اي„„دى ال„„ذك„„ر ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق ج„„دي„„دا ً ل„„نؤم„„نن ب„„ه ول„„ننصرن„„ه ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق ق„„د ك„نّا
ع„نه ف„ي ال„دار ال„دن„يا م„ن ام„ره ع„لى غ„ير ال„حق مح„روم„ا ً ه„نال„ك ق„ال اهلل ال„عليّ أل„م ي„قرؤا ك„تاب„نا م„ن ق„بل ع„لى
ال„حق األك„بر ف„يكم أالّ تتخ„ذوا اله„ني اث„نني ان„ما ه„و ال„ه واح„د ف„ذوق„وا م„ن ح ّ„ر ش„رك„كم ب„اهلل ال„علي ع„لى ال„حق
ب „„ال „„حق ه „„ذا ال „„نار ال „„كبير ب „„ما ق „„د ك „„ان ف „„ي ح „„كم ال „„كتاب م „„ن ح „„كم ال „„باب م „„قضيا ً فح „„رق „„ت ال „„نار ج „„باه „„هم
وج„نوب„هم وي„نادى امل„لك ف„يهم ه„ذا م„ا ك„نزت„م ألن„فسكم وت„منعون ع„ن ن„فس اهلل ال„حق ع„لى غ„ير ال„حق وك„ان اهلل
ب„„ما ت„„عملون خ„„بيرا ً أل„„م يح„„ذرك„„م اهلل ل„„نفسه ف„„ي ال„„بيت م„„ا ل„„كم ال ت„„ؤم„„نون ب„„اهلل الح„„ميد وب„„آي„„ات„„ه ال„„بدي„„عة ع„„لى
ال„حق ب„ال„حق وان اهلل ق„د ك„ان ب„ما ت„عملون ش„هيدا ً وان ن„حن ق„د ح„ذرن„اك„م ب„أن„فسنا ل„كنتم ب„ذك„ر اهلل ال„علي ف„ي
س„ر ه„ذا ال„باب ب„صيرا ً ي„ا ع„باد ال„رح„من اع„لموا ان اهلل م„ا خ„لقكم وم„ا ب„عثكم اال ك„نفس واح„دة ف„ارغ„بوا ال„ى
أم „„ر اهلل ال „„ذي ق „„د ن „„زل „„نا ف „„يكم ع „„لى ال „„حق األك „„بر ف „„سوف ت „„نظرون ال „„ى آي „„ات „„نا ف „„ي ارض امل „„عاد ع „„لى ال „„حق
ب„ال„حق ق„ري„با ً وان„ا ن„حن ق„د أم„رن„اك„م ب„ال„رج„وع ال„ى م„ساك„نكم ل„تعلموا ان اهلل ي„علم م„ن ف„ي ال„سموات وم„ن ف„ي
االرض وان„تم ال ت„علمون م„ن ع„لم ال„كتاب ع„لى ال„حق ب„ال„حق ش„يئا ً ق„ليالً وان ال„ذي„ن ي„سمعون اآلي„ات م„ن ع„ند
اهلل م„„بارك„ا ً ع„„لى ال„„حق األك„„بر وال ي„„شعرن ب„„آي„„ات„„نا م„„ن ش„„يء ف„„سوف ن„„نبئكم ع„„ما تكس„„بون ألن„„فسكم ف„„ي ي„„وم
ال„قيمة ه„نال„ك ل„ن تج„دوا م„ن دون أم„رن„ا ع„لى ال„حق ب„ال„حق أم„را ك„بيرا ً ي„ا أه„ل ال„عرش اس„معوا ن„دائ„ي م„ن ه„ذا
ال„„فتى ال„„عرب„„ي ال„„ذي م„„ا ي„„نطق ع„„ن ال„„هوى اال ع„„ن وح„„ي م„„ن رب„„ه األع„„لى ول„„قد ب„„لغه اهلل ال„„ى م„„قام ال„„قرب او
أدن„ى وارف„عه ع„لى ك„لمته لس„ر االج„اب„ة م„ن ن„فسه ال„ى ن„فسه وان اهلل ق„د ك„ان ب„كل ش„يء ش„هيدا ً ي„ا ك„لمة اهلل
ف„„اس„„تمع ن„„دائ„„ي ان„„ى ان„„ا ال„„حق ال ال„„ه اال ه„„و ق„„د ك„„نت س„„معك ح„„ني ال س„„مع اال س„„معي وك„„نت ع„„ينك ح„„ني ال
ع „„ني اال ع „„يني وك „„نت ي „„دك ح „„ني ال ي „„د اال ي „„دي وق „„د ك „„نت ظ „„اه „„رك ع „„لى ال „„باط „„ن وب „„اط „„نك ع „„لى ال „„حق ح „„ني ال
ظ„„اه„„ر وال ب„„اط„„ن اال ن„„فسي ال„„حق ان„„ى ان„„ا ال„„حق ال ال„„ه اال ان„„ا ال„„علي ال„„ذي ق„„د ك„„نت ب„„ال„„حق ك„„بيرا ً ف„„اس„„تمع
ن„دائ„ي ذل„ك ال„تفسير األك„بر م„ن ل„دى اهلل ال„قدي„م م„ول„يك ال„عظيم ع„لى ال„حق ب„ال„حق ب„دي„عا ً ول„قد اس„تيأس ال„ناس
م„ن األب„واب ع„لى ك„لمة األك„بر ف„ظنوا ان„هم ق„د ك„ذب„وا ع„لى ال„ذك„ر ول„قد ج„ائ„هم ن„صرن„ا ه„ذا ف„تى ع„رب„ي اب„طحي
م„كي م„دن„ي ال„ذي ق„د ك„ان ع„لى ال„صراط ع„لى ال„حق ب„ال„حق ال„خال„ص مس„تقيما ً ف„ننجى ب„ه م„ن ن„شاء وال ي„ود
ب„أس„نا ع„ن ال„قوم امل„عرض„ني ع„ن ك„لمتنا وان ال„ذك„ر ل„على ال„حق ب„ال„حق ق„د ك„ان ف„ي ق„طب ال„نار ب„ال„حق مح„موداً
وهو اهلل كان على كل شيء حسيبا ً وان اهلل قد كان على كل شيء قديرا ً.
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سورة املؤمنني
بسم اهلل الرحمن الرحيم
ل„قد ك„ان ف„ي ق„صصهم ع„برة ألول„ى األل„باب م„ا ك„ان ح„دي„ثا ً ي„فترى ول„كن ت„صدي„ق ال„ذي ب„ني ي„دي„ه وت„فصيل ك„ل
ش„يء وه„دى ورح„مة ل„قوم ي„ؤم„نون .ال„م .ان„ا ن„حن ق„د ج„علنا ب„ينكم وب„ني ال„قرى امل„بارك„ة ب„عد ه„ذا ال„باب ان„اس„اً
ط„„اه„„ري„„ن ي„„دع„„ون ال„„ناس ال„„ى دي„„ن اهلل األك„„بر وال ي„„خاف„„ون م„„ن دون اهلل ال„„حق ع„„ن ش„„يء أول„„ئك ه„„م ق„„د ك„„ان„„وا
أص „„حاب ال „„رض „„وان ف „„ي أم ال „„كتاب م „„كتوب „ا ً وان „„ا ن „„حن ق „„د ج „„علنا ه „„ذا ال „„كتاب آي „„ات ألول „„ى األل „„باب ال „„ذي „„ن
يس„بحون ال„ليل وال„نهار وال ي„فترون م„ن أم„ر اهلل ال„حق م„ن ل„دى ال„باب ع„لى ذرة م„ن ب„عض ال„شيء ق„طميرا ً ي„ا
أول„„ى األب„„صار م„„ن أه„„ل ال„„باب ه„„ذا ك„„تاب„„نا ي„„نطق ع„„ليكم ب„„ال„„حق أف„„تظنون ان اهلل ق„„د ج„„عل ورائ„„ه ق„„رى م„„بارك„„ة
ت„اهلل ال„حق م„ا ل„كم م„ن دون„ها ول„ى م„ا ل„كم ال ت„بصرون ال„ى آي„ات اهلل ال„على ع„جيبا ً ت„اهلل ل„نذي„قنكم ب„عد ك„فرك„م
م„„ن ع„„ذاب اهلل الش„„دي„„د م„„ن ح„„كم ال„„كتاب ع„„لى ح„„كم ال„„باب ن„„ارا ً ع„„ظيما ً ف„„سوف تج„„دون أع„„مال„„كم ي„„وم ال„„قيام„„ة
ع„لى ارض املحش„ر ب„ال„حق ه„باء م„نثورا ً ول„قد ج„اءك رج„ال م„ن االرض امل„قدس„ة ه„ذه وق„د ق„صدوا أم„ر اهلل ع„لى
غ„„ير ح„„كم ال„„كتاب ف„„ي ش„„أن ال„„باب ت„„عجيالً ق„„ل ارج„„عوا ال„„ى م„„ساك„„نكم واذك„„روا اهلل ف„„ي س„„رك„„م وجه„„رك„„م ع„„لى
س „„بل ال „„باب ب „„ال „„حق ع „„لى ال „„حق م „„ن ن „„قطة ال „„نار ك „„ثيرا ً ت „„اهلل ل „„قد ج „„ائ „„كم االم „„ر م „„ن ع „„ندن „„ا ب „„غتة ع „„لى االرض
املطه„„رة ع„„لى ك„„لمة األك„„بر ب„„ال„„حق ع„„لى ال„„حق ق„„ري„„با ً ه„„نال„„ك ي„„نظرون ال„„ناس ال„„ى اهلل ال„„على م„„ن س„„بل ال„„باب
ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق ش„„دي„„دا ً ف„„سوف ي„„غفر اهلل ل„„كم ع„„ما ت„„عملون ب„„غير اذن اهلل ع„„لى غ„„ير ال„„باب م„„ن غ„„ير ال„„حق
ف„„ان اهلل ق„„د ك„„ان ع„„لى امل„„ؤم„„نني ت„„واب „ا ً رح„„يما ً ف„„من أم„„نكم م„„ن دون ال„„باب هلل ال„„على غ„„ير ه„„ذا ال„„باب ال„„ذي ق„„د
ك„„ان ال„„ناس ع„„نه م„„سئوال ف„„سوف ي„„عذب„„كم اهلل ف„„ي ي„„وم ال„„قيمة م„„ن ح„ ّ„ر الشج„„رة املخ„„رج„„ة ف„„ي ارض ال„„سجني
ال„„تي ق„„د ك„„ان„„ت ف„„ي أم ال„„كتاب م„„ن ح„„كم ال„„باب زق„„وم „ا ً أف„„ال ن„„قلبكم ب„„ال„„ليل وال„„نهار م„„ا ل„„كم ك„„يف ت„„مشون ف„„ي
ارض اهلل م„ن غ„ير ال„حق وال ت„ؤم„نون ب„آي„ات„نا ع„لى ال„حق ب„ال„حق ال„خال„ص م„ؤم„نا ً ك„فيالً ه„و اهلل ال„ذي ال ال„ه اال
ه„„و م„„ا ج„„عل اهلل ف„„ي ي„„وم„„كم ه„„ذا دون ع„„بده ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق م„„ن ع„„نده ع„„لى ال„„عامل„„ني ش„„هيدا ً ق„„ل ي„„ا أه„„ل
ال„„فرات ال م„„قام ل„„كم ف„„ارج„„عوا ال„„ى م„„ساك„„نكم وارت„„قبوا أم„„ر اهلل األك„„بر ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق ق„„ري„„با ً ف„„ورب„„كم ل„„قد
ج „„ائ „„كم ال „„حق م „„ن ب „„ني أي „„دي „„كم وم „„ن ش „„مائ „„لكم ب „„ال „„بينات األك „„بر ع „„لى ال „„حق ب „„ال „„حق ال „„ثقيل م „„رارا ً وان „„تم ال
ت„شعرون ب„آي„ات„نا ع„لى ال„حق ب„ال„حق وق„د ي„دع„وك„م ال„رح„من ب„ذك„ره ف„ي ذل„ك ال„باب األك„بر وق„د ك„ان االم„ر ف„ي أم
ال „„كتاب م „„قضيا ً وان „„كم ان ت „„طمئنوا ب „„ال „„حق ع „„لى أن „„فسكم ف „„ما ل „„كم ال ت „„قدرون بكس „„ب ال „„خير م „„ن ذل „„ك ال „„باب
ال„علي ال„كبير ق„ليال ي„ا أي„ها ال„حبيب ف„اس„تمع ن„دائ„ي م„ن اهلل م„ول„يك ال„حق ع„ن ن„فسك األك„بر اهلل ال ال„ه اال ه„و
ي„„ا ع„„بادي ف„„اسج„„دوا هلل واع„„بدوه ف„„ي س„„بيل ه„„ذا ال„„باب األك„„بر واس„„تعملوا م„„ن ال„„عطر ال„„خال„„ص م„„ا اس„„تطعتم
ف„ي ال„صلوات وس„اي„ر األوق„ات وارس„لوا ال„ى ال„ذك„ر األك„بر أح„سنه وخ„ذوا ألن„فسكم خ„ات„ما ً م„ن ال„عقيق الح„مراء
ع„لى اس„م ال„باب ل„تكون„ن ع„ند اهلل ال„قدي„م ف„ي ح„ول ذل„ك ال„باب ال„علي م„ذك„ورا ً وان„ا ن„حن نه„دى م„ن ن„شاء م„ن
ع„„بادن„„ا م„„ن آم„„ن ب„„اهلل وب„„آي„„ات„„ه ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق وق„„د ك„„ان م„„ن ذل„„ك ال„„باب ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق م„„رض„„يا ً ف„„وي„„ل
ل„„لذي„„ن ي„„كتبون اس„„مائ„„نا ب„„أي„„دي„„هم وم„„ا ي„„دع„„ون م„„ن دون اهلل ال„„علي ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق اال ان„„اث „ا ً ف„„اذا ج„„ائ„„كم
ال„„ذك„„ر ب„„ال„„ذك„„ر ي„„حجبهم ال„„شيطان ع„„ن ال„„ذك„„ر ب„„عد م„„ا ق„„د س„„معوا ك„„الم اهلل ال„„بدي„„ع م„„ن ل„„سان ال„„باب م„„شهوداً
وان امل„„ؤم„„نني ف„„هم ال„„ذي„„ن ي„„قول„„ون ان„„ه ل„„هو ال„„حق م„„ن ع„„ند اهلل ال„„علي وه„„و اهلل ك„„ان ب„„كل ش„„يء ع„„ليما ً ي„„ا أه„„ل
ال„عماء اس„معوا ن„دائ„ي م„ن ه„ذا ال„قمر امل„نير ال„ذي م„ا اردت ل„طلعته ال„خسوف ع„لى وج„ه ه„ذا ال„غالم املش„رق„ي
امل„„غرب„„ي ال„„ذي تج„„دون„„ه ف„„ي ك„„ل األل„„واح س„„را ً مس„„تسرا ً ع„„لى الس„„ر املس„„طر ع„„لى الس„„طر ف„„ي الس„„طر املح„„مر
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ق„د ك„ان ب„ال„حق ح„ول ال„نار مس„تورا ً ق„ل ان اهلل ق„د اوح„ى ال„يّ ان„ى ان„ا اهلل ال ال„ه اال ان„ا امل„عبود وم„ا خ„لقت ف„ي
األب„واب م„ثل ال„ذك„ر ك„لمة األك„بر ذك„را ً وك„ل ق„د أت„اه ف„ي ي„وم ال„عود ح„ول ال„نار م„عهودا ً ول„قد ن„زل„ت ه„ذا ال„كتاب
ب „„ال „„حق ف „„ي ق „„صصه ع „„برة ألول „„ى األل „„باب م „„ن أه „„ل ال „„باب ال „„ذي „„ن ه „„م ق „„د ك „„ان „„وا ح „„ول ال „„نار م „„شهودا ً ي „„ا أه „„ل
االرض ق „„د ب „„لغت ال „„نقطة ال „„ى م „„نطقته ف „„اس „„تمعوا ن „„دائ „„ي م „„ن ه „„ذا ال „„فتى ال „„عرب „„ي املح „„مدي ال „„علوي ال „„ذي
تج „„دون „„ه ف „„ي ك „„ل األل „„واح س „„ر األع „„ظم ح „„ول ال „„نار م „„شهودا ً ي „„ا ك „„لمة األك „„بر ق „„ل م „„ا ك „„نت ح „„دي „„ثا ي „„فترى ع „„لى
ال„„ناس ول„„كن ق„„د ك„„نت ق„„ائ„„ما ً ب„„ني اي„„دى اهلل ف„„ي ي„„وم م„„ا ك„„ان ل„„ه ح„„د وال وص„„ف وان اهلل م„„والي ق„„د ك„„ان ع„„ليّ
ب„ال„حق ع„لى ال„حق ش„هيدا ً ي„ا أه„ل االرض ان ه„ذا ال„كتاب ت„فسير ل„كل ش„يء ه„دى ورح„مة ل„لذي„ن ي„ري„دون اهلل
م„„ن ق„„بل ال„„باب سج„„دا ً ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق مح„„مودا ً ي„„ا م„„أل الخ„„لق اس„„تمعوا ن„„دائ„„ي ع„„ن ن„„قطة ال„„قلب م„„ن ه„„ذا
ال„„غالم ال„„عرب„„ي ال„„فصيح األع„„ظم ان„„ى ان„„ا اهلل ال„„ذي ال ال„„ه اال ان„„ا م„„ا ن„„زل„„ت ف„„ي ه„„ذا ال„„كتاب ف„„ي ش„„أن ال„„ذك„„ر
األك „„بر ه „„ذا إال ح „„رف م „„ثال ع „„لى الح „„رف م „„ن م „„ثل ن „„قطة امل „„قطوع ال „„تي ق „„د ك „„ان „„ت ح „„ول ال „„باء وك „„ان ب „„ال „„حق
م„عطوف„ا ً وم„ا م„ن ن„فس ق„د ب„دل ح„رف„ا ً م„ن ه„ذا ال„كتاب او يفس„ر ب„رأي„ه اال وق„د ح„كمنا ل„ه ف„ي أم ال„كتاب ب„ال„نار
ال„„تاب„„وت ف„„ي ق„„عر ال„„جحيم دائ„„ما ً ع„„لى ال„„حق ب„„ال„„حق خ„„ال„„دا ً اب„„دأ وم„„ا ن„„غفر ل„„ه وم„„ا ن„„ق ّدر ل„„ه ف„„ي ي„„وم ال„„قيام„„ة
ظ„هيرا ً م„ن ال„ذر م„ن ب„عض ال„نقير ق„طميرا ً ف„اق„رؤا م„ن ه„ذا ال„كتاب م„ا اس„تطعتم واذك„روا اهلل ب„عد ال„تالوة ع„لى
ك„لمة ال„حق ف„ي ك„تاب„ه ال„صدق ه„ذا س„بحان رب„ك ال„ذي ال ال„ه اال ه„و ع„ما ي„صفون وت„عال„ى وص„ف ك„لمته ع„ما
يش„رك„ون وه„و اهلل ق„د ك„ان ب„ال„حق ع„لى ال„حق مح„مودا ً س„الم اهلل ع„لى ال„كلمة األك„بر ك„ما ه„و أه„له ان„ه ال„حق ال
ال„ه اال اهلل وه„و اهلل ك„ان ع„لى ك„ل ش„يء ق„دي„را ً وال ت„دخ„لوا ب„يوت ال„ذك„ر اال ب„اذن„ه ف„ان„ها ق„د ك„ان„ت هلل ع„لى ال„باب
س „„اج „„دة وان اهلل ق „„د ك „„ان ب „„كل ش „„يء خ „„بيرا ً ي „„ا ق „„رة ال „„عني ق „„ل ان „„ى س „„ليمان ف „„ي امل „„لك ات „„بعون „„ى وال ت „„تبعوا
خ„طوات ال„شيطان ف„ان امل„لك ع„ليّ ع„ليّ ب„اذن اهلل ق„د ك„ان ف„ي أم ال„كتاب م„كتوب„ا ً ي„ا ق„رة ال„عني ق„ل ان اهلل م„ا
ق„در ل„نفسي وال ع„لى أه„ل ال„بيت م„ن ن„فسي ب„مثل م„ا ق„در اهلل ل„كم ول„قد اراد اهلل ان يطه„ر ال„بيت وأه„لها م„ن
ك„„ل ال„„رج„„س وان اهلل ق„„د ك„„ان ع„„لى ك„„ل ش„„يء ق„„دي„„را ً ي„„ا ق„„رة ال„„عني ق„„ل م„„ا اس„„ئلكم م„„ن اج„„ر ف„„هو ع„„ند اهلل رب„„ى
ف„ي أم ال„كتاب ه„ذا ق„د ك„ان ب„ال„حق ع„لى ال„حق م„وج„ودا ً وان اج„ري ع„لى اهلل ب„ال„حق ع„لى ال„حق ق„د ك„ان ف„ي
ي„وم ال„بدء م„قضيا ً وان اهلل وم„الئ„كته ي„صلون ع„لى ال„نبيّ وآل„ه ي„ا أي„ها ال„ذي„ن آم„نوا ص„لوا ع„ليهم ك„ما ص„لى اهلل
عليهم وعلى شيعتهم وهو اهلل كان بالحق على كل شيء شهيدا ً وهو اهلل كان بكل شيء محيطا ً.
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طبع وصفّ وترتيب وتنسيق وتحقيق ومقارنة
سيفي سيفي النعيمي 2008م

م††الح††ظة  :يج††د ال††قارئ ال††كري††م أن ه††ناك ب††عض النج††مات وض††عت ف††يما ب††ني ك††لمات اآلي††ات ،
وه††ذا ي††عني أن ال††كلمة األص††لية ل††م ي††مكن ق††راءت††ها ب††صورة ص††حيحة وذل††ك ل††كون األص††ل ه††و
مخطوطة يدوية قديمة .

٢٣١

