
   
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   عنوان

  كتاب أسماء (جزء ثاني)
  ٤٤٧أسماء اهلل : عهد أعلى ص  
 ٤٤٧عهد اعلى ص  –شأن  هارچ   
 "اثر  اين کتاب کمياب که به زبان عربى نازل شده است،حجيم ترين ومفصل ترين

 ازآثار منزله ازقلم حضرت باب مى باشد ومحتمْالحدود چهار برابر قرآن مجيد
برابر  ازکتاب بيان نازل گرديده است.تقسيمات آناست.اين کتاب درآذربايجان وبعد 

هريک از  ارزش عددى کلمه "کلشيئى " يعنى براساس نوزده واحد ونوزده باب است.
باعناوين متمايز  ابواب نوزده گانه در وصف اسمى ازاسماءاهلل نازل وبه چهار قسمت

اهلل االرفع  به اسم "بسم آيات،مناجات،خطب وصور علميه تقسيم شده وباآيه اى شبيه
مى گردد.به عالوه،هريک از  االرفع "که درباره معرفت اسم اهلل الرفيع است،آغاز

مرتبط است ولياين ارتباط به روزها  ابواب مذکور به ايام وهريک ازواحدها به شهور
مطالب مهم و عمده منزله دراين سفر عظيم  وشهور معين تخصيص داده نشده است.

مخاطبين کتاب نفوس مختلفه  اشاره به ظهور اوست. هلل "واغلب در ذکر "من يظهره ا
   ٤٤٧"، عهد اعلى، صفحه اعم ازمومن ياغيرمومن مى باشند.
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    األّول في األّول وله أربع مراتب

    األرشد األرشد بسم اهلل
لن يقدر أن يمتنع عن  رشادإ رشد فوق كّل ذا أال ٕالٓه ٕاّال هو األرشد األرشد قل اهلل اهلل 

األرض وال ما بينهما يخلق ما  يف رشاده من أحد ال في الّسٰموات والإ مليك سلطان 
وات ومن سبحان الّذي يسجد له من في الّسمٰ  ا رشيداادا راشديشاء بأمره ٕانّه كان رشّ 

وات كّل له قانتون والحمد هلل الّذي يسبّح له من في الّسمٰ  في األرض وما بينهما قل
له الملك ٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهأ شهد اهلل وما بينهما قل كّل له ساجدون ومن في األرض

 ةلطنالسّ  ثمّ  الياقوتوالقّوة  ثمّ  تالّالهوو القدرةثّم  الجبروتو العّزة ثمّ  الملكوتو
وعدل  يزولال وملك  يموتال  يّ حهو  نّهإ و ييحيو يميتثّم  يميتو ييحي اسوتالنّ و

ال في و ٰمواتالسّ  ال في من شيء عن قبضته ال يفوت فردو يحولال  سلطانو يجورال 
 لهالّذي  كتبارو على كّل شيء قديرا كانبأمره ٕانّه اء يشما  بينهما يخلق ماال و األرض
 في امله  يالّذ ىتعالو القيّوم المهيمنٕاّال هو  ٕالٓهال ما بينهما و األرضو واتمٰ السّ  ملك

ثّم  قل اهلل يبدء كّل شيء العزيز المحبوبٕاّال هو  ٕالٓهال ما بينهما و األرضو واتمٰ السّ 
لكم اهلل ذٰ  قلبوننكّل يوٕاّن ٕاليه  بأمرهكّل شيء  خلقالّذي  هو كّل يرجعونوٕاّن ٕاليه  يعيده
كّل  قلخذي الّ  هو العزيز المحبوبٕاّال هو  ٕالٓهال  من قبل ومن بعد األمرو الخلقله  ربّكم

الّذي  هو القيّوم المهيمنٕاّال هو  ٕالٓهال  من قبل ومن بعداألمر و الخلقله  أال أمرهب يءش
 في نمله يسبّح  ساجدونله  قل كلّ ٕاّال هو  ٕالٓه ال الكتابفي  كّل شيء يقدر مقادير
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في ملكوت  منله  يسجدو المهيمن المحبوبهو  ّال إ  هلٓ إ ال  األرضفي  منو ٰمواتالسّ 
 اهرالّظ و القاهر فوق خلقههو  قلالقيّوم  المهيمنٕاّال هو  ٕالٓهال  بينهما ماو الخلقو األمر

 اما بينهمو األرضو ٰمواتالسّ  فيعّما  يّ الغنهو  قل العزيز المحبوبهو و فوق عباده
 هوو ليسبّحونله  هارالنّ و باللّيل كلّ و بأمره شيءخلق كّل الّذي  هو ئموناق بأمرهكّل و

 قانتونوكّل له  من قبل ومن بعدول الّط و الحولله  الأ بأمره شيءقّدر رزق كّل الّذي 
ياح الرّ  يرسلالّذي  هو ساجدونقل كّل له  اهللٕاّال  ما من ٕالٓهو يميتو ييحيالّذي  هوو

 هوو تزرعون األرضبه في أنتم و حيواناء من ماء مالسّ  ينزل منو رحمته يّ بين يد ىبشر
ٕاّال هو  ٕالٓهال  األمرو له الخلق الأ بأمرهجوم مسّخرات النّ و القمرو مسالشّ  سّخرالّذي 

ما و األرضو ٰمواتالسّ  ملكوتفي  منله  خلقه ئم فوقاالقهو  قل العزيز المحبوب
 يذكرونعّما  تعالىو ئمون سبحانهاكّل قباهلل قل  المتعال هو الكبير ٕاّال  هلٓ إ ال بينهما 

 ياهلل ذسبحان و الجبروتو العزّ  ياهلل ذسبحان والملكوت و الملك يسبحان اهلل ذ
 اسوتالنّ و لطنةالسّ  ياهلل ذسبحان و الياقوتو القّوة ياهلل ذسبحان و الّالهوتو القدرة

 ياهلل ذسبحان و مالالجو لعةالّط  اهلل ذيسبحان و الجاللو العّزة ياهلل ذسبحان و
 الفضالو حمةالرّ  ياهلل ذسبحان و الفعالو القّوة اهلل ذيسبحان و الكمالو الوجه

 ذو المواقعاهلل سبحان و األمثالو ذو المثلاهلل سبحان و العدالو طوةالسّ  ذواهلل سبحان و
 اإلستجاللواء ذو الكبرياهلل سبحان و اإلستقاللو ذو العظمةاهلل سبحان و اإلجاللو
ي ذاهلل سبحان و اإلرتفاعو القدرةاهلل ذي سبحان و اإلمتناعو العّزةي ذاهلل سبحان و

 فتتاحاإلو صرالنّ  يذاهلل  سبحانو اإلقتدارو لطنةالسّ  اهلل ذيسبحان و اإلبتهاجو البهجة
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 اهلل ذيسبحان و اإلظتهارو ةالهيمن يذاهلل  سبحانو قتهاراإلو ةالغلباهلل ذي سبحان و
 اإلمتناعو لعةالّط  ذواهلل سبحان و اإلرتفاعو القّوة اهلل ذيسبحان و اراإلجتبو طوةالسّ 
 في منله  حيسبّ  رتتاجاالواء ذو الكبرياهلل سبحان و اإلنقطاعو مةالعظاهلل ذي سبحان و

آياته و باهلل كلّ قل  المتعال المتكبّرٕاّال هو  هلٓ إ ال ما بينهما و األرضفي  منو ٰمواتالسّ 
 قانتونآياته و باهلل كلّ قل  ساجدونآياته و باهلل قل كلّ  ئموناقآياته و باهلل كلّ قل  مؤمنون

ٕاّال و مؤمنونأنتم  فإذاآياته و باهلل كم لو تؤمنونأنفسبأنتم  قل ذاكرونآياته وباهلل  كلّ قل 
 يميتو ييحيٕاّال هو  ٕالٓهال  هو الحّق  العلم لكافرون أوتواالّذين  عندو عند اهللٕاذا  نّكمإ 

 هم لمؤمنونأنفس هم عندأنفسفهم بآياته و باهلل آمنوا همالّذين  نّ إ يرجعون  كلّ وٕاّن ٕاليه 
 نّ إ عابدون وكّل له  ما بينهماو األرضو ٰمواتالسّ  فيعّما و يمانهمإ  عنو عنهم يّ غن اهللو

 ال ٕالٓه الحّق هو  قل ار خالدونالنّ  في همأنفسهم ب أولئكفأمر ربّهم  احتجبوا عنالّذين 
المرتفع عن و معليك اهرالّظ و القاهر فوقكمهو  قل بأمره كن فيكوناء يشما  يبدعٕاّال هو 
ٕاليكم  يينته عليكم من كّل شطر طالمسلّ و عليكم من فوق رؤسكم يالمتعالو يمينكم

على كّل  كانبأمره ٕانّه اء ما بينهما كيف يشو األرضو ٰمواتالسّ  ملكوتفي  كمليقلبنّ 
كّل ٕاليه و يخلقو خلقما اء هلل بهو يرجعون كلّ ٕاليه و يخلقو خلق هلل ماو شيء قديرا

ٕاليه  نّ إ و يخلقو خلقما  هلل جمالو كّل ينقلبونٕاليه و يخلقو خلقما  هلل جاللو يبعثون
وٕاّن ٕاليه  يخلقو خلقما  هلل نورو ئمونابأمره قكّل و يخلقو خلقما  ةهلل عظمو كّل يبعثون

 يخلقو خلقما أسماء  هللو مته يسترحمونكّل برحو يخلقو ما خلق ةهلل رحمو ينقلبون كلّ 
 يخلقو خلقما  هلل مجدو ه يتعّززونكّل بعزّ و يخلقو خلقما  هلل عزّ و ليسميونبأسمائه  كلّ و
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 خلقما  ةهلل قدرو مونكّل بعلمه يتعلّ و يخلقو خلقما  هلل علمو كّل بمجده يتمّجدونو
ما اء هلل رضو يستقويونبقّوته  كلّ و يخلقو خلقما قّوة  هللو رونيتقدّ بقدرته  كلّ و يخلقو

هلل و فونبشرفه يتشرّ  كلّ و يخلقو خلقما  هلل شرفو ئه يسترضوناكّل برضو يخلقو خلق
كّل بملكه و يخلقو خلقما  هلل ملكو كّل بسلطانه يتسلّطونو يخلقو خلقما  سلطان

 كلّ و يخلقو خلقا مآيات  هللو يستعليونبعلّوه  كلّ و يخلقو خلقما  هلل علوّ و كونيتملّ 
 يخلقو خلقما  فضل هللو ئه يستغنيوناكّل بغنو يخلقو خلقما اء هلل غنو يستكرمون ياتهآب
في  لون فلتنظرنّ دكّل بعدله يستعو يخلقوخلق ما  هلل عدلو كّل بفضله يستفضلونو

به أنتم  ما نّ إ و قدركم عند اهللهذا  عباد مثلكم نظروا كمأثّم  منتهائكمو مبدئكم
   تشهدونأنتم  افإذمن شيء  لو يرفع اهللو جعل اهلل فيكم من األمر قدما  هذا ّززونمتع

  
  الثّاني في الثّاني

  األرشد األرشد بسم اهلل
 ال وحدكأنت ٕاّال  ٕالٓهال  اهللأنت على أنّك وكّل شيء  ألشهدنّك اللّهمّ  سبحانك

 لكو لّالهوتاو القدرةلك و الجبروتو العّزةولك  الملكوتو الملك لكشريك لك 
لك و الجمالو لعةالّط  لكو الجمالو العزّ  لكو اسوتالنّ و لطنةالسّ  لكو الياقوتو القّوة

اء الكبريو العظمةلك و اإلجاللو المواقعلك واألمثال و المثللك و الكمالو الوجهة
القّوة  لكو اإلمتناعو العّزة لكو اإلستقاللو الهيمنةلك و اإلستجاللواء الكبريلك و
خلقك لم و مركأة من ملكوتحبّنّه  أوأحببته  مالك و اإلبتهاجو البهجةلك و عاإلرتفاو
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اتّخذت ما معتمدا متعاليا ممتنعا  بداأ دائما قيّوماواحدا صمدا فردا حيّا  ٕالٓها تزل كنت
صنعت قد فيما ولّي  الو خلقتفيما  شريكلك  لم يكنو ولداال و لنفسك صاحبة

ال  صّورته تصويراو كّل شيءمشيّتك  رتصوّ و اقديرقدرته ت شيءك كّل تبقدرخلقت 
لن  من كنت هاديهو أبدا يضلّ ال  من كنت مرشدهو دونك يهادال و مرشد سواك

وقد ترّفعت  قبضتكفي و تعاليت كّل خلقكو سبحانكأبدا  يحتجب عن رضائك
ك مت بعّزتتعّظ و الممكنات تجلّت بجاللتك فوق كلّ و برفعتك فوق كّل الممكنات

في  تقّهرت بقّهاريّتك فوق منو الّذّرات فوق كلّ  تسلّطت بسلطنتكو ئناتاكفوق كّل ال
فسبحانك اإلشارات و بجبّاريّتك فوق كّل المثل وتجبّرت ٰمواتالسّ و األرضملكوت 

قمت خلق كّل أقد  جبركأو قهركأو منعكأو رفعأو جلكأو كبركأو رفعكأو عظمكأ ما
بعظمتك فمن استجلى بكّل شيء  يءيت لكّل شتجلّ ثّم  بقدرتكمن شيء  ال شيء

افتقاد و البحتاء بقٕالى  رفالّص  اءفن لك من عّز نفسه حيث قد نسببتجليلك فذ
عّما  متقّدساو تخلقو خلقتعّما متعاليا  كنت لم تزلٕاّال و األمراء استغنٕالى  المحض
 ازعزلينسبون إلٕاليك  كّل بنسبتهو رضكأو ئكاملكوت سم فيتصنع من و صنعت
اختصصت و سبالنّ  ذي سب عن كلّ النّ  نّك قد قطعتإ هم فسبحانك وجودو همأنفس
 من يتّبعك حّق ٕاّال  عن كّل األمم سبالنّ  قطعت كلّ و سب بمظاهر نفسكالنّ  كلّ 

 ن تبّدل الحّب أأردت  يوم قدٕالى  بيانالتّ  في عبادتك يعبدك حّق و في البيان طاعتك
ليعبدنّك  لّ ك تعاليتو كفسبحاناء مالسّ و األرضملكوت في  قدرتك لمن اتيّ ظاهرتو

دنّك كّل ليوحّ و حّق عّز فردانيّتك علىلك  كّل ليسجدنّ و على حّق سلطان وحدانيّتك
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كّل وأزليّتك ك على تجلّيات قدس نّ موكّل ليعّظ  على ظهورات مجد الهوتيّتك
عليه أنت  بما القٰيمة يومتظهرنّه  على من يلّ فردانيّتك ص جدمنات ئوك على شلنّ ليجلّ 
على كّل  كنتوٕانّك  علمابكّل شيء أحطت  نّك قدإ مرها أمثالك بأو كلّها ئكأسما من

    شيء قديرا
  

   الثّالث في الثّالث
  األرشد األرشد بسم اهلل

فوق كّل  استظهر باظتهارهو فوق كّل الممكناتبعلّوه  ىقد استعلالّذي  هلل لحمدأ
 الّذّرات اره فوق كلّ تجبباس استجبرو اره فوق كّل الكائناتاستقهر باستقهو الموجودات

 من عدلال  فهو الواحد ٰمواتالسّ و األرضملكوت  فيامه فوق من ظعاستعظم باستو
 رقدّ و مرهأباء شما  عدد قد خلقو ن كّل نعتالمقّدس عو مدأو شبه عن كلّ  يالمتعالو
 شهادة مطّهرة عن سبيل هوٕاّال  ٕالٓهال  نّهأكّل خلقه على و فأستشهدهانه بسلطأراد  ما
 على سلطان وحدانيّته فتراق شهادة يدلّ اإلو مقّدسة عن سبل البعدو الحجابو ركشّ ال
عّز جبروت  فيعليه هو  ما يستنطقها علىو نيّتككلمة عند مليك عّز فردا دونهما  يجعلو

 ةمتكبّر ةمتجّملة متعّظمة متنّورة مترّحم ةمجذب نيّته شهادةبساط عّز فرداو تهوحدانيّ 
متكّرمة  ةممتنع متشّرفة متسلّطة متملّكة متعالية لّمة متقّدرة متقّومةمتع متعّززة مترّضية

 ةليّ وّ أى ليّتها علوّ أفة متعّظمة شهادة يدّل مترئّ  دةمتلّطفة متفّضلة متقّربة متبعّ  ةدمتجرّ 
تها على باطنيّ و محدثها ةتها على ظاهريّ ظاهريّ و منشئهاعلى آخريّة  آخريّتهاو مبدعها
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ما  ليستشهد كّل شيء علىو من حّق معرفته شيءركان كّل أدة يمأل شها هايباطنيّة مجلّ 
ودع أو مرءاتا لظهوره ىفالواحد القّهار قد اصطٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهألذاته على  قد دّل بذاته

اء األسم مبدءهذا  نّ إ وٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهأعلى وأرضه  ئهابها سم فمألبقدرته  ياتاآ فيها
به و بدونهال  وحده عرف اهللبه  ٰمواتالسّ و األرضملكوت في  من يومجلّ  الّصفاتو

اء شما  خلق بقوله من عندهثّم  ال بسواه وصف اهلل وحدهبه و بدونهال  عبد اهلل وحده
ٕاّال  ٕالٓهال  نّهأكّل الممكنات على  زليّته ليستشهدنّ أقدس  مقاديرو من مناهج عّز ربوبيّته

 خلق واحدما أّول  ثمّ  المتكبّر المتعالهو و من شيء كمثله ات ليسالذّ في  الواحدهو 
نفسه يوم المعاد على  ف اهللقد عرّ به األمثال و س عن األشباهمتقدّ و فاتالّص  ةذرو في
باهلل  بداع فمن عرفه بذلك مؤمنإب يوجدأو  وجدمّما  وقع عليه اسم شيءما  كلّ 

 يومٕالى  ارالنّ  نصيبمن هذا و ن يذكرهأاهلل  يحّب ال  لكبذ أبىمن و ّهارالّظ  المتعالي
   الواحد القّهارٕاّال هو  ال ٕالٓه نّهأعرفان نفسه على  ةجنّ في  هليدخلنّ و هن يخلقنّ أاهلل اء يش
  

  الّرابع في الّرابع
   األرشد األرشد بسم اهلل

 األّول على الواحد من اهللاء البهٕانّما و األرشد األرشدٕاّال هو  ٕالٓهلحمد هلل الّذي ال أ
ٕاّال  مرشدال  نّ أ فأشهدبعد و األّول الواحد ّال إ يرى فيه ال  لواحد حيثاذلك من يشابه و

 من يظهره اهلل جّل ذكرهبإرشاد  ن استرشدتإ غيره  يهادال و سواه مرادال و اهلل سبحانه
ن إ ذلك بعد و القٰيمة يومٕالى  تقدر عليه من سبيلال هذا و نّه جّل جالله مرشدكإ ذا إف
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 اهلل ليدركونٕالى  همأنفس انسبوالّذين  ال ّال اهللإ  يريدونال  هماهلل الّذينء دّال أاسترشدت ب
في  يّ ح هوما  نّ إاهلل فإلرشاد  اهللأمر بإرشاد  قد استرشدتفإذا  ئهماهوأمن  ملونأيما 

 اهللاء رضٕالى  يينته بما ةعاقبتك محمودفإذا  هنفس من يظهره اهلل الأمر  ءتلك األدّال 
ّن إ و اهلل وحده وحدهٕاّال  تعبدال و نّما قد عبدهأفكأحدا  يتّبع ّن منإفأحدا تتّبع  وال
 ما نّهم همإ نّهم من حيث إهم فأنفسٕالى  همتعبّ ذا تتإف اهللٕالى  ا يدعونالبيان لمّ اء شهد

 يّاهإ ٕاّال أحدا تتّبع  الفإذا  حتّى يشرق مالك األمر القٰيمةيوم  ىلإ  باعهم هذااهلل باتّ أمرك 
ّن إف اإلرشادباسم  اسالنّ  يفتنونالّذين  سبلتتّبع  الو اهمرشد سوبإرشاد  تسترشد الو
ال ٕاذ  ها ممنوعتان عند اهلليتدينهم كل ظاهرفي  اسالنّ  يسترشدونالّذين  مثلء الؤه
 فانقطع عنفإذا  عبدو اهلل ظاهراما و اهتدوا بهدى اهللما  القٰيمة يومء الؤهال وء الؤه

هذا  دون نّ إف صراط حّق اليقينٕالى  ن يدعوكبمثّم آياته بثّم  باهلل استمسكو امكليته
فاستمسك بالعروة به  قدر ربّك الّذي رشاد اهللإ من هذا  نّ إ و رشاد اهللإ لم يكن من 

يوم  يتهتدذلك ك ببالحّق ظاهرة قاهرة لعلّ و ةممتنع مرتفعة القٰيمة يومٕالى الّتي  الوثقى
اهلل جّل بإرشاد  يسترشد ذيومئو حياك من سبيلأو ماتكأو رزقكو لى من خلقكإ  القٰيمة
لكن و في البيانأمرك مّما  لم يكنهذا  دون نّ إف ٕاجاللهبهدى اهلل جّل  ييستهدو جالله
ذ إ  جتهادين اشتهروا باسم اإلذمن الّ  خير عند اهلل اإلرشادباسم  قد اشتهرواالّذين ء هؤال
عند اهلل فوق ء هؤال ذاإقد حكموا فء هؤالوربّهم  على اهلل احكموما  القٰيمة يومء هؤال
ال وء ضوان لم يكن لهؤالالرّ  ذلكفي ٕاّال و حجابهمو درجاتفي ء خير من هؤالوء هؤال
  مؤمنينمن ال ليكوننّ و من يدخل فيهٕاّال من نصيب ء لهؤال
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   األّول في األّول وله أربع مراتب

  رصداأل رصداأل بسم اهلل
 لن يقدر أن يمتنع رصادإ ّل ذا فوق ك أرصداهلل قل  رصداأل رصداألٕاّال هو  ال ٕالٓهاهلل 

 يخلقال ما بينهما و األرض في الو ٰمواتالسّ  ال فيأحد  من هرصادإ  عن مليك سلطان
 ٰمواتالسّ  في منله  يسجدالّذي  سبحان ادا راصدا رصيدارّص كان بأمره ٕانّه اء شيما 
 واتمٰ السّ  في منله الّذي  الحمد هللو راصدونله  قل كلّ  بينهماما و األرضفي  منو
له الملك ٕاّال هو  ٕالٓهال  هنّ أقانتون شهد اهلل قل كّل له  بينهماما و األرضفي  منو
 لطنةالسّ  ثمّ  الياقوتو القّوة ثمّ  الّالهوتو القدرةثّم  الجبروتو ةثّم العزّ  الملكوتو
وعدل  ال يزولوملك  يموتال  وأنّه هو حيّ  ويحيي يميتثّم  يميتويحيي  اسوتالنّ و

ال في و ٰمواتالسّ  ال في ءمن شي يفوت عن قبضتهال وفرد  يحولال  نسلطاو يجورال 
له الّذي  تباركو على كّل شيء قديرا كان نّهإ  مرهأباء يشما  يخلقال ما بينهما و األرض
 في ماله الّذي  تعالىو العزيز المحبوبٕاّال هو  ٕالٓهال  بينهماما و األرضو ٰمواتالسّ  ملك

وٕاّن  ءشي اهلل خالق كلّ قل القيّوم  المهيمنٕاّال هو  ٕالٓهال  ما بينهماو األرضو ٰمواتالسّ 
 نّ وإ  ءقل اهلل يميت كّل شي كّل يبعثونوٕاّن ٕاليه  اهلل رازق كّل شيءقل  كّل يقلبونٕاليه 
 القاهر فوق خلقههو  قل يرجعون كلّ  ليهإ  نّ إ و كّل شيء ياهلل محيقل  نقلبونيكّل ٕاليه 
ما  يبدعالّذي  هوو القيّوم المهيمنهو و فوق عباده اهرالّظ  هو قل العزيز المحبوبهو و
 فاطر اهلل شكّ في أ كّل يقلبونوٕاّن ٕاليه  هارالنّ وباللّيل  سكن ماله و بأمره كن فيكوناء يش
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 ريبال اهلل سبحان  قل المهيمن المحبوبٕاّال هو  ٕالٓهال ما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ 
يقدر الّذي  هو مقتدر ودود يّ لقوأمره ٕانّه باء من يش ينصرقل  موقنونبه  كلّ و ذلك في

 نّهإ و ما بينهماو األرضو ٰمواتالسّ  في المثل األعلىله  الأ في الكتاب مقادير كّل شيء
 تعلمونأنتم  ٕانما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ  خلقمن  قل العزيز المحبوبٕاّال هو  ٕالٓهال 

 ٰمواتالسّ  في ما لمنقل   مؤمنوناهللٕالى  يدعونابما  ا كلّ نّ إ و اهلل خالق كّل شيءقل 
 قل كّل قانتونله و فطر كّل شيءالّذي  بيد اهللقل  تشهدونأنتم  ٕان بينهماما و األرضو

الممتنع عن و شيءكّل  المرتفع عن يمينو اهر فوق عبادهالّظ و القاهر فوق خلقههو 
 ن علىالمهيمو شيءعلى كّل  طالمسلّ و شيءفوق علّو كّل  المتعاليو شمال كّل شيء

 ٕالٓهال  األمرو الخلقله  أال بأمرهبينهما ما و األرضو ٰمواتالسّ  من عنده يمسك ذرء ما
 تتجّملونأنتم  باهللو تجلّلونتأنتم  باهللو ونتبهّ تتأنتم  باهلل قل العزيز المحبوبٕاّال هو 

أنتم  باهللو رونبتتكّ  أنتم باهللو مونتترحّ أنتم  باهللو رونتتنوّ أنتم  باهللو مونتتعّظ أنتم  باهللو
 فونتتشرّ  أنتم باهللو تتحّكمونأنتم  باهللو ونيتترّض أنتم  باهللوتتقدرون أنتم تترّفعون وباهلل 

 كلّ قل  قانتونقل كّل له  هو ّال إ  ٕالٓهال  الحّق هو  تتعاليونأنتم  باهللو طونتتسلّ أنتم  باهللو
من يملك قدر خردل و كونذن اهلل من عند تملإب أنتم ثمّ  يخلق لمن يظهره اهللو خلقما 

يا كّل  نأيمانهم أملكت ما و كيفو همأنفس نفاسأعليهم  لم يحلّ  أولئكف بعد ظهوره
ثّم  باهلل ن تؤمنونإ كون تدر فيه كّل فضلأنتم  نّه ليوم حّق إ و اليوم تتّقونذلك من ء شي

ن إ ون يديكم لتبطلأعملت ما  فيه كلّ أنتم  يومذلك  قنونولتاآليات  بمن ينزل اهلل عليه
من تتّبعون أحدا  فالتتّبعون  ال كم من عند اهللمرنّ أيبما ثّم  يظهره اهلل نتحتجبون عمّ 
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أنتم و من دونه ليحبّون من دون اهللأحدا  تحبّونال و تشعرونال و من دون اهللتتّبعون  دونه
قسطاس عدل من عند فإّن ذلك  اهلل من عندهبإذن  ٕاّال  حدأ لىإ تنظرن ال و تعلمونال 
اهلل و ما بينهماو األرضو ٰمواتالسّ  هلل ملكو فيه على اهلل ربّكم تعرضونأنتم  ليوم اهلل

هلل و اهلل ذا عّز عظيماكان و ما بينهماو األرضو ٰمواتالسّ  هلل عزّ و سلطان ممتنع منيع
ما عّال  نّه كانإ من عباده اء يشعّمن  به ليرضى اهللما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ اء رض

 ٰمواتالسّ اء هلل بهو عظيما مرأا ذاهلل  كانو ما بينهماو األرضو ٰمواتالسّ أمر  هللو حكيما
 بينهما ماو األرضو ٰمواتالسّ  هلل جاللو عّز عظيمااء اهلل ذا بهكان و بينهماما و األرضو
اهلل ذا جمال حّق كان و األرضو ٰمواتالسّ  هلل جمالو اهلل ذا جالل حّق عظيماكان و

 وهلل نور حّق عظيماعظمة  اهلل ذاكان و بينهماما و األرضو ٰمواتلسّ ا هللو عظيما
 ملكوتفي  هنكلّ حمة الرّ  هللو اهلل ذا نور حّق عظيماكان و بينهماما و األرضو ٰمواتالسّ 

 ٰمواتالسّ أسماء  هللو حّق عظيمارحمة  اهلل ذاكان و ما بينهماو األرضو الّسٰموات
 ما بينهماو األرضو ٰمواتالسّ  هلل عزّ و حّق عظيما سماءأاهلل ذا كان و ما بينهماو األرضو
اهلل ذا قدرة حّق كان و بينهماما و األرضو ٰمواتالسّ  تهلل قدرو اهلل ذا عّز عظيماكان و

هلل و عظيما حّق  اهلل ذا قولكان و بينهما كانما و األرضو ٰمواتالسّ  هلل قولو عظيما
 ٰمواتالسّ  هلل مجدو اهلل ذا شرف حّق عظيماكان و بينهماما و األرضو ٰمواتالسّ  شرف

 ماو األرضو ٰمواتالسّ  هلل حمدو اهلل ذا مجد حّق عظيماكان و بينهماما و األرضو
اهلل كان و بينهماما و األرضو ٰمواتالسّ  ةهلل سلطنو اهلل ذا حمد حّق عظيماكان و بينهما

اهلل ذا ملك حّق كان و مابينهما و األرضو ٰمواتالسّ  هلل ملكو حّق عظيما ةذا سلطن
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 موّ سهلل و اهلل ذا علّو حّق عظيماكان و ما بينهماو األرضو ٰمواتالسّ  هلل علوّ و عظيما
 األرضو ٰمواتالسّ  موّ نهلل و حّق عظيما اهلل ذا سموّ كان و ما بينهماو األرضو ٰمواتالسّ 
اهلل ذا كان و بينهماما و ضاألرو ٰمواتالسّ  منّ  هللو حّق عظيما اهلل ذا نموّ كان و ما بينهماو

من صراط اهلل هذا  يثبت لمن يظهره اهللو ّال إ هلل  يءلم يثبت من شقل  حّق عظيما منّ 
 كلّ  في من قبل ومن بعدعلى اهلل اء سوٕاّال وتتّبعون  نأتحبّون أنتم  نإ  قبل ومن بعد

 يحييٕاّال هو  هٕالٓ ال  الحّق هو  قل ساجدونله ثّم  هللاء كّل شفي  كلّ و عابدونله ثّم شأن 
 ملكوتفي  العظمةواء الكبريله  اهللٕاّال  من ٕالٓهلنا  ماو كّل ينقلبونوٕاّن ٕاليه  يميتو

  القيّوم  المهيمنٕاّال هو  ٕالٓهال ما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ 
  

  الثّاني في الثّانيثّم 
  رصداأل رصداأل بسم اهلل
وحدك  نتأ ّال إ ٕالٓه  ال اهللأنت ك على أنّ وكّل شيء  ألشهدنّك ٕالٓهييا  اللّهمّ  سبحانك

 القّوة ثمّ  هوةالّال و ثّم القدرة الجبروتو العزّ ثّم  الملكوتو الملك لكشريك لك  ال
 الوجهةثّم  الجمالو لعةالّط  ثمّ  الجاللو ثّم العزّ  اسوتالنّ و لطنةالسّ ثّم  الياقوتو
 المواقعثّم ثال األمو المثلثّم  الفضالو حمةالرّ  ثمّ  الفعالو القّوةثّم  الكمالو
 ثّم القدرة اإلمتناعو القّوة ثمّ  اإلستجاللو ةالمهابثّم  اإلستقاللو ثّم العظمة اإلجاللو
في  منتحبّنّه  أوأحببته  ما ثمّ  اإلقتدارو لطنةالسّ  ثمّ  اإلبتهاجو البهجةثّم  اإلرتفاعو

وأمكنة  حد وجودهفي  رضك كّل شيءأو سمائك جبروتو خلقكو أمرك ملكوت
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لم تزل  تعاليتو دونك فسبحانكله  مليكال و كسويٰ له  مالكال  نّ أب يشهدحدوده 
 امعتمد دائما أبدا قّدوسا مهيمناسلطانا  قيّوماصمدا فردا حيّا أحدا  واحدا ٕالٓها كنت
 الو خلقتفيما  شريكلك  ولم يكنولدا  الو اتّخذت لنفسك صاحبةما  اممتنع امتعالي

 قمت خلق كلّ أو رضكأو ملكوت سمائكفي  ما رت بحكمتكدبّ  صنعت قدفيما  يّ ول
المرتفع و شيء القاهر على كلّ و شيءاهر فوق كّل الّظ  أنت تكبمشيّ من شيء  ال شيء

 سمائكو رضكأان سكّ  كبرأت ليسجدنّ و ذرءتما  فوق يالمتعالو شيءعلى علّو كّل 
 افيهبما  ك كّل الموجوداتليقدسنّ  الّذي نتأخلقك و أمرك ملكوتفي ما بينهما و
عليها و فيهابما  الّذّرات حنّك كلّ ليسبّ و عليهاو فيهابما  الكائناتك كّل ليوحدنّ و عليهاو
 عليهاو فيهابما  اتيّ اإلنسانك كّل لنّ ليجلّ و عليهاو فيهابما  اتك كّل الكينونيّ ليكبرنّ و
لم تعاليت و تها فسبحانكباطنيّ و تهاظاهريّ و آخريّتهاو ّوليّتهاأباء كّل األشيلك  ليسجدنّ و

ال وعدل  تزولال وملك  تموتال حّي  أنت نّكأوي تحيو تميتثّم  تميتوتحيي  تزل
في  الو ٰمواتالسّ  ال في من شيء تفوت عن قبضتكال وفرد  ال تحولوسلطان  تجور

 فلتصلّينّ  على كّل شيء قديرإانّك كنت بأمرك  اءتشما  بينهما تخلقما  الو األرض
يعزب  نّك لنإ صفاتك و أسمائك عليه منأنت  بما مةالقيٰ يوم تظهرنّه  على من اللّهمّ 

من شيء  يعجزكال و ال ما بينهماو األرض فيال و ٰمواتالسّ  ال في من شيء من علمك
    قديراعّالما  كنتوٕانّك  دونهماما و الخلق الو ملكوت األمرفي  ال
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  الثّالث في الثّالث
  رصداأل رصداأل بسم اهلل

 كلّ  استظهر بظهوره فوقو فوق كّل الممكناتعلّوه ب قد استعلىالّذي  هلللحمد أ
 الّذّرات فوق كلّ  استقهر بقهرهو استبطن ببطونه فوق كّل الكائناتو الموجودات

زليّته فوق أاستمنع بامتناع و فاتالّص واء األسم ملكوتفي  استجبر بجبره فوق كّل منو
ائم المتكبّر الوتر الدّ لحّي ا مدالّص  حد الفردالواحد األ لٓهفهو اإلاإلشارات و كّل المثل
ه نّ أئه باسمأعّز و قدس صفاتهفي  عليههو  ما كّل خلقه علىو حينئذ فأستشهدهالمتعال 
مثال و نعت سا عن كلّ ا مرتفعا متقدّ ربّ واء ثنو عن كّل ذكرمتعاليا  واحدا ٕالٓها كان لم يزل

 بقدرته دثاتحدث المتحأو رادتهإابتدع المبتدعات بو تهقد اخترع المخترعات بمشيّ 
 ئهاملكوت سمفي اء قد شما  نبيّ وبإذنه  راتالمتصوّ  رصوّ و ئهاالمنتشات بقض أنشأو
كتابه  فينزل بما  برءو قد ذرءما  كلّ أحصى  ثمّ بإذنه  في الكتاب جلأبما قد  رضهأو

ظهر من مطالع و مكمن غيبه قد برز منبما  ن يحيطن كّل عبادهأذلك راد بأ حيث قد
قبل حدود  شيءبعد كّل و شيءقبل وجود كّل  شيء علمه بكلّ كان  لنّه لم يزإ و قدسه
 سلطان القدسفي  اممقتدر حكّ و يزالال و م لم يزله قادر عّال نّ أب فأستشهده شيءكّل 
كينونيّة وة عليّ  ساذجيّةو بهيّة كافوريّةو مجرية لطيفةو منيعة ةجوهر ىفالجالل قد اصطو

 استغنى بها عن غيرها فجعلها مقام ظهور نفسهو عنها بها امتنعو ى لهاتجلّ ثّم  رفيعة
كّل و فأستشهده ظهورات سلطنتهو قدرتهآيات  مناء قد شما  اظهر عنهو ذاته بطونو

 ةعبادٕالى  دعى كّل شيءوآياته  كّل خلقوأسمع  نفسه شيءف كّل نّه قد عرّ أخلقه ب
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 ه فيه قد مأليعلم كّل شيء منهاج ربّ و دهموج رضاءفي  ن يدخل كّل شيءأراد أو بارئه
 شرقأو هيكل لمعأّول  هذا نّ إ وٕاّال هو  ٕالٓهال ما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ  ملكوت

ج ذساأّول و برقأو قد شرق ضياءأّول و رفعأو نور قد الحأّول و طرزأو طراز قد طرزأّول و
أدّالء  لمظهر نفسه ىفبحان قد اصطالسّ  الواحد هوٕاّال  ٕالٓهال  نّهأشهد على أو قد بطن
لنا  ى اهللشمس قد تجلّ هذا  نّ إ وٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهأعلى  يدلّ  تامرفي  كّل واحد ةممتنع

   اهرالّظ  الواحدٕاّال هو  ال ٕالٓه هنّ أنا بأنفسب
  

  الّرابع في الّرابع
  رصداأل رصداأل بسم اهلل

 ّولاأل على الواحد من اهللاء نّما البهإ و رصداأل رصداألٕاّال هو  ٕالٓهلحمد هلل الّذي ال أ
ٕاّال  مرصدال  نّ أب بعد فأشهدو األّول الواحدٕاّال  يرى فيهال  لك الواحد حيثمن يشابه ذو

 األجسادو نفساألثّم  األرواحو ةيعلم مقامات األفئد رصادهإمهتد من سواه بال و اهلل
 ذنهإب يرصدونأشرق  مطالع قدو أرصدملكه بمناهج قد له في  لك مظاهرذ دونما و
من شيء  حدأل ماو يّتهومسلطان قيّ  جبروتو قبضة مليك عّزتهفي  لّ كو بأمرهيهندسون و

     المهيمن القيّومٕاّال هو  ٕالٓهال  من قبل ومن بعد األمرو الخلقله  أال بأمره ٕاّال 
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   األّول في األّول وله أربع مراتب
  األعمد األعمد بسم اهلل

عن ن يمتنع أ لن يقدر عمادإ ذا  عمد فوق كلّ أاهلل قل  مدعاألعمد األٕاّال هو  ال ٕالٓهاهلل 
نّه كان إ ال ما بينهما و األرضفي  الو ٰمواتالسّ  ال فيأحد  عماده منإ  مليك سلطان

ما و األرضفي  منو ٰمواتالسّ  في منله  يسجد الّذيعمادا عامدا عميدا سبحان 
 ضاألرفي  منو ٰمواتالسّ  في منله يسبّح  الّذي الحمد هللو ساجدونبينهما قل كّل له 

 ثّم العزّ  الملكوتوله الملك ٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهأعابدون شهد اهلل له  قل كلّ  بينهماما و
 يميتو يحيي اسوتالنّ و الّسلطنة الياقوت ثمّ و القّوة ثمّ  الّالهوتو القدرةثّم  الجبروتو

 يحولال وسلطان  يجورال وعدل  يزولال وملك  ال يموت وأنّه هو حيّ  يحييو يميتثّم 
 يخلق بينهماما  الو ال في األرضو ٰمواتالسّ  ال في من شيء يفوت عن قبضته الوفرد 

ما و األرضو ٰمواتالسّ  ملكله الّذي  تبارك على كّل شيء قديرا كانبأمره ٕانّه اء يشما 
ما و األرضو ٰمواتالسّ  في ما لهالّذي  تعالىو العزيز المحبوبٕاّال هو  ٕالٓهال بينهما 
واألرض وما  الّسٰمواتله ما في وتعالى الّذي  لعزيز المحبوبإاّال هو  ٕالٓهال بينهما 

ما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ  في ما الّذي تعالىوالعزيز المحبوب ٕاّال هو  ٕالٓهبينهما ال 
 اهلل ذا بهاءكان و ما بينهماو األرضو ٰمواتالسّ اء هلل بهو المهيمن القيّومٕاّال هو  ٕالٓهال 

هلل و ذا جالل حّق عظيما اهللكان و ما بينهماو األرضو ٰمواتالسّ  هلل جاللو عظيما
 يخلقو خلقما عظمة  هللو ال جامل جميلاهلل جمّ و بينهماما و األرضو ٰمواتالسّ  جمال

هلل و ار ناور نويراهلل نوّ و بينهماما و األرضو ٰمواتالسّ  هلل نورو ام عاظم عظيمعّظ  اهللو
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 ٰمواتالسّ اء هلل كبريو ام راحم رحيمرحّ  اهللو بينهما ماو األرضو ٰمواتالسّ  رحمة
از عزّ  اهللو ما بينهماو األرضو الّسٰموات هلل عزّ و ار كابر كبيراهلل كبّ و بينهماما و األرضو

 هلل قدرةو هلل عّالم عالم عليماو ما بينهماو األرضو ٰمواتالسّ  هلل علمو عازز عزيز
ما و األرضو ٰمواتالسّ اء هلل رضو قديرقّدار قادر اهلل وما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ 

اب اهلل حبّ و بينهما ماو األرضو ٰمواتالسّ  اهلل حّب و رضي يراضاء اهلل رّض و بينهما
هلل و اف شارف شريفاهلل شرّ و بينهماما و األرضو ٰمواتالسّ  اهلل شرفو حابب حبيب

 الّسٰموات هلل ملكو ط سالط سليطاهلل سّال و ما بينهماو األرضو ٰمواتالسّ  ةسلطن
اهلل و ما بينهماو األرضو ٰمواتالسّ ء عال هللو قديرعلى كّل شيء  اهللو ما بينهماو األرضو

 هلل فضلو منين ان مانناهلل منّ و ما بينهماو األرضو ٰمواتالسّ  هلل منّ و علي يعالء عّال 
على  يصلّ  اللّهمّ  سبحانك فاضل فضيل اهلل فّضالو ما بينهماو األرضو ٰمواتالسّ 
حّق عظيما اء كنت ذا بهوٕانّك  من بهائكاء به علم حطتأقد بما األّول  حدوا

ٕانّك  علما من جاللكبه أحطت  قدبما األّول  صّل على الواحد رّب  اللّهمّ  سبحانك
أحطت  قدبما األّول  على الواحد رّب صلّ  اللّهمّ  سبحانك ذا جالل حّق عظيماكنت 

رّب صّل على  اللّهمّ  سبحانك عظيماذا جمال حّق  نّك كنتإ علما من جمالك به 
 حّق عظيماعظمة  ذإانّك كنت  علما من عظمتكبه أحطت  قد بمااألّول  الواحد

ٕانّك  علما من نوركبه أحطت  قدبما األّول  صّل على الواحد رّب  اللّهمّ سبحانك 
به علما  حطتأقد بما األّول  رّب صّل على الواحد اللّهمّ  سبحانك عظيمانور  ذاكنت 

 صّل على الواحد رّب  اللّهمّ  سبحانك حّق عظيمارحمة  ذإانّك كنت  ن رحمتكم
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 سبحانك عّز عظيما ذا كلماتٕانّك كنت  علما من كلماتكبه قد أحطت بما األّول 
 ذإانّك كنت  أسمائك علما من بهقد أحطت بما األّول  رّب صّل على الواحد اللّهمّ 

علما به أحطت  قدبما األّول  على الواحدصّل  رّب  اللّهمّ  سبحانك حّق عظيماأسماء 
بما األّول  رّب صّل على الواحد اللّهمّ  سبحانك حّق عظيما ذا عزّ ٕانّك كنت  من عّزتك

 رّب صلّ  اللّهمّ  سبحانك ة حّق عظيماذا مشيّ ٕانّك كنت مشيّتك  علما من بهأحطت  قد
 عظيما ذا علمٕانّك كنت  علما من علمكبه أحطت  قدبما األّول  على الواحد

ٕانّك  علما من قدرتك بهأحطت  قدبما األّول  رّب صّل على الواحد اللّهمّ  سبحانك
أحطت  قدبما األّول  صّل على الواحد رّب  اللّهمّ سبحانك  ذا قدرة حّق عظيماكنت 

رّب صّل على  اللّهمّ  سبحانك حّق عظيمااء كنت ذا رض نّكإ علما من رضائك به 
 سبحانك حّق عظيما ذا حّب ٕانّك كنت  كعلما من حبّ  بهأحطت  بما قد الواحد األّول

ذا ٕانّك كنت  من شرفك علمابه أحطت  قدبما األّول  رّب صّل على الواحد اللّهمّ 
علما به قد أحطت بما األّول  صّل على الواحد رّب  اللّهمّ  سبحانك شرف حّق عظيما

 على الواحد رّب صلّ  اللّهمّ  سبحانك ذا سلطان حّق عظيما نّك كنتإ من سلطانك 
رّب  اللّهمّ  سبحانك ذا ملك عظيمإانّك كنت  به علما من ملكك حطتأقد بما األّول 

 ذا علّو حّق عظيمإانّك كنت  علما من علّوكبه أحطت  قدبما األّول  الواحد صّل على
األّول من يظهره  بالواحدأردت  ما علمابكّل شيء أحطت  نّك قدإ رّب  اللّهمّ  سبحانك
 عليماعلى كّل شيء  نّك كنتإ  من عندكهذا  حروفثّم  ياتكآب ٰيمةالق اهلل يوم
 اللّهمّ  سبحانك اإلقتدارو حينئذ بالّسلطنة البيانفي  رّب صّل على من اللّهمّ  سبحانك
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في  رّب صّل على من اللّهمّ  سبحانك قتهاراإلو بالغلبة البيانفي  رّب صّل على من
 حينئذفي البيان  رّب صّل على من اللّهمّ  سبحانك اإلقتدارو حينئذ بالّسلطنة البيان
 فتتاحواإل حينئذ بالنّصرفي البيان  رّب صّل على من اللّهمّ  سبحانك قتهاراإلو بالغلبة

 اللّهمّ  سبحانك اإلظتهارو الهيمنةحينئذ بفي البيان  رّب صّل على من اللّهمّ  سبحانك
رّب صّل على من  همّ اللّ  سبحانك نتصاراإلو بالجبروتفي البيان  رّب صّل على من

 بالّطلعةفي البيان  رّب صّل على من اللّهمّ  سبحانك الجاللو البيان حينئذ بالعّزة في
 الكمالوة حينئذ بالوجهفي البيان  رّب صّل على من اللّهمّ  سبحانك الجمالو

رّب صّل  اللّهمّ  سبحانك العدالوبالّسطوة في البيان  رّب صّل على من اللّهمّ  سبحانك
في  رّب صّل على من اللّهمّ  سبحانك اإلستجاللو حينئذ بالكبرياءفي البيان  نعلى م
 فعةحينئذ بالرّ  البيانفي  رّب صّل على من اللّهمّ  سبحانك فتتاحاإلو بالعّزة حينئذالبيان 

 اإلبتهاجو حينئذ بالبهجةفي البيان  رّب صّل على من اللّهمّ  سبحانك اإلرتفاعو
رّب صّل  اللّهمّ  سبحانكاألمثال و البيان بالمثل في لى منرّب صّل ع اللّهمّ  حانكبس

في  من ىعل رّب صلّ  اللّهمّ  سبحانك اإلستقاللو حينئذ بالعظمةفي البيان  على من
حينئذ في البيان  صّل على من رّب  اللّهمّ سبحانك  الملكوتو حينئذ بالملكالبيان 

 الّالهوتو حينئذ بالقدرةبيان في ال رّب صّل على من اللّهمّ  الجبروت سبحانكو بالعزّ 
رّب  اللّهمّ  سبحانك الياقوتوحينئذ بالقّوة في البيان  رّب صّل على من اللّهمّ  سبحانك

 رّب صّل على من اللّهمّ  سبحانك اسوتالنّ وحينئذ بالّسلطنة في البيان  صّل على من
حينئذ لبيان في ا رّب صّل على من اللّهمّ  سبحانكاء الكبريو حينئذ بالعظمةفي البيان 
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 اإلمتناعو حيهئذ بالهيمنةفي البيان  رّب صّل على من اللّهمّ  سبحانك اإلرتفاعو فعةبالرّ 
ٕانّك  علمك من كّل خيربه  حطتأ قدما في البيان  رّب صّل على من اللّهمّ  سبحانك

نّك إ رّب  اللّهمّ  سبحانك قديرا ءشي كلّ  كنت علىوٕانّك  محيطاعلى كّل شيء كنت 
ما  حينٕالى  لتهقد نزّ ما أّول  منفي البيان  لمنأردت  ما علماشيء  بكلّ أحطت  قد

 األرضو ٰمواتالسّ  ملكوتفي أمرك أدّالء  ثمّ  بقدرك القٰيمة يومتظهرنّه  من ّال إ ه ترفعنّ 
فانصر من فيه نصرا  رّب  اللّهمّ  سبحانك رقيباعلى كّل شيء  كنتوٕانّك  ما بينهماو

رّب صّل على من  اللّهمّ  سبحانك ظهورا عظيما يهفما  فاظهر اللّهمّ  سبحانك عظيما
 سبحانك كريمافّضاال ٕانّك كنت  علمك من فضلكبه أحطت  قدبما  فيه ينصرن دينك

جوادا ٕانّك كنت  من جودك علمابه أحطت  قدبما  فيهأمرك  صّل على من يرفعنّ  اللّهمّ 
 األرضو ٰمواتالسّ  ةفيه بمالئك رّب فانصر من ينصرن حّجتك اللّهمّ  سبحانك كريما

 كنتوٕانّك  عليمابكّل شيء  ك كنتنّ إ  خير علمك من كلّ به أحطت  قدبما ما بينهما و
 المهيمنأنت ٕاّال  ٕالٓهال  من قبل ومن بعد أسمائكست حفيظا تقدّ على كّل شيء 

العزيز ٕاّال هو  ٕالٓهال ما بينهما و األرضو الّسٰموات ملكوتفي  مثالكأمت تعّظ و القيّوم
 ا كّل باهللنّ إ ظاهرون باهلل  ا كلّ نّ إ غالبون باهلل  ا كلّ نّ إ قاهرون  ا كّل باهللنّ إ المحبوب 

القاهر هو  قل سونلمقدّ باهلل  ا كلّ نّ إ اهلل لمسلّطون با كّل نّ إ لمهيمنون باهلل  ا كلّ نّ إ ن مالكو
اء هلل غنو القيّوم المهيمن هوو اهر فوق عبادهالّظ  هو قل المحبوبهو و فوق خلقه

ما و األرضو ٰمواتالسّ  حفظوهلل غنّي  يغاناء اهلل غنّ و ما بينهماو األرضو ٰمواتالسّ 
على  اهللو ما بينهماو األرضو ٰمواتالسّ  هلل جبروتو اظ حافظ حفيظاهلل حفّ و بينهما



   ٢٩شماره ه مجموعه صد جلدى، بر اساس نسخ  -حضرت نقطه اولى  من آثار  -   )٢( اسماءكتاب 

٢١  

 قديرا ارا قادراقدّ كان بأمره ٕانّه اء من يش فيها يسكن ةهلل مقاعد مرفوعو رقيبكّل شيء 
الحمد و القيّوم نا المهيمنإٔاّال  ٕالٓهال  نّهإ بذكره اء من يش على يمنّ الّذي  الحمد هلل قلو
ا نّ إ شاكرون له  ا كلّ نّ إ بينهما ما و األرضو ٰمواتالسّ  ةبمالئكاء من يش يحفظالّذي  هلل

اعا عليما سّ و كان نّهإ بفضله اء من يش من عنده يرزقالّذي  الحمد هللو حامدونله كّل 
اهلل قل ٕاّن  يرى رّب العالمينال ما و يرىما  مغرب رّب الو فللّه الحمد رّب المشرق

هر االّظ  هو قل حكيماعّالما  كانبأمره ٕانّه من عباده اء من يش من عنده رزق لينزلن
متنع عليكم من المو يمانكمأعن  المرتفعو ظهوركماء القاهر عليكم من ورو فوقكم

 قدامكمأن تحت عليكم م طالمسلّ و عليكم من فوق رؤسكم يالمتعالو شمائلكم
 اءمن يش يحفظنّ وبأمره اء من يش لينصرنٕاليكم  يط عليكم من كّل شطر ينتهالمتسلّ و

العزيز ٕاّال هو  ٕالٓهال  األمرو له الخلق لكم اهلل ربّكمذ على كّل شيء قديرا كان نّهإ بإذنه 
 واتمٰ السّ  هلل دالئلو بها يهتدون كلّ بينهما  ماو األرضو ٰمواتالسّ  هلل كتبو المحبوب

فّضاال  كانبأمره ٕانّه من عباده اء من يش ليذكرنّ ٕاّن اهلل  قل كّل بها يتعاليونما بينهما و
بكّل أحاط  قدما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ  في ماله الّذي  الحمد هلل قلو عظيما
 ارانّص كان  نّهإ بذكره اء من يش يرفعو عّزازا منيعاكان بأمره ٕانّه اء من يش ينصر علماشيء 

ٕاّال هو  ٕالٓه الما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ  ملكوتفي  العظمةواء هلل الكبريو يماقد
كّل من و بأمره قائمون قلما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ  هلل سلطانو العزيز المحبوب
هو و اهر فوق عبادهالّظ  هوو القيّوم المتكبّر هوو القاهر فوق خلقههو  قل خيفته مشفقون
كّل وٕاّن ٕاليه  ما بينهماو األرضو ٰمواتالسّ  بيده ملكوت الّذيهو  سالمتعّزز القّدو
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 ينصرولّي  يلاو ءّال و اهللو ما بينهماو األرضو ٰمواتالسّ  ملكوتفي  هلل الواليةو يرجعون
 ٰمواتالسّ  ملكوتفي  الحسنى األسماءله و قديراقّدارا قادرا كان بأمره ٕانّه اء من يش

 ملكوتفي  المثل األعلىوله  العزيز المحبوب هو ٕاّال  ٕالٓهال ما بينهما و األرضو
اهلل  يديّ  كّل بينقل  يسجدوناهلل ّي كّل بين يدقل ما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ 

 اهلل قد خلقهمقل  اهلل يثنيون يديّ  كّل بينقل  يخشعون اهلل يديّ  كّل بينقل  يخضعون
 فيعتماد اإلو لطنةالسّ  هللو القيّوم المهيمنٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهإ يهم ييحو يميتهمو رزقهمو

من اء من يش عزّ  اهللقل  اهلل سلطان معتمد عظيمو ما بينهماو األرضو ٰمواتالسّ  ملكوت
اعا رفّ كان  نّهإ من عباده اء من يش يرفعو فاضال فضيالفّضاال  كان نّهإ هذا  عباده مثل
 ااهلل سجدا رضيّ ي يد لتسجدن بينو عظيما فلتنصرن من يظهره اهلل نصرا رافعا رفيعا

 من شيء ٕاّال  الو خلقما  نّ إف قديراو مقتدرا بما كتب عليه لتنصّرن دين الحّق من عندهو
 خلق كّل اقتدار باقتدار اهللقل  عليه مقتدرونأنتم  بما هلتنصرنّ و يظهره اهلل بمن مننّ ؤلتو

قل  تبصرونأفال  قبضته في كّل ارتفاع عند ارتفاع اهلل خلققل  تنظرونأفال  قبضتهفي 
صفاتهم قد ثّم  الخلق ٕاذتوصفون ال أنتم اهلل  دونما اء سمبه من األ يوصف اهللما 

   تذكرونأنتم  عّما تعالىو ن تعدلون سبحانهأتستطيعون  أنتم ربّكم كيفبأمر  خلقوا
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  األّول في األّول وله أربع مراتب
  األشهد األشهد  بسم اهلل

عن يمتنع يقدر أن  لن شهادإ ذا  شهد فوق كلّ أاهلل قل  هدد األشهاألشٕاّال هو  ٕالٓهال  اهلل
ما  يخلقال ما بينهما و األرض في الو ٰمواتالسّ  ال فيأحد  من هشهادإ  مليك سلطان

 ٰمواتالسّ  في ماله  يسجدالّذي  سبحان ادا شاهدا شهيداشهّ كان بأمره ٕانّه اء يش
 ٰمواتالسّ  في منله يسبّح  الّذي الحمد هللو ساجدونما بينهما قل كّل له و األرضو
له الملك ٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهأقانتون شهد اهلل له  قل كلّ  بينهماما و األرضفي  منو
 لطنةالسّ  ثمّ  الياقوتو القّوةثّم  الّالهوتو القدرةثّم  الجبروتو العزّ ثّم  الملكوتو
ال  عدلو يزولال وملك  يموتال حّي  نّهأوويحيي  يميتثّم  يميتو يحيي اسوتالنّ و

ال في و ٰمواتالسّ  في المن شيء  يفوت عن قبضتهال وفرد  يحولال وسلطان  يجور
 ملكله  تباركو على كّل شيء قديرا كانبأمره ٕانّه اء يشما  يخلقال ما بينهما و األرض

 األرضو ٰمواتالسّ اء هلل بهو القيّوم المهيمنٕاّال هو  ٕالٓهال ما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ 
ل جالل هلل جّال و ما بينهماو األرضو ٰمواتالسّ  هلل جاللو يّ به يباهاء هلل بهّ و اما بينهمو

 هلل عظمةو ال جامل جميلاهلل جمّ و ما بينهماو األرضو ٰمواتالسّ  جمال هللو جليل
ما و األرضو ٰمواتالسّ  هلل نورو ام عاظم عظيمهلل عّظ و ما بينهماو األرضو ٰمواتالسّ 

 ام راحم رحيماهلل رحّ و بينهماما و األرضو ٰمواتالسّ رحمة  هللو ناور نوير اراهلل نوّ و بينهما
 األرضو ٰمواتالسّ  هلل عزّ و كابر كبيرواهلل كبّار  بينهماما و األرضو ٰمواتالسّ أسماء  هللو
اط حايط اهلل حيّ و بينهما ماو األرضو ٰمواتالسّ  ةهلل مشيّ و اهلل عّزاز عازز عزيزو بينهما ماو
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 ٰمواتالسّ  ةهلل قدرو اهلل عالم عالم عاليمو بينهما ماو األرضو ٰمواتالسّ  هلل علمو حييط
اهلل و بينهماما و األرضو ٰمواتالسّ اء هلل رضو اهلل قّدار قادر قديرو بينهما ماو األرضو

 اب حابب حبيباهلل حبّ و بينهماما و األرضو ٰمواتالسّ  هلل حّب و يّ رض يراضاء رّض 
 األرضو ٰمواتالسّ  هلل شرفو يقو يقاواء قوّ  اهللو ما بينهماو األرضو ٰمواتالسّ  ةهلل قوّ و
اهلل و ما بينهماو األرضو ٰمواتالسّ  ةهلل سلطنو اف شارف شريفشرّ  اهللو ما بينهماو

هلل و مليك ك مالكاهلل مّال و ما بينهماو األرضو ٰمواتالسّ  هلل ملكو سالط سليط طسّال 
ما و األرضو ٰمواتالسّ  منّ  هللو يّ عل يعالء اهلل عّال و ينهماما بو األرضو ٰمواتالسّ  علوّ 

ال كامل اهلل كمّ و ما بينهماو األرضو ٰمواتالسّ  هلل كمالو ان مانن منيناهلل منّ و بينهما
آيات  هللو ام تامم تميماهلل تمّ و بينهماما و األرضو ٰمواتالسّ  هلل كلماتو كميل

ما و األرضو ٰمواتالسّ  هلل نصرو ام كارم كريمرّ اهلل كو بينهماما و األرضو ٰمواتالسّ 
 طاهر طهير اراهلل طهّ و ما بينهماو األرضو ٰمواتالسّ  هلل طهرو ار ناصر نصيرنّص  اهللو بينهما

ما و األرضو ٰمواتالسّ  هلل عزّ و قهير اهلل قّهار قاهرو ما بينهماو األرضو ٰمواتالسّ  هلل قهرو
 اع مانع منيعاهلل منّ و ما بينهماو األرضو ٰمواتالسّ  ةمناع هللو اهلل جبّار جابر جبيرو بينهما

 الّسٰموات طهلل تسلّ و ب غالب غليباهلل غّال و ما بينهماو األرضو الّسٰمواتة هلل غلبو
 ما بينهماو األرضو الّسٰموات هلل اقتدارو ط متسلط سليطاهلل سّال و ما بينهماو األرضو
اع رافع رفيع اهلل رفّ و ما بينهماو األرضو الّسٰموات اعهلل ارتفو اهلل قّهار مقتدر منيعو

 يستشهد منقل  موقنونآياته و باهلل همو سبيل اهللفي  الّذين استشهدوا اهلل يلك يجزكذ
قل  قديراعلى كّل شيء  نّه كانإ األولى و اآلخرة ةالحيوٰ في  ه اهللسبيل اهلل ليرفعنّ في 
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 خرةاآلو األولى ةالحيوٰ في  ن يرفع ذكرهمأ سبيل اهللفي  استشهدواالّذين  كتب اهلل على
 سمإلاذلك قل ٕاّن  اهلل ليسبّحونبإذن  من عنده هنالك هم ورالنّ  مقاعدفي  يدخلهمو

 في البيان من قد نصر اهللأّول  تدعونبه  اهلل ربّكمأنتم اهلل  كتابفي اء األسمأكبر 
 سبيل اهللفي  لمن يستشهد لم يبققل  هم عند اهلل لمسبّحون أولئكو سماإل ذلكأدّالء 

ذ هم إ اهلل  سبيلفي  استشهدواالّذين  من فضل اهلل علىذلك يسئلن اهلل عند  شيءمن 
 قل كّل بنور اهلل يهتدون بينهماما و األرضو ٰمواتالسّ  اهلل نورقل  من بعد بهم يلحقون

 في ال دأحنوره من  عن مليك سلطانيمتنع  نأنور فوق كّل ذا نور لن يقدر أ اهللقل 
ات الجنّ في  خلق اهللما  ارا ناورا نويرانوّ كان  نّهإ بينهما ما  الو األرضفي  الو ٰمواتالسّ 
عند  من اتوأ قد هم بكّل مإاذ  سبيل اهللفي  استشهدواالّذين  على من درجاتة أرجد

 ذاإ هم يحبّون ونفسأل يحبّونما  كلّ ٕاذ  لينقلبونربّهم  اهللٕالى  همو اهللٕالى  اهلل قد عرجوا
 ٕاّال  ةضوان عن درجالرّ  في لم يبق ذاإفربّهم  سبيل اهلل يفهم أنفس حياتٕالى  فدوا
األفق في  نّهم حينئذإ قل  اهلل على عباده المتّقين يمنّ  اهلل كذلكبإذن  ليهاإ  نّ يوصلو

 ناضوالرّ  ورثناأقد الّذي  هللالحمد ليضحكون يقولون ثّم  لى كّل شيءإ  األعلى ينظرون
 ذكرقل ٕاّن  ا شاكرينكنّ  انّ إ يزيد اهلل علينا و ناأنفس اشتهت مافيها لنا  الّدينخفيها  كنّا نّاإ 

في  دينكمفي  كم يومئذنّ إ الفرقان حيث  في البعد الدّ اء ذكر البه ةلمالّظ  ور بعدالنّ 
 ه تستضيونبكّل ذلك نور اهلل كهذا  تينمرّ هذا  منأكبر  مراأ تشهدون لم يكن اإلسالم

سبيل في  استشهدواالّذين  بذكرأنتم و هذا كبر منأظم من ذلك وعأ البيانفي  لتشهدنو
ذلك كّل  تتفّكرونما  لكنّكم قليالو لتتعّظمونثّم  تتعّززون لترتفعونثّم  لتفتخرون اهلل
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ن أتحبّون ن إ تدركون  خير كلّ ثّم  هنالك لتسلمونأنتم  ورقة من جنان من يظهره اهلل
ّن نن تكوأتحبّون  نإ و سبيل اهلل تشهدون في أنتم أدّالء منهذا  اسمهأدّالء  ّن مننتكو
 نور اهللأدّالء  من تكوننّ  نأ تحبّونن إ و سبيل اهلل تشهدون في أنتم نور اهللأدّالء  من
اهلل  سبيلفي أنتم  قهر اهللأدّالء  من ن تكوننّ أتحبّون ن إ و سبيل اهلل تستصعدون في أنتم

ن إ و مونحّ سبيل اهلل تترفي أنتم  اهللة رحم أدّالء من ن تكوننّ أتحبّون ن إ و تقهرون
أسماء  منتحبّون ما كلّ و سبيل اهلل تتعظمون في أنتم اهللعظمة  أدّالء من تكوننّ  ناتحبّو

ن أتستطيعون أنتم  بعد عدد كّل شيءو عدد كّل شيء قبلو الحسنى عدد كّل شيء
 نإ تستقرون لتحبّون على كّل غصن أنتم  ات من يظهره اهللرات جنّ تلك ثم خذونأتست

ن أن تحبّ  نإ و خذونأالمثل األعلى تذلك من أنتم الحّق فاء من به ن تكوننّ أتحبّون 
كم أنفس اشتهت خذون كّل ماأالمثل األعلى تذلك من أنتم  الحّق  جاللمن  تكوننّ 

فيه ثّم  من هنالك تستضيئون أنتم عن من يظهره اهللالعليا  مثالأو نىسحال من صفات
استكبر عّمن  ن ينتقمنّ أن يشهد أله قبل اهلل  رسبيل اهلل قد قدّ ي ف من يشهدو لتثبتون

مع و شيءدون كّل و شيءفوق كّل و شيءبعد كّل و شيءقبل كّل  قد قّدرمّما  ذلكعليه 
ما  ليتبدّ  الو ر من عندهقدّ ما  ليتبدّ ال و من عندهفي الكتاب  نزلما ل ال مردّ  شيءكّل 

على  كانبأمره ٕانّه لينتقمن اهلل ذلك ك ّهارا مقتدرا عظيماقكان بأمره ٕانّه ر من عند اهلل قدّ 
  كّل شيء قديرا
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  الثّاني في الثّاني
  األشهد األشهد بسم اهلل
 وحدكأنت ٕاّال  ٕالٓهال  اهللأنت على أنّك وكّل شيء  ألشهدنّك ٕالٓهييا  اللّهمّ  سبحانك

 القّوة ثمّ  الّالهوتو القدرةثّم  الجبروتو العزّ ثّم الملكوت و الملك لكشريك لك  ال
 الوجهةثّم  الجمالو لعةالّط  ثمّ  الجاللوالعّزة  ثمّ  اسوتالنّ و لطنةالسّ  ثمّ  الياقوتو
 ثمّ  الفضالو حمةالرّ  ثمّ  اإلستجاللو ةالمناع ثمّ  اإلستقاللو العظمةثّم  الكمالو

 البهجةثّم  اإلرتفاعو القّوة ثمّ  اإلمتناعو العّزة ثمّ  الفعالو القّوةثّم  العدالو طوةالسّ 
 خلقكو أمرك من ملكوت تحّب أو  حببتأما لك ثّم  اإلقتدارو طنةلالسّ  ثمّ  اإلبتهاجو

 شيءعلى كّل  رامتقهّ و تريدما  فوقممتنعا واء تشما  مقتدرا على ٕالٓهييا  لم تزل كنت
 عالية على كّل الممكنات تكقّهاريّ على كّل شيء  طامتسلّ و شيءرا فوق كّل متظهّ و
اقتدارك و على كّل الكائنات ةتك جابرجبّاريّ وهرة على كّل الموجودات تك ظاظّهاريّ و

 فوق المثل ةامتناعك متعاليو ٰمواتالسّ و األرض ملكوتفي  على من ةمهيمن
 دائما قّدوساسلطانا مهيمنا  قيّوماواحدا صمدا فردا حيّا  ٕالٓها لم تزل كنت شاراتاإلو

كبّرا ترا متعّززا مما متنوّ متعّظ  الال متجمّ تجلّ مرتفعا مبتهيا معا نمعتمدا متعاليا ممت أبدا
دائما أبدا متغشيّا مستغيثا  ماما متعّظ كا مترحّ طا متملّ متسلّ  دايا متشدّ را مترّض را متقهّ متقدّ 

فيما ّي ول الو خلقتفيما  شريكلك  لم يكنو ولدا الو ةصاحباتّخذت لنفسك ما 
قادر واء غالب الغلبو لطاءالسّ  لطساواء هرالّظ  ظاهرواء زل كنت قاهر القهرتصنعت لم 

 كرمكو عليه من فضلك وجودكأنت  ما بكلّ ٕاليك  قد ضمنت لمن يستصعداء القدر
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 في علمتما ٕاذ  البحرذلك في  ملكوت قدرتكسّكان  اللّهمّ  فلتدخلن كمنّ و لطفكو
 هذا عظم منأو منعأو هذا جل منأو أكبرو هذا رفع منأمن بحر  أسمائك ملكوت

بثناياك بكنهها  يمحبوبيا  المجد لكو سرهاأعلى قضاياك ب ٕالٓهييا  مدملك فلك الحأو
 تسبيحكأدّالء  البحر المتجالو المتعال البحرذلك ول خالدّ في  تياصطفقد 
مضيت أو قضيتما  على ٕالٓهييا  الحمدلك و تعظيمكو تكبيركو توحيدكو تحميدكو

 ليمّ وا القمقام لمتعالياالبحر ذلك في  صفيائكأكّل من شئت من  اللّهمّ  فلتدخلنّ 
فما اإلسم  ذلكبحر في  سرها بعض تسكنهمأالبحور بذلك مصام الّص  المطالطم

عليهم أنت  بما عليهم اللّهمّ  فلتصلّين محبوبييا  ةكبرهم منزلأو ٕالٓهييا  عظمهم قدراأ
 مننكو عّزتكو أسمائكو كلماتكو رحمتكو نوركو عظمتكو جاللكو بهائكمن 

 من عليهأنت  ماو علّوكو ملككو سلطانكو شرفكو مسائلكو قولكو قدرتكو علمكو
ء هؤالقرب من أ بحرسّكان  علمكفي  علمتما ٕاذ  العليا مثالكأو الحسنى أسمائك

 لتظهرنّ و مثالكأو أسمائك كّل بحور في ليسكننّ  اعباد اللّهمّ  صنّ عّز قدرا منهم فلتخلّ أو
 تكاعيّ منّ و تكطيّ سّال و تكبيّ غّال وك شّداديّتو تكريّ قّهاو تكبحر جبّاريّ سّكان  اللّهمّ 

 قتهاراإلو ةالغلب قد قمصتهم قمصما و تكاميّ عّظ و تكئيّ الآو تكظّهاريّ و تكقّداريّ و
من كّل أثمار فيها  تبدعها ةجنّ  كلّ و كّل ظهوروٕاّن في  اإلظتهارو ةس الهيمن لبستهم لباأو

 لتكفينّ و رضوانكأثمار  بكلّ  يّ عل اللّهمّ  ينّ هلها من دونها فلتمنّ أ ييستغنواحدة  كلّ 
 اللّهمّ  يلتحفظنو بكالئتك يلتكلئنو بحراستك اللّهمّ  يلتحرسنو تكبكفائيّ  اللّهمّ 

 فيالقاهر القادر الكاأنت فإنّك سلطنتك و بحرزك اللّهمّ ي لتحرزنو غمايتكو بحفظك



   ٢٩شماره ه مجموعه صد جلدى، بر اساس نسخ  -حضرت نقطه اولى  من آثار  -   )٢( اسماءكتاب 

٢٩  

 يااإلسم  ذلكأثمار  رات رضوان البيانذقت من ثمما  ّولأ المتعالياهر الممتنع الّظ و
 عليهاو هىبما  كلّها أسمائك من اللّهمّ  يمن عندك فلتذقن الحزن يقد ملئنو ٕالٓهي

 سلطنتكو تكوميّ قيّ و عّزتكو عظمتكو قدرتكو تكمن مظاهر قوّ  اللّهمّ  يلتملئنو
أحطت  دق نتأنّك إ بامتنانك اء البكذلك ليبّدل و الحزن بابتهاجكذلك ليسكن و

 اقتداركو مظاهر قهرك اللّهمّ  فلتبعثنّ  قديراعلى كّل شيء  كنتوٕانّك  علما شيءبكّل 
 تكوميّ قيّ و امتناعكو عظمتكو ارتفاعكو رفعتكو اقتداركو سلطنتكو امتناعكو جبركو
في  استحّق  كّل من نّ قلتذيو رضائكو كحبّ في  األرضكّل من على  لتدخلنّ  اظتهاركو

كّل شيء على ٕانّك كنت  غفرانكوكّل من يستحّق عفوك و نعامكإ و خلقك كّل جودك
   منيعاو ممتنعاعلى كّل شيء و قديراو مقتدرا

  
  الثّالث في الثّالث

  األشهد األشهد بسم اهلل
هار ظباست استظهرو ته فوق كّل الممكناتقد استقهر بسلطان عّز قّهاريّ الّذي  هللالحمد 

كّل  قته فوسلطان قّداريّ ر باستقدار استقدو ته فوق كّل الموجوداتمليك عّز ظّهاريّ 
استغلب باستغالب و الّذّرات فوق كلّ  تهطيّ استسلط باستالط مليك عّز سّال و ئناتالكا

استمنع باستمناع قدس و ٰمواتالسّ و األرضملكوت في  من ه فوق كلّ يّتبمليك عّز غّال 
 تهار مليك عّز جبّاريّ استجبر باستجبو ٰمواتالسّ و األرضملكوت في  كّل من ته فوقاعيّ منّ 

 ادهّ الشّ  الواحد هوٕاّال  ٕالٓهال  نّهأكّل خلقه على و فأستشهدهت الالالدّ و فوق كّل المثل
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كّل خلقه و ستشهدهأثّم  الواحد القّهارٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهأكّل خلقه على و استشهدهثّم 
ٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهأكّل خلقه على و ستشهدهأثّم  احالواحد المنّ ٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهأعلى 

ثّم  ارّص النّ  الواحدٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهأعلى  كّل خلقهو شهدهستأثّم  بالواحد الغّال 
كّل خلقه على و ستشهدهأثّم  احالواحد الفتّ هو  ّال إ  ٕالٓه ال نّهأكّل خلقه على و ستشهدهأ
 الواحدٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهأكّل خلقه على و ستشهدهأثّم  الجبّار الواحدٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهأ

وكّل  ستشهدهأثّم  اددّ الشّ  الواحدٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهأكّل خلقه على و ستشهدهأ ار ثمّ خّ السّ 
ٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهأعلى  كّل خلقهو ستشهدهأثّم  مالواحد العّال ٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهأخلقه على 

ثّم  اممّ التّ  الواحدهو  ّال إ  ٕالٓهال  نّهأكّل خلقه على و ستشهدهأثّم  امالواحد الحكّ 
 غرس منأو البيان لمظهر نفسه ةجنّ قد خلق  ذكره عالو ه جلّ نّ أقه بكّل خلو ستشهدهأ

 ٕالٓهال  نّهإ ربّه اء عطاء يشبما  كلّ  نّ ليسترزقالعليا  مثالهأو ئه الحسنىاسمأشجار أمن فيها 
 ءعلى شهداثّم  به ضوانالرّ  ذلكأظهر اهلل  من قد على لتصلّينّ و لطانالسّ  الواحدهو  ّال إ 

عليهم الّذين  أولئكهم يمجلّ  مرأهم الرتفاع أنفس نقطعوا عن ذكرمن عنده الّذينهم قد ا
   الفائزون هم أولئكو ةرحموربّهم  من اهلل صلوات

  
  الّرابع في الّرابع

  األشهد األشهد بسم اهلل
 األّول الواحد علىمن اهلل اء البهٕانّما و األشهد األشهدٕاّال هو  ٕالٓهالحمد هلل الّذي ال 

 قداإلسم  ذلكيا  بعدو األّول الواحد ّال إ يرى فيه ال  حيثالواحد ذلك من يشابه و
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 كان نّهإ اء األسم ك اهلل بوفائك بعهدك فوق كلّ فعنّ سيرو فيكاهلل  بعهد القٰيمة فيت يومو
على اهلل  ن يستدلّ أ يريد البيان رضوان اهلل كّل من نّ أاشهد بثّم  شهيداعلى كّل شيء 

ن إ و فيها كنالعّزة أدّالء  من ن تكوننّ أأردت  نإ بيل السّ  قد فتح اهلل لهرفيعة  ةربّه بدالل
 العلم كن منها ءدّال أمن  ن تكوننّ أ ن تريدإ و كن منها ةفعالرّ  أدّالء تكونّن من نأ تريد
هادة كن الشّ أدّالء  ن تكونن منأ ن تريدإ و كن منها ىالغنأدّالء  من ن تكوننّ أ ن تريدإ و

طوة السّ أدّالء  من ن تكوننّ أ ن تريدإ و نهام كن يمنةاله ءدّال أمن  ن تكوننّ أ ن تريدإ و منها
أدّالء  من تكوننّ  نأ ن تريدإ و لطنة كن منهاالسّ أدّالء  من ن تكوننّ أ ن تريدإ و كن منها

 تلك المرايا شمسفي ٕاذ  واحدا مدلوالٕاّال  تدّال تلك األفي  كن منها فال ترى ةراعالزّ 
 لتؤمنّن بمن يظهره اهلل جلّ اء البهدّالء أ من ننّ لتكولكنّك و كونكّل بها متحرّ واحدة 

ال  تكونن جوهرا مجرداال وء تكونن من تلك األدّال ال و عال ذكرهو ارتفعو عال قدرهو
ال  من يظهره اهلل هاديكو دونهال  كن دليلك من يظهره اهللو تقصد سواهال و ّال اهللإ  ترد

يدي  األسرار بين ةجهو ةمشاهد وعن األنوار ةتحتجب عن مطالعذلك ّن دون إسواه ف
   اهلل الواحد القّهارٕاّال  من ٕالٓهما و ّهارالّظ  لطان المقتدرالسّ و وارالنّ  مليك المتعال

  
  األّول في األّول وله أربع مراتب

  األبشر األبشر بسم اهلل
عن ن يمتنع أ بشار لن يقدرإ ّل ذا بشر فوق كأهلل اقل  األبشر األبشرٕاّال هو  ال ٕالٓهاهلل 

ارا بشّ كان  نّهإ بينهما ال و األرضفي  الو ٰمواتالسّ  ال فيأحد  من هبشارإ  نمليك سلطا
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ما بينهما قل كّل و األرضفي  منو ٰمواتالسّ  في منله  يسجدالّذي  سبحان باشرا بشيرا
ما بينهما قل و األرضفي  منو ٰمواتالسّ  في من لهيسبّح  الّذي الحمد هللو ساجدونله 

ثّم  الجبروتو العزّ ثّم  الملكوتوله الملك ٕاّال هو  ٕالٓهال  هنّ أ قانتون شهد اهللكّل له 
 ثّم يميت يميتويحيي  اسوتالنّ و لطنةالسّ  ثمّ  الياقوتو القّوة ثمّ  هوتوالّال  القدرة
ال وفرد  يحولال  سلطانو يجورال وعدل  يزولال وملك  يموتال  وأنّه هو حيّ  ويحيي

 اءشيما  يخلقال ما بينهما و في األرض الوٰموات السّ  ال في من شيء يفوت عن قبضته
ما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ  ملكه لالّذي  تباركو على كّل شيء قديرا كان نّهإ أمره ب

ال  بينهما ماو األرضو ٰمواتالسّ  في ماله الّذي  تعالىو العزيز المحبوبهو  ّال ٕالٓه إ ال 
اهلل قل ٕاّن  فال تستبشرونأ ن يظهره اهللكم بمرنّ ليبشّ اهلل قل ٕاّن  القيّوم المهيمنٕاّال هو  ٕالٓه

كم بجمال من يظهره رنّ ليبشّ ٕاّن اهلل  قل تستبشرونأفال  كم بجالل من يظهره اهللنّ ليبشر
اهلل قل ٕاّن  تستبشرونأفال  من يظهره اهلل ةبعظم كمرنّ ليبشّ اهلل قل ٕاّن  تستبشرونأفال  اهلل
من يظهره اهلل  ةكم برحمرنّ ليبشّ اهلل ٕاّن قل  فال تستبشرونأاهلل  كم بنور من يظهرهرنّ شّ ليب
ٕاّن اهلل  قل تستبشرونأفال  من يظهره اهللاء سمأكم برنّ ليبشّ اهلل قل ٕاّن  تستبشرون فالأ

 كم بعّز من يظهره اهللرنّ ليبشّ  اهللقل ٕاّن  تستبشرونأفال  من يظهره اهللاء سمأكم برنّ ليبشّ 
اهلل قل ٕاّن  تستبشرونأفال  يظهره اهلل كم بعلم منرنّ ليبشّ اهلل قل ٕاّن  تستبشرونأفال 
من عنده  ةكم بمغفررنّ ليبشّ اهلل قل ٕاّن  فال تستبشرونأاهلل  كم بكتاب من يظهرهرنّ ليبشّ 
ٕاّن اهلل  قل ونرتستبشأفال  كم برضوان من عندهرنّ ليبشّ اهلل قل ٕاّن  تستبشرون فالأ

كم ليبشرنّ اهلل قل ٕاّن  رونتستبش فالأكم أنفس اشتهتما فيها  كم برضوان من عندهرنّ ليبشّ 
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تستبشرون أفال  من يظهره اهللاء كم برضرنّ ليبشّ ٕاّن اهلل  قل تستبشرونأفال  مظهر نفسهاء بلق
كم بملك رنّ ليبشّ ٕاّن اهلل  قل تستبشرونأفال  كم بسلطان من يظهره اهللرنّ اهلل ليبشّ  نّ إ  قل

 تستبشرونأفال  من يظهره اهلل كم بكلماترنّ ليبشّ ٕاّن اهلل  قل تستبشرونأفال  من يظهره اهلل
بآيات  كمرنّ ليبشّ ٕاّن اهلل  قل تستبشرونأفال  كم بشئونات من يظهره اهللرنّ ليبشّ ٕاّن اهلل  قل

أفال  كم بكمال من يظهره اهللرنّ ليبشّ ٕاّن اهلل  قل تستبشرون قلأفال  من يظهره اهلل
قل ٕاّن  تستبشرونأفال  لقدسعلّو افي  بقّوة من يظهر اهلل كمرنّ ليبشّ اهلل قل ٕاّن  تستبشرون

ئه اعند بهاء قل كّل به تستبشرونأفال  من عند من يظهره اهلل ةمشيّ  كم بدالئلرنّ ليبشّ اهلل 
جمال عند كّل قل  ونرتستبشأفال  كّل جالل عند جالله خاضغقل  تستبشرون فالأخلق 

كّل نور قل  تستبشرونأفال  كّل عظمة عند عظمته خاشعقل  تستبشرون فالأ جماله ساجد
كّل كمال قل  تستبشرونأفال  حمته يخلقبر ةقل كّل رحم تستبشرونأفال  ئماق عند نوره

مثال أقل كّل  تستبشرونأفال  يرفعأسماء بأسمائه  كلّ قل  فال تستبشرونأ بكماله يظهر
لم  كّل علمقل  تستبشرونأفال  كّل عّز يسجد بين يديهقل  فال تستبشرونأ مثاله يثبتأب

قل  فال تستبشرونأ عاجز عند قدرته ةكّل قدرقل  تستبشرونأفال  ند علمهع يءيحيط بش
 تستبشرونأفال  ف بنسبتهقل كّل ذا شرف يتشرّ  تستبشرونأفال  ئهابرض يّ مرضاء كّل برض

 تستبشرونأفال  ك بملكهكّل ملك يتملّ قل  تستبشرونأفال  بسلطانه كّل سلطان يتسلّطقل 
ما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ  في كّل منقل  تستبشرون أفال عند علّوه يقل كّل علّو دان

 ن يقولنّ أعّزهم عنده فإذا  لو يؤمنون تستبشرونأفال  وجودهم عنده كقبل وجودهم عنده
 نّ أهم بحقّ في  لنّ كره فلينزّ ذن يحتجبون عن إف مؤمنون يياتآب يعبادء في حّقهم هؤال
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 ةكم مالئكأنفس البيان فلتجعلنّ  يولأ أن يا تستبشرونأفال  يمرأار بقد خلقوا للنّ  ءهؤال
يدي  بين تظهرنّ ال و حّق تذكرون اهلل بالبشرى ذكر يّ بين يد القٰيمة يوم لعلّكم مبشرات

ن أهم يستطيعون الّذين  عن لينتقمنّ ٕاّن اهلل  قل تتّقونٕايّاه ثّم  البشرىٕاّال  من تظهره اهلل
ضوان الرّ  في هم أولئكو ارالنّ حاب أص هم أولئكيخربون ٕايّاه  ثمّ  يبشرون من يظهره اهلل

ر حدود ما قداهلل  نّ إمن يظهره اهلل ف يّ من حرف حزن بين يد لون فال تذكرنّ يدخ ال
رنّكم عن جالل اهلل يغيّ ال و اه تتّقونيّ إ ثّم  اهلل فلتتّقنّ  القٰيمة لمظهر نفسه يومٕاّال  الحزن
 ٕان اهلل ةيخلق عن سلطنو قخلما  سلطانال و باهلل مؤمنونأنتم  نإ  يخلقو خلقما  جالل
من يظهره اهلل  كم عندعنه بشريٰ  األرضعلى ما  كم كلّ رنّ ن يغيّ إ ن مؤمنوآياته و باهللأنتم 

 عن اهللمن شيء  كميحجبنّ ال و باهلل يمانكمإ تكم ن يثبّ إ و لستم عند اهلل بمؤمنين ذاإف
الحّق من عنده ٕاّال  حدلن يرضى ألٕاّال هو  ٕالٓهال  هو الحّق  لمؤمنون القٰيمة يومأنتم  فإذا
 في من كلّ  هللو بالحّق البحت توقنون القٰيمة يوم لعلّكم البيان بالحّق اهلل  لقد نزّ ذلك ك

كّل عند و من يظهره اهلل كّل يستبشرون بظهورما بينهما و األرضفي  منو ٰمواتالسّ 
  ظهوره يشكرون

  
  الثّاني في الثّاني

  األبشر األبشر بسم اهلل
وحدك أنت ٕاّال  هلٓ إ  اهلل الأنت على أنّك وكّل شيء  ألشهدنّك ٕالٓهييا  اللّهمّ  سبحانك

 القّوة ثمّ  الّالهوتو القدرةثّم  الجبروتو العزّ ثّم  الملكوتو الملك لكشريك لك  ال
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 الوجهةثّم  الجمالو لعةالّط  ثمّ  الجاللو العّزة ثمّ  اسوتالنّ و الّسلطنة الياقوت ثمّ و
 مثالواأل المثلثّم  العدالو طوةالسّ  ثمّ  الفضالو الوجهةثّم  الفعالو القّوة ثمّ  الكمالو

 اإلمتناعو العّزة ثمّ  اإلستجاللو المهابةثّم  اإلستقاللو العظمةثّم  اإلجاللو المواقعثّم 
 ٰمواتالسّ  ثّم بشرى اإلقتدارو لطنةالسّ  ثمّ  اإلبتهاجو البهجةثّم  اإلرتفاعو القّوة ثمّ 
 دافرّ تخلقك لم تزل كنت مو أمرك ملكوت فيتحبّنّه  أوببته أح ماثّم ما بينهما و األرضو

رت كّل خلقك بشّ  الجمال قدو مليك القدس في متعّززاو الجاللو العّزة سلطانفي 
 الكبرى ةعلى تلك البشار ٕالٓهييا  الحمداء ثن نفسك فلك ءدّال أعرفان وك نافبعر
قولك و نك حيث قلتغفراو را عبادك برضوانكتزل كنت مبشّ  العظمى لم اإلبتهاجو

 ةرحم من تقنطواال  همأنفس سرفوا علىأالّذين عبادي  يا بقول حبيبك من قبل الحّق 
 يشيء فاستغفرونكّل أن يا  قلت حيم ثمّ الرّ  الغفورهو  نّهإ  اعنوب جمييغفر الذّ ٕاّن اهلل  اهلل
نفسي  هم بمظهر نإ  ييوم ظهورٕالى  ن لهمحبّ أ الما  كلّ في البيان عّمن  غفرنّ أل ينّ إف

 ما ارا رحيما فسبحانككنت ستّ  وٕانّني أنا ارا كريماكنت غفّ وٕانّني أنا  يوقنونو يؤمنون
 يمانإبٕاّال  فؤادييسكن ما  فوعّزتكفي البيان  رفع ابتهاجكأو البيان في بشارتكأعلى 
ٕاّال  فؤادي يسكنال و رادتكإ مطالع و مناهج عّزكفي  قد قدرتما  تحّب بما ثّم  بك
في البيان  األرضكّل من على  ن يدخلنأب ةملوكا ممتنعو طينا مقتدرةسال تبعثنّ  نأو

حين ظهوره له  لم يسجد األرضشطر  في حداأ نّ أب مين يحيط علأتظهرنّه  دا لمنسجّ 
 من نفسهبكّل شيء  رحمنّ عّزتك ألو ينّ إببشارتك ف اللّهمّ ي رنفلتبشّ  فؤاديلم يرض 

 بهذا اللّهمّ  يدنرضوان غفرانك فلتؤيّ في  هدخلنّ ألو عن نار حجابه هصنّ خلّ أن أبٕاليه 
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به  كّل من لم يؤمن نّ أئه باعدأكّل  ن تسمعنّ أتظهرنّه بكّل بشارتك لمن  اللّهمّ  لتحزننّ و
هذا  هترينّ و يّ كّل عل منأعلى  األرضفوق به  من يؤمنو يّ دنى من كّل دنأ األرضفوق 
 العظمةلك و قتداراإلو الّسلطنة ّن لكإشئت ف ىنّ أو بين يديه كيف شئت اظاهر

 ار صلّ ستقهاإلوالغلبة  لكو اإلستجاللواء الكبريلك و اإلمتناعو المهابةلك و اإلرتفاعو
ما  نت المقتدر علىأ نّكإ ء عالو كّل ابتهاجواء بهو بكّل بشر القٰيمة يومتظهرنّه  على من

سلطانا  وماقيّ صمدا فردا حيّا  حداأ واحدإالٓها  تريد لم تزل كنتما  ع علىتنالممواء تش
 خلقتما في  شريكلك  لم يكنو ولدا الو لنفسك صاحبة اتّخذتما مهيمنا قّدوسا 

 رافعواء در القدروقااء هرالّظ  ظاهرواء صنعت لم تزل كنت قاهرا القهرفيما  ليّ و الو
وملك  يموتال حّي  أنتنّك أو ييتحو تميت تميت ثمّ و ييتحاء صرالنّ  ناصرواء فعالرّ 
 في اليء تفوت عن قبضتك من شال وفرد  تحولال وسلطان  جورال ت عدلو تزولال 
على كّل شيء  نّك كنتإ  مركأباء تشما  تخلقال ما بينهما و ال في األرضو ٰمواتالسّ 
  قديرا

  
  الثّالث في الثّالث

  األبشر األبشر بسم اهلل
 ارتقهاستقهر باسوالممكنات  سلطان قيّوميّته فوق كلّ قد استعلى بعلّو الّذي  الحمد هلل

 ته فوق كّل منار مليك عّز قّهاريّ هاستظهر باستظو الموجودات ته فوق كلّ مليك عّز قّهاريّ 
 وميّته فوق كّل الكائناتفاع مليك عّز قيّ استرفع باستروت وامٰ السّ و األرضملكوت في 
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 فأستشهده ٰمواتالسّ و األرضملكوت في  فوق كّل من تهحديّ أع باستمناع عّز ناستمو
 سلطان القدسفي  سالمتقدّ و يزالال و واحد لم يزلٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهأ ىكّل خلقه علو
 الكمالو سلطان القدرةفي  الممتنعو الجاللو مليك العزّ في  المرتفعوالجمال و
 قّهاراكان ٕاّال هو  ال ٕالٓه نّهأكّل خلقه على و فأستشهده اإلمتناعو العزّ  ةذروفي  المتعاليو

 ارا بكبريائيّتهفّط و ارا بسلطنتهنّص و تهبقوّ  اراسخّ و ارا بعظمتهنوّ و ظّهارا بعّزتهو بقدرته
 منال  ةقد خلق المشيّ  ةرادإ بال أراد  ما اخترعو ةبال مشيّ اء ما ش ارا برحمته قد خلقغفّ و

ملكوت في  بأمرهاء ش ارتفع ماثّم  تهبمشيّ من شيء  ال ةرادواحدث اإلبقدرته  شيء
 مفاتيح رحمتهو هسرّ  ةعيوأو مكمن علمهجعل و فضلهو دهوجبروت جو قدسهو عّزه
ساذجيّة و ةيعلّ  كافوريّةو ةرفيع مجّرديّةو منيعة ةمصابيح هدايته جوهرو مقادير عظمتهو

 هاأفعال قد ظهرت عنهافإذا  فيها مثال قدرتها ودعأو ى لها بهاتجلّ ثّم  زليّةأ ةوميّ قيّ وبهيّة 
 عبده بعالسّ  ّن ذات حروفإ و واحد القّهارالٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهأعلى أرضه و بها سمائه مألو
 بحرفي  دخلهاأو ةليّ وّ أاء سمأ اهلل له ىفاصطو ّهارالّظ  على اهلل الواحدٕاّال  يدلّ ال  تهحجّ و

مقادير و دينهاء شهدو ملكوت سلطنته سفراءو بشارتهأدّالء  يحصىال فإذا  نهايةالّال 
علمه في  خلقما  ةذروعلى أ ذلكو هر كّل خلقه بحبّ قد بشّ  ينابيع واليتهو حكمته
  األفق يصعدونذلك لى إ  الّذينهم
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  الّرابع في الّرابع
  األبشر األبشر بسم اهلل

من و األّول الواحد علىمن اهلل اء البهٕانّما و األبشر األبشرٕاّال هو  ٕالٓهالحمد هلل الّذي ال 
ٕاّال  ةبشار ال نّ أشهد أد فعبو األّول الواحدٕاّال  يرى منهال  الواحد حيثذلك يشابه 
من  ةبمعرفٕاّال  ةالمعرفذلك ٕالى  دحألال و لك سبيلال و هودّ و ئهارضو هحبّ و اهلل ةمعرف

استطعت  مااهلل ي فلتسجدّن بين يدهذا  استدركت نإه فحبّ و ئهارضو هودّ و يظهره اهلل
 ن ادركتإ و سواه يقتدونال و ٕايّاهٕاّال  هونيتوجّ ال له  سجّاد األرضعلى ما  ّن كلّ إف

 نّه حكيمإف بمو من لمأ نشأفيما  تقلال واهلل اء رضفإّن هذا  رقدّ ما  بع منهاجفاتّ يل اللّ 
ما  يحكمو الملكفي  قدسه ينظرو عّزه جبروتفي  بصيرو خلقهوأمره  ملكوتفي 

نّه مظهر فعل اهلل جّل إ ٕاذ  كّل من كّل شيء يسئلونو تفعلعّما  يسئلال  عبادهأمر  يصلح
  قائمونما بينهما و األرضواء مالسّ  فيثّم  ومن بعد من قبل مرهأجالله كّل ب

  
  األّول في األّول وله أربع مراتب

  األنذر األنذر بسم اهلل
عن مليك ن يمتنع أ نذر فوق كّل ذا نذر لن يقدرأاهلل قل  األنذر األنذرٕاّال هو  ال ٕالٓهاهلل 

بأمره اء يشما  لقبينهما يخما  الو األرضفي  الو ٰمواتالسّ  ال فيأحد  ره منذن سلطان
ما و األرضفي  منو ٰمواتالسّ  في منله  يسجد الّذيسبحان  ارا ناذرا نذيرانذّ كان ٕانّه 

 األرضفي  منو ٰمواتالسّ  في منله يسبّح  الّذي الحمد هللو ساجدونبينهما قل كّل له 
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 العزّ  ثمّ  الملكوتوله الملك ٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهأاهلل  قانتون شهد كّل لهقل ما بينهما و
 يميتوي يحي اسوتالنّ و لطنةالسّ  ثمّ  الياقوتو القّوة ثمّ  الّالهوتو ثّم القدرة الجبروتو

 يحولال وسلطان  يجور الوعدل  يزولال وملك  يموتال  وأنّه هو حيّ  ويحيي يميتثّم 
 يخلقال ما بينهما و األرض في الو ٰمواتالسّ  ال في من شيء يفوت عن قبضتهال وفرد 

ما و األرضو ٰمواتالسّ  ملكله  الّذي تباركو على كّل شيء قديرا كانمره ٕانّه بأاء يشما 
قل  تتّقونأفال  كم عن دون عرفانهلينذرنّ ٕاّن اهلل  قل المهيمن القيّومٕاّال هو  ٕالٓهال بينهما 

 من عند منال  كم بحرفلينذرنّ اهلل قل ٕاّن  تتّقونأفال  ئهاعن دون رض كملينذرنّ اهلل ٕاّن 
قل ٕاّن  فال تتّقونأ يظهره اهللعّمن  كم باحتجابكملينذرنّ اهلل قل ٕاّن  تتّقونأفال  يظهره اهلل

أّول  من يل القيّوم من يسجد نا المهيمنإٔاّال  ٕالٓهال  نّهأ من قبل ومن بعدل قد نزّ اهلل 
رّب باهلل  منتآيسمع لم يقل بلى ما  حينو يسمع ذكر من يظهره اهللما  حينٕالى  عمره

من و المحتجبين لنهلكنّ ذلك كمن شيء  قبل من عملهأما و ارالنّ  في هلنّ دخالعالمين أل
 ليقولنّ  يسمعما  حينو يسمع ذكر من يظهره اهللما  حينٕالى  عمرهأّول  مني لم يعبدن

 لنّ بدّ ألو كتابهفي  الحاتالّص  ن ينزلنّ أمرّن المالئكة برّب العالمين آلباهلل  منتآبلى 
نذار إ هذا و بشرى للمحسنينهذا  قينالمتّ ي نجز ذلككوعندي  كّل ناره بنوره من

ربّكم من اهلل أنتم  باهللآمنتم  نإ كم نّ إ قل  تتّقونأفال  كم اهللليشفقنّ ذلك للمحتجبين ك
 بينهماما و األرضو ٰمواتالسّ  دامت مإالى أنتم  من بعد موتكم تتفّكرون فالأ لتخافون

 لعلّكم تكمحيوٰ في  بمن يظهره اهلل نّ ن تؤمنأكم بأنفس على بون فلترحمنّ ار لتعذّ النّ  في
قل ٕاّن  ضوان لتسكنونالرّ  فيما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ  دامت من بعد موتكم ما
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ر قدّ  قدما  مقاعدهم علىفي  يومئذٕالى  كلّ و ل اهلل خلق كّل شيءيبدّ اهلل  يوم من يظهره
ٕاذا  فإذا فيها خالدون اهلل يوم من يظهرهٕالى  ضوانالرّ  فيٕاّن الّذينهم  اهلل لساكنون بل

 هم اهلل عنليخرجنّ ٕاّال و ضوان يدخلونالرّ  في ذاإينزل من عنده فما ثّم  هلل ااستجابو
 النّار فيّن إ و ار يدخلونالنّ  في واليتهثّم  من يظهره اهلل عن حّب  يخرجون ضوان بماالرّ 

 ارالنّ  ه اهلل منبمن يظهره اهلل ليخرجنّ  خالدون يومئذ من يؤمنفيها  يوم من يظهره اهللٕالى 
 الّذينهم كانوا من قبلكمفي  تتفّكرونأفال  كريمافّضاال  كان نّهإ  ضوانالرّ  في هليدخلنّ و

 ىيتمنّ فإذا  ارالنّ  قى دخله اهللألّما قبض قد ثّم  عليهاما و األرضاد قد ملك مثل شدّ 
 نارو يمانه نارإ ن ذ دوإ  حدأتستكبر على  لم األرضاء من فقرأحدا  ن يكونأبفيها 

أن يا  يجد عليها من سبيلال و ف عنهان يخفّ أبفيها  ىنارا يتمنّ  استكباره على الخلق
ٕالى  ثمّ  ريب فيه تقبضونال أمركم  لى غايةإ  لتنظرنّ و كمأنفس على فلترحمنّ ء شيكّل 

 صابرين لتدخلنّ اهلل  رضاءفي  كنتمو هر عليكم يغفرن يقضى الدّ إ اهلل ربّكم لترجعون 
كم قد أنفس اشتهتما فيها  مين لكممتنعّ  فيها لتكوننّ و ضوانالرّ  في من بعد موتكم

مثال ال و كفوال و شبهال و مثلال و من عدلله  لم يكن ماء من كّل شيفيها  خلق اهلل
فعلمكم بدون  فؤادكمبه  يسكنما  تكمحيوٰ في  ن تستدركونإ لكنّكم و تشكرون فالأ

ٕالى  فيهاأنتم  موتكم من بعدثّم  تكمحيوٰ في  نار اهللهذا  كمأنفسفي  اهلل ناركماء رض
ثّم  خلقكمالّذي  باهلل تؤمننّ و كمأنفس على نّ ن ترحمأكم وصينّ بون ألاهلل لتعذّ اء شما 

أنتم  بماو من فضل اهلل للعالمين ه هذانّ إئه فاركم بلقيبشّ و حياكمأو ماتكمأو رزقكم
الّذي  هلل تعرضون مثلااء عن لقأنتم  نفسهاهلل  فكميعرّ الّذي  يومو دينكمفي  تجهدون
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اء يدركون لقو ن يحضرون بين يديهأوتو الكتب عّزهم بأالّذين  منمحّمد  يومفي  كانوا
 حينئذٕالى  همو ارالنّ  في بقواو قد احتجبواو هم بين يديه يسجدونو وجه حبيبه في اهلل

ن أاستطاعوا ما  همنّ أباهلل  همذخأوتو الفرقان قد أم الّذينهذلك مثل و خالدونفيها 
هذا  ن يدركون منأن يستطيعون الو و همربّ  لقاء اوجودهم ليدركوثمرة  ٕالى يوصلوا
في اء كم من علمو تشعرونأنتم  ٕان عمالكمأو كمأنفس هذا يبطل ذإ كم اهلل لينذرنّ 

 يديّ  بين ا قد حضروارضائهم لمّ في  الحّق واجتهدوا ةئمّ أبآمنوا  من الّذينهم اإلسالم
 هم يحسنون منأنفس عند همو لم يؤمنوا بمظهر نفسهبما ربّهم  اءالبيان كفروا بلقنقطة 
عليه ستطيعون أنتم  بمافي البيان أنتم  كمنّ أكم اهلل عند ظهور الحّق بلينذرنّ هذا 

ذلك كأنتم  الّذي ئهالقٕالى  يدعوكمو يظهره اهلل نفسه فكم منا يعرّ لكن لمّ و لتعلمون
قد  الّذي اهللأمر  لون عنقتتو نكمديفي  تحيون تجهدونو تميتواو ترزقونو تخلقون
هذا  شديدا من نذاراإ كم اهلل لينذرنّ هذا  كم تحسنون مننّ أتحسبون و له خلقتم
لن هذا  دونٕاذ  عظيما خوافاإ كم اهلل فنّ ليخوّ هذا  شفاقا عظيما منإ كم اهلل ليشفقنّ 
تشعرون ال أنتم و الليمانكم بالّض إ و لن نوركم بالنّارليبدّ هذا و عمالكمأال و يبطلكم
على مظهر هذا  لعلّكم على نفس تحكمنّ ال وأحد  من تحزننّ ال  نأكم بأنفس فلتراقبن
 قول ليكفيكمٕاّال و تنجون لعلّكم كم اهلليٰ ّص و ما هذا تحزنونٕايّاه  الو تحكمونال  ربّكم

 ٕانء هؤالشّد من أبال  وتو الكتابأالّذين  مثلكلّكم  من عند من يظهره اهلل لتجعلنّ ال 
أنتم  الهدى من عندهو كم اهلل مناصب العزّ ليؤتينّ  ن تقبلون اهللإ و تتذّكرونما  يالقلأنتم 
 المهيمن قد جعل اهللما  ذلكاء كيف يشاء شما  يجعلنّ  لتفتخرون لو القٰيمة يومٕالى  بها
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 شيءيمانكم بإ  بنّ تحبّ ال و تؤمنونباهلل  بالحّق ثّم  ظهوره تعلمونأيّام  قدرأنتم  القيّوم
ال  نأعليه مقتدرون بأنتم  بما اهلل دنّ لتوحّ و تعلمون الأنتم و ئهااهلل عن رضكم نّ ليردّ 

  سواه تقصدونال و مع من يظهره اهلل من حّق  تجعلنّ 
  

   الثّاني في الثّاني
  األنذر األنذر بسم اهلل
وحدك أنت  الإ  هلٓ إ ال  اهللأنت على أنّك وكّل شيء  ألشهدنّكٕالٓهي  يا اللّهمّ  سبحانك

 لكو الّالهوتو القدرةلك و الجبروتو العّزةولك  الملكوتو الملك لك شريك لك ال
 لكو الكمالو الوجهةلك و الجاللو العّزة لكو اسوتالنّ و الّسلطنة لكو الياقوتو القّوة
 اإلستقاللو العظمة لكو اإلجاللو المواقعلك و األمثالو المثللك و الفعالو القّوة

 العّزة لكو خلقكو أمرك ه من ملكوتحبّنّ تأو ته أحبب مالك و اإلستجاللو المهابةلك و
 لم تزل اإلبتهاجو البهجةلك و اإلقتدارو لطنةالسّ  لكو اإلرتفاعو القّوة  لكو اإلمتناعو

معتمدا متعاليا  بداأ دائما قّدوساسلطانا مهيمنا  قيّوماواحدا صمدا فردا حيّا  ٕالٓها كنت
 يّ ول الو خلقتفيما  شريكلك  كنلم يو ولداال و ذت لنفسك صاحبةخاتّ ما  مرتفعا
تك كّل شيء رت بمشيّ صوّ و قديراقدرته تو بقدرتك كّل شيء صنعت قد خلقتفيما 

 ال الّذيآخر  ٕالى لهأّول  الالّذي أّول  ك منعبدنّ أ لو ٕالٓهييا  تصويرا فوعّزتك رتهصوّ و
 ينّ إ و مظهر نفسك ييعرفن ربّما يومإاذ  عنك يشفاقإ ال و عنك فيلم يرفع خوله آخر 

من كّل  شدّ أو من كّل نارأكبر  هذا نّ إ  شفقأهذا  منوأخاف  هذا منفإذا  احتجب
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عمل ألو منك ييزال رجائال و ذلكظل في  تخلق ارالنّ  في عدت منو قدما و عذاب
 عنله آخر  الالّذي آخر  ٕالى لهأّول  ال يالّذأّول  كنت محتجبا من نإ و من فضلك

يصلح و هذا يكفينبه  يماناإ و له اطلعته حبّ ٕالى  نظرأل مظهر نفسك ظهورفي و وامركأ
تحبّنّه  ال بما مركأفي  ارالنّ و ٕايّاه كقولك بحبّ في  ضوانالرّ  ٕاذ ييقضو ما قد قضى كلّ 

مطلع ذاتك في  صبرهمو كّل خلقك عن حجابهم عن مظهر نفسك اللّهمّ  فلتعصمن
مم ألا تنايّ رى بألكن لما و ذلكمن  اشفقتهمما و هذا قد انذرتهم منما  نّ إف

شفاقك من عند إ تممت أو كتبكفي  كملت انذاركأبعد ما  األرضفوق  ةالمختلف
ي ن ظهورات بعدكم لذا لم يطمئن قلبلم يحتجبوا عال و األممء هؤال رسلك لم ينفع

هم ال و عدتهم بهو ماو انذرتهم عنهما  همتينّ أنّهم مثل األمم ربّما تإ و في البيان لمن
 هارالنّ وباللّيل  كلّ  القٰيمة يوم في الواوفي  قد شهدتما  قبلون بمثلواليته ليال و لتفتوني

بفضلك  اللّهمّ  محتجبون فلتدركنأمرك  مظهرو رضائك عن معدنو رضائك يسرعونفي 
على ٕانّك كنت  شئت مهماو حيث شئتو بم شئتو شئتى نّ أو خلقك كيف شئت كلّ 

   كّل شيء قديرا
  

  الثّالث في الثّالث
  األنذر األنذر بسم اهلل

 الّذي الحمد هللو وميّته فوق كّل الممكناتقد استعلى بعلّو سلطان قيّ الّذي  الحمد هلل
ار مليك عّز استظهر باستظهو ار مليك عّز فردانيّته فوق كّل الموجوداتقد استقهر باستقه
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استقدر و الّذّرات ة فوق كلّ تزليّ أاء رضاء باسترضى استرضو ربوبيّته فوق كّل الكائنات
كّل و فأستشهده ٰمواتالسّ و األرضملكوت في  مليك قدس فردانيّته فوق من ارستقدبا

 ةلمتجلّ  ةيهّ تبم لنفسه مراتا اصطفىبحان قد السّ  الواحدٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهأخلقه على 
 ةرمتقدّ  ةكمتملّ  ةطمتسلّ  ةممتنع مرتفعة ةمتعالي ةمتعّزز ةرمتكبّ  ةرمتعّظمة متنوّ  ةلمتجمّ 
ن عا به ىنغاستو بها امتنع عنهاو بها بنفسها لها ىتجلّ  ثمّ ة متذّوت ةنمتبّط  ةممتفخّ  ةرمتظهّ 
ثّم اء نشاإلو جميع ملكوت العزّ في اء القضواء داألفي  نفسها جعلها مقامو غيرها
ٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهأ ىعل رضهأو ئهابها سم مألو مجّرديّةء أدّال و ةجوهريّ أسماء  لها ىفاصط

يوم ٕالى  ر من عندهقدما و البيانة كّل شيء من دون عرفان نقطر ينذر ظاالنّ  الواحد
مكمن و بينهما بظهور من يظهره اهلل مظهر نفسهما و األرضو ٰمواتالسّ  في يشرق اهلل من

 من عنده رضوانو ئهارهم اهلل بلقيعرضون قد بشّ ربّهم  كّل يومئذ على اهلل ذاإف تهغيب
   هم الفائزون أولئكو
  

   الّرابع في الّرابع
  األنذر األنذر بسم اهلل

من و األّول الواحد علىمن اهلل اء البهٕانّما و األنذر األنذرٕاّال هو  ٕالٓهالحمد هلل الّذي ال 
ن كنت عارفا إ شهد أبعد فو األّول الواحدٕاّال  يرى فيهال  الواحد حيثذلك يشابه 

ن كنت إ و من فضله ٕاّال  هلل ابشارإ ال و ّال من عدلهإ  نذار اهلل لم يكنإ  نّ إبمواقع األمر ف
من ال  نذارك من قولإ فريد فاجعل التّ و غرفات العزّ و جريدالتّ و القدس اتهل جنّ أمن 
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ن إ و ذلكفوق  بشركأال و هذا نذرك فوقأما  بشارك من عنده بلىإ و شمس الحقيقة عند
بعد و حيّا دمتما  بلى ظلّ  فيكّل عّز و ال ظلّ في  لّ ذشهد كّل أفذلك لت من تنزّ 

مّمن  كنت نإ و لكلذ مردّ ال و ارالنّ  فيف قد كلمك شجرة الحقيقةمّمن  كنت نإ الموت 
كّل شيء ثّم  وصينّكألو ذلكمرّد لال و ةالجنّ  فيبلى ف قد كلمك بشجرة الحقيقة بقوله

لم يظهر  نإ و اهللاء رضفي  لو لم يظهرو رجائكمو اهللاء من دون رض خوفكم ن تجعلنّ أب
يظهره اهلل عن نفس من  يحيط برضاءما  اهلل حيناء لم يكن مقتدرا عالما برض نإف

كم جوهرا أنفس شيءكّل أن يا  ه فلتجعلنّ حقّ  فيئه ان يظهر دون رضأليعدمنّه قبل 
 حينئذ مإالى  ينّ إ و الملكفي  ون ظهور حدودهمارتنظال و ورالنّ و ارالنّ  جوهر ركنّ دتل

وجدت كّل بعد يقين  قدو ٕاّال  اهللاء رض يرجو حدّ و اهللاء من دون رضأحد  وجدت ينذر
 قدسفي  الو وحيد مسكنهمالتّ  ةذرو في لذا لم يكنو رجائهمو كليتهما يظهران خوفهم

 حبّةفلق الالّذي كم جوهرا فوأنفس ن تجعلنأالبيان  يولأيا  نأاكم يّ إ و همفريد مقرّ التّ 
بحضوركم اهلل  القدرة لتالقنّ واء تكبّر بالكبريو تعّزز بالعظمةو د بالعّزةتفرّ وة سمالنّ  ءبرو

 ننّ يقّ تت نأوٕاّال  تتذّكرونال أنتم و خلق مثلها كم بنار مالينذرنّ و من يظهره اهلل يديّ  بين
أنتم و مثلها لم يكن جنّةعليكم ب نّ ليمنّ و لونذلّ من سطوته لتّ كلّكم أنتم  ذاإاألمر فذلك 

فإذا  تشكرون ثمّ اهلل ّي ن بين يدلتسجدوكلّكم أنتم  فإذا ننّ يقّ تتٕاذا  تتذّكرون حتّىال 
أنتم  نإ  هادة عن كّل نارالشّ  تلكو بشاراإلو نذاريشهد اهلل عليكم بدون جوهر اإل

ما و األرضعّز عليه من ملك أل نذاراإلو بشاربجوهر اإل حدأن يشهد على إ و تشهدون
لى حينئذ قد إ  لهأّول  الالّذي أّول  منأنتم تتذّكرون فال و لونتتعقّ ال  لكنّكمو عليها
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 شفاقاإلو نذارجوهر اإل الملك عباد يوجد فيهمفي  ظهرما  فإذانفسي  شيء عرفت كلّ 
   تفضحونال  كمأنفسأنتم  البيان يولأ ن ياأنان بحدودهما يتعيّ ما  كليتهما نإٔاّال و

  
  األّول في األّول وله أربع مراتب

  ذخرر األذخاأل بسم اهلل
ال أحد  ذخاره منإ  ك سلطانعن ملي لن يقدر أن يمتنع ذخارإ ذخر فوق كّل ذا أقل اهلل 

 ارا ذاخرا ذخيراذخّ كان بأمره ٕانّه اء يش بينهما يخلق ماال و ال في األرضو ٰمواتالسّ  في
ما بينهما قل كّل له و األرضفي  منو ٰمواتالسّ  في منله  يسجدالّذي  سبحان
قل ما بينهما و األرضفي  منو ٰمواتالسّ  في منله يسبّح  الّذي هللد الحمو ساجدون

ثّم  الجبروتو العزّ ثّم الملكوت وله الملك ٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهأعابدون شهد اهلل  ّل لهك
 يميتثّم  يميتويحيي  اسوتالنّ و لطنةالسّ  ثمّ  الياقوتو القّوة ثمّ  الّالهوتو القدرة
ال وفرد  يحولال وسلطان  يجورال وعدل  ال يزول ملكو يموتال  وأنّه هو حيّ  ويحيي

ما  يخلقال ما بينهما و األرض فيالو ٰمواتالسّ  ال في من شيء عن قبضته يفوت عن
ما و األرضو ٰمواتالسّ  في ماله الّذي  تباركو على كّل شيء قديرا كانبأمره ٕانّه اء يش

ما بينهما و األرضو الّسٰموات ملكله الّذي  تعالىو العزيز المحبوبٕاّال هو  ٕالٓهال بينهما 
تجعلن قل  وننييستغبه  يخلق كلّ و خلقما  ذخراهلل  نّ إ قل  القيّوم المهيمنٕاّال هو  ٕالٓهال 

 في تجعلن اهلل ذخركم نإٔاّال و تفتقروناآلخر  يومأنتم  فإذا كمنفسأل راذخ شيءكّل 
ال و ربّكم تستغينون ن تفتقرن فباهللإ كم نّ إفما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ  ملكوت
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تتّقون ٕايّاه أنتم  شيءكّل  نأه اهلل من يظهر تجعلن نإٔاّال و كمنفستجعلن اهلل ذخرا أل
 يوم ظهوره لمبتلون ربّماأنتم  كمنّ إكم فأنفس عنكم حدوداهلل  يرفعال  نأاهلل ب فلتتّقن

ٕالى  فلتنظرنّ فإذا  من يظهره اهلل تذخرونال و هبكم مثقال واحد من الذّ نفستذخرون أل
على ما  ن تجعلّن كلّ إ  توبوناهلل ربّكم لتٕالى  ثمّ  تستغفرونثّم  يمانكمإ و قدر عملكم

 لكنّكم لتراقبنو تشعرونأفال  يظهره اهللعّمن  لن يكفيكم كمنفسذخرا أل األرض
 من بيوتكم ببيتباهلل  يمانكمإ يعدل لمفتنون ربّما لم  القٰيمة يومأنتم  كمنّ إف كمأنفس

 الو لونتتعقّ ال و كمنفسذخرا ألاهلل  تجعلن من يظهرهال و كمنفسذخرا ألهذا  تجعلنٕاذ 
 ربّماو ذلكدنى من أب كم لترضينّ نّ إانوا من قبلكم فالّذينهم ك في تتفّكرونتشعرون بل 

بعد ما  حياكمأو ماتكمأو رزقكمو قد خلقكمعّمن  تحتجبنّ و ةخذون مثقال فّض أت
انقطعتم و األرضعلى ما  ن استملكتم كلّ إ  منونؤبمن يظهره اهلل لمثّم  باهلل انّ إ تقولون 

عباد أنتم  نّكمأن يشهد عليكم بأعلى اهلل اهلل  كم من يظهرهنفسأ جعلتم ذخراثّم  عنه
 تتّقونٕايّاه ثّم  قدركم عند اهلل فلتراقبنذلك شهد من يظهره اهلل ي على قدرٕاّال و منونؤم
 من بعدأنتم  نّكمألكم ب بدّ  ال األرضعلى ما  كم كلّ أنفس ن تجعلّن ذخراإ كم نّ إف

ٕاّال ما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ  دامتما فيها  نّ بلتعذّ و ارالنّ  في تدخلنفإذا  تقبضون
ن تجعلن اهلل إ لكنّكم و تشعرونما  قليال أنتم نإ هذا  ينفعكم ذخركمهذا  اهللاء شما 
 دامتما  من بعد موتكمأنتم  فإذا تكم قدر خردلحيوٰ  في ن تملكواإ و كمأنفس ذخر
أنتم  نإ  شيءمن ذا ه ينقص عن ذخركمهل  ضوان تتنعمونالرّ  في األرضو ٰمواتالسّ 
من ملك اهلل  شيءهم بكلّ  درجات الخلق القٰيمة شهدنا يوموٕانّا قد  تتذّكرونما  قليال
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 يليستحيٕاّن اهلل و مستذخرونربّهم  باهلل هم أولئك نّ إالّذينهم عرفو اهلل فٕاّال  مستذخرون
 قٰيمةال يوم البيانيا أولي  كمأنفس فلتراقبنفي الكتاب  عدادهم من قلتهمأ ن يذخرأ

اء تذخرّن كأس مو من يظهره اهلل تذكرنال  ون ربّمابتحتجال  يظهره اهللعّمن أنتم  لعلّكم
تشعرون ال و لونتتعقّ ال  حياكمأو ماتكمأو خلقكم الّذيباهلل  تشكرونذلك بو كمنفسأل
 اهلل تدخلوناء رضفي بكّل شيء  القٰيمة يوم لعلّكم كم كلّهاسبل هديٰ  فناكما قد عرّ نّ إ 
 الّسٰموات ملكوتفي  يذخراهلل قل ٕاّن  اهلل تحتجبوناء عن دون رضشيء  بكلّ و
هو  اهللقل ٕاّن  أبدا من دونه اتّخذتال و اتّخذت من دونه ذخراما ما بينهما و األرضو
اتّخذت ال و ما اتّخذت من دونه كهفا بينهماما و األرضو ٰمواتالسّ  ملكوتفي  فيكه

اتّخذت ما ما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ  ملكوت فيي حرزهو  اهللقل ٕاّن  أبدا من دونه
 ٰمواتالسّ  ملكوتفي  يظهرهو  اهللقل ٕاّن  أبدا اتّخذت من دونهال و دونه حرزامن 
هو  اهللقل ٕاّن  بداأ اتّخذت من دونهال و اتّخذت من دونه ظهراما و ما بينهماو األرضو

اتّخذت ال و ا من دونهعزّ  اتّخذتما ما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ  ملكوتفي  يعزّ 
اتّخذت ما ما بينهما و األرضو الّسٰموات ملكوتفي  يكبيرهو  اهللقل ٕاّن  أبدا من دونه

 ٰمواتالسّ  ملكوتفي  يعصمتهو  اهللقل ٕاّن  أبدا من دونه اتّخذتال و من دونه كبيرا
هو  ٕاّن اهلل قل بداأاتّخذت من دونه ال و ةاتّخذت من دونه عصمما  بينهماما و األرضو

 اتّخذتال و ةمن دونه قوّ  اتّخذتما ما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ  ملكوتفي  يتقوّ 
ٕاّال  من سبيلذلك لى إ  جدأال وأردت  ما يلنفس كبيرا يجعلت اهلل ربّ ما  كلّ قل أبدا 

ما  بينهماما و األرضو ٰمواتالسّ  ملكوتفي  يحرزذلك يظهره اهلل  جعلن منأ نأو
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ذخري في ملكوت  من يظهره اهللقل ٕاّن  أبدا اتّخذت الو دونه حرزامن اتّخذت 
من قل ٕاّن  أبدا اتّخذتال و ذخراوات واألرض وما بينهما ما اتخذت من دونه الّسمٰ 

 اتّخذت من دونه ذخراما ما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ  ملكوتفي  كبيرييظهره اهلل 
ما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ  ملكوتفي  فيمن يظهره اهلل كهقل ٕاّن  بداأاتّخذت ال و

 ملكوتفي  يمن يظهره اهلل ظهرقل ٕاّن  أبدا اتّخذتال و من دونه كهفا اتّخذتما 
من  نّ إ قل أبدا  اتّخذتال و اتّخذت من دونه ظهراما ما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ 

من دونه  اتّخذتما ما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ  ملكوتفي  ييظهره اهلل عصمت
 األرضو اتومٰ السّ  ملكوتفي مناي ره اهلل كّل هظيمن قل ٕاّن  أبدا اتّخذت الو عصمة

اآليات  ن تتلون تلكإ لكنّكم وأبدا اتّخذت ال و مناىدونه من اتّخذت ما ما بينهما و
ال و كمنفسباطل ذخرا أل لتشهدون تجعلون كلّ  القٰيمة سوف يومأنتم و بونكميكذّ 

ٕالى  فلتنظرونسنون كم محنّ أتحسبون و كمنفسمظهر نفسه ذخرا ألال و تجعلون اهلل
فإذا  اهميّ إ و خذناهمأاألمر كيف قد  ذلكأّول  هم الباطل منأنفس قد جعلوا ذخراالّذين 

 القٰيمة يومأنتم  كمنّ إكم فأنفس فلتراقبن يشعرونال و ارالنّ  من شيء ٕاّال  يملكونال 
فكم اهلل بمظهر ن يعرّ إ و تتذّكرونال و يدن شيءكم كّل أنفس مون ربّما تجعلن ذخراقلمنت

 من شدّ ألكم نار  خلق اهللما  تتّقونٕايّاه أنتم  الو كمنفسال تجعلونه ذخرا أل نفسه نفسه
 يجعلون من يظهره اهلل ذخرال  الّذينهم برئنا من قدوٕانّا  تتذّكرونما  قليالأنتم  ٕان هذا
من اء جزهذا  تقمينمنكنّا  انّ إ و ذلكار بالنّ  في لتدخلنهمو مماتهمو تهمحيوٰ في  همأنفس
 ذخرا لنفسه حياهأو ماتهأو رزقهو خلقهالّذي  يجعل اهللال و الخلق ذخرا لنفسه يجعل
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منون ؤتال  منون كيفؤمآياته و باهلل أنتم قل ٕانّ  منينؤمن المآياته و باهلل ناأ ٕانّنييقول و
الّذين  ة عاقبهللو تتذّكرونما  قليالأنتم  ٕان هذا لى اهلل غيرإ  من سبيلهل  بمن يظهره اهلل

  سبيل اهلل محسنون في الّذينو قوااتّ 
  

  الثّاني في الثّاني
  ذخرر األذخاأل بسم اهلل
 وحدك نتإٔاّال  ٕالٓهال  اهللأنت على أنّك وكّل شيء  ألشهدنّك ٕالٓهييا  اللّهمّ  سبحانك

 القّوة ثمّ  الّالهوتو القدرةثّم  الجبروتو العزّ ثّم  الملكوتو الملك لكشريك لك  ال
ال حّي  أنتنّك أو يتحيو تميت تميت ثمّ و ييتح اسوتالنّ و لطنةالسّ  ثمّ  الياقوتو

 ال في من شيء تفوت عن قبضتكال  فردو تحولال وسلطان  تزولال وملك  تموت
على كّل شيء ٕانّك كنت بأمرك  اءتشما  تخلق بين هماما  الو ال في األرضو ٰمواتالسّ 
قد ٕاليك بما  استعرجواالّذين  على معه صلّ هذا يوم الج رّب  اللّهمّ  سبحانك قديرا

استعرجوا الّذين  صّل علىو عّز عظيمااء به ذإانّك كنت  بهائك علمك منبه أحاط 
 على صلّ و ذا جالل حّق عظيمإانّك كنت  علمك من جاللكبه أحاط  بما قد ليكإ 

جمال حّق  ذإانّك كنت  علمك من جمالكبه قد أحاط ٕاليك بما  استعرجواالّذين 
ٕانّك كنت  عظمتكمن  علمكقد أحاط ٕاليك بما  استعرجواالّذين  صّل علىو ظيماع
علمك من به أحاط  بما قد ليكإ استعرجوا الّذين  صّل علىو حّق عظيماعظمة  ذا

ٕاليك  استعرجواالّذين  رّب صّل على اللّهمّ  ذا نور حّق عظيما سبحانكٕانّك كنت  نورك
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 اللّهمّ  سبحانك حّق عظيمارحمة  ذات ٕانّك كن رحمتك علمك منبه قد أحاط بما 
ٕانّك  ه علمك من كلماتكبقد أحاط ٕاليك بما  استعرجواالّذين  على رّب صّل على

ٕاليك بما  استعرجواالّذين  رّب صّل على اللّهمّ  سبحانك حّق عظيما ذا كلماتكنت 
رّب  اللّهمّ  سبحانك حّق عظيماأسماء  ذإانّك كنت  أسمائك علمك منبه قد أحاط 

ذا علم ٕانّك كنت  علمك من علمكبه أحاط  قدٕاليك بما  الّذين استعرجوا ّل علىص
 بهأحاط  قدٕاليك بما  استعرجواالّذين  رّب صّل على اللّهمّ  سبحانك عظيما حّق 

الّذين  على رّب صلّ  اللّهمّ  سبحانك حّق عظيما ةذا قدرٕانّك كنت  علمك من قدرتك
 حّق عظيما ذا قولٕانّك كنت  قولك علمك منبه أحاط  قدٕاليك بما  استعرجوا
نّك كنت ذا شرف إ  من شرفكٕاليك  استعرجواالّذين  رّب صّل على اللّهمّ  سبحانك

به أحاط  قدبما  ليكإ  استعرجواالّذين  رّب صّل على اللّهمّ  سبحانك حّق عظيما
 رّب صّل على اللّهمّ  سبحانك عظيما ذا سلطان حّق ٕانّك كنت  علمك من سلطانك

 ذا ملك حّق عظيمإانّك كنت  به من ملكك حاطأقد ٕاليك بما  تعرجوااسالّذين 
علمك من علّوك به أحاط  قدبما  ليكإ  استعرجواالّذين  على رّب صلّ  اللّهمّ  سبحانك

بما  ليكإ استعرجوا الّذين  رّب صّل على اللّهمّ  سبحانك ذا علّو حّق عظيما نّك كنتإ 
رّب صّل  اللّهمّ  حّق عظيما سبحانك ذا منّ ٕانّك كنت  كعلمك من منّ به أحاط  قد

حّق آيات  ذإانّك كنت  ياتكآ علمك منبه أحاط  قدٕاليك بما  استعرجواالّذين  على
في البيان  ر من عندكقدّ بما ثّم  بكبه من آ من رّب صّل على اللّهمّ  سبحانك عظيما

   محيطابكّل شيء ٕانّك كنت  علما من كّل خير بهأحاط  قدبما 
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   الثالثّالث في الثّ 
  ذخرر األذخاأل بسم اهلل

فوق كّل  هاستجلى بسموّ و ته فوق كّل الممكناتقد استعلى بعلّو كينونيّ الّذي  الحمد هلل
في  فوق من استظهر باظتهارهو استرفع باسترفاعه فوق كّل الكائناتو الموجودات

الّصفات واء األسم ملكوت فياستقهر باقتهاره فوق من و ٰمواتالسّ و األرضملكوت 
 شهادة مطّهرة من شهادة غيرها اإلستقالليوم  ةاليوم الجمعذلك في  فأستشهده

اهلل أمر  ن يستشهد علىأدركن من يظهره اهلل أن إ  مستفنية بها عن دونها على عهدو
 هذإاذ  يخلقو خلقما  شهادته عن شهادة كلّ  سنّ قدّ ألو شيءشهادة كّل  من ستكفينّ أل

طريق ال و هذا لى دونإ  سبيل للخلقال  ختراعاإلفي  يشهدو بداعاإل في قد شهد اهللما 
 قادرابه  ىفكو عليماو عالمابه  ىفكو شهيداو شاهدامبه  ىفكو ذلكلى سوى إ  للعباد

به  ىفكو حسيباو حاسبابه  ىفكو ظهيراو ظاهرابه  ىفكو قهيراو قاهرابه  ىفكو قديراو
 ىفكو كبيراو به كبّراى فكو ذخيراو ذاخرابه  ىفكو حفيظاو حافظابه  ىفكو نصيراو ناصرا

ال  وحدهٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهإٔاّال  عزيزاو به عّزاى فكو ظهيراو ظهرابه وكفى  كهيفاو كهفابه 
 ّولأ ءاقضايو ّن كّل منهاج البيانإ و كلمتهو بع عبدهالسّ  حروف ّن ذاتإ و له شريك
من عنده  ه اهلليظهرله آخر  الالّذي آخر  منو لهأّول  الالّذي أّول  خره منآو الخلق

  المهيمن القيّومٕاّال هو  ٕالٓهال  بأمرهاء كيف يش
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  الّرابع في الّرابع
  ذخرر األذخاأل بسم اهلل

من و األّول على الواحدمن اهلل اء البهٕانّما و ذخرذخر األاألٕاّال هو  ٕالٓهالحمد هلل الّذي ال 
ال و اهلل لم يزل نّ أد بشهأف بعدو األّول الواحدٕاّال  يرى فيهال  الواحد حيثذلك يشابه 
 ا قد خلق كّل لمعرفتهاهلل لمّ  لكنّ و حد من خلقهأل يكون ذخرامن أن  جلّ أيزال 

جعل و ختراعاإلفي  ذلكيمكن فوق ال  حيث بداعاإل في عبادته قد فتح لهم سبيالو
قد فإذا  لك جعلته ذخرا نإ نفسه ٕالى  ينسبما  هرظم شمس الحقيقةهو  من يظهره اهلل

ال من شيء  ربّما تذخرفإنّك  القٰيمة راقب نفسك يوملكنّك و ذخر نفسكجعلت اهلل 
ن أان البية نقطفي  قضىما  نّ رلم توقن بهذا فلتذك نإ و تحتجب عنهو تذخرهال و له بهاء

يرضى ال  حزنه لما كلّ ٕاذ  علمهذلك في  لم يحط بحزن ذخرا لما يحّب أحدا  يجعله
مفتتن  القٰيمة يومأنت و ما اكتسب سبيلهفي  بساكت لما يرد لذا قد ه ذخران يجعلنّ أب

من اء مالسّ و األرضبين ما  ن تجدإ و لك غيره ذخرا تجعلنّ ال  نأنفسك  بهذا فلتراقبنّ 
 راقبالتّ  لتراقبن نفسك حّق و كليكفينّ هذا  لكنو كيكفينّ ال  هذا نّ إفاء كسير الحمرإ 
 ذخركاهلل  هرهجعلت من يظ نإ هذا  االحتجاب عنفي  هالككو هذافي  نجاتك نّ إف

 سبيل اهللفي  الّذين استشهدوا قد جعلواما  ن تقتل بمثلإ و أبدا معاملتكفي  تغبنال 
 همنفسأل لوه ذخراعجما الّذين  نّ إ و ذكرونهميكّل  همريٰ كيف تفإذا  البيان ذخرهمنقطة 

 طينا صارواو وماتوا ن يملكوا من خيرأترى كيف ما  مثل األرضكانوا فوق و ملكواما 
  ينصرونال فيها  همو ارالنّ  في ادخلوو
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  األّول في األّول وله أربع مراتب
  األكنز األكنز بسم اهلل

عن مليك ن يمتنع أيقدر  كناز لنإ كنز فوق كّل ذا أ اهللقل  األكنز األكنزٕاّال هو  ال ٕالٓهاهلل 
اء يشما  يخلقال ما بينهما و ال في األرضو ٰمواتالسّ  في الأحد  كنازه منإ  سلطان
 األرضفي  منو ٰمواتالسّ  في منله  يسجدالّذي  سبحان كنيزا ازا كانزاكنّ كان ه ٕانّه بأمر
في  منو ٰمواتالسّ  في منله يسبّح  الّذي الحمد هللو ساجدونقل كّل له  بينهما ماو

 العزّ ثّم  الملكوتو الملك لهٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهأهلل ا قانتون شهدقل كّل له  األرض
 يميتو يحيي اسوتالنّ و لطنةالسّ  ثمّ  الياقوتو القّوة الّالهوت ثمّ و ةالقدرثّم  الجبروتو

 يحولال  سلطانو يجورال وعدل  يزولال وملك  يموتال  وأنّه هو حيّ  يحييو يميتثّم 
 يخلقال ما بينهما و ال في األرضو ٰمواتالسّ  في المن شيء  يفوت عن قبضتهال وفرد 

 ماو األرضو ٰمواتالسّ  ملكله الّذي  تباركو ديراق شيءكّل  علىكان بأمره ٕانّه اء يشما 
ما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ  ملكله الّذي  تعالىو القيّوم المهيمنٕاّال هو  ٕالٓهال  بينهما

اهلل قل القيّوم  المهيمنالحّي  هوو شيء كلّ  اهلل خالققل  العزيز المحبوبٕاّال هو  ٕالٓهال 
 المهيمنالحّي  هوو شيءكّل حيي م اهللقل م القيّو المهيمن يّ الح هوو شيءرازق كّل 

هو و شيءاهلل مبعث كّل قل القيّوم  المهيمنالحّي  هوو شيءمميت كّل  اهللقل القيّوم 
 خلق بيد اهللقل  تعلمونأنتم  ٕان شيءمن بيده ملكوت كّل قل القيّوم  المهيمنّي الح
 بأمره كّل يبعثونّن إ و شيءاهلل رازق كّل قل  كن فيكونما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ 
في  هلل القدرةو يّ قو يقاواء اهلل قوّ و بينهماما و األرضو ٰمواتالسّ  ملكوتفي العّزة  هللو
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الّذين  على ينّ ليصلّ اهلل  نّ إ قل  اهلل قّدار قادر قديرو ما بينهماو األرضو الّسٰموات ملكوت
 هم على هدى أولئكون منؤل اهلل عليه لمينزّ  هم بماو ون على من يظهره اهللهم يصلّ 
 لهمو خالدونفيها  همو ضوانالرّ  قد خلق اهلل لهمو هم المهتدون أولئكو رحمةو من اهلل

 قل يصبروناهلل  سبيلفي  الّذينهمو قوااتّ الّذين  يزيد اهلل علىو همأنفس اشتهتما فيها 
ثّم  لقذرى الخالّذي  هو المحبوب العزيزهو و اهر فوق عبادهالّظ و القاهر فوق خلقههو 

من بيده ملكوت قل  كّل ينقلبونوٕاّن ٕاليه  يميتوي يحيالّذي  هو يبصرونأفال  يعيده
على كّل  نّهإ و ن يعيدكمأ فطركم ليستطيعنّ الّذي قل ٕاّن  ليه كّل يرجعونإ  نّ إ و شيءكّل 
أفال  ذن اهللإب معيدكم ذلكو لم يكن غير شمس الحقيقة مبدئكمقل  قدير شيء

 شيءقل من بيده ملكوت كّل  اهلل كّل ينقلبونٕالى  نّ إ و يميتويحيي  اهللقل  تبصرون
كّل وٕاّن ٕاليه  ما بينهماو األرضو ٰمواتالسّ  فطر الّذيبيد اهلل قل  كّل يرجعونوٕاّن ٕاليه 
من به  صر بيد اهلل يختّص النّ  ٕانّماقل  كّل يبعثونوٕاّن ٕاليه  يميتوي اهلل يحيقل  يقلبون
ليه كّل إ  نّ إ و شيءمن بيده ملكوت كّل قل لقيّوم ا المهيمنهو  نّهإ من عباده  يشاء

من أن أقرب  أمره نّ إ و بينهما ماو األرضو ٰمواتالسّ  خلقالّذي  بيد اهللقل  ينقلبون
له و تظهرونأنتم  قل باهلل تنصرونأنتم  باهلل قل تسكنونأنتم  قل باهلل كن فيكونله  يقول

ليصلّيّن على كّل عرش ظهوره اهلل قل ٕاّن  اهلل كّل ينقلبونٕالى  نّ إ و هارالنّ و باهلل سكنما 
 على عرش ظهوره ينليصلّ اهلل قل ٕاّن  القيّوم المهيمنٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهإ من بعد و قبل من

 كّل عرشقل  العزيز المحبوب هوٕاّال  ٕالٓهال ما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ  ملكوتفي 
من و ليرجعونٕاليه  يظهره اهلل كلّ هور من الّظ  عرش كلّ  كّل بهذا قائمون قلو هذا هورالّظ 
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هم عن  أولئكو ارالنّ أصحاب  هم أولئكذنه فإ بغير أحدا أو يتّبع  امن دونه وليّ  خذيتّ 
قل من بيده ملكوت كّل  كّل ينقلبونوٕاّن ٕاليه  يميتويحيي  اهللقل  اهلل لمبعدوناء رض
 اهللحسبي  مونبأمره كّل قائّن إ و يءش كلّ  اهلل خالققل  كّل يرجعونوٕاّن ٕاليه  يءش

ٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهإ بدايع رحمته  يّ ينزل علو ييحيينو ييميتنوي رزقنو يقد خلقنالّذي 
اهر الّظ و يديكمأ القاهر فوقكم من بينهو  قل مقتدر ودود يّ لقوبأمره ٕانّه اء يش ينصر من

عليكم من فوق  يالمتعالو المرتفع عن شمالكمو الممتنع عن يمينكمو رائكمو من
كم ليرفعنّ و هارالنّ وباللّيل  لينصرنّكمٕاليكم  ينتهى ط عليكم من كّل شطرالمتسلّ و رؤسكم
ٕاّال هو  ٕالٓهال  األمرو الخلقله  لطان ذالكم اهلل ربّكمالسّ  الواحدهو  نّهإ  مرهأباء كيف يش
له ٕاّال هو  هلٓ إ  نّه الأبأمره كن فيكون شهد اهلل اء يشما  يبدعالّذي  هو المحبوب العزيز
 يجورال وعدل  ال يزول ملكو يموتال حّي  هو نّهأو يميتو يحيياألمر و الخلق

 ال في األرضو ٰمواتالسّ  ال في من شيء قبضته يفوت عنال وفرد  يحولال وسلطان 
الباب الحّق ٕانّما قل القيّوم  المهيمنٕاّال هو  ٕالٓهال بأمره ٕانّه اء يش يخلق ماال ما بينهما و

 العالم على كّل نفس يعلمهو  قل علم اهلل لتنطقونفي نتم أ كمانّ ما  بمثل من عند اهلل
 مه اهلل من عندهفمن يعلّ أم الغيوب نّه لهو الحّق عّال إ و تكسبما  يشهد علىو كسبتما 

قل األدنى  دنوفي  هذاو ىعلّو األعلفي  هذااهلل سبحان  م من عند خلقهكمن يتعلّ 
علم  يمنقد علّ الّذي  الحمد هلل قل نتشكروأفال  ينزل من عندهبما  كلتيهما من عند اهلل

 ما عالما عليما تلكعّال  نّه كانإ من خلقه أحد  علم ينن يمسّ أمن عنده قبل  يءكّل ش
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 اهلل رّب ٕاّال  هذاينبغي  ال العالمين منأحد  هذا علمما و اهلل يمناهلل قد علّ آيات 
   رّب العالمينيرى ال ما و يرىما  المغرب رّب و رّب المشرق األرضرّب و ٰمواتالسّ 

  
  الثّاني في الثّاني

  األكنز األكنز بسم اهلل
وحدك  نتأ ّال إ ٕالٓه  ال اهللأنت على أنّك وكّل شيء  ألشهدنّك ٕالٓهييا  اللّهمّ  سبحانك

 القّوة ثمّ  الّالهوتو ثّم القدرة الجبروتو العزّ ثّم  الملكوتو الملك لكشريك لك  ال
 الوجهةلك و الكمالو لعةالّط  لكو الجاللو لعّزةا لكو اسوتالنّ و لطنةالسّ  ثمّ  الياقوتو
لك و اإلستقاللو العظمةلك و اإلجاللو المواقعلك و األمثالو المثل لكو الجمالو

 اإلبتهاجو البهجةلك و اإلرتفاعو القدرةلك و اإلمتناعو العّزة لكو اإلستجاللو المهابة
يا  حّق نصرك فلك الحمد ينقد نصرتتحبّنّه  أوأحببته  مالك و اإلقتدارو لطنةالسّ  لكو

يا  فلك الحمد ييدكأحّق ت يدتنيّ أو محبوبييا  كرالشّ  لكو حفظك حّق  يحفظتن ٕالٓهي
لم تزل كنت كائنا قبل كّل ي مقصوديا اء حّق عّزتك فلك الكبري ينتعّززو يمعبود
كّل اء كينونا بعد فنو شيءنا لكّل مكوّ و شيءكينونا مع كّل و يءكّل شانا فوق كيّ و شيء
 دائماسلطانا مهيمنا قّدوسا  قيّوماصمدا فردا حيّا أحدا  واحداا ٕالٓهلم تزل كنت  شيء

 الو فيما خلقت شريكلك  لم يكنو ولدا الو اتّخذت لنفسك صاحبةما معتمدا  بداأ
 شيءرادتك كّل إرت بصوّ و قديرات قدرتهو بقدرتك شيءصنعت فخلقت كّل فيما ولّي 

 حت الممكناتسبّ ما  ك عن كلّ حنّ سبّ ألو تعاليتوسبحانك  رته تصويراصوّ و
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ما  ك فوق كلّ رنّ كبّ ألو كيحمدنّ أو  حمد الموجوداتما  عن كلّ  كحمدنّ ألو كحنّ سبّ يو
 كمنّ و يعّظ أ اتاتيّ مت الذّ عّظ ما  ك فوق كلّ منّ عّظ ألو كرنّ يكبّ أو  اتاتيّ الذّ  رتكبّ 
على كّل  ةائيّتك مهيمنلم تزل كبري كيعّززنّ أو  عّززت المتعّززاتما  ك فوق كلّ عّززنّ ألو

لك  خاضعو لعلّو سلطانكلك  فوق كّل عبادك كّل ساجد تك مرتفعةظّهاريّ و خلقك
ال  سلطاناو تجورال  عدالو تزولال  ملكاو تموتال حيّا  مكانك لم تزل كنت لسموّ 
ما  الو األرضفي  الو ٰمواتالسّ  ال في من شيء ال تفوت عن قبضتكوفرد  تحول

 منأدّالء  اللّهمّ  لتنصرنو على كّل شيء قديرإانّك كنت بأمرك  ءاتشما  بينهما تخلق
بكّل  اللّهمّ  هلتحرسنّ و بكّل حفظك اللّهمّ  هلتحفظنّ و بكّل نصرك القٰيمة يومتظهرنّه 
بكّل  اللّهمّ  هلترفعنّ و بكّل جاللتك اللّهمّ  هلتجعلنّ و عّزتك بكلّ  اللّهمّ  لتعّززنو حراستك
 شيءع قبل كّل نتالممو على كّل شيء اهرالّظ و شيءكّل  القاهر فوقأنت فإنّك  رفعتك

من  كلّ و كّل من خيفتك مشفقون شيءط على علّو كّل المتسلّ و شيءالمرتفع بعد كّل و
مد العزيز الّص  نتأوٕانّك  القيّوم المهيمنأنت ٕاّال  ٕالٓهال  نأسبحانك  جلونو كحبّ 

  المحبوب
  

  الثّالث في الثّالث
  األكنز األكنز بسم اهلل

مليك عّزته فوق  استقهر باستقّهارو فوق كّل الممكناتبعلّوه  قد استعلىالّذي  الحمد هلل
استكبر باستكبار و فوق كّل الكائنات زليّتهأاستظهر باستظّهار مليك و كّل الموجودات
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 من استنصر باستنصار سلطان قدس وحدانيّته فوق كلّ و الّذّرات وميّته فوق كلّ سلطان قيّ 
 القادرٕاّال هو  ال ٕالٓه نّهأ كّل خلقه علىو فأستشهدهالّصفات واء ماألس ملكوتفي 
 المتظاهراهر الّظ و ارّص النّ  المتناصر اصرالنّ و القاهر المتقاهر القّهارو القّدار المتقادرو
حيث قدر وأرضه  ئهاملكوت سمفي  سبقت رحمته من ارالفاخر المتفاخر الفخّ و ارهّ ّظ ال

ته ذروة قدس محبّ في  شيءن يدخل كّل أراد أو تهزليّ ألى عرفان إ  شيءعلى كّل 
ّن إ و عابد نفسه رضهأقرار ٕالى  كّل معبود من فوق عرشه نّ أكّل خلقه بو هستشهدنّ فأل

قد  اإلستقاللالمقصود بو ستحقاقباإلالمعبود هو و ٕايّاهٕاّال  لم يكن ةبالعباد المستحّق 
 لهآخر  الالّذي آخر  ٕالى لهل أوّ  الالّذي أّول  بعد من منو من قبل شيءعبد اهلل كّل 

 عابدون كّل هللوٕانّا  لهآخر  الالّذي آخر  ٕالى لهأّول  الالّذي أّول  من شيءكّل  يعبد اهللو
جوهر و متعال ساذجو كافور مرتفعو عتنغيب ممكان  اه لمّ نّ أب شيءكّل و ستشهدهأثّم 

جعلها و بها بنفسها ى لهاتجلّ ثّم  منيعة ةجوهر لنفسه اصطفىد مقتدر قد مجرّ و طمستلّ 
 ظهوره يخلق ببهاء شيءكّل اء بهٕاذ  عتالنّ  لكسها عن ذيخلق بل قدّ وخلق ما  بها كلّ 

ته ليّ وّ أاإلقرار بو تهبقدميّ  اإلقراربحقيقته  اإلقرارو بوحدانيّته اإلقرارقتران بواليته قرن اإلو
 من كّل األسماء عليههو  بما بداعاإلفي  بكّل الكمال يمكن واإلقرار زليّتهأاإلقرار ب

 بهااألد المجرّ و العال الجوهرذلك اهلل ل اصطفىثّم  مؤمنونذلك ا كّل بنّ إفاألمثال و
فإذا ما بينهما و األرضو الّسٰموات ملكوتفي  ى لمنبها قد تجلّ ثّم  عجيبةاء سمأ

من قبل أدّالء  اهلل كلّ ٕاّال أحد  ييحصال فإذا  نهايةالبحر الّال  فياألّول  دخلت واحد
ع مظهر المربّ  ث قبلّن ذات حروف المثلّ إ و ازالواحد الكنّ ٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهأعلى  بعد ومن
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الّذي  الواحد القّهار اهللٕالى  يدعوا كلّ ما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ  ملكوتفي  نفسه
   ارالمهيمن الغفّ ٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهإ و بأمره شيءخلق كّل 

  
  الّرابع في الّرابع

  نز األكنزاألك بسم اهلل
ذلك من يشابه و على الواحد األّولمن اهلل اء البهٕانّما و األكنز األكنزٕاّال هو  ال ٕالٓهاهلل 

اهر اسم الّظ اء األسم كلّ في  نّ أب شهدأبعد فو األّول الواحدٕاّال  يرى فيهال  الواحد حيث
لك ذو القاهر اسم واحدو اسم واحداآلخر  واحد سمإ األّول و سم واحدإ الباطن و واحد

ن أ دّ بال  على اهلل يدلّ  منّن كّل إ ارتفع قدره و تعالىو على ذكرهو من يظهره اهلل جلّ 
 ينزلبما  ا كلّ نّ إ و جسدهو نفسهو مقامات روحهفي أمره  لمظاهرال و فؤادهفي  عليه يدلّ 

ّن ذات إ و اهللٕاّال  ٕالٓهال  كلمتين فيده مجرّ و ّن جوهر الّدينأشهد أمنون فؤلمفي البيان 
في البيان  نزلبما  من عنده شيءمن مناهج كّل  كّل المقاديرثّم  بع عبد اهللالسّ  حروف

أدّالء  األّول يّن حيأو كلماتأربع  يظهر ذاإ هذين الكلمتين  نّ أو ةتلك الجنّ أثمار  بكلّ 
البيان كّل  في شيءترى مناهج كّل  ةيفصل تلك األربعٕاذا ثّم  اهللحّجة  البيان نّماإ و اهلل

ن أوايل ظهوره قبل أ فياهلل  اهلل فاستمسك بمن يظهرهٕاّال  ٕالٓهال واحدة لمة ك ٕالى يرجع
ال و حولال  جالل باذخ رفيعو عّز شامخ منيعهذا  نّ إف انيةالثّ كلمة  األّولكلمة  يظهر من

   العظيم يّ باهلل العل ّال إ  ةقوّ 
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  األّول في األّول وله أربع مراتب
  مصم األعصاألع بسم اهلل

 لن يقدر أن يمتنع امصعإ  م فوق كّل ذاصعأاهلل قل  صمم األعصاألعٕاّال هو  ال ٕالٓهاهلل 
 يخلقال ما بينهما و ال في األرضو الّسٰموات فيال أحد  امه منصعإ  عن مليك سلطان

 ٰمواتالسّ  في منله  يسجدالّذي  سبحان قديرا شيءعلى كّل  كانبأمره ٕانّه اء يشما 
 فيمن له يسبّح  الّذي الحمد هللو ساجدون ما بينهما قل كّل لهو األرض فيمن و

له ٕاّال هو  ٕالٓهال  هنّ أ عابدون شهد اهللما بينهما قل كّل له و األرضفي  منو الّسٰموات
 ثمّ  الياقوتو القّوة ثمّ  الّالهوتو القدرةثّم  الجبروتو العزّ ثّم  الملكوتوالملك 

 يزولال وملك  يموتال  يّ نّه حأوويحيي  ثّم يميت يميتويحيي  اسوتالنّ و لطنةالسّ 
 الّسٰموات فيال من شيء  يفوت عن قبضتهال وفرد  يحولال وسلطان  يجور الوعدل 

 تباركو قديرا شيءعلى كّل  كانبأمره ٕانّه اء يشما  يخلقال ما بينهما و ال في األرضو
الّذي  تعالىو العزيز المحبوبٕاّال هو  ٕالٓهال  همابينما و األرضو ٰمواتالسّ  ملكله الّذي 

 ليعصمنّ  اهللقل ٕاّن  القيّوم المهيمنٕاّال هو  ٕالٓهال ما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ  في ماله 
كّل في  ئهارض ةالعصمٕانّما  قل عصاما عاصما عصيماكان بأمره ٕانّه من عباده اء من يش
 كّل ظهورآخر  قل في تتّقونأفال  ئهادون رض ةدون العصم نّ إ قل  تستعصمونأفال  شيء

أفال  يدخلوناهلل  دينفي  هم الو ار عند اهللالنّ  فيٕاذ  دينهمفي  همتقويٰ و عصمتهمّول أ
فإذا  اهلل مظهر نفسها أظهر لكن لمّ و دينهم في قواقد اتّ  اإلنجيلوتو أالّذين ٕالى  تنظرون
 لونيتعقّ ال و رونيتذكّ ال  همأنفس هم عندو األكبرء اهم بالخطتقويٰ و لت عصمتهمقد بدّ 



   ٢٩شماره ه مجموعه صد جلدى، بر اساس نسخ  -حضرت نقطه اولى  من آثار  -   )٢( اسماءكتاب 

٦٢  

البيان لتشهدون في  ريسغمن بعد الأنتم  ذلكاهلل من عند رسوله كآيات  سمعواما  بعد
 عندو ارالنّ  هم عند اهلل من نفسو اهللاء عباد لم يخطر دون رض اإلسالمفي  تقد دقّ 
كتاب اهلل في  ىالعظمء اخط ةهذه العصم نّ إ قل  نّهم محسنونأهم يحسبون أنفس

يظهر فيما  اهللاء رض ةالعصمٕانّما قل  تتّقوناه ٕايّ  ثمّ  اهلل عند ظهور من يظهره اهلل فلتتّقن
 خركمآو لكموّ أو جهركمو كمسرّ في  المنهاج تسلكونذلك في أنتم  مظهر نفسه من عند

 بين اهللو ن تخلون بينكمإ  من عند اهلل تتّقونثّم  شاهدكمو غيبكمو باطنكمو ظاهركمو
في و اس تظهرونالنّ  عندأنتم  ال قدر خردل يتجاوزونال و البيان في نزلما ٕاّال تتّبعون  ال
كّل  لنّ وليبدّ اء شٕاذا  عنكم لكن اهلل ليعفونّ و عصمتكم من دونهذا  نّ إف رونكم تتغيّ سرّ 

من يظهره اهلل لو ة بحر العصمقل ٕاّن  على كّل شيء قديرا كان نّهإ نار بنور من عنده 
ّن من حتجبت نإ و رونيتطهّ  الحين يففله  داسجّ  األرضعلى ما  فيه كلّ  يدخلنّ 

 اهلل ربّهٕالى  يرجعو ٕاّال  له يغفر اهللال و كبراأل كّل عمره فقد احتمل خطاءفي  يعتصمنّ 
 منت باهللآمن يقل قل  قينللمتّ  من قبل ومن بعدهذا صراط اهلل  اجدينالسّ  منكان و
من  كانو ةبحر العصمفي  قد دخلمحّمد فإذا  قبل يّ على علفي البيان  نزلما و

 فقد قمصه اهلل قمصهذا  قيصدّ  منو من يظهره اهللٕاّال  هذا قصدّ لكن لم يو منينؤالم
 في ةالعصمٕانّما قل  الفضل تدركونذلك أنتم  الفضليا أولي  أن من عندهحمة الرّ 

في وتتّبعون اآلخر  حجابفي  باطن الباطنٕالى  الّذينهم يدعونكم ليل شهداءاألاللّيل 
يتّبع  ما بمثل من يظهره اهلليتّبع  من نّ إالحجاب تخرقون فتلك أنتم  اهرالّظ  ظاهر يوم
جعلهم اهلل ما  نّهمإ و مثل الخلق بعون الحّق لهم من علم يتّ  ما أولئكالبيان فاء شهد
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حّق البحت  لعلّكم هورالّظ  يومفي  اهلل فلتتّقنّ البيان ة مر من عند نقطأبٕاّال اء شهد
 فياهلل أراد  الّذينهم قد في الحّق عند اهلل فلتنظرنّ  ةكم عصمرينّ أل ونن تحبّ إ تدركون 

لك كّل لذو همربّ اهلل  رادواأرون حيث قد هم عند اهلل لمطهّ  أولئكّن إالباطن الباطن ف
ما  أولئكله  خلقواما  رادواأوالحجب  قد خرقواالّذين  نّ إ و كّل محتجبونو خلقوا

 تحكمن عند اهللما  هذا كتاب اهلل لمنقلبونفي  هم أولئكو حدالوا يتجاوزون عن عدد
ما  لف واحدأ لفأو لف واحدأشهدنا  انّ إ و كم لتتّقونأنفسفي  هارالنّ وباللّيل أنتم  ما ال

 شاهدين بلىكنّا  ماو هذا بمثل عليهم لنحكمنّ فإذا في الكتاب  األعدادفي  نهايةال 
هم عند اهلل  أولئكحدود الفرقان ف بعوااتّ و قوااتّ و رادو اهللأغيب األمر عباد قد في 
ما  لكنو هم المكرمون أولئكو من عندهاء جعلهم شهدو اصطفاهم اهلل قد منونؤلم

ا فيهم لكنّ  لو شهدنا دونهمو في الكتاب ذكرناما  جوهر األمرفي  خرج من بحر الفرقان
تقصدون ٕايّاه  ثمّ  ن تريدون اهللإ كّل الكتب في  مرتمأما  ماأ شيءكّل أن يا  ذاكرون

هم الفائزون  أولئكله ف خلقوابما  طلعواو هم قد قصدوا الحّق و صبرتمو كيف سكنتم
 اهلليدي  يظهره اهلل يحضرون بين ولو البيان عباد لمنأاهلل من الّذينهم  فيفسوف يصط

طول ليلكم في  كمأنفس بعواتتّ ال  سواه يقصدون الو اهللٕاّال  يريدونال  بأمره يعملونثّم 
ذلك له  رمن قدّ فإذا  لقٰيمةا يومفي ٕاّال  من سبيل شمس الحقيقةٕالى  تجدنّ ال  كمنّ إف

يتّبع  من يظهره اهلل من الحاضرين يديّ  بين ليكوننّ و مر ربّهأ الفضل من كتاب اهلل يدرك
 كّل يعرفونفإذا  ف نفسهن يعرّ أاهلل أراد  فإذا علمابه  يحيط الو ال يعلم اهلل من حيث

 فلتحضرنّ  تخلقونه لأنتم  الّذي يومهذا في البيان  البياننقطة ثّم  عدكم اهللو ما هذا
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 اهللبأمر  ذلككّل  ذإ دينكم في  باعكم مناهجكمعصمتكم التّ فإّن هذا  اهلل يديّ  بين
 شيءكّل قل  القٰيمة ّول يومأ ذلكل واأل قد حضروا حيّ الّذي  يوم نّ إ و تعملونأنتم 
 بين حيوان دونهم ليحضرنّ حّي  ان يكن منو اإلقتدارو لطنةالسّ  وجه ربّك ذوٕاّال  هالك

اهلل و هم اهللقد هدا أولئكقل  بأمره عاملونهم  األرضفي  عباد لكن هللو اهلل يّ يد
 القٰيمةيوم أّول  في قبل المؤمنون فلتنظرنأمر ربّهم  ٕالى لما هم قد وصلوا لواأل ييهد

من اء من يش ليعصمنّ اهلل قل ٕاّن  تشهدون شيءكّل في  األمر سرّ أنتم اآلخر  لى حينإ 
اء شما ٕاّال  تشاءونال  نأالكبرى ة عصمقل ٕاّن  على كّل شيء قديرا نكابأمره ٕانّه عباده 

رون على قدر يتغيّ ما  حينٕاّال و كم لمعصوموننّ إ ذا إف راطالّص  هذافي  ن استسلكتمإ اهلل 
 ٕالٓهال  نّهإ من عباده اء من يش به يختص اهللما  هذا ولونلمعزة ركم عن صراط العصمتغيّ 

 ةّن عصمإ و مسالشّ  ةمن يظهره اهلل كمثل عصم ةعصمّن قل إ  القيّوم المهيمنٕاّال هو 
ا العصمة م نّ إ قل  اهلل تشهدونأمر  في ةكّل عصمأنتم  المرايا ةكمثل عصمبه  منؤي من
في  نّهإ فإذا  به ذكر خيره ما يخطر من ذكر اهلل قدرأحد  لم يحتجب قلب نإ به  مر اهللأي

 ن يسلكنّ أنفسه أدّالء  ثمّ  قيقةشمس الح من يقدر غيرقل  كتاب اهلل لمن المعتصمين
  تعلمون بالحّق أنتم  ٕان البحرذلك في 
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  الثّاني في الثّاني
  مصم األعصاألع بسم اهلل
وحدك أنت  ّال إ  ٕالٓهال  اهللأنت على أنّك وكّل شيء  ألشهدنّك ٕالٓهييا  اللّهمّ  سبحانك

 القّوة ثمّ  ّالهوتالو ثّم القدرة الجبروتو العزّ ثّم  الملكوتو الملك لكشريك لك  ال
 الوجهةثّم  الجمالو لعةالّط  ثمّ  الجاللو العّزة ثمّ  اسوتالنّ و لطنةالسّ  ثمّ  الياقوتو
ة المهابثّم  اإلستقاللو العظمةثّم  اإلجاللو المواقعثّم األمثال و المثلثّم  الكمالو
 لطنةالسّ  ثمّ  اإلبتهاجو البهجةثّم  اإلرتفاعو القّوة ثمّ  اإلمتناعو العّزة ثمّ  اإلستجاللو
أحدا  واحدا ٕالٓها خلقك لم تزل كنتو مركأ من ملكوتتحبّنّه  أوأحببته  ماثّم  اإلقتدارو

 لم يكنو ولدا الو خذ لنفسك صاحبةلم تتّ  قّدوسامهيمنا  سلطانا قيّوماصمدا فردا حيّا 
ما و األرضو ٰمواتالسّ  سكنت خلقأصنعت قد فيما ولّي  الو خلقتفيما  لك شريك

نا مكوّ و شيءقبل كّل  تك لم تزل كنت كائنابمشيّ  شيءرت مناهج كّل قدّ وأمرك ب بينهما
ال حّي  أنتنّك أو يتحيو ثّم تميت تميتوتحيي  شيءكينونا فوق كّل و شيءبعد كّل 
من  يفوت عن قبضتكال وفرد  تحولال  سلطانو تجورال وعدل  تزولال وملك  يموت
ٕانّك كنت بأمرك  اءتشما  تخلقبينهما  ال ماو األرض في الو ٰمواتالسّ  ال في شيء

 يزالال و معصوما لم يزلكان  شمس حقيقتك نّ أب ألشهدنّكف على كّل شيء قديرا
 كلّ ٕاذ  سلطنتكاء بهو جاللتكو عّزتكو تكقوّ و ليكونن معصوما بقدرتكو بعصمتك

 كّل من اللّهمّ  لنّ عئه تثبت فلتجابدون رضة ئه يظهر كّل دون ذا عصمارض ةعصمذي 
 الوأراد  مإاّال  يريدونال واء يشما ٕاّال  وناءيشال  نأثابتون  من تظهرنّهاء رضالبيان في 
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ٕاّال  لونيؤجّ ال و ذنأقد ما  ّال إ  ذنونأيال و قد قضىما ٕاّال  يقضونال و رقدّ ما ٕاّال  رونيقدّ 
من عندك وجود اإلسم  ذلكفضل  ليستدركنّ  قد كتبما ٕاّال  يكتبونال و لجّ أقد ما 

  على كّل شيء قديرإانّك كنت  كلدن من اإلسم ذلك
  

  الثّالث في الثّالث
  األعصم األعصم بسم اهلل

ته زليّ أ اراستقهر باستقهو وميّته فوق كّل الممكناتقيّ  قد استعلى بعلوّ الّذي  الحمد هلل
ع باسترفاع فاسترو الكائنات كلّ  ته فوقانيّ دار صماستظهر باستظهّ و فوق كّل الموجودات

 األرضملكوت في  باستمناع قدوسيته فوق كّل من استمنعو الّذّرات كلّ  وميّته فوققيّ 
 اصطفى ام قدالواحد العّص ٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهأكّل خلقه على و فأستشهده ٰمواتالسّ و

قد قمصها ساذجيّة بهيّة و ةقدميّ  كافوريّةو رفيعة مجّرديّةو منيعة ةجوهرو ةلنفسه مراتا لطيف
 تهاعالنيّ و هاسرّ و باطنهاو ظاهرهاو خرهاآو لهاوّ أ عثتها منب فيقميص عصمتها 

 بع عبدهالسّ  ّن ذات حروفأوٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهأن ينطق على أ رادأ بما قد استنطقهاو
ات كينونيّ و ةزليّ أ مراياءوأسماء  له ىفاصطثّم  بأمره من عنده يظهرونوكلمته كّل 

شرقت أقد فإذا  ى لها بها امتنع عنهاتجلّ ثّم  مجّرديّةجوهرياتا و كافوريّةذاتياتا و ساذجيّة
ما  بطونه فقد قمصها عصمتهآيات  عليهاو فيها ما استويت علىوكلّها شمس ظهوره  في

ٕاّال  ينطقال و ّال على اهللإ  نأشفي  نيستدلّ لئّال  الحتأو تلجلجتو تتجلّ و قد شبحت
ما  ٕاّال  يقدرونال و اهللأراد  دقما ٕاّال  يريدونال واهلل  ءاقد شما ٕاّال  يشاؤنال و من عند اهلل
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ٕاّال  نلوجّ ؤيال و ذن اهللأقد  مإاّال  يأذنونال و قد قضى اهللما ٕاّال  يقضونال و اهلل ردقّ  قد
تلك المرايا اء تلقفي اء قد خلقت مرايثّم  ما قد كتب اهلل ّال إ يكتبون ال و ل اهللجّ أقد ما 

 عنو عن رضائها مسترضونو ونمن عصمتها مستدلّ و ونئالحقيقة مستنب كّل عن شمس
ال و على اهللٕاّال  ونيدلّ  كّل ال حرفهأأدّالء  هم أولئكو عندها مستقدرونما  رقدّ ما 

 هارالنّ و يلحون اهلل بااللّ يسبّ ٕايّاه ٕاّال  يقصدونال واهلل  ّال إ يريدون ال و من اهلل ٕاّال  ونئيستنب
   يفترون الو
  
  الّرابع في الّرابعو

   بسم اهلل األعصم األعصم
 األّول الواحد علىمن اهلل اء البهٕانّما و األعصم األعصمٕاّال هو  ٕالٓهالحمد هلل الّذي ال 

أسماء  كلّ  نّ أشهد بثّم  بعدو لوّ األالواحد ٕاّال  يرى فيهال  الواحد حيثذلك من يشابه و
الوحدانيّة  يّ كرسو الحقيقة من عند عرشٕاّال  قبضة اهلل جّل جالله لم يظهرفي  الخير
منصب عّز كيف أحدا  تىؤن يأمليك الحّق  ييدأفي  اصبالنّ  كمثل هذا مثل نّ فلتجعل
فوق أو  ةسن على قدرهذا  نّ ألو و له يخضعنّ و عطاهأمن  يشكرنّ و به يفتخرنّ و هيظهرنّ 
 استدركت من يظهره اهلل نإف ةيّ الحدّ  ظهوراتو ةنيويّ حدود الدّ في  هذا دون وأذلك 

لم تظهر  نإ و القٰيمة يومٕالى  لباقفإّن هذا  ئهابه نّ فال تضع ب خير من عندهينصب اكآتو
انية الدّ  من مناصبأحد أحدا  اءهرن على قدر عطظعطاك فلنأما  قدر استحقاق على
 من ينّ ربّ لكن ألو ذكرأن ي أستحأو درجات الخلقو القٰيمة قد شهدت يوم ينّ إف ةنيويّ الدّ 



   ٢٩شماره ه مجموعه صد جلدى، بر اساس نسخ  -حضرت نقطه اولى  من آثار  -   )٢( اسماءكتاب 

٦٨  

الملك و اهر القاهرالّظ  الحّق ك ذلتستدركون  نإ نّكم أيظهره اهلل بليوم من في البيان 
 كم لو تجعلن كّل مانّ إيعطيكم من عند اهلل فالّتي  تضعون مناصب الممتنع المقتدر ال

تذكرون و رضكمأمليك  اكم لم يعدل فكيف تفتخرون بذكريّ إ ذكره اء به األرضعلى 
م يذكركال و لم يبق لكمهذا  نّ ألو و يفتخرونو كم يتعّززونمقاعدبه في و عندالنّاس

 ٰمواتالسّ  ذكر خالقو كيفو سبيل دنياكمفي  هذاو العلم يولأمن أحدا  ذلكب
 باقذلك و شيءكّل  ستحقاقليذكره باإلمن شيء  ذكرٕاذا الّذي ما بينهما و األرضو

 ناتجعلوه هيّ ال و وامر الحّق أتضعون ال  نأ القٰيمةكم يوم أنفس فعليكم القٰيمة يومٕالى 
آياته و باهلل همو العلم أوتواذين للّ ما بينهما و األرضو تٰمواالسّ  في ماأكبر فإّن هذا 
   موقنون

  
  األّول في األّول مراتبأربع وله 

  األقصم األقصم بسم اهلل
عن  لن يقدر أن يمتنع قصامإ قصم فوق ذا أاهلل قل  األقصم األقصمٕاّال هو  ال ٕالٓهاهلل 

ما  يخلقال ما بينهما و األرض فيال و ٰمواتالسّ  ال فيأحد  قصامه منإ  مليك سلطان
 منو ٰمواتالسّ  في منله  يسجدالّذي  سبحان اما قاصما قصيماقّص كان بأمره ٕانّه اء يش

 ٰمواتالسّ  في منله يسبّح  الّذي الحمد هللو ساجدونله  كلّ  قلما بينهما و األرضفي 
 ملكالله ٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهأقانتون شهد اهلل ما بينهما قل كّل له و األرض فيمن و
 لطنةالسّ  ثمّ  الياقوتو القّوة ثمّ  الّالهوتو القدرةثّم  الجبروتو العزّ ثّم  الملكوتو
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وعدل  يزولال وملك  يموت ال وأنّه هو حيّ  ويحيي يميتثّم  يميتويحيي  اسوتالنّ و
ال في و ٰمواتالسّ  ال في من شيء يفوت عن قبضته الوفرد  يحولال وسلطان  يجورال 

له الّذي  تباركو على كّل شيء قديرا كانبأمره ٕانّه اء يشما  يخلق بينهماما  الو األرض
 في ماله الّذي  تعالىو القيّوم المهيمنٕاّال هو  ٕالٓهال ما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ  ملك

ملكوت  بيدهالّذي  سبحان العزيز المحبوبٕاّال هو  ٕالٓهال ما بينهما و األرضو الّسٰموات
الّذي  هو لى اهلل كّل يبعثونإ  نّ إ و هاروالنّ باللّيل  سكنما له و كّل يقلبونٕاليه و شيءكّل 

الّذي  هوو نّه لعزيز محبوبإ و من يدعوه يسمعالّذي  هو تعلمونأنتم  ماو خلقكم
لنصلين وٕانّا  هم بمن يظهره اهلل هم موقنونوآياته و باهلل الّذينهم يؤمنوناء يستجيب دع

لمن هبنا ووٕانّا قد  يمانهم مخلصونإ في  نّهمإ على من يظهره اهلل  ونعلى الّذينهم ليصلّ 
سم تّة مثقال إلسثّم  سم ظاهرهإلاء عن ذكره خمس مثقال من ذهب فد الوّ أسئل 
ما و األرضو ٰمواتالسّ  ملكوتفي كلّما  نفدينّ  لوٕاذ  مستغفرينذلك عن كنّا  نّاإ  باطنه

 في ماله  المحبوب نفسه العزيز ذكر اسماء فد كيف يكوننّ و ذكرهاء لم يعدل بهبينهما 
أحد  اهلل لمقدرين وال يملكبإذن  كنّا نّاإ  من ملكههذا ما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ 

اء األسم بحرفي أنتم  قل ٕان فينكّل حين متصرّ في بإذنه  اكنّ  انّ إ وبإذنه  ٕاّال  قدر قيراط
 خر لم يزلآلا ثمّ اآلزال  زلأفي األّول  هو عابدونوكّل له  اهللٕاّال  من ٕالٓهما و تسلكون

الجمال و جبروت العزّ  في الباطنثّم  الجاللو ملكوت القدسفي  اهرالّظ  ثمّ  يزالال و
 في منيسجد له  الّذي سبحان المتعال المتكبّرٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهإ و بأمرهاء يشما  يخلق

الخلق تسلكون أّول  بحرفي أنتم  ٕانو له ساجدون نّا كنّاإ  األرضفي  منو ٰمواتالسّ 
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في  اطقالنّ قل ٕاّن  ثّم عند كّل طلوعها عند كّل ظهور تشهدون مسالشّ  في رنّ ظتنفل
ا كنّ  انّ إ و ينطق فيه بالحّق الّذي و محّمد قبل يّ ينطق على علالّذي  هواهلل  رسولمحّمد 

مّمن  اهلل ينفخ اهللأمر  من روحذلك من يظهره اهلل في  ينطقالّذي  هو من عنده سامعين
على ما  عن بصائراء قل لو تكشف الغط المهيمن القيّومٕاّال هو  ٕالٓه ال نّهإ من عباده اء يش

من عند اهلل اء نبيأبه  همما ٕاذ  قبضة من يظهره اهلل فيكّل األمم يرون نبيّهم  األرض
ّن إ و يميتويحيي  الّذي هو تشكرونأفال  ذلكالذلك في  ذلكعنده  اهلل منأمر  ذلك

يؤمنون  مقاعد الّذينهمذلك ّن دون إالخلق فل أوّ  تنزلن عن بحرال و كّل يرجعون ليهإ 
له ٕانّا كنّا  اهللٕاّال  من ٕالٓهما و اهلل قائمونيدي  درجاتهم بينفي  كلّ و بمن يظهره اهلل

كّل  سئل من بعده عدد الواو ليشهدنّ ثّم  عدد الباب من سئلأّول  هبناو ا قدنّ إ ساجدون 
وكّل له  له كّل عبادوٕاّال هو  ٕالٓه ال نّ أما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ  ملكوتفي  من

 كلّ  ةقيقحجاب شمس الأمن أّول  ثمّ  من قد سئل شمس الحقيقةأّول  قل ساجدون
 يل رّب اغفر اللّهمّ  سبحانك لونل ليفّص قد فّص بما  كلّ و بذكر اهلل من عندها يذكرون

اء به لم يعدلما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ  في ّن كّل منإسبيلك ف فيقد انقضت بما 
 كنت من المعتدين ٕانّيسبحانك أنت ٕاّال  ٕالٓهال  نأ سبحانكٕاليك  ينسب ةشعر ةذرّ 
ذلك ب كنّاوٕانّا  ما بينهماو األرضو ٰمواتالسّ  فيعّما  كبرألٕاليك  ينسب الكن لمّ و

خذون أذينهم يطوبى للّ و ذكر من يظهره اهللفي  موالهمأذينهم ينفقون مفتخرين طوبى للّ 
قد ما  ذا ليحرمّن اهلل عليهم كلّ إف يوقنونال  همو ا يدركون ظهورهربّمء هؤالوء هؤال

هلل المثل و خرة هم يوقنونالّذينهم باآلو به يؤمنون على الّذينهم ليضاعفنّ و خذوا بذكرهأ
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يحيي  اهللقل  العزيز المحبوبٕاّال هو  ٕالٓهال ما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ  في األعلى
 هللو المهيمن القيّومٕاّال هو  ٕالٓهال  هارالنّ وباللّيل  سكنما له و كّل يقلبونٕاليه  نّ إ و يميتو
بيده كّل  منقل  العزيز المحبوبٕاّال هو  ٕالٓهال ما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ  في ما

 ٕالٓهال ما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ  خلقالّذي  بيد اهلل كّل يرجعون قلوٕاّن ٕاليه  شيء
 تبصرون من فالأ شيءليقسمن بين عباده مقادير كّل اهلل ٕاّن  قل القيّوم المهيمن هوٕاّال 

ذلك ك ةملالنّ  يخطر بوهمما  حّق اهلل  الباطن كّل بيد اهلل ليقسمنو اهرالّظ و خراآلو األّول
العزيز المحبوب ٕاّال هو  ٕالٓه الهار النّ وباللّيل  سكنما  هللو تبصرونأفال آياته يريكم اهلل 

 ٰمواتالسّ  بيده ملكوت منقل  كّل يبعثونويحيي وٕاّن ٕاليه  يميتثّم  يميتو يحيي قل
ويحيي  يميتثّم  يميتويحيي  اهللقل  القيّوم المهيمنٕاّال هو  ٕالٓهال ما بينهما و األرضو

 الخلقله  أال بأمرهما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ  خلقالّذي  هو كّل يبعثونوٕاّن ٕاليه 
 ٰمواتالسّ  في ىعلاأل هلل المثلو القيّوم المهيمن ٕاّال هو ٕالٓهال  من قبل ومن بعداألمر و
وٕاّن ٕاليه  يءبيده ملكوت كّل شقل  المحبوب العزيزٕاّال هو  ٕالٓهال ما بينهما و األرضو

 ذاكرونله ٕانّا كنّا  بأمرهما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ  خلقالّذي  بيد اهلل كّل يرجعون قل
قّهار هو  نّهإ بالعدل  ليقصمنّ اهلل قل ٕاّن  عالمينجبّار الهو  نّهإ بالحّق  قل اهلل ليقصمنّ 

بالحّق  ليقصمنّ اهلل قل ٕاّن  شّداد العالمين نّه هوإ بالحّق  ليقصمنّ اهلل قل ٕاّن  العالمين
اهلل قل ٕاّن  ظّهار العالمينهو  نّهإ بالحّق  ليقصمنّ ٕاّن اهلل  قل غّالب العالمينهو  نّهإ 

 جبّاربأمره ٕانّه  عنهم لينتقمنّ و بقدر خردل األرضفي  عن الّذينهم يجبرون لينتقمنّ 
 تجاوزون لينتقمنّ تأنتم  قدر ما ةئكّن هلل مالإتعتدون عن حدود البيان فال قل  شديد
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بحدود البيان به آمنوا  الّذينهمتحكمّن على ال  نأب يوم من يظهره اهلل لتراقبنّ و عنكم
بأمره كّل ّن إ و يميتو يحيياهلل قل  بأمره قائمونكّل و له حّق  ّن كّل يومئذ ملكإف

كّل ٕاليه  نّ إ و يميتويحيي  الّذي هو ساجدونله ٕانّا كنّا  اهللٕاّال  من ٕالٓهلنا  ماو ينقلبون
 في ىعلالمثل األله  أال بأمرهبينهما  ماو األرضو ٰمواتالسّ  خلقالّذي  لينقلبون فهو

  المهيمن القيّومهو  ّال إ  هلٓ إ ال ما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ 
  
  لثّاني في الثّانيا

  األقصم األقصم بسم اهلل
وحدك أنت ٕاّال  هلٓ إ  اهلل الأنت على أنّك وكّل شيء  ألشهدنّك ٕالٓهييا  اللّهمّ  سبحانك

 لكو الّالهوتو القدرةلك و الجبروتو العزّ ولك  الملكوتو الملك لكشريك لك  ال
 الجمالو العظمةك لو الجاللو العّزة لكو اسوتالنّ و لطنةالسّ  لكو الياقوتو القّوة

 العّزة لكو اإلستجاللو المهابةلك و اإلستقاللو العظمةلك و الكمالو الوجهةلك و
 مالك و اإلنقطاعو الواليةولك  اإلبتهاجو البهجةلك و اإلرتفاعو القّوة لكو اإلمتناعو

صمدا فردا أحدا  واحدا ٕالٓها خلقك لم تزل كنتو أمرك ملكوت فيتحبّنّه  أوأحببته 
 ولدا الو ةصاحب اتّخذت لنفسكما معتمدا  سلطانا مهيمنا قّدوسا دائما أبدا وماقيّ حيّا 

 بقدرتك شيءنعت فخلقت كّل ص فيما يّ ول الو خلقتفيما  شريكلك  لم يكنو
 لكو تخلقو خلقتما  على كلّ  ٕالٓهييا  تصويرا فلك الحمد رتهصوّ و قديرات قدرتهو

 يتحيو تميتثّم  تميتو يتزل تحي تصنع لمو صنعتما  على كلّ  يمحبوب كر ياالشّ 
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ال يفوت عن  فردو تحولال وسلطان  تجورال وعدل  تزولال وملك  تموتال  حيّ  نّكإ و
ٕانّك بأمرك  اءتشما  تخلق بينهماما  الو ال في األرضو ٰمواتالسّ  ال في من شيء قبضته
 يا كرالشّ  لكو الئكآبدايع  على ٕالٓهييا  فلك الحمد على كّل شيء قديراكنت 
جواهر مجد مليك و عرش قدسك مولعة ك لم تزل نفحاتئعلى لطائف نعما يمحبوب

 ةقد قصمت األفئدالّذي  أنت بالحق شيءغيرك قاصم  لم يكن من ةعّزتك مظهر
 يتحقّق  مثالهاالو اتيظهر من تلك الكينونيّ ما  صفاتثّم  األجسادو نفساألو األرواحو

 لكو اإلرتفاعو المجدلك و متناناإلو عّزةال لك ٕالٓهييا  ات فسبحانكاتيّ من تلك الذّ 
ما و سلطانا عظمكأفما األمثال و المثللك و اإلقتدارو الكبرياءلك و قتهاراإلوالغلبة 

 يعّزب من علمك عالك امتنانا لنأما و عّزك برهاناأما و منعك ارتفاعاأما و مكانا كبركأ
في  المن شيء  عجزكيال و بينهماما  الو ال في األرضو ٰمواتالسّ  ال في من شيء

مهلك و ارينمقصم الجبّ و المينقد كنت جبيرا للّظ  دونهماما و الخلقو ملكوت األمر
العالمين قد  محبوبيا  من يحتجب من طلعتك ينفمو ب المستكبرينمعذّ و المعتدين

عت ترفّ و بعظمتك فوق كّل الموجودات متتعّظ و تعّززت بعّزتك فوق كّل الممكنات
بسلطنتك  طتتسلّ و اترت بقدرتك فوق كّل الكينونيّ تقدّ و ئناتالكا برفعتك فوق كلّ 

 الّذّرات تك فوق كلّ بظّهاريّ  رتتظهّ و ٰمواتالسّ و األرضملكوت في  فوق كّل من
 عندك ةعادل كتاريّ جبّ أسماء  شارات لم تزلواإل تك فوق كّل المثلاريّ رت بقهّ تقهّ و
جبّار  نّكإ ٕاذ  ك من عدلكلن تقمص جبّارا فذإ ملكوتك في  ةفاضل منانيّتكاء سمأو

 يجور فيهال  يزل عدل مل حكمكاء قاهر القهرأنت فإنّك ارا كفّ  ن تهلكنّ إ واء الجبر
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ن إ و من فضلكفإّن ذلك  نارا بنورك ن تبدلنّ إ و مثل فيه يزال عدل الال  قضائكو
امتنانك و لك من جودكفذ فيالنّ  في دخلتهأبعد ما  ثباتكإ  ظلّ في  حداأ تدخلنّ 
ن إ و دقاب بالّص الوهّ و اد بالحّق الجوّ أنت فإنّك بحر فضلك في  شيء كلّ  تدخلنّ 
سبحانك  قّهارا بالحّق فسبحانكو بالعدل كنت جبّارافإنّك بحر عدلك في  تدخلنّ 

ملكوت في  تك مرتفعة على كّل منابيّ وهّ و الممكنات اديّتك مهيمنة على كلّ جوّ 
لكن احتجب و بحر زمنكي ف همن تدخلنّ أكّل خلقك ب قد دعوت ٰمواتالسّ و األرض

 قمقام عّز امتنانك فلتبعثنّ و فضلك طمطام يمّ في  همأنفس يدخلونال  من خلقك حيث
 األرضو ٰمواتالسّ  ملكوتفي  تكهم مظاهر جبّاريّ لتجعلنّ و ةقدرو ةقوّ  يولأ عبادا اللّهمّ 

حّق  في البيان نبملتلطفّن  دونهماما و الخلقو في ملكوت األمر تكقّهاريّ و ما بينهماو
  على كّل شيء قديرإانّك كنت  قهركو من لم يكن فيه بجبرك لتدخلنّ و لطفك

  
  الثّالث في الثّالث

  األقصم األقصم بسم اهلل
زليّته أبارتفاع  استرفعو ته فوق كّل الممكناتقد استعلى بعلّو كينونيّ الّذي  الحمد هلل

 األرضملكوت في  سلطنته فوق من استمنع باستمناع جبروتو فوق كّل الموجودات
كّل و فأستشهدهالممكنات ته فوق كّل يّ رامليك عّز جبّ  اراستقهر باستقهو ٰمواتالسّ و

 ئه بعد البعد لم يزلابقواآلزال  زلأفي  وجوده قبل القبلٕاّال هو  ال ٕالٓه نّهأخلقه على 
 وة العزّ ذرفي  دالواحدالمتفرّ و الجمالو القدسبحبوحة  فيالمتفّرد  يزال فهو الواحدال و
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 كينونيّةو ةقريب كافوريّةو ةلطيف ساذجيّةو ةة رفيعتيّ وذا كينونيّة منيعة اصطفى دالجالل قو
 ياتهاآقد ظهر عنها  ذاإمثال ذاتها فهويّتها في وألقى  ى لها بها بنفسهاتجلّ ثّم  ةزليّ أ
 ظهر منهابما  الكتابفي أّم  ينسبما و رادتهاإ و ظهوراتهاو زاتهابروو تجلّياتهاو صفاتهاو

قد ملئت فإذا  ةحديّ بحر األفي  دخلهاأثّم  ةليّ وّ أاء مراي اتالكينونيّ ذلك ل اصطفىثّم 
 ةكلمو بع عبد من عندهالسّ  ّن ذات حروفإ وٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهأعلى  رضأواء بها كّل سم
 عليهاو فيهابما  اهلل شجرة البيانأظهر  اهلل بها قدآيات  هذا على ةالحجّ ٕانّما و من لدنه

عالما عّالما  كان نّهإ و قديراقّدارا قادرا كان  نّهإ بالحّق  القٰيمة نفسه يومآية  هر اهللبها يظو
  عليما

  
  الّرابع في الّرابع

  األقصم األقصم بسم اهلل
 األّول حدالواعلى من اهلل اء البهٕانّما و األقصم األقصمٕاّال هو  ٕالٓهالحمد هلل الّذي ال 

 ه لم يزلنّ أبّن اهلل شهدأبعد فو الواحد األّولٕاّال  هيرى فيال  من يشابه ذاك الواحد حيثو
 سبيل كّل ظهورفي  ن تكسبأاك يّ إ و اكيّ إف شيء كلّ  قادرا علىو بكّل شيء عالماكان 
اء سمأ مظاهرو كينقلبنّ  ةاميّ العّص أسماء  ن اكتسبت دونه فطالعإف راد اهللأ قدما ٕاّال 

 جلّ و ه عزّ نّ إخوفا عظيما ف سماإلذلك حّقك خف عن اهلل بفي  العدل ليجرينّ  ةالجبّاريّ 
 عنه سبيل مظهر نفسه لينتقمنّ في أحد  ن يكسبة إ جبّار الجبابرو ةام الجبابرقّص كان 
 تهسالطيّ و تهاديّ شدّ و تهريّ اوقدّ  تهظّهاريّ و فردانيّتهو سلطنتهو تهقّهاريّ و تهجبّاريّ وقدرته و بقّوته



   ٢٩شماره ه مجموعه صد جلدى، بر اساس نسخ  -حضرت نقطه اولى  من آثار  -   )٢( اسماءكتاب 

٧٦  

ص من يتقمّ و من يظهره اهلل سم يسرّ اهذا فات الّص و عليه من األسماءهو و تهمالكيّ و
 ه جبّار بغير حّق نّ إقاصمه ف قد حزنه فيكوننّ أحدا  شهدت يوم ظهورهأ ذإ  القميصذلك 
بعدها  في فيالنّ  ّن يوم ظهور الحّق مطالعإعمل فاو مفتاح العلمهذا  خذ منأثّم است
 ليجبرنّ و ةفييالنّ  ءدّال أباهلل عن  طوبى لمن يقصمنّ  ةقربها ثابتفي اإلثبات  مشارقو فانية
مطالع في اء قّهارالقهرواء جبّار الجبرباهلل  صمنّ تليقوة انيالدّ  األدّالء ذلكعلى باهلل 
 القميص يوم ظهورههذا  قتمصكلعمرك تو المرتفعة ةالممتنع ةالمتعالي مشارقو ةثباتيّ اإل
جبّار الو الممتنع اهرالّظ  اك اهللّص و ما هذابه  ن يعملإ عّز عنده من كّل علمك أل

  العظيم يالقّهار المتعالو فيعالرّ  المتكبّر
  

  األّول في األّول وله أربع مراتب
  األسلم األسلم بسم اهلل

عن  لن يقدر أن يمتنع سلم فوق كّل ذا سالمأاهلل قل  األسلم األسلمٕاّال هو  ال ٕالٓهاهلل 
كان  نّهإ ال ما بينهما و ال في األرضو ٰمواتالسّ من أحد ال في سالمه إ  مليك سلطان

ما بينهما و األرضفي  منو ٰمواتالسّ  في منله  يسجد الّذي ما سالما سليما سبحانسّال 
ما و األرض في منو ٰمواتالسّ  في منله يسبّح  الّذي الحمد هللو له ساجدون كلّ قل 

 العزّ ثّم  له الملك الملكوت هوٕاّال  ٕالٓهال  نّهأد اهلل عابدون شهبينهما قل كّل له 
 يميتويحيي  اسوتالنّ و لطنةالسّ  ثمّ  الياقوتو القّوة الّالهوت ثمّ و القدرةّم ث الجبروتو

ال  سلطانو يجورال وعدل  يزولال  مليكو يموتال  وأنّه هو حيّ  يحييو يميتثّم 
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ال ما بينهما و ال في األرضو ٰمواتالسّ  في المن شيء  يفوت عن قبضتهال وفرد  يحول
 ٰمواتالسّ  ملكله الّذي  تباركو كّل شيء قديراعلى  كانبأمره ٕانّه اء يشما  يخلق

 ٰمواتالسّ  ملكله الّذي  تعالىو العزيز المحبوب هوٕاّال  ٕالٓهال ما بينهما و األرضو
ٕاّال هو  ٕالٓهال  هارالنّ وباللّيل  سكنما له و القيّوم المهيمنهو  ّال إ  ٕالٓهال ما بينهما و األرضو

 تنصرونأنتم  ما حيناهلل سبحان و حونتسبّ تم أن ما حيناهلل سبحان  قل القيّوم المهيمن
 ما حيناهلل سبحان و تكتبونأنتم  ما حين اهللسبحان و تحملونأنتم  ما حيناهلل سبحان و

 تتفّكرونأنتم  ما حيناهلل سبحان و تحفظونأنتم  ما حيناهلل  سبحانو نؤتقرأنتم 
اهلل ذي سبحان و تالجبروو العزّ اهلل ذي سبحان والملكوت و الملك اهلل ذيسبحان و

 اسوتالنّ و لطنةالسّ  اهلل ذيسبحان و الياقوتو القّوة ذياهلل  سبحانو الّالهوتو القدرة
اهلل ذي سبحان و الجمالو لعةالّط  اهلل ذيسبحان و الجاللو العّزة اهلل ذيسبحان و

 األمثالو المثلاهلل ذي سبحان و الفعالو القّوة ذي اهللسبحان و الكمالو الوجهة
 اهلل ذيسبحان و الفضالو حمةالرّ  اهلل ذيسبحان و اإلجاللو المواقعاهلل ذي  سبحانو

اء الكبرياهلل ذي سبحان و اإلستقاللو العظمةاهلل ذي سبحان و العدالو طوةالسّ 
سبحان و اإلرتفاعو القّوة اهلل ذيسبحان و اإلمتناعو العّزةاهلل ذي سبحان و اإلستجاللو

 العّزةاهلل ذي سبحان و رتتاجاإلو الواليةاهلل ذي ان سبحو اإلبتهاجو البهجةاهلل ذي 
اهلل سبحان و نتصاراإلو صرالنّ  اهلل ذيسبحان و قتهاراإلوالغلبة  اهلل ذيسبحان و اإلقتدارو

 نتواراإلو ورالنّ  ذي سبحان اهللو اإلجتبارو المغفرةاهلل ذي سبحان و قتهاراإلو ذي القهر
 األرضو ٰمواتالسّ  ملكوتفي اء الكبريو العّزة هللو غتفاراإلوغفرة ذي الم اهلل ناسبحو
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 الّسٰموات ملكوتفي  اإلرتفاعو القّوة هللو القيّوم هيمنالمٕاّال هو  ال ٕالٓه ما بينهماو
 ملكوتفي  اإلمتناعو العّزة هللو المتكبّر المتعالٕاّال هو  ٕالٓهال ما بينهما و األرضو

في  اإلقتدارو طنةلالسّ  هللو هو المهيمن القّهارٕاّال  هلٓ إ  الما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ 
 في قتهاراإلو ةهلل الغلبو وارالنّ  الواحدٕاّال هو  ٕالٓهال ما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ  ملكوت
قل اهلل خالق كّل  ّهارالّظ  الواحدٕاّال هو  ٕالٓهال ما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ  ملكوت
كّل  ياهلل يحيقل  كّل يبعثونٕاليه  نّ إ و شيءزق كّل اهلل راقل  كّل يرجعونوٕاّن ٕاليه  شيء
القاهر هو  قل كّل يبعثونوٕاّن ٕاليه  شيءقل اهلل مميت كّل  كّل ينقلبونوٕاّن ٕاليه  شيء
 سبحانك القيّوم المهيمنهو و اهر فوق عبادهالّظ  هو قل العزيز المحبوبهو و خلقه فوق

عندك على اسمك وح من اللّ ذلك  في لتقد نزّ الّتي  اءاألسم رواح تلكأفانزل  اللّهمّ 
 على كّل شيء قديرإانّك كنت  بين الحّق من عندك لينصرنّ  الوحيد يالواحد المتعال

أنت  نّكإ لك  ادجّ سمن يظهره اهلل  يّ بين يد ضرنّ حفيه فلتنزل ما  كلّ  اللّهمّ  لتحفظنّ و
نات بيّ ات آي لت البيان بالحّق فيهقد نزّ أنت  نّكإ  اللّهمّ  سبحانك األقدريندر قأ

نّك إ موهبتك و يستحفظون كلماتك بدايع فضلكالّذين  على اللّهمّ  لنّ فلتنزّ  للعالمين
 تحفظ كريما اداكنت جوّ وٕانّك  من قبل ومن بعداألمر و الخلقلك  ابا عظيماهّ و كنت

 ارا نصيرانّص ٕانّك كنت  مركأب ءاتنصر من تشو حفيظاحّفاظا  ٕانّك كنتبأمرك  اءتشما 
 الّذين اهلل ينصرقل  العظيم يّ العلٕاّال هو  ال ٕالٓه ما بينهماو األرضو ٰمواتسّ ال في هلل ماو

 كمثلفي الكتاب اآليات  مثل تلكقل ٕاّن  لونهم يتوكّ ربّ لى هم عوآياته و باهللآمنوا 
 حياهنّ أو ماتهنّ أو رزقهنّ و قد خلقهنّ الّذي  على اهلل نّ فيكم تلك يستدلّ  تكمأفئدآيات 
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وتو أالّذين  لينهينّ ٕاّن اهلل  قل اهلل ينقلبونٕالى  كلّ قل  ذلكمثل  نّ يستدلّ  هنّ و رفعهنّ أو
 تكتبونأحد  ٕالىأنتم وأحد  منٕاليكم  يكتب نإ  يديكمأالقرطاس ب تحرقنّ ال  نأالبيان 
ربّكم  تتغيّرون فباهللأنتم  ٕانو تعتدون حدود اهللال  نأاهلل  فلتتّقن من حدود اهللهذا 

في  ركمشيئا من تغيّ  تظهرنّ ال و باهلل ربّكم تسترحمونبون فتتغّض أنتم  ٕانو تسكنون
يسبّح  يّ العل ٰمواتالسّ  في اسم ملكهذا  نّ إ و من عنده ر هذاقد قدّ فإّن اهلل  القرطاس

ى األفق األعلفي  الملكذلك  بعد حين فال تحزننّ و قبل حينو حين بحمد ربّه كلّ 
 أحدا ن يكتبإ و تعلمونال أنتم و معنكذلك اهلل ب لينتقمنّ و نحمٰ الرّ  اهلل ربّكم ليدعونّ 
 ذكر حّق عند نفسهأحد  من ربّما يقصد تسئلونأنتم فيه فما  لم تدركنّ  نإ كتاب ٕاليكم 

ما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ  ملكله الّذي  باهلل فلتسكنن رونلتتغيّ ثّم  تعلمونال أنتم و
ّال بعّز من إ  ليهإ تابه فال تنظرن كالمؤمن في  عزّ قل ٕاّن  القيّوم المهيمنهو  ّال إ  ٕالٓهال  هنّ إف

ّن فيكم من إمقتدرون ف عليهأنتم  ما حسنألتجيبوه بو ذلكبمثل ٕاّال  هؤتقرال و عندكم
ال  نأكم أنفس هذا من حدود اهلل فلتراقبن تحزنونال ٕايّاه أنتم  لعلّكم يظهره اهلل

قل ٕاّن  نتعلمون ستندموال  من حيثأنتم  ٕاذا نفسبه  فيحزننّ  تتجاوزون حدود اهلل
 كانبأمره ٕانّه لى األوو خرةاآل ةه اهلل فضل حيوٰ تينّ ؤسبيل اهلل ليفي  ذلكى أقد ر الّذي

في  ليكوننّ ثّم  اهلل ربّه ليستغفرنّ  غير علمبهذا  من اكتسب ليعلمنّ و فاضال فضيالفّضاال 
فال  شيءكّل في  كم عند اهلل سكينتكمأفعال رفعأ نّ إ قل  يننكّ تسدين اهلل من الم

بما  يستحلمو يسكن فؤادهثّم  سبيل اهللفي  من يغضبو تحلمونأنتم و ّال إ أبدا  بنّ تغض
 األولىو خرةاآل ةالحيوٰ  في وابيؤتيهم اهلل ضعف الثّ الّذين  أولئكنفسه به  يرضى
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هذا و بالحّق هذا  حزن من قد كسب فاحزن من يشهد ا لنرفعنّ نّ إ قل  هم الفائزون أولئكو
 دنياكمو سبيل دينكمفي أجمعون كلّكم أنتم  البيان يولأيا أن  كتاب اهلل فيبغير علم 

ما ٕاذ  تعلمونال أنتم و اهللٕالى  ذلكيرجع و نفسبه  يحزنلئّال  الحّق تسلكونواء الحيب
ما  ذلكون هم على اهلل ربّكم مستدلّ و عليه ءدّال أالّذينهم و من يظهره اهللٕالى  يرجع
 خير لكم عند اهللهو  ربّما تبتلون بمنأنتم  مكنّ إكم فأنفس قبن حدودفلترااهلل ٕالى  يرجع
تعلمون ال أنتم و عمالكمأعند اهلل لتسئلون يحبط ذلك بأنتم و بدون عين عزّ ٕاليه  تنظرون

 ن يدخل كلّ أ اهلل يريدو ليه لترجعونإ  اهلل ثمّ ٕالى  لتتوبنّ و يستغفرونٕايّاه ثّم  فلتستغفرّن اهلل
هن نّ أات كحوريّ فيها  لكم نذوهم يتلذّ نفسأ اشتهتما  كلّ  رضوان من عنده هنالكفي 

يزيد اهلل وكم أنفس اشتهتما فيها  هن قطع ياقوت لكمنّ أولدان كفيها  لكم لؤلؤ مكنون
 البيان فال تجعلن يولأ ياقل ٕاّن  القيّوم المهيمنٕاّال هو  ٕالٓهال  ٕانّهمنكم اء من يش على
بدون عين  القٰيمة يومٕاليكم  اهلل لينظرنّ  يتجاوزون عن حدود اهللالّذين  كم منأنفس
من يظهره  ضوان لينظرنّ الرّ أصحاب  فيٕاّال  كمأنفس تجعلنّ  الو تعلمونال أنتم و حّب 
 نعرف لناظرين القٰيمة يومٕانّا كنّا  قل عند اهلل تشكرونأنتم و حّب  بعينٕاليكم  اهلل

بآيات  همالّذينو ضوانالرّ أصحاب  يوقنون نعرفال  اهللبآيات  الّذينهمو ارالنّ أصحاب 
ثّم  ن تستمعونأتحبّون فال أ ياتهآ قد خلق خير كّل قلب حّب اهلل قل ٕاّن  اهلل يؤمنون

هل  ؟؟من يظهره اهلل  كّل نفس حّب في  قد خلق اهللقل ٕاّن  ونلتقرّ ثّم  ليهاإ لتنظرون 
ربّكم  ذكركم اهللقل ٕاّن  اهلل يتعّززون كّل بحّب اهلل سبحان  قل ربّه اهلل يحّب ال أحد  من
 لكنّكم حينو على اهللاء تذكرون سو ال وأتذكرون اهلل  لوٕاّال و تشكرونأفال  كمنفسّز ألع
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 عند اهللأنتم  كمنّ إ ٕاّال و لعلم لمكرمونا ولوأثّم عندالّذينهم  تذكرون بهذا عند اهللما 
 نزلت من عنده الّتي ياتآليعّززن اهلل قل ٕاّن  كنتم لمكرمينما  العلم أوتواالّذين  عندو

قل  ونكّل بها ينقطقل  قديرا نّه قّدارإ من عباده اء من يش ها علىليسلطنّ ثّم  ليرفعهاثّم 
 اهلل يسجدون يديّ  قل كّل بها بين اهلل يحضرون يديّ  كّل بها بينقل  كّل بها يجذبون

هو و اهر فوق عبادهالّظ و فوق خلقه القاهرهو  قل حوناهلل ليسبّ يدي  كّل بها بينقل 
اهلل قل القيّوم  المهيمنٕاّال هو  ٕالٓهال بأمره ٕانّه اء من يش اهلل ينصر قلالقيّوم  المهيمن

من أحد ال في علمه  عن مليك سلطان لن يقدر أن يمتنع علمي علم فوق كّل ذأ
 عالما عليماعّالما  كانبأمره ٕانّه اء يشما  يخلقال ما بينهما و ال في األرضو ٰمواتالسّ 

من أحد ال في  قدرته عن مليك سلطان در أن يمتنعلن يق قدرذي  قدر فوق كلّ أقل اهلل 
أنتم  نّ ليحبّ اهلل قل ٕاّن  قديرا قّدارا قادراكان  نّهإ ال ما بينهما و ال في األرضو ٰمواتالسّ 

منون آيظهر من عندهم ما و الّذينهم كّل عن لسانهم إلسالما أوتواالّذين قل ٕاّن  تسلمون
 سبيل اهللفي  مون على الّذينهم يحبّونيسلّ و اهللّال إ  يريدونال  البيان أوتوا الّذينهم أولئك

 لعلّكم البيان في هذا يسمعون بالحّق يجيبون كيف هم يحبّون فال تتركنّ ما  هم حينو
هذا من فضل اهلل على  من عند اهلل تجابونثّم  مون على من يظهره اهلللتسلّ ذلك ب

ال  الم عبادالسّ  ةجنّ في  نّ إ قل  وناهلل متواضعأيّام  في الّذينهمو لملسّ ا والوأالّذينهم 
ربّهم  هم هللو ينزل من عند اهللما  بعونلعاملون يتّ  هارالنّ وباللّيل  له همو اهللٕاّال  يريدون
هذا  مونتسلّ أنتم  ما لم حينالسّ  األعلى يذكر باسم المأل في ّن هلل عبداإ قل  صابرون

 لمالسّ  الواحد هوٕاّال  ٕالٓهال  نّهأى كم علمن عنده ليجيبنّ ثّم  من عند اهلل ليشهدن عليكم
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تلك في  قل قد خلق اهلل المهيمن المتعالٕاّال هو  ٕالٓهال  هارالنّ وباللّيل  سكنما  هللو
لم يكن لها من  ةبطيّ  آالء ةتلك الجنّ  في قد خلق اهللقل  تشكرونأفال  ةبطيّ  آالء ةالجنّ 
هّن لؤلؤ نّ أات كحوريّ فيها  اهللقل قد خلق  سونبحمده لتقدّ ثّم  حون اهللتسبّ أفال  عدل

في قل ٕاّن  القيّوم نا المهيمنإٔاّال  ٕالٓهال  نّهأ نهارهنّ ثّم  ليلهنّ  في مكنون يذكر شعراتهن
له  همو هارالنّ وباللّيل  ربّهم حون بحمدهم قطع ياقوت يسبّ نّ أولدان كة تلك الجنّ 
 فياهلل  قد خلققل  وسدّ المهيمن القٕاّال هو  ٕالٓهال  همربّ  يذكرون اهلل من عند ساجدون

شأن  كم علىأنفس اشتهتما  من بدايعفيها  من حرير بيض مصفوف يضع ةتلك الجنّ 
 دخلنا دارأقد الّذي  الحمد هلل قلو عونضوان تترفّ الرّ  في بهاأنتم  ره اهلل عن المثلقد طهّ 

قل و شاكرين له كونننلو نحمٰ الرّ  ناربّ  حّن بحمدلنسبّ  قانتونله ٕانّا كنّا  لم من عندهالسّ 
 قلو العظيم يّ العلٕاّال هو  ٕالٓهال ما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ  له ملك الّذيالحمد هلل 

   الكبير يّ العلٕاّال هو  ٕالٓهالحمد هلل الّذي ال 
  

  األّول في األّول وله أربع مراتب
  حفظحفظ األاأل بسم اهلل

لن يقدر أن  حفاظإ ذي  حفظ فوق كلّ أاهلل قل  حفظحفظ األاألٕاّال هو  ال ٕالٓهاهلل 
ال ما بينهما و ال في األرضو ٰمواتالسّ من أحد ال في حفاظه إ  عن مليك سلطان يمتنع
 في منيسجد له  الّذي سبحان حفيظا حافظاحّفاظا  كانبأمره ٕانّه اء يشما  يخلق

 منله يسبّح  الّذي الحمد هللو ساجدونقل كّل له  بينهماما و األرضفي  منو ٰمواتالسّ 
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له ٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهأقانتون شهد اهلل ما بينهما قل كّل له و األرضفي  منو ٰمواتسّ ال في
 ثمّ  الياقوتو القّوة ثمّ  الّالهوتو القدرةثّم  الجبروتو العزّ ثّم  الملكوتوالملك 

 يزولال وملك  يموت ال وأنّه هو حيّ  ويحيي يميتثّم  يميتويحيي  اسوتالنّ و لطنةالسّ 
 ٰمواتالسّ  ال في من شيء عن قبضته يفوتال وفرد  يحولال طان وسل يجورال وعدل 

 تباركو على كّل شيء قديرا كانبأمره ٕانّه اء يش ما يخلقال ما بينهما و ال في األرضو
الّذي  تعالىو العزيز المحبوبٕاّال هو  ٕالٓهال ما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ  ملكله الّذي 

 ليحفظنّ اهلل  نّ إ قل القيّوم  المهيمنٕاّال هو  ٕالٓهال ما ما بينهو األرضو ٰمواتالسّ  في ماله 
 حافظا حفيظاحّفاظا  كان نّهإ بينهما  ماو األرضو ٰمواتالسّ  ةمن عباده بمالئكاء من يش

أفال  ينصركميقدر أن  من غير اهللقل  فال تشكرونأ يحفظكميقدر أن  ير اهللغمن قل 
من  يرفعاهلل  ارا ناصرا نصيرا قلنّص كان بأمره ٕانّه اء من يش ينصرٕاّن اهلل  قل تشكرون

الّذي أّول  من يرّب قد حفظتن اللّهمّ  حافظا حفيظا سبحانكحّفاظا  كانبأمره ٕانّه اء يش
لك  اللّهمّ  سبحانك حفيظا يّ علٕانّك كنت  بحفظكله آخر  ال الّذيآخر  ٕالى لهأّول  ال

ي قد حفظتنبما  مدالحلك  رّب  اللّهمّ  سبحانك مجدا عظيما يبما قد حفظتن المجد
حّق اء كبريا ذ نّك كنتإ  يقد حفظتنبما اء الكبريلك  اللّهمّ  سبحانك احمدا عليّ 

 من خلفكمو يديكمأية األولى عن بين آ تصبحون فلتقرونّ أو  تمسونما  حينقل  عظيما
 يمن كّل شطر ينتهو قدامكمأمن تحت و شمائلكمو عن يمينكمو من فوق رؤسكمو

 اميّ أو محّمد قبل يّ حروف علواإلثبات  أدّالء عدد ةكامل ةتلك سبع ذاإفٕاليكم 
 خير تدركون كلّ  اهللبأمر أنتم  نجوم قدسكمو بحور عّزكمو مراتب بدعكمو سبوعكمأ
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اهلل سّر  فيٕانّا كنّا  قل حرز اهلل لمحفوظينفي ٕانّا كنّا  قل لمحفوظينباهلل  ا كلّ نّ إ قل 
 قل عّز اهلل لمحفوظينفي  كنّا نّاإ  قل حصن اهلل لمحفوظينفي ٕانّا كنّا  قل لمحفوظين

في ٕانّا كنّا  قل اهلل لمحفوظينرحمة  في اكنّ  انّ إ قل  جالل اهلل لمحفوظينفي ٕانّا كنّا 
اهلل عظمة  فيٕانّا كنّا  قل اهلل لمحفوظيناء غنفي  كنّا نّاإ  سلطنه اهلل لمحفوظين قل

ٕانّا  قل اهلل لمحفوظينآيات  فيا ٕانّا كنّ  قل نور اهلل لمحفوظينفي ٕانّا كنّا  قل لمحفوظين
 جمالفي ٕانّا كنّا  قل اهلل لمحفوظيناء رضفي ٕانّا كنّا  قل اهلل لمحفوظين ملكفي كنّا 

 عن شمائلناو يمانناأعن و من خلفناو يديناأليحفظنا من بين اهلل قل ٕاّن  اهلل لمحفوظين
ما و األرضو ٰمواتسّ البمالئكة ٕالينا  يمن كّل شطر ينتمو رجلناأ تحتو من فوق رؤسناو

شيء  على كلّ كان  نّهإ  من فضل اهلل عليناذلك  قديراشيء  على كلّ كان  نّهإ بينهما 
أفال  جسادكم غير اهللأو كمأنفسو رواحكمأتكم وأفئدآيات  من يحفظقل  حفيظا
العلم من  أوتوالّذين  غيرفي الكتاب  لت من عند اهللنزّ ما  مقادير من يحفظقل  تبصرون
 البياننقطة  ما نزل من عند كلّ  ليحفظنّ اهلل قل ٕاّن  اهلل لموقنونبأمر  همو عند اهلل

 حفيظاعلى كّل شيء  كان نّهإ نقطة  كان قدر لوو ما بينهماو األرضو ٰمواتالسّ بمالئكة 
أنتم  بما ثار اهللآلتحفظن و هذا منأكبر  ذلكقل  من يظهره اهلل نزل على ماذلك مثل و

أنتم  جر كيفالشّ  وراقأفي  تحفظ على من قبل كتاب اهللقل لو لم يس عليه مقتدرون
 للعالمين رزقفإّن هذا  في البيان نزلما  ومئذ تقرؤن فلتحفظن كلّ ة يبالمذهّ  لواحأفي 
من حسبي  قل اهلل عليه مقتدرونأنتم  ما نزل من عند اهلل على حّق ما  كلّ  تحفظنّ ثّم 

 ىفكو نصيراو ناصراباهلل  ىفك فيظاحو حافظاباهلل  ىفكو بأمره ليحفظنّ  قبل ومن بعد
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 أوتواالّذين  أيّها يا حكيماو حاكماباهلل وكفى  عليماو عالماباهلل  ىفكو ظهيراو ظاهراباهلل 
 حفظا شدّ عينكم بل ألأحفظا من  شدّ أالبيان نقطة  نزل من عندما  كلّ  لعلم فلتحفظنّ ا

باهلل  كلّ  انّ إ بلى  قل تستحفظونأفال  اهللبآيات  ها يثبتنّ إتكم فأفئدآيات  من
ٕانّك كنت  علّو عّزك في القٰيمةه يوم من يظهرنّ  رّب فلتحفظنّ  اللّهمّ  سبحانك لمحافظون

 حرز عظمتكفي  القٰيمة يومتظهرنّه  من رّب فلتحفظنّ  اللّهمّ  سبحانك ذا حفظا جميال
 في القٰيمة يومتظهرنّه  من رّب فلتحفظنّ  اللّهمّ  سبحانك ذا حفظا جميالٕانّك كنت 

ه تظهرنّ  من رّب فلتحفظنّ  اللّهمّ  سبحانك ذا حفظا عظيمإانّك كنت  تكميّ قيّوارتفاع 
 رّب فلتحفظنّ  اللّهمّ  سبحانك ذا حفظا جميالٕانّك كنت  ابتهاج طلعتكفي  القٰيمة يوم
 اللّهمّ  سبحانك ذا حفظا جميالٕانّك كنت  سلطنتك اقتدارفي  القٰيمة يومتظهرنّه  من

   ذا حفظا جميالٕانّك كنت  عّزك ةذروفي  القٰيمة يومرنّه تظه من رّب فلتحفظنّ 
  

  الثّاني في الثّاني
  حفظظ األحفاأل بسم اهلل
وحدك  نتإٔاّال  هلٓ إ ال  اهللأنت على أنّك وكّل شيء  ألشهدنّك ٕالٓهييا  اللّهمّ  سبحانك

 لكو الّالهوتو القدرةلك و الجبروتو العّزةولك  الملكوتو الملك لكشريك لك  ال
 لكو الكمالو العظمةلك و الجمالو الوجهةلك و الجاللو العّزة لكو الياقوتو ّوةالق
 اإلجاللو المواقعلك و األمثالو المثللك و العدالو طوةالسّ  لكو الفضالو حمةالرّ 
 القّوة لكو اإلمتناعو العّزةلك و اإلستجاللواء الكبريلك و اإلستقاللو العظمةلك و
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 خلقك منو أمرك ملكوتفي تحبّنّه  أوأحببته  ما لكواء عمالنّ والء آلا لكو اإلرتفاعو
 ما اإلعتزازو العزّ و نتواراإلوور النّ و اإلظتهارو هرالّظ و نتصاراإلو صرالنّ و اإلقتدارولطنة السّ 

 كمنّ و لطفكو موهبتكو فضلكو خلقك من جودكو مركأملكوت في تحبّنّه  أوأحببته 
مثالك فلك أو أسمائك عليه منأنت  ماو امتنانكو ارتفاعكو حسانكإ و كعلوّ و كرمكو

ك سويٰ ال  مجدك لعلوّ  يينبغما  كر علىالشّ  لكو دونك ه التستحقّ أنت  بما الحمد
له آخر  الالّذي آخر  ٕالى لهأّول  الالّذي أّول  من يّ ٕال ينسبما و يقد حفظتن على ما

 عظمتكو قدرتكو عّزتكو سلطنتكو نصركو تكحمايّ و حفظكو حراستكو بكالئتك
 رضائكو عالئكو ضيائكو تكمحبوبيّ وأزليّتك و ديموميّتكو رفعتكو تكوميّ يّ قو
 لم يضع هخلقك من كنت حافظوأمرك  ملكوتفي  عليهأنت  ماو بهائكو أسمائكو
من و يضعفال  من كنت ظهرهو كنت معّزه لم يذل منو من كنت ناصره لم يخذلو

 فلك الحمد دونكأحد  ٕالى رينظال  كنت مرفعهما و كلى ركن سويٰ إ  ال يسند تهكنت قوّ 
 مشارق حمايتكو مطالع حراسكو مواقع كالئتكو على بدايع حفظك ٕالٓهييا 
سلطانا مهيمنا  قيّومافردا حيّا  مداص حداأواحدا  ٕالٓها ظهورات نظرتك لم تزل كنتو

 اتّخذت لنفسكما  مقتدرا مستلطامتعاليا  مرتفعاممتنعا  متعاليا معتمداقّدوسا دائما أبدا 
تحيي  فيما صنعت لم تزلّي لو الو خلقتفيما  شريكلك  لم يكنو ولدا الو ةبحاص
حيث و شئتثّم و شئت ىنّ أو كيف شئت شيءتحفظ كّل و يتحيو تميتثّم  تميتو
في  ن يحتجب عن علّو ذكركأيريد و في البيان يدخل نفسهال   منّال إ  شئت ىنّ أو تئش

تعّززت لم و لت سبحانكتجلّ و سبحانك ستتقدّ و سبحانك تعاليتو سبحانك الفرقان
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ال وعدل  تزولال وملك  تموت الحّي  أنتنّك أو يتحيو تميتثّم  تميتوتحيي  تزل
ال في و ٰمواتالسّ  ال في من شيء ال تفوت عن قبضتك فردو يحولال وسلطان  تجور

   على كّل شيء قديرإانّك كنت بأمرك  اءيشما  ما بينهما يخلق الو األرض
  

  لثالثّالث في الثّا
  حفظظ األحفاأل بسم اهلل

 استرفع بارتفاعه فوق كلّ و فوق كّل الممكناتبعلّوه  ىقد استعلالّذي  الحمد هلل
 الّذّرات فوق كلّ  استنصر بانتصارهو استمنع بامتناعه فوق كّل الكائناتو الموجودات

ئه اباسترض ىاسترضو ٰمواتالسّ و األرضملكوت في  فوق كّل من باقتداره استقدرو
ملكوت في  ئه فوق كّل مناببه ىاستبهواإلشارات و ملكوت المثلفي  ّل منفوق ك

ثّم  اظالواحد الحفّ ٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهأكّل خلقه على و فأستشهده تالالالدّ و كرالذّ 
 علمه مخزنو مكمن غيبهو هبع حافظ سرّ السّ  ّن ذات حروفأكّل خلقه على و استشهده

 نّ إ وٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهأرضه على أو اهلل سمائه مألأقد به  مصابيح هدايتهو مفتاح حكمتهو
 ساذج أّولو د قد جردمجرّ أّول و جوهر قد جهر ّولأو قد طرزأّول و ز قد طرزاطرأّول  هذا
اهلل  دقد جدّ به أظهر  مظهر قدأّول و طلعأمطلع قد أّول وأشرق  قد مشرقأّول و جذقد س
 الخلقو ملكوت األمرسّر  في بغيّ ما به  ظهر اهللأو ما بينهماو األرضو ٰمواتالسّ  خلق

في  رفعهأما وأدّالئه  عندو عّزه عند اهللأما وآياته واهلل أمر  حفظه علىأما  دونهماما و
 ئه فللّه الحمد على كمال حفظهاعند شهدثّم  الخلقو ملكوت األمر في الكتاب
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 امدينفوق حمد الح سا متالمعا يفوقا المعا متقدّ اعتدال صنعه حمدا شعشانيو
له  قرينال و كتابهله في  كفوال و علمهله في  مثلال  العالمين حمداء على عال ييستعلو

 ه اهللخلقه حمدا يحبّ وأمره  ملكوتله في  مثلال و سمائهله في  شبهال وأرضه  في
  القيّوم  المهيمنٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهإ بارئه اء عطو يرضى من جود ربّهو
  

  الّرابع في الّرابع
  حفظظ األحفاأل بسم اهلل

ٕاّال  فيه يرىال  الواحد حيثذلك من يشابه و األّول على الواحدمن اهلل اء نّما البهإ 
 األرضن تقع أ ماءالسّ  جّل يستحفظنو عزّ ّن اهلل أ شهدأبعد فو األّول الواحد

 األرضقرار ٕالى  طلساألفلك في  شيءيستحفظ كّل واء على الم األرضيستحفظن و
 شكر اهللأو في الكتاب شئت ما ستحفظأبدعه فأمظاهر قد و خلقهسباب قد أباألدنى 

 شيءحفظ كّل أدّالء  لتجعلنو فيه يمحى ّن كّل علم لم يسطرإخلق القرطاس فبما 
فإّن  يحفظهاو خلقهاالّذي ٕالى  ليها بل انظرإ ال تنظر  لكنو اهللبأمر  قد خلقتأسباب 

 نّهإ ما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ  ةبمالئكاء يشبما اء كيف ش شيء كلّ  ليحفظنّ اهلل 
  حفيظاعلى كّل شيء  كان
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  األّول في األّول وله أربع مراتب
  األشكر األشكر بسم اهلل

عن  لن يقدر أن يمتنع شكارإ شكر فوق كّل ذا أ اهللقل  األشكر األشكرٕاّال هو  ال ٕالٓهاهلل 
ما  تخلقما بينهما ال و ال في األرضوٰموات السّ من أحد ال في شكاره إ  مليك سلطان

 منو ٰمواتالسّ  في منله  يسجدالّذي  سبحان شكيرا ارا شاكراشكّ كان بأمره ٕانّه اء تش
 ٰمواتالسّ  في منله يسبّح  الّذي الحمد هللو له ساجدون كلّ قل ما بينهما و األرضفي 
 له الملكٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهأقانتون شهد اهلل قل كّل له  بينهما ماو األرضفي  منو
 لطنةالسّ  ثمّ  الياقوتو القّوة ثمّ  الّالهوتو القدرةثّم  الجبروتو ثّم العزّ  الملكوتو
وعدل  ال يزول ملكو يموتال  وأنّه هو حيّ  ويحيي يميتثّم  يميتويحيي  اسوتالنّ و

ال في و ٰمواتالسّ  ال في شيءمن  يفوت عن قبضتهال وفرد  يحولال وسلطان  ريجوال 
له الّذي  تباركو على كّل شيء قديرا كان نّهإ  مرهأباء يشما  قيخلال ما بينهما و األرض
 في ماله الّذي  تعالىو العزيز المحبوبٕاّال هو  ٕالٓهال  بينهماما و األرضو ٰمواتالسّ  ملك

 له من يشكرالّذي  سبحانالقيّوم  المهيمنٕاّال هو  ٕالٓهال ما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ 
 اهلل القيّوم فلتشكرنّ  المهيمنٕاّال هو  ٕالٓهال بينهما  ماو األرضفي  منو ٰمواتالسّ  في

ذن اهلل أمن يٕاّال  بهذا دون اهلل لم يحّق ما  نّ إف يحييكمو يميتكمو رزقكمو خلقكمالّذي 
ٕالى  ذلك لنّ تكم لتوّص أفئد في وحيدالتّ  يظهر جوهر قل ٕان طيفار اللّ كّ الشّ  هوبأمره ٕانّه 

 مقاعدكمو باطنكمو ظاهركموتكم النيّ عو كمعلمكم من حدودات سرّ به  يحيطما 
في  لعلّكم شيءكّل في  رّن جوهر األمرلتملكون فلتسيّ اهلل  ذنإبأنتم  ماو مالئكمو
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 ملكهفي يحبّنّه  ال يشهد من يظهره اهلل بما لئّال و يحان تتعاليونالرّ و وحالبيان بالرّ  رضوان
ن إ و ذلكتجيبون شأن  على فلتصرفنّ  فونملك اهلل تصرّ آخر  ٕالى عمركمأّول  منأنتم 

قل ٕاّن  المهيمن المحبوبٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهإ هذا  نّ بّ حليت عين عّز رفيع يشهد عليكم ذا
 عندكم بماما  ن تجعلنّ إ و ملك اهللفي  فونتقبضونكم تتصرّ أنتم  ما لىإ عمركم أّول  من

 لعلّكم عليكم من فضل اهللهذا  من حزنأحد  يشهد عليكملئّال  كمأنفسبه  يحّب 
 لعلّكميء كّل شفي  بما يمكن األرضعلى ما  كلّ  ن يجعلنّ أيحّب اهلل قل  تشكرون

أعلى ٕالى  مكان كّل شيءإ  بلغٕاذا  قل رضوان البيان لتشكرونفي  ذلكبكّل أنتم 
 نإولو األمر من عند اهلل فأ لتشكرنّ ن تشكرون فأربّه فعليكم  قد دخل رضوانفإذا  ظهوره

قل من يشكر من  تستكبرون الو بعضكم بعضا لتحببونم أنت لعلّكم هذا ذنكمأقد اهلل 
 شيء كلّ أن يا  كيف يشكر اهلل ربّه البيانفي  نزلما  قتصدّ وآياته و باهلل منتآنفس 
من فإّن هذا شيء  خلق كلّ ٕاّال الّذي  تشكرون ال لكنّكمو تشكرون ءكّل شيفي أنتم 

ن إ  يحان لتسكنون قلالرّ و وحملك اهلل بالرّ في أنتم  لعلّكم ءكّل شي فضل اهلل على
 كمنّ إيكره فما  ن تملكونإف ذونلك متلذّ بذأنتم  فإذا كمأنفس ونهتحبّ شيء  من تملكنّ 

ضوان الرّ  فيأنتم  ٕان كمأنفس يرجع عزّ ما  لىإ  لمحزونون فلتنظرنّ كم بهذا أنفسبأنتم 
به  نّ تحبّ  ماذلك لوه مكان تبدّ و كمأنفس ونهتحبّ ال ما  فال تستملكنّ  البيان لتنظرون

 بصاركمألتدققون ذلك قل كّل  عليه مقتدرونأنتم  ٕان لوح قرطاسكان  لوو كمأنفس
 يّ كّل كلّ  تراقبنّ أنتم  ٕان حزن تدخلونفي أنتم و ليهإ  تلتفتونال و يّ عن جزئ تحتجبنّ لئّال 

 يّ كّل جزئ ن يوصلنّ أ نّ يحبّ ما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ  هما رّب ربّ  يّ جزئ كلّ  لتراقبنّ 
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ما  هذا به فرحون الّذينهم اهلل ربّه عباد يمكن عنده فوقه ليشكرنّ ال أفق  ٕالى يّ وكلّ 
تملكون مثل أنتم  ماو يظهره اهلل كّل ملككم يوم منٕالى  لعلّكم في البيان كم اهلليٰ وّص 

في  كلّ و دينكمفي  ذلكا للتحفظون ليدخلن كّل األمم حبّ  يتون ثمّ جوهر طرز الزّ 
رّب شيء  رّب كلّ  األرضرّب و ٰمواتالسّ  اهلل رّب  شكرنّ أل ينّ إ قل  رضوان اهلل ليجرون

 عند الحمدٕانّما قل  الممتنع المنيعٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهإ يخلق و خلقما  عن كلّ  العالمين
 بعونعلمكم تتّ به في  اسالنّ  ثمّ  ةكم عبائر مختلفأنفس من فال تخترعنّ ٕايّاه  كمشكراهلل 
ذلك  كلّ قل  كرالشّ و الحمدفي  أنشأقد ما و يالمعانعلم في  أنشأقد بما  ا قد علمنانّ إ و

قد  ةرما يوم الثّ لكنّ و كّل عنها يعجزون ةمستطيل ةن بنفسه قدرآّن القرأون على ليستدلّ 
بما أنتم  الو روحافيها  لم يكنوة كلمات معددٕاّال شيء  استدركتم منما  نّكمأشهدنا ب

من عند اهلل اآليات  نّ أعلى  لم لتشهدنّ العذلك  متمقد تعلّ أنتم  ٕان راد اهلل توصلونأ قد
 لوال علمتمو عن اهلل ربّكم قد احتجبتمأنتم  ال ينفعكم علمكم بهذا سمعتمٕاذا  فكيف

على بعض بغير  بعضكم الكلمات بينكم لترفعنّ  تهتدون فال تخترعنّ  لعلّكمشيء  من
ال  كرالشّ و فرق الحمد اخترعتمثّم اء كم علمأنفس يتمسمّ قل  تعلمونال أنتم و حّق 

 لعلّكم ما تتذّكرون قد خلق اهلل الحمد قليالال و امفيه راد اهللأ قدما  الو هماتعلمون سرّ 
تسمعون ظهور من يظهره ٕاذا  لعلّكم كرالشّ  قد خلق اهللو يوم ظهوره بين يديه لتحمدون

 يوصلال و تشكرونثّم  خره تحمدون اهللإٓالى  عمركمأّول  لكنّكم منو لتشكرون اهلل
 شكركم ن توصلونإ بلى حّجته  ٕالى لم يوصل شكركم لماال و اهلل حمدكمٕالى 

القيّوم  لى اهلل المهيمنإ  يوصلنّ ما  هذا لتجزونبه  كمنّ إفمن يظهره اهلل ٕالى  حمدكمو
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ما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ  جعل اهلل بحور لوقل  ال تعرفون وأتعرفون معناه أنتم  اءسو
في  تستطيعونأنتم  قبل معناهما كيفذلك لينفد كّل  كرالشّ  وشين الحمداء لمعنى ح

عجزكم عند من يظهره اهلل بيوم ظهور اهلل ثّم  على عجزكم تشهدنّ و ّال إ  كتاب اهلل تنطقون
 من يظهره اهلل منتهاه ذلكو ل البيان يعلم مبدئهنزّ الّذي قل ٕاّن  تفتخرونذلك بو تشهدون

 قدما  منتهاهو مبدئهفي أنتم  لعلّكم قو اهللتتّ مهم فلقد علّ ما ٕاّال  يعلمونال  دونه كلّ ما و
يأتي  نأما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ  ملكوتفي  من لو اجتمعقل  راد اهلل لتسئلونأ

 ن يحيطونأن تستطيعوا أكيف و ولن تقدروا لن تستطيعوافي البيان  لنزّ  قدما  حرفا مثل
هذا  عناهلل  سبحانقل  م اهلل فيهعلبه أحاط  قدما أو  هٰ منتهو مبدئهسّر  أو بعلم معناه

ال  لعلم من عند اهللا أوتوينهم ذالّ و اهللٕاّال  في البيان لنزّ ما  ويلأيعلم تال  ا عظيماعلوّ 
 غيرقل ٕاّن  ل اهلل فيه علمانزّ بما  ال يحيطون همو لعلم من عند الخلقا أوتوالّذينهم 

دنياهم كيف و دينهمفي  كّل األمم عندهم علم الواهلل  يحيط بعلم رضاءبما  العلم
ذلك ب شيءعن كّل ثّم  ئهارضثّم  علمكم بمن يظهره اهلل خردل فلتجعلنّ  ينفعهم قدر
   تستغنيون

  
  الثّاني في الثّاني

  األشكر األشكر بسم اهلل
 وحدك نتإٔاّال  ٕالٓهال  اهللأنت على أنّك وكّل شيء  ألشهدنّك ٕالٓهييا  اللّهمّ  سبحانك

 لكو الّالهوتو القدرة لكو الجبروتو العزّ ولك  ملكوتالو الملك لكشريك لك  ال
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لك و الجمالو لعةالّط  لكو الجاللو العّزة لكو اسوتالنّ و لطنةالسّ  لكو الياقوتو القّوة
 األمثالو المثللك و العدالو طوةالسّ  لكو الفضالو حمةالرّ  لكو الكمالو الوجهة

 العّزة لكو اإلستجاللو هابةالملك و اإلستقاللو العظمةلك و اإلجاللو المواقعلك و
 مالك و اإلنقطاعو الوالية لكو اإلبتهاجو البهجةلك و اإلرتفاعو القّوة لكو اإلمتناعو

صمدا فردا أحدا  واحدا ٕالٓها خلقك لم تزل كنتو مركأمن ملكوت تحبّنّه  أوأحببته 
 ولدا الو اتّخذت لنفسك صاحبةما معتمدا  قّدوسا دائما أبدا مهيمنا سلطانا قيّوماحيّا 

 شيءبقدرتك كّل  صنعت فخلقتفيما  يّ لو الو خلقتفيما  شريكلك  لم يكنو
ال  حمدا ٕالٓهييا  رته تصويرا فلك الحمدصوّ و شيءرادتك كّل إرت بصوّ و قديرات قدرتهو

ك حّق حمدنّ حد غيرك ألأل يينبغ شكرا ال محبوبييا  كرالشّ  لكو سواكأحد  يستحّقه
 مظهر نفسك يك بين يدليحمدنّ  شيءخلقت كّل  نّك قدإ ٕاذ  شيءعن كّل  حمدك

 سمائك حمدا يمأل كحمدنّ ألو له شيءقد خلقت كّل ما  ةثمر ٕالٓهييا  خذنّ أستذا ألإف
 القيّوم نت المهيمنأ ّال إ ٕالٓه  ال نّهأعلى  خلقكو أمرك من ملكوتما بينهما و رضكأو
 ذإ علما به أحطت  قدما عن كّل شيء  يخلقو شيء كلّ  قد خلقتبما  اللّهمّ  شكرنّ ألو
 ٕالٓهييا  نا ذاأمظهر نفسك فيدي  ك بينليشكرنّ ٕاّال  شيءمن  خلقتما أنت  كنّ إ 
يدي  بين يبذات يك من ذاتالحمدنّ و نفسكيدي  بين يبنفسي ك من نفسشكرنّ أل

 علما شيءبكّل أحطت  قدأنت  نّكإ ٕاذ نفسي  في اك سرّ الدعونّ و مركأ مطالع
لم  من قبل ومن بعدكر الشّ  لكٕاذ  عليهاو فيهابما  مماجدكو سرهاأمحامدك ب ظهرنّ ألو

 طلوعه فلك الحمدأيّام  في بظهورهتظهرنّه  مني من يشكرك بين يدذلك تزال ال و تزل



   ٢٩شماره ه مجموعه صد جلدى، بر اساس نسخ  -حضرت نقطه اولى  من آثار  -   )٢( اسماءكتاب 

٩٤  

ٕاذ  بطونهأيّام  في القٰيمة يومتظهرنّه  من يحمدك بظهور من ذلكو حّق حمدك ٕالٓهييا 
 رفعهأو منعهألكك فما مفي  تك فالحمد خلقعلى هيكل محبّ  شيءقد خلقت كّل  نّكإ 
 ليحمدنّكو كليسجدنّ و كليعبدنّ  نتإٔاّال  ٕالٓهال لك وحدك  نّهإ و استرفعهو قدسهأما و
ما و هجلّ أو بهاهأملكك فما في  كر خلقالشّ  ٕانّماو كليعّززنّ و كمنّ ليعّظ و كسنّ ليقدّ و
ما ٕاذ  شكركاء ثن وأيحيط بعلم حمدك يقدر أن  قدسه منأو نورهأما و عظمهأو جملهأ
أنت ٕاّال  ٕالٓه اللك وحدك  نّهإ و له دونهما ٕاذ  من يظهره اهللذلك كر الشّ  مني نبغي

يحمدونك يوم بروزه و بظهوره يشكرونك يوم ظهورهفي البيان  عبادا اللّهمّ  فلتخلقن
في  منو تكجّ ظهرت حأعلى تربية جميلة قد  اإلسالمفي  شهدت منما  إنّيببطونه ف
 ريس يبكونغطول الفي و ينتظرون ظهور حّجتككّل و عدادهمأيحصى ال  اإلسالم

أو يحمدونك  شهدت عباداما  يظهورفي  سمعناهم ذكر ظهوركأفإذا  لهذا عونيتضرّ و
 ال يعلمون ليحمدونك هار من حيثالنّ وباللّيل  ّن كّل خلقكأيشكرونك مع أو  يعبدونك

 شكرهمو حمدهمن ينفعهم أل ةحسن ةبيترخلق البيان على  اللّهمّ  ينّ ليشكرونك فلتربّ و
عن  ستغنينّ أل يعن طلوعٕايّاك  يشكرو يعن ظهور اكيّ إ  يبحمد ينّ إ و هذا يضعال و

حّجته  شكره على ظهورهو من حمدهأحد  من يديّ  ن يظهر بينأ شكرهو شيءحمد كّل 
 استغنيت بك عن عبادكو ت بك عن خلقكعقد انقطٕانّني أنا ٕاّال و شرفهو عّزهذلك و
أفق  في يشكرون وأ ينفعهم ةذروفي  الحقيقة يحمدون سرّ و ةفيهم روح البصير رأذ لم إ 

 شيءك كّل شكركم فوعّزتك لو يشكرنّ أ يل ن تشكرواإ الحّق قولك و قلتٕاذ  همنّ لتحبّ 
ذلك بأحطت  ما ياتك فكنآفي  تنزلنّ بما  همبه لتشكرنّ  يمانتك باإلحجّ  يديّ  بين
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في  زتهعز منانك سبح ام جدا فسبحانكيّ تلك األفي  ذلكشهدت على ما و علما
 نأ يتحسأما ٕاّال  حمدكو بشكرك هيحمدنّ ال و هظهرته لم يشكرنّ أفإذا  ريسغطول ال

 أرض في هذا يّ علو محّمد كتابين من اسم يّ ٕال وصلو يّ بين يد حضرما  نّ إ و ذكرأ
 ذلكشكروك فأ نإ دونهما ما و تكبظهور حجّ  حيث قد شكرااء الزّ أرض  في هذاواء التّ 

سبحانك  ظهرت المواقعأو المناهج بما قد قدرتٕاّال أحد  مّن علىحكأال و سّرهمفي 
   اكرينالشّ  كنت من ينّ إ  سبحانكأنت ٕاّال  ٕالٓهال  نأ
  

   الثّالث في الثّالث
  األشكر األشكر بسم اهلل

فوق كّل  استرضى برضائهو فوق كّل الممكناتبعلّوه  قد استعلىالّذي  الحمد هلل
 الّذّرات بارتفاعه فوق كلّ  استرفعو كّل الكائنات استقهر باقتهاره فوقو الموجودات

كّل خلقه على و شهدهأف ٰمواتالسّ و األرضملكوت  في استمنع بامتناعه فوق كّل منو
 شمس حقيقته طلعأقد ما  خلقه علىوكّل ستشهده أثّم الّشّكار الواحد ٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهأ
رفع مقادير قدس أو هاهج عّز ربوبيّتبين منأو قدرتهاء الح كواكب سمأو ظهر قمر واليتهأو

الخلق  كيف يعبد اهللأحد  لو لم يظهر اهلل ذإ من قبله أحد  ما شكره شكرا وحدانيّته
أو  هم درجات رضوانهمأنفس على يجددونأو  موجدهماء لعون برضيّط أو  بارئهم

يحمده عّما  تعالىو نزل من عنده سبحانهما و من مقادير قدسه شيءيحيطون ب
 يشكرون كّل بالغيب هلل شاكرونعّما  اهللسبحان  حامدون ن كّل بالغيب هللامدوحال
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من يظهره  يّ يد يظهر بينما  ذلكحمده و شيءاهلل من شكر كّل ٕالى  يوصلما  لكنو
   تحمدونٕايّاه أنتم  نإ  يومئذ اهلل فلتراقبنّ 

  
  الّرابع في الّرابع

  األشكر األشكر بسم اهلل
 األّول على الواحدمن اهلل اء البهٕانّما و األشكر األشكر هو ٕاّال  ٕالٓهالحمد هلل الّذي ال 

ّن الحمد أشهد أف بعدو األّول الواحدٕاّال أحد  يرى فيهال  الواحد حيثذلك من يشابه و
لكن استطعت و ئهانعمو ئهالآعليك  تحمده ليزيدنّ أو  اهلل ربّك تشكرنّ ما  كلّ و خلق هلل

تحمدّن اهلل ربّك و ٕاليه يوصلنبما  يظهره اهلل من ظهور في فلتشكرن اهللهذا  رن يثمأ
اللّيل  طولفي و مةيٰ القيوم في  ينفعكال هذا  ّن دونإفٕاليه  توصلنّ بما  طلوعه عند

تحمد اهلل و تشكر اهلل يوم ظهوره طول عادتكفي  ذلكبلعّل  استطعتما  فاحمد اهلل
  مالمهيمن القيّوٕاّال هو  ال ٕالٓه نّهأفك نفسه على يعرّ ما  حين

  
  األّول في األّول وله أربع مراتب

  األضرر األضرر بسم اهلل
عن  لن يقدر أن يمتنع ضرارإ  ضرر فوق كّل ذاأاهلل قل  األضرر األضررٕاّال هو  ال ٕالٓهاهلل 

ما  يخلقال ما بينهما و ال في األرضو ٰمواتالسّ من أحد ال في ضراره إ  مليك سلطان
في  منو ٰمواتالسّ  في منله  يسجدالّذي  سبحان اراضاررا ضريراضرّ كان بأمره ٕانّه اء يش
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 منو ٰمواتالسّ  في ما لهيسبّح  الّذي الحمد هللو ساجدونما بينهما قل كّل له و رضاأل
له الملك ٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهأ القيّوم شهد اهلل المهيمنٕاّال هو  ٕالٓهال ما بينهما و األرضفي 
 لطنةالسّ  ثمّ  الياقوتو القّوة ثمّ  الّالهوتو القدرةثّم  الجبروتو العزّ ثّم  الملكوتو
وعدل  يزولال  ملكو يموتال  وأنّه هو حيّ  ويحيي يميتثّم  يميتويحيي  اسوتالنّ و

ال في و ٰمواتالسّ  ال في من شيء عن قبضته يفوتال وفرد  يحولال وسلطان  يجورال 
له الّذي  تباركو اعلى كّل شيء قدير كانبأمره ٕانّه اء ما يش يخلقال ما بينهما و األرض
 في ماله الّذي  تعالىو القيّوم المهيمنٕاّال هو  ٕالٓهال ما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ  ملك

أفال  لينفعكماهلل  نإ قل  العزيز المحبوبٕاّال هو  ٕالٓهال ما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ 
 كيف الحجّ  كتب اهلل لكم منفيما  فلتنظرن تتّقونأفال  كمنّ ليضرّ اهلل قل ٕاّن  تشكرون

 غير من يظهرهقل ٕاّن  يريدما  ريقدّ واء يشما  يفعل اهللذلك ك سبيل اهلل تصرفونفي أنتم 
 النفصام لهاالّتي  الوثقى ن ينفعكم فاستمسكوا بالعروةأال و كمن يضرّ أتطيعوا لن يساهلل 

لم  نإ و تشكرون ال بداأثّم  فكم نفسهيعرّ ما  فيه حين لتفلحون فلتوقننّ  القٰيمة يوم لعلّكم
ليهم إ أنتم  اوتو الكتاب من قبلكم حيثالّذي  كم مثلأنفس قلوبكم فلتجعلنّ  تطمئن به

 لمحتجبونربّهم  هوائهم عن اهللأب همفإذا  ا جائهم الحّق من عند اهللتنظرون كيف لمّ 
 المهيمنٕاّال هو  ٕالٓهال ما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ  ملكوت فياء الكبريو هلل العظمةو

ٕاّال هو  ٕالٓهال  بينهماما و األرضو ٰمواتالسّ  ملكوتفي  اإلمتناعو العّزة هللو مالقيّو
 كمغير اهلل ليرفعنّ ال و غير اهلل لينفعكمال و كمليضرّ  لم يكن غير اهللقل القيّوم  المهيمن

 فلتتّقنفال تبصرون أكم غير اهلل ليخذلنّ ال و كمغير اهلل لينصرنّ ال و كملينزلنّ  غير اهللال و
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كّل في  كلّها األرضن يكتب لمن على إ  نّهإ قل  اه تتّقونيّ إ ثّم   من عند مظهر نفسهاهلل
يمتنع عن يقدر أن  اهلل منأمر  هذا لتحصونأنتم  تستطيعونهل  مثقال ذهب ةساع

 ن يرفع عنكم هذاإ و تعلمونأنتم  ٕانما بينهما و األرضو الّسٰموات ملكوتفي  حكومته
قل ٕاّن  تبصرونال  كيف لكم  من عند مظهر نفسه فمان تحصون نفع اهللأهل تستطيعون 
 قبضة اهللفي  ذلكقل  تنظرونأفال  يظهره اهلل ضة منبقفي  دنياكمو مناصب دينكم

 يفعل بكميقدر أن  من خالق غير اهللهل  يحييكمو يميتكمو رزقكمو قد خلقكمالّذي 
ٕاّال  ٕالٓهال  نّهإ و خلقيو خلقما  كلّ له يسبّح  يصفونعّما  اهللسبحان  قلمن شيء  ذلك
قل  تعلمونأنتم  ٕان بأمرهبينهما ما و األرضو ٰمواتالسّ  من فطرقل القيّوم  المهيمنهو 
له  لكم اهلل ربّكمكن فيكون ذٰ له  يقولمن أن  قربأ مرهأب شيءخلق كّل الّذي  اهلل

ال  بينهماا مو األرضو ٰمواتالسّ  في ما هللو العزيز المحبوبٕاّال هو  ال ٕالٓه األمرو الخلق
العزيز ٕاّال هو  ٕالٓهال ما بينهما و رضواأل ٰمواتالسّ  هلل ملكو القيّوم المهيمنٕاّال هو  ٕالٓه

 هلل حّب و ان مانن منيناهلل منّ و ما بينهماو األرضو ٰمواتالسّ  هلل منّ و المحبوب
 األرضو الّسٰموات هلل ملكو اب حابب حبيباهلل حبّ و ما بينهماو األرضو ٰمواتالسّ 
 ام داوماهلل دوّ و ما بينهماو األرضو ٰمواتالسّ  هلل دوامو ك مالك مليكاهلل مّال و ما بينهماو

قل  العظيم يّ هو العل ّال إ ٕالٓه  الما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ  من بيده ملكوتقل  دويم
ما و األرضو ٰمواتالسّ  من بيده ملكوت كّل يقلبون قلوٕاّن ٕاليه  يميتويحيي  اهلل

ي بائآرّب و ياهلل ربّ قل  اهلل تظهرونبأمر  قل ٕانّ  القيّوم المهيمنٕاّال هو  ٕالٓه البينهما 
اهلل قل  اهرينالّظ  نناخواإ رّب و ياهلل ربّ قل  خراتاآل يهاتمّ أرّب و ياهلل ربّ قل  لينوّ األ
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الكبير ٕاّال هو  ٕالٓهال  يخلقو خلقما  رّب وي اهلل ربّ قل  خواتنا الباطناتأرّب و يربّ 
وٕاّن ٕاليه  بأمرهما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ  ملكوتفي  من ينفعالّذي  حانسب المتعال

 بأمرهبينهما ما و األرضو ٰمواتالسّ  ملكوتفي  من يضرالّذي  الحمد هللو يرجعون كلّ 
 ماو يظهر من عند شمس الحقيقة الّتي اهلل مقاديرٕالى  ن ينسبأينبغي  ماقل  تتّقونأفال 
ر لما قد قدّ ذلك ون تضرّ أو  منتفعونأنتم  ما تكسبون عن كلّ  سبابهاأهار بالنّ وباللّيل أنتم 
قد قدر بما و اهلل لتطوفونأمر  حولأنتم و في الكتاب قد قدربما  من عند من يظهر اهلل

ال  فعالنّ  ذلكعلم اهلل مثل في أنتم  الكتابفي  كم اهلل نفعاليعلمنّ قل  اهلل لتقدرون
ٕاذ  تنتفعونأفال  يظهر من عندهبما ثّم  هبمن يظهرنّ ّم ث باهلل يمانكمإ هذا قل ٕاّن  تجدون

 شيءمن  تملكنال  نإ و هذا ينفعكم عنال  شيءتملكن كّل و هذا تكسبنّ  لوال
كم ضررا لم قل ٕاّن اهلل ليعلمنّ  تشكرونأفال عن كّل شيء  كم اهللفلينفعنّ هذا  تملكنو

هذا  يظهره اهللعّمن  احتجابكمذلك  يكن في علمه مثله لعلّكم أنفسكم تحفظون
كم كّل ليضرّ  ن تنتفعنّ إ و من عندهر ا قدّ م ثّم عن مقادير يثبت احتجابكم عن اهلل ربّكم

 لتغنونٕاّال  نفع لكمال  تكم بالحّق حيوٰ في  كمنّ إلترحمون فثّم  كمأنفس على فلترحمنّ 
تكسبون لم يكن  كّل نفعأنتم  ٕانو ذلكٕاّال  ونتستحقّ ال هذا  ذ بعد احتجابكم عنإ 

 نزلبما ثّم  باهلل ن تؤمننّ إ لكنّكم و تعبدون اهلل ربّكمثّم  كمأنفس عند اهلل فلتراقبنّ بحق 
 الو تشهدون من ضر لم يكن عند اهللأنتم و بالحّق كّل خير نلتستحقّ في البيان 

ثّم  لتدخلون ضوان األعظمالرّ  في بعد موتكمثّم  تكم ستنفعونحيوٰ في أنتم و كمنّ يضرّ 
  حونهنالك لتسبّ 
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  ني في الثّانيالثّا
  األضرر األضرر بسم اهلل
وحدك أنت  ّال إ  ٕالٓهال  اهللأنت على أنّك وكّل شيء  ألشهدنّك ٕالٓهييا  اللّهمّ  سبحانك

 لكو الّالهوتو القدرةلك و الجبروتو العزّ لك والملكوت و الملك لكشريك لك  ال
لك و الجمالو لعةّط ال لكو الجاللو العّزة لكو اسوتالنّ و لطنةالسّ  لكو الياقوتو القّوة

 اإلستقاللو العظمةلك و اإلجاللو المواقعلك و األمثالو المثللك و الكمالو الوجهة
 البهجةلك و اإلرتفاعو القّوة لكو اإلمتناعو العّزة لكو اإلستجاللو ةالمهابلك و
لم تزل  ةابئحباع النفّ و ةالجبابر ارالم تزل كنت ضرّ  اإلقتدارو لطنةالسّ  لكو اإلبتهاجو
ممتنعا  سلطانا مهيمنا قّدوسا دائما أبدا قيّوما احيّ  فرداصمدا أحدا  واحدا ٕالٓها تكن

 الو الملكفي  شريكلك  لم يكنو ولدا الو خذت لنفسك صاحبةتّ اما  مرتفعامتعاليا 
تكبيرا  ٕالٓهييا  اللّهمّ  كرنّ كبّ بقدرتك فأل شيءذنك قد خلقت كّل إبٕاّال  األرضفي  يّ ول

 تقديسا عظيما يبارئيا  اللّهمّ  كسنّ وألقدّ  تعظيما عظيما يربّ يا  للّهمّ ا كمنّ عّظ ألو اعليّ 
ما  تعزيزا عظيما يرمصوّ يا  اللّهمّ  كعّززنّ ألو عظيما تجليال يصانعيا  اللّهمّ  كلنّ الجلّ و

 البيانفي  من لم يدخل ن ينتفعنّ أذنت أما  قضاياكفي  يتأر ا قدضارّ  وجدت مثلك
 ك ظّهاراجلّ أو اراكبرك سخّ وأ سلطك قّهاراأو عك جبّارارفأو اعظمك ضارّ أما  فسبحانك

في  ياتكآبو بكمن آ قد خلقت لمنما  كلّ  ذنتأنفع حيث قد  شهدت مثلك ذاما و
ي مقصوديا  لطفكأو وهبكأو محبوبييا  نفعكأو كرمكو ٕالٓهييا  جودكأفما البيان 

قضيت ما  تظهرن أ اعا دونكشهدت نفّ ما و ارا مثلكعلمت ضرّ ما  عّزتكو ال كحبّ أو
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 نافع مثلكال  اعنفّ أنت  كنّ أبومرك رافع أل ارا الك ضرّ نّ أب نفسكّل األ فلتشهدنّ 
ال  يمانيّة منحدود اإلأردت  نإ و ملكوتك فية يّ حدود الحدّ هذا  عالىتو سبحانك

من و خره عابدكإٓالى  عمرهأّول  منكان بعد ما  عبدكما  هنّ أكشأن  على قصدك فضررته
سبحانك  كّل خلقكاألّول  يعرفو حدأقد رفعته بعد لم يعرفه من ا بم قك قد نفعهصدّ 
يوم في  دينهال و دنياهأحد  ينفعال  دقاعا بالّص نفّ و بالحّق  اكنت ضارّ أنت ٕاّال  ٕالٓهال  نأ

د قتك حجّ  نّ بأو أنتٕاّال  ٕالٓهال  نّهأيمان بك على مظهر نفسك باإليأتي  ّال منإ  ظهورك
 مقادير كّل رضائك من عنده لتفّص و كّل خلقكى ٕال بلغت دعوتهو ت من عندكتمّ 

 بحرفي  دخل بجودكو دنياهو دينهفي  ةراريّ الّض  قد اعتصم بك عن اسمهذا  مثلفإذا 
 اللّهمّ  يفاحفظن ييضّرنما  عن كلّ  عتصمنّ أل ٕالٓهييا  دنياه قبلكو دينه في ةفاعيّ النّ 
 كلماتكو متكرحو نوركو عظمتكو جمالكو جاللكو ببهائكفي البيان  من دخلو
 كمنّ و كعلوّ و ملككو سلطانكو شرفكو قولكوقدرتك و علمكو عّزتكو أسمائكو
بحر في  اللّهمّ ي دخلنأو تريدما  المقتدر علىواء تشما  القادر علىأنت  كنّ إ  ذإ  ياتكآو

 مثلهأحد  عطيتأما  نفعا ةفعيّ النّ  شئونو حدود الّدينيّةفي  سبيلكفي  ىزّ تجيتك فاعيّ نفّ 
 لىإ  لهأّول  الالّذي أّول  يخلق منو خلقما  ملكوتفي  شبهه حدأعلى  به مننت الو

  اعا مقتدرا عظيمانفّ ٕانّك كنت  لهآخر  الالّذي آخر 
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   الثّالث في الثّالث
   ر األضر راألضر بسم اهلل

فوق كّل  استقهر باقتهارهو فوق كّل الممكناتبعلّوه  قد استعلىالّذي الحمد هلل 
في  بانتصاره فوق كّل من ستنصراو اظتهاره فوق كّل الكائناتاستظهر بو الموجودات

كّل خلقه و فأستشهده الّذّرات باقتداره فوق كلّ  استقدرو الّصفاتواء األسم ملكوت
حدود و قترانار شهادة مطهّرة عن ريب اإلرّ الّض  الواحدٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهأعلى 

ملكوت في  محبوباو الفضالكّل في  محموداكان  كنفعه لم يزل هضرّ ٕاذ  االحتجاب
مقادير نفع  في ن سبيل رضائهبيّ و بقدرتهمن شيء  ال شيءالمثال قد خلق كّل و البدء
ال  ر لمنل ضرر قد قدّ وّ أوحدانيّته ف باع مرضات سلطاندون اتّ في  ضرارهإ سبيل و ربوبيّته

 ال يمانحين يخطر بقلبه دون اإلٕاذ  عطاهأما و جنابه ٕارتفاعيؤمن بمن يظهره اهلل 
ار النّ  ةمن حيوٰ و األولىة الحيوٰ في  ذلكعّزه  ن يملكنّ إ و كيفو ن ينتفعنّ أتستحق لنفسه 

ال ٕاذ  همن ضرّ  ستعيذنّ اهلل لجوده ألاء شما  ّال إ  بينهماما و األرضو ٰمواتالسّ  دامت ما
 ماو تهحجّ و بع عبدهالسّ  ّن ذات حروفأكّل خلقه على و فأستشهده شيءمن به  يقومنّ 
المثل له  رحمتهو ينابيع لطفهو كرامتهو مفاتيح جوده شيءمن مقادير كّل يان في الب نزل

 ٕالٓهال  نّهإ نتفاع ر اإلر بحوالّض  ةعن ذرو يخرجما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ  في األعلى
  اررّ الواحد الّض ٕاّال هو 
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  الّرابع في الّرابع
  األضرر األضرر بسم اهلل

 األّول على الواحداهلل  مناء البهٕانّما و ألضرر األضررإاّال هو  ٕالٓهالحمد هلل الّذي ال 
ٕاّال  ضارّ  ّن الأشهد أفبعد و األّول الواحدٕاّال  فيه يرىال  الواحد حيثذلك من يشابه و

في و كّل ظهورهافي  من عند شمس الحقيقةٕاّال  لم يظهرذلك و سواه اعنفّ  الو اهلل
 اع عظيمنفّ  هنّ إه اهلل فاشكر اهلل ربّك فمن يظهرن ينفعك إ ظهورها في  رقد قدّ  بطونها بما

ضرره عن نفعه  نّ يحجب الو عظيم اره ضرّ نّ إاهلل ربّك ف ك من يظهره اهلل فاحمدنّ ن يضرّ إ و
ن إ  شيءن ينفع كّل أراد أ ذاإ فاسترقب نفسك لكنّك و هما محمودتانيتمن عنده كل نّ إف

   لقونكّل عنده يخو كّل من عند اهللقل  ن ينفع ففضلإ و فعدل يضرّ 
  

  األّول في األّول وله أربع مراتب
  خذخذ اآلاآل بسم اهلل

عن مليك ن يمتنع ألن يقد أّخاذ خذ فوق كّل ذا آاهلل قل  خذخذ اآلاآلٕاّال هو  ال ٕالٓهاهلل 
اء يشما  يخلقال ما بينهما و ال في األرضو ٰمواتالسّ من أحد ال في خاذه إ  سلطان

في  منو ٰمواتالسّ  في منله  يسجدالّذي  حانسب خيذاأ خذاآ اذاخّ أكان بأمره ٕانّه 
 منو الّسٰموات فيمن له يسبّح  الّذي الحمد هللو ساجدونقل كّل له  بينهماما و األرض

الملكوت وله الملك ٕاّال هو  ال ٕالٓه نّهأقانتون شهد اهلل ما بينهما قل كّل له و األرضفي 
ي يحي اسوتالنّ و لطنةالسّ  ثمّ  الياقوتو ةالقوّ  ثمّ  الّالهوتو القدرةثّم  الجبروتو العزّ ثّم 
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وسلطان  يجورال  عدلو يزولال وملك  يموتال  وأنّه هو حيّ  ويحيي يميتثّم  يميتو
ال ما و ال في األرضو ٰمواتالسّ  ال في شيءمن  يفوت عن قبضتهال وفرد  يحولال 

 فيما له الّذي  تباركو على كّل شيء قديرا كانبأمره ٕانّه اء يش ما يخلق مابينهما 
 ملكله  الّذي تعالىو العزيز المحبوبٕاّال هو  ٕالٓهال ما بينهما و األرضو الّسٰموات

ال الّذين  ليهلكنّ ٕاّن اهلل  قل المهيمن القيّومهو  ٕالٓه الما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ 
نوا لم يؤمالّذين  ليأخذنّ اهلل قل ٕاّن  قديرا شيءكّل  علىكان بأمره ٕانّه في البيان  يدخلون

نّه إ ابتات الثّ في  همأنفس لم يدخلواالّذين  لينفينّ اهلل قل ٕاّن  شديدا خذاأبمن يظهره اهلل 
تتّقون  فالأبين كّل عباده  ةند كّل قيامليفصلن عاهلل قل ٕاّن  مقيتا شيءعلى كّل  كان

في أنتم  بما عن اهلل تحتجبنّ ال و كّل ظهورفي  اهلل لكمأراد  قدفيما  كمأنفس فلتدخلنّ 
ما ع بّ تت الو ربّكمباهلل  على من لم يؤمن سماإلذلك  هوراتكم من قبل تكسبون فلتتلونّ ظ

 خذنّ ألياهلل قل ٕاّن  ينقدامكم مستذلّ أن ترونهم تحت أ ونتحبّ أنتم  في البيان ٕان نزل
 قل ٕان خيذاأ خذاآاذا خّ أكان  نّهإ خذا شديدا من عنده أآياته و باهلل لم يؤمنوا الّذينهم

على  تكم تدلّ أفئد فإذا ال تصبرون مجهنّ في ثّم  لم يؤمنوا بمن يظهره اهللين الّذ خذنّ أت
 منقلبكمفي  جوركمأ ليؤتينّ و كمليرفعنّ و كملينصرنّ و كمحبنّ ين لإ واء األسم تلك
آياته و باهلل همو سبيل من يظهره اهللفي  الّذينهم يحسنون اهلل مع المحسنينو مثواكمو

الّذين  خذأالفرقان من قبل تنظرون كيف قد في أنتم  كمنّ إ البيان  يولأيا  نأ مؤمنون
الفرقان من  نّ فيه مبعدون فلتقرّ  اهللأراد  قدعّما  همو كتابهفي ربّهم  وامرأالفرقان  أوتو
ثّم  باهلل نزل فيه لتؤمننّ ما  ّن كلّ إ و تشهدون يواهالنّ و األوامرفي  خره قليال ماإٓالى  لهوّ أ
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 لهوّ أالفرقان من في  نزلما  احتجبتم من كلّ و سائلكمخذتم مأتوقنون كيف قد  ياتهآب
اهلل  يظهرنّ و مسائلكم خذونأقنون فسوف تتوآياته و باهللأنتم  نّكمأبمن اهلل أمر  خرهآلى إ 

ثّم  بمن يظهره اهلل مننّ ؤن تأّن مراد اهلل فيه إ قل  عن مراد اهلل لتحتجبونأنتم و مظهر نفسه
اهلل المتناع  ينواهقل ٕاّن  تبصرونأفال  الرتفاع مظهر نفسه وامر اهللأقل ٕاّن  توقنونآياته ب

 محتجبونفيها  راد اهللأ قدعّما أنتم و خذتم مسائلكمأفال تنظرون كيف قد  مظهر ذاته
أنتم و عنه بمسائلكم تحتجبنال  نأاهلل  فلتتّقنّ امتناعه و الرتفاع من يظهره اهللذلك كّل 

تهتدون به  القٰيمة يوم لعلّكم نفسه بمظهر شيءكّل و قد خلقكمفإّن اهلل  التشعرون
 يدعونو هم هلل يعملونأنفس ّن كّل عندإتنظرون ف جوهر العقلفي ثّم  رن قليالفلتتفكّ 

 أولئكمؤمنون حّجته  اءهم بلقو سبيل اهللفي  قونعلى الّذينهم يتّ  لكن اهلل يشهدو
 كلّ أحد  هميؤتينّ  لو موقنوناهلل من عنده بأمر  هم أولئكو يؤمنون بمن يظهره اهلل الّذينهم

الّذين  أولئكهار ليدعون النّ و يلباللّ  اهيّ إ هم و هم عن سبيل اهلللن يصدّ  األرضعلى ما 
 بعتم مسائلقد اتّ فإذا  بعتم من يظهره اهللاتّ  نإ المصطفون  أولئكو مرهقد خلقهم اهلل أل

 كبرأ مرأهل و اهللمر أ تفاعالركّل قد خلق و ئهاجزأو ينفعكم مسائل دينكم الٕاّال و دينكم
 خذ اهللأعلى  نّ لم توقن بها لتستدلّ  نإ اسمكم  خذواأتعلمون فلتأنتم  ٕان يظهره اهللعّمن 

أنتم و خذاألمالئكة  خذكمأن يأعن اهلل ربّكم قبل  جبكمحكّل ي خذنّ ألتولتنجون به 
 ال يسمعون ذكرهما  هم حينو يؤمنون بمن يظهره اهلل خذن الّذينهم الأولت تعلمونال 

 هم أولئك نّ إف عليه مقتدرونأنتم  بما يسجدونال و بين يديه ليحضرونال و يقومون
الّذين قل ٕاّن  قديرا شيءعلى كّل كان  نّهإ ضوان الرّ  صحابأو همخذنّ أار ليالنّ أصحاب 
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الّذينهم  أولئكمن عنده يدخلون  ذنإبيت الحّق بفي  همو يؤمنون بمن يظهره اهلل
بيت في  ّن الّذينهم يدخلونإ و لفائزون هم عند اهلل أولئكو ضوانالرّ  يدخلون على عرف

 نوإ  أال ينصرونال فيها  هم أولئكو ارالنّ  في الّذينهم يدخلون أولئكبه فمن من لم يؤ
من أمر  صلحواأو مساكنهم ذن اهلل لكم فادخلواأذن قد إن تنصرّن دين اهلل فأ تريدنّ 

د رسول اهلل عدوا بمحمّ و الّذين لهم كمثلمث نّ إ قل  عليه مقتدرونأنتم  بما يظهره اهلل
تهم فلّما د حجّ عدوا بمحمّ و الّذين مثلهم كمثلثّم  ال يؤمنون هم به ذاإهم ففلّما جائ

 البيانيا أولي  أن يوقنون فلتراقبنّ ال به  همفإذا  نات من عندهيات بيّ آب ظهره اهللأ
يديكم أب خذكم اهللأيحتجبن قد ما  ّن حينإفكم مثلهم أنفس تجعلنّ ال  نأكم أنفس

بإذنه  ثمّ  تسجدونو جعونترن يظهره اهلل بالحّق مٕالى  ثمّ  كمأنفس باحتجابكم فلترحمنّ 
اهلل  ملك من يظهره اهلل لم يحلّ  األرضعلى  ّن كّل ماإتملكون ف األرضعلى ما  كلّ 
قد  ّن ذلكإن فطي رّ خردل ذ كان من تسع تسع عشر عشر لوو ذنهإب ّال إ حد قدر خردل أل

اهلل من عند بإذن  شيء كلّ  ربّه فلتستملكنّ بإذن  ٕاّال أحد  ن يملكهأيرضى ال و له خلق
كم من عباد فوق و يذكركم نأ لن يحّب ٕاّال و بالحّق تملكونتحبّون أنتم  ٕان مظهر نفسه
 يؤمنال مّمن  األرضرن يطهّ و سوف يأخذهم اهلل تملكون لمالكونما  بغير حّق  األرض

  قديراقّدارا مقتدرا كان  نّهإ دين البيان في  دخلن كلّ يو المهيمن القيّومباهلل 
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  الثّاني في الثّاني
  خذخذ اآلاآل بسم اهلل
وحدك  نتأ ّال إ ٕالٓه  ال اهللأنت على أنّك وكّل شيء  ألشهدنّك ٕالٓهييا  اللّهمّ  سبحانك

 لكو الّالهوتو القدرةلك و الجبروتو العّزةولك  الملكوتو الملك لكشريك لك  ال
حّي  أنتنّك أو يحيتو تميتثّم  يميتويحيي  النّاسوتولطنة السّ  لكو الياقوتو ةالقوّ 
 يفوت عن قبضتكال وفرد  تحولال وسلطان  تجورال وعدل  ال تزول ملكو تموتال 

 نّك كنتإ  مركأباء تشما  تخلقال ما بينهما و ال في األرضو ٰمواتالسّ  ال في شيءمن 
 شدّ أو خذيناآل خذآأنت على أنّك شيء وكّل  ألشهدنّكف على كّل شيء قديرا

في  مت على نفسكاألسلطين قد حتّ  سلطأو قهر األقهرينأو جبر األجبرينأو يناألشدّ 
اء األسم مظاهر تلكفي  اللّهمّ  ياتك فلتسرعنّ آبو بك من لم يؤمن خذنّ أن تأ ظهور كلّ 
 نّهأ تلم يثبو خذكأذلك فلك من شيء أحد  خذ منأّن من يإفء األدّال  مظاهر تلكو

 تكاديّ شدّ و تكقّهاريّ و تكمطالع جبّاريّ ذلك مثل و تكلحجّ  يكوننّ  نٕاّال وألك 
 ثبتهاأو دبرهاأو ظهرهاأو انهرأقء من تلك األدّال  هلمن تظهرنّ  اللّهمّ  تك فلتحفظنّ طيّ سّال و
أّول  منبه  يعبدكبعد ما  يحتجب عنه يوم ظهورهعّمن  همن يظهرنّ  قلب غلبها ليسكننّ أو

مطالع  قصدت من كلّ ما  ناأ يننّ إالجبّارين فبخذ األ اذخّ أ اللّهمّ  خره فلتبعثنّ آلى إ  عمره
 عليكٕاّال  تلك المثل في نّ يدلّ ال أسماء  ٕاّال  مثالهماأو ةملكيّ ألاو ةخذيّ من األ ةسميّ اإل
ظاهرة فوق كّل  أسمائك عبادك لم تزل مطالعة سمو خلقكصفة  د عن كلّ متفرّ ذلك و

 كلّ  اللّهمّ  فوق كّل الموجودات فلترحمنّ  ةممتنع ةئك مهيمندّال أ مشارقو الممكنات
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 عن كّل خلقك كنت غنيافإنّك سبيل مغفرتك ٕالى  ن تهديهمأبرحمتك بفي البيان  من
لم تزل كنت ٕاّال و طاعتك بهذا عندك لمبعدون دونء أدّال و طاعتك بهذا متعّززونأدّالء 

عليك  مفتقر شيءكّل و شيءاسم يقع عليه ما  مستغنيا عن كلّ و شيءا عن كّل نيّ غ
حّده  في حك كلّ مسبّ وحامدك و شاكركو ذاكركو قانتكو ساجدكو عابدكو لشيئيّته

ظهور بدعك في  تحّب ما  بعض علىو ظهورات قبلكفي  بعضو حببتأما  بعض على
أنت  نّكإ عن كّل شيء  ٕاليك توبنّ ألو شيءعن كّل  كستغفرنّ أل ٕالٓهييا  فسبحانك

 تكتوابيّ ال و ان مملكتكيظهر مغفرتك لسكّ ال و ابا رحيماكنت توّ  كنّ إ و ارا كريماغفّ 
كّل  كا ليدخلنّ هّال  تظهرنّ و اذاخّ أتبعثن  نإٔاّال و بدايع طولكو رضكأ ملكوتفي  لمن

بكّل ٕانّك كنت  تكمطالع توابيّ  في قهرا من لدنكو ةمغفرفي  من عندك خلقك بجبر
  قديرا شيءكنت على كّل وٕانّك  عليماشيء 

  
  الث في الثّالثالثّ 

  خذ اآل خذاآل بسم اهلل
فوق كّل  استرفع بارتفاعهو فوق كّل الممكناتبعلّوه  قد استعلىالّذي  الحمد هلل

في  باقتهاره فوق كّل من استقهرو استمنع بامتناعه فوق كّل الكائناتو الموجودات
قدر استو اإلشاراتو نتصاره فوق كّل المثلبااستنصر و ٰمواتالسّ و األرضملكوت 

 مالواحد العّال ٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهأكّل خلقه على و فأستشهدهاء األشي باقتداره فوق كلّ 
 ته علىليّ وّ أشهادة تّدل  فهاماألٕاليه  يهوىو األوهامبه  يخطر شهادة مطّهرة عن دون ما
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اء من يش خذنأليو الواحد القّهارٕاّال هو  ٕالٓه نّه الأته على ته على باطنيّ ظاهريّ وآخريته 
 نّ أكّل خلقه على و فأستشهدهاذ خّ الواحد األٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهإ نفسه  بأمره من عند مظهر

ما له  ىفثّم اصط ه اهلل لنفسهيٰ اصطفمثاله قد أمطلع و ئهاسمأبع مكمن السّ  ذات حروف
  المهيمن القيّومٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهأعلى  ونالمستدلّ  نّ خلقه ليستدلّ وأمره  من ملكوتاء يش
  

  ابع في الّرابعالرّ 
  خذآلخذ ااآل بسم اهلل

من و األّول حدالواعلى من اهلل اء البهٕانّما و خذخذ اآلاآلٕاّال هو  ٕالٓهالحمد هلل الّذي ال 
سبحانه بذاته ّن اهلل أ شهدأبعد فو األّول الواحدٕاّال  يرى فيهال  الواحد حيثذلك يشابه 

ن إ  ّهارالّظ  الواحدٕاّال  فيها ىلكن لن يرواء األسمو فاتالّص  كلّ  ةمتعال عن مجانس
 ينفعكالّذي  عملكفإّن هذا  به من لم يؤمن خذنّ أمن يظهره اهلل فلت اميّ أاستدركت 

من لم  خذنّ أفلت األسبابلك  اهللأظهر  نإ ليل األاللّيل  في كنت نإ و عند من يظهره اهلل
باهلل  يؤمنال  لك منبقو خذنّ أولت سبيل اهللفي  فلتصبرنّ ٕاّال و الواحد القّهارباهلل  يؤمن
قول ذلك يمكن ٕاّال  خذوان تتّ أيمكن ال ٕاذ  خذمن شئون األ ّن هذاإن تلعنهم فأربّك ب

ربّه باهلل  يؤمن من لتفنينّ و اهللفي  قلوب من يحزنذلك ب به العمل لتسكننّ اهلل  رادأ قد
  اهلل المهيمن القيّومٕالى  ن يرجعنّ إ 
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  األّول في األّول وله أربع مراتب
  األبعد األبعد اهللبسم 
عن يمتنع  نأبعاد لن يقدر إ بعد فوق كّل ذا أاهلل قل  األبعد األبعدٕاّال هو  ال ٕالٓهاهلل 

ما  يخلق بينهماما  الو ال في األرضو ٰمواتالسّ من أحد ال في بعاده إ  مليك سلطان
في  منو ٰمواتالسّ  في منله  يسجدالّذي  سبحان ادا باعدا بعيدابعّ كان بأمره ٕانّه اء يش

 منو الّسٰموات فيمن له يسبّح  الّذي الحمد هللو ساجدونما بينهما قل كّل له و األرض
الملكوت وهو له الملك  ّال إ  ٕالٓهال  نّهأقانتون شهد اهلل ما بينهما قل كّل له و األرضفي 
 حييي اسوتالنّ و لطنةالسّ  ثمّ  الياقوتو القّوةثّم  الّالهوتو القدرةثّم  الجبروتو العزّ ثّم 
وسلطان  يجورال وعدل  يزولال وملك  يموتال حّي  هو نّهأو يحييو يميتثّم  يميتو

ال ما و ال في األرضو ٰمواتالسّ  ال في من شيء ال يفوت عن قبضته فردو يحولال 
 ٰمواتالسّ  في ماله الّذي  تباركو على كّل شيء قديرا كانبأمره ٕانّه اء ما يش يخلقبينهما 

 الّسٰموات في ماله الّذي  تعالىو العزيز المحبوبٕاّال هو  ٕالٓه الما بينهما و األرضو
ما و األرضو ٰمواتالسّ  في ما هللو القيّوم المهيمنٕاّال هو  ٕالٓهال ما بينهما و األرضو

نّه لهو العزيز إ و هارالنّ و يلباللّ  سكنما  هللو كّل ينقلبونوٕاّن ٕاليه  يميتو يحييبينهما 
 كّل ينقلبون بديعوٕاّن ٕاليه  بينهماما و األرضو ٰمواتلسّ ا في يسجد منله و المحبوب

أنتم  كيفقل  كن فيكونله  يقولمن أن  قربأ مرهأما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ 
 ذلكاهلل كٕاّال أحد  ييحصال ما أو  ةتكتبون من مثقال فّض  ونتحبّ ما  بالقلم الواحد كلّ 

 ينقلبون كلّ وٕاّن ٕاليه  هارالنّ وباللّيل  كنسما  هللو تبصرونأفال  شيءيخلق كّل  اهلل بهأمر 
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حينئذ لم قل ٕاّن  يظهرون مرهأكّل بو من عند من يظهره اهللٕاّال  اهلل لم يظهرأمر قل ٕاّن 
 نّه من عند اهلل المهيمنأمر يثبت على أ بينهماما و األرضو ٰمواتالسّ  في حديكن أل
آياته تون بأهذا فلت يب منرفي نتم أ قل ٕانّ  فال تبصرونأ من عند نقطة البيانٕاّال القيّوم 

 لم يكنو يشركونعّما  تعالىو اهللسبحان  قل األمر من عندهذلك ّن أيثبت  من عند اهلل
اهلل قل ٕاّن  العزيز المحبوب هو ٕاّال  ٕالٓهال بأمره ٕانّه اء مرا كيف يشأغير اهلل ليظهر ٕالٓه 
أفال  تكمأفئد يدركهال بما  بعدأاهلل قل ٕاّن  تبصرون فالإٔاليكم  كمأنفس قرب بكم منأل

أنتم  ذاإفاهلل  كم بمن يظهرهبتقرّ  نّ إ تشهدون أفال  ّن القرب عنده مثل بعدإ قل  تشعرون
ٕاّال و يمانكمإ به مؤمنين لينفعكم  كنتمو يظهره اهللعّمن  استبعدتم نإ و اهلل تدركون قرب

 يعّززونلباهلل  يمانهمإبكّل قل  بونفال تتقرّ أ اهلل ربّكمٕالى  كمبيقرّ و ينفعكمما  تملكنّ ال 
 مثلكمبه  تؤمننّ ال ول متعّززونذلك بأنتم  كمنّ إبمن يظهره اهلل ف مننّ ؤفلت شيءكّل أن يا 

 لكنّ و يؤمنونال  الّذينهموآمنوا  عن الّذينهم يّ غن اهللو ربّهباهلل  يؤمن كمثل من ال
لم يؤمنوا  الّذينهم ولكنّ ضوان يحبرون الرّ  في ذلكهم بو يمانهمإاستغنوا بآمنوا  الّذينهم

اهلل قل  تنصرونال  ارالنّ  حجب في خرةاآلثّم  األولى ةالحيوٰ في  هم بهذاآياته و هللبا
نّه لهو العزيز إ و شيءاهلل رازق كّل قل  القيّوم الفرد الممتنع المهيمنهو و شيءخالق كّل 
لمهيمن إاّال هو  ٕالٓهال  نّهإ و شيءكّل يحيي  ثمّ  شيء كلّ  اهلل يميتقل  المحبوب

اهلل قل  لونل عباده المتوكّ اهلل فليتوكّ توّكلت وٕاّن على  عليهحسبي  ل اهللالمحبوب ق
توّكلت وٕاّن  عليهي لن عباده الموقنون قل اهلل ظهراهلل فليتوكّ توّكلت وٕاّن على  عليهي عّزت

ن عباده لاهلل فليتوكّ وٕاّن على  لتتوكّ  عليه فياهلل كهقل  قونلن عباده المتّ اهلل فليتوكّ على 
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اهلل قل  لن عباده العالموناهلل فليتوكّ وٕاّن على  لتتوكّ  عليه ياهلل حرزقل  المخلصين
توّكلت  عليهي تخرآاهلل قل  لن عباده المستقويوناهلل فليتوكّ وٕاّن على  لتتوكّ  عليه يتقوّ 

 يهعلو األولى ةالحيوٰ في  يرادتإ  دعاق اهللقل  لونلن عباده المتوكّ اهلل فليتوكّ وٕاّن على 
توّكلت وٕاّن على  عليه ياهلل بهائقل  لن عباده المستجيبونكّ فليتوتوّكلت وٕاّن على اهلل 

عباده  لناهلل فليتوكّ توّكلت وٕاّن على  عليه ياهلل جاللقل  يونهّ تبلن عباده المفليتوكّ  اهلل
اهلل قل  لونعباده المتجمّ  لنّ اهلل فليتوكّ توّكلت وٕاّن على  عليه ياهلل جمالقل  لونالمتوكّ 
توّكلت  عليه ياهلل نورقل  مونعباده المتعّظ  لنّ اهلل فيتوكّ توّكلت وٕاّن على  عليه يعظمت

لّن فليتوكّ  اهللتوّكلت وٕاّن على  عليه ياهلل علمقل  رونلن عباده المتنوّ كّ فليتواهلل وٕاّن على 
قل  قدرونلن عباده المستفليتوكّ  اهللتوّكلت وٕاّن على  عليه ياهلل قدرتقل  عباده العالمون

 عليه ياهلل رضائقل  لن عباده المستفنيونعلى اهلل فليتوكّ  نّ إ وتوّكلت  عليه ياهلل غنائ
ّن على اهلل إ و لتعليه توكّ  فياهلل شرقل  بونبّ لّن المتحفليتوكّ  اهلل على نّ إ وتوّكلت 

ه لن عباداهلل فليتوكّ توّكلت وٕاّن على  عليه ياهلل سلطانقل  فونلن عباده المتشرّ فليتوكّ 
قل  لن عباده المستملكوناهلل فليتوكّ توّكلت وٕاّن على  عليه يملك اهللقل  المستسلطون

 عليه ياهلل كلماتقل  بّجونالمت لن عبادهاهلل فليتوكّ توّكلت وٕاّن على  عليه يياتآاهلل 
اهلل توّكلت وٕاّن على  عليه يّ علو اهللقل  مونالمتمّ عباده  لناهلل فليتوكّ توّكلت وٕاّن على 

أسماء  كلّ و له كّل عبادو يذكر بدونهمن أن  أعلى اهللقل  المستعليون لّن عبادهكّ فيتو
من أن  اهللسبحان  لى اهلل ربّكم تنسبونإ  بيت األّولأنتم  ما اهلل بمثلٕالى  الخير ينسب
 المهيمن القيّومٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهأعلى أدّالء  كلّ و ذلكبعد أو  ذلك قبلوأحدا  يكون بها
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في  بعيدو بعده في لقريباهلل قل ٕاّن  بوناهلل ربّكم تتقرّ ٕالى  بهثّم اإلسم  ذلك فلتدعونّ 
قرب بها أو ابع ليعلمه اهللالسّ  قعر بحر تحت ةصخرفي  لّةلو يكن عقل  تتّقونأفال  قربه

 هاليستجيبنّ و باطنهاو ظاهرهاو خرهاآو لهاوّ أو هانجويٰ و هايعلم سرّ و ليهاإ من نفسها 
أنتم  نإ اهلل  قربهذا  على كّل شيء قديرا كان نّهإ من عنده اء يشما  هاليؤتينّ و هاليرفعنّ و

 تبعدونأنتم  ما بعده بمثلال و بونتقرّ أنتم  ما لم يكن قربه بمثلاهلل قل ٕاّن  مؤمنونباهلل 
 تنظرونأفال اء عليه قائمون نسبتهم على اهلل سو همبما  كلّ ٕاّال هو  هو كيفأحد  يعلمال 

القرب  [مرآة]قل ٕاّن  يونمتجلّ فيها  ىتجلّ بما  كلّ و مسالشّ  لىإ  منسبتهو المرايإالى 
هما أنفس بعد عنهما منأو ليهاإ هما أنفس قربهما منأو اهلل معهماو بعدها على يدلّ 

  . يذكرونعّما  تعالىو هما سبحانهأنفسب
  

  الثّاني في الثّاني
  األبعد األبعد بسم اهلل
وحدك أنت  ّال إ  ٕالٓهال  اهللأنت على أنّك شيء وكّل  ألشهدنّك ٕالٓهييا  اللّهمّ  سبحانك

 لكو الّالهوتو القدرةلك و الجبروتو العّزةولك  الملكوتو الملك لكشريك لك  ال
 لكو الجمالو ةالوجه لكو الجاللو العّزة لكو اسوتالنّ و لطنةالسّ  لكو الياقوتو القّوة

لك و األمثالو المثللك و العدالو طوةالسّ  لكو الضالفو حمةالرّ  لكو الكمالو لعةالّط 
 العّزة لكو اإلستجاللواء الكبريلك و اإلستقاللو العظمةلك و اإلجاللو المواقع

لم تزل  اإلقتدارو الّسلطنة لكو اإلبتهاجو البهجةلك و اإلرتفاعو القّوة لكو اإلمتناعو
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اتّخذت لنفسك ما معتمدا  دائما أبدا قيّوما احيّ  فرداصمدا أحدا  واحدا ٕالٓها كنت
خلقت  صنعت قدفيما ولّي  الو خلقتفيما  شريكلك  لم يكنو ولدا الو احبةص

رته تصويرا لم تزل صوّ و شيءدتك كّل بإرارت صوّ و قديرات قدرتهو شيءبقدرتك كّل 
 حاكماو على كّل شيء مقتدراو بكّل شيء قربّك عالمافي  بعيداو بعدكفي  كنت قريبا

جالل  ك على قمصحنّ ليسبّ و تكك على عّز وحدانيّ كّل ليعبدنّ  شيءعلى كّل 
خلقك اء لم يكن فن شيءكّل  بعد فناء يالباقو شيءالكائن قبل كّل أنت  تككبريائيّ 
 خلقك ةحيوٰ  الو كّل ظهورفي  مطالع ظهوراتكو يظهره اهللعّمن  باحتجابٕاّال  عندك

ى شئت نّ أو قدرتك كيف شئتآيات  من عندك تظهرنّ بما  عند كّل ظهور بعرفانكٕاّال 
 عظمتكو جاللكو جمالكو بهائك بكلّ  القٰيمةيوم تظهرنّه  على من اللّهمّ  ينتصلّ فل
 مسائلكو تكقوّ و قدرتكو علمكو مننكو عّزتكو أسمائكو كلماتكو رحمتكو نوركو
 تميتوتحيي  لم تزل أسمائك عليه منأنت  ماو عالئكو ملككو سلطانكو شرفكو

ال  سلطانو تجورال وعدل  تزول الوملك  تموتال حّي  أنت نّكأوي تحيو تميتثّم 
ال ما و األرض فيال و ٰمواتالسّ  ال في من شيء يفوت عن قبضتكال وفرد  تحول

ما  ٕالٓهييا  اللّهمّ  فسبحانك على كّل شيء قديرإانّك كنت بأمرك  اءتشما  تخلقبينهما 
نتها عند مظهر رسولك من قبل حيث قد بيّ  يالتّ  ظهور الحقيقةٕاّال  جعلت ظهور حجتك

صحو و محو الموهومو ،ةشارإ سبحات الجالل من غير  كشف"مته من عندك قد علّ 
من صبح أشرق  نورو ،وحيدالتّ  ةلصف ةحديّ جذب األو ،رّ السّ ة تر لغلبالسّ  هتكو ،المعلوم

تلك  ةلمشاهدفي البيان  كّل من اللّهمّ  فلتوفقن "،ثارهآوحيد التّ  هياكل األزل على
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 ةالجوهريّ  ةالجوهريّ و اذجيّةسّ ال اذجيّةسّ الو كافوريّةال كافوريّةالو ةيّ الحقيق الحقيقة
فت لها بها ليوم تعرّ  شيء كلّ  قد خلقتالّتي الّطرازيّة  ةرازيّ الّط و مجّرديّةال مجّرديّةالو

  . المهيمن القيّوم نتإٔاّال  ٕالٓهال  نّهأكّل خلقك نفسها على 
  

  الثّالث في الثّالث
  األبعد األبعد بسم اهلل

 كلّ  استرفع بارتفاعه فوقو فوق كّل الممكناتبعلّوه  ىقد استعلالّذي  الحمد هلل
في  ظتهاره فوق كّل منبا استظهرو استمنع بامتناعه فوق كّل الكائناتو الموجودات

استنصر بانتصاره فوق و الّذّرات فوق كلّ  استقهر باقتهارهو ٰمواتالسّ و األرضملكوت 
نّه أكّل خلقه على و فأستشهده ق كّل الكائناتئه فواببه ىاستبهو شاراتاإلو مثلكّل ال

فتراق شهادة من اال مقّدسةو قترانعن اإل ةّهار شهادة متعاليالّظ  الواحدٕاّال هو  ٕالٓه ال
 الخلقو في ملكوت األمر من ثار رحمتهآمن بدايع ما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ  يمأل

ّن ذات إ وٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهأ وكّل خلقه على فأستشهدهة تزليّ أمن ظهورات ما بينهما و
بطل أو الجنانبه  ظهرأو البرهانبه  ثبتأو البيانبه  لقد نزّ  كلمتهو بع عبدهالسّ  حروف

 بظهوره ما من عندهاألكوان تكرّ  ةذروٕالى  األمكانفي  ما كلّ به  ظهرأو يرانالنّ  بها
مطلعا عن و لالجالو القدس ثرأبروزه فله الحمد حمدا مشرقا عن  ال من لدنه عندتفّض و

 امتنعو منعو تفعارو رفعالّذي  اليح المعاء ثنو  الجمال حمد شارق بارقو العزّ  ةساح
في  له كفو الو علمهله في  دلعِ  ال استبان حمداو بانأو استنارو نارأو ءااستضواء ضأو
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من  دّ ح في له تعطيلال و خلقهو مرهأ ملكوتله في  قرينال وأرضه  له في شبهال و كتابه
 هوٕاّال  ٕالٓهال  نّهأعلى  شيءنسه حمدا يستنطق كّل أو مطالع غيبهوقدسه و ر عّزهمظاه
عبادا كيف اهلل  اصطفىقد به  بع عرش ظهورهالسّ  ّن ذات حروفأو بحانالسّ  الواحد

 ه أحديال يحص ئه حمداامضإ و ئهاقض فله الحمد على كلّ أراد  ما ر من عندهقدّ واء ش
   بحانالسّ  الواحدٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهأعلى  سواه حمدا يدلّ حد أ يبلغ بعلمهال و ٕايّاهٕاّال 

  
  الّرابع في الّرابع

  األبعد األبعد بسم اهلل
من و األّول الواحد ىعلمن اهلل اء البهٕانّما و األبعد األبعدٕاّال هو  ٕالٓهالحمد هلل الّذي ال 

جّل و اهلل عزّ  نّ أشهد بأبعد فو لوّ األالواحد ٕاّال  فيه ىيرال  الواحد حيثذلك يشابه 
 نإٔاّال  بطون القدرال و يدرك ظهور األزلال  الغيب في نّكإ واء سو شيءكّل ٕالى  نسبته

البيان  ةنقط الملك عند طلوعفي  فاستنظرفإذا  سبل الواليةو هادةالشّ لعالم ئك بانبّ أ
أو  ةالملك من المحبوب فيشهدت ما  ٕانّماو كّل الممكناتٕالى  نسبهكان  كيف

أو  أو المهيمنة ةالبعيدأو  ةالقريبأو  ةو الغالبأ القاهرةأو  ةالباطنأو  اهرةالّظ أو  ةالممنوع
جعله  ينالّط  فيأمره  قد وضعاء سو يجلّ تالم ةنسبٕاّال و من حدودات المرايا تلك ةالعالي

فإذا  جعله دون رضوان نسانإ صورت دون في ثّم  نسان جعله باب رضوانإ في ثّم  انبيّ 
هذا واء ملكوت العمفي  اهللسّر  هذا البيان الحقيقةة ن من عند نقطواحد حيوااء ه بمكلّ 
مشارق في  اهلل ةهيمن هذاواء ينالسّ  ملكوتفي  عّز اهللهذا واء نالسّ  ةذرو في اهلل ةقدر
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من ال و من قبلال  بمثلهاء مالسّ  لم ير قطب ختراعمطالع اإلفي  اهلل ةسطوهذا و بداعاإل
كّل من و اهلل كّل من خيفته مشفقون نعٕاّال  يستنبىء الو على اهللٕاّال  يدلّ ال  دبع

وامره أكّل من و لونلّ كّل من حكومته متذو كّل من ربوبيّته خائفونو جلونو سلطنته
ما و األرضو ٰمواتالسّ  ملكوتفي  ىعلالمثل األله  الأ كّل من نواهيه راضونو شاكرون
  القيّوم  المهيمنٕاّال هو  هلٓ إ  البينهما 

  
  األّول في األّول راتبوله أربع م
  األشرف األشرف بسم اهلل

 لن يقدر أن يمتنع شرافإ ذا  شرف فوق كلّ أاهلل قل  األشرف األشرفٕاّال هو  ال ٕالٓهاهلل 
 يخلقال ما بينهما و ال في األرضو ٰمواتالسّ  في الأحد  شرافه منإ  عن مليك سلطان

في  منو ٰمواتالسّ  في منله  يسجدالّذي  افا شريفا سبحانشرّ كان  هنّ إ  مرهبأاء يشما 
 منو ٰمواتالسّ  في منله  حيسبّ  الّذيالحمد هلل و ساجدونما بينهما قل كّل له و األرض

 الملكوتوله الملك ٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهأ قانتون شهد اهللما بينهما قل كّل له و األرضفي 
يحيي  اسوتالنّ و لطنةلسّ ا ثمّ  الياقوتو القّوة ثمّ  هوتالّال و القدرةثّم  الجبروتو العزّ ثّم 
 سلطانو يجورال وعدل  تزولال وملك  يموتال  يّ هو ح نّهأوويحيي  يميتثّم  يميتو

ال ما و األرض في الو ٰمواتالسّ  ال في من شيء يفوت عن قبضتهال وفرد  ال يحول
 ٰمواتالسّ  في ماله الّذي  تباركو قديرا شيءكّل  ىعل كانبأمره ٕانّه اء يشما  يخلقبينهما 

 في ماله الّذي  تعالىو العزيز المحبوبٕاّال هو  ٕالٓهال  بينهما ماو األرضفي  ماو
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 الملك ذي سبحان اهللالقيّوم  المهيمنٕاّال هو  ٕالٓهال ما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ 
سبحان و الّالهوتو القدرةاهلل ذي سبحان و الجبروتو العزّ اهلل ذي سبحان والملكوت و

العّزة  ان اهلل ذيسبحو اسوتالنّ و لطنةالسّ  اهلل ذيسبحان و وتالياقوالقّوة  اهلل ذي
 سبحانو الكمالو الوجهةان اهلل ذي سبحو الجمالو لعةالّط  ان اهلل ذيسبحو الجاللو

 المواقعاهلل ذي سبحان و األمثالو المثلاهلل ذي سبحان و الفعالو القّوة ذياهلل 
 اإلستجاللواء الكبرياهلل ذي حان سبو اإلستقاللو العظمةي ذاهلل سبحان و اإلجاللو
اهلل ذي سبحان و اإلرتفاعو القّوة اهلل ذيسبحان و اإلمتناعو العّزة ذياهلل  سبحانو

تبصرون حتّى لو أفال  الواحد عندهآيات  فيحّده  في شيءكّل قل  اإلنقطاعو الوالية
ها فال تبرفي  االحسنى كلّهاء األسم يات الواحد عندها بتلكآ فلتجدنّ  ةملالنّ  في تنظرنّ 

لكن لن يظهر و بأمره تنظرون شيءخلق كّل الّذي ٕالى  ثمّ  خلقا من خلق اهلل تصغرنّ 
من  األرضلم يبق فوق  اإلقتدارو على اهلل بالّسلطنةٕاّال  يدلّ ال  الملكفي  بحشمظهر 

طة نق علىأدّالء  الّذينهمو لمن يظهره اهللٕاّال  هذا يال ينبغ يستملكه بالحّق  نإٔاّال و ةذرّ 
 هو ذو ّال إ ٕالٓه الحمد هلل الّذي ال و كونفالك الّدين يتحرّ أمن عنده بإذن  همو البيان
الحمد هلل الّذي و الجبروتو ذو العّزةٕاّال هو  ٕالٓهالحمد هلل الّذي ال و الملكوتو الملك

 الياقوتو القّوة ذوٕاّال هو  ٕالٓهالحمد هلل الّذي ال و الّالهوتو ذو القدرةٕاّال هو  ٕالٓهال 
 ذوٕاّال هو  ال ٕالٓه الّذيالحمد هلل و اسوتالنّ و لطنةالسّ  ذوٕاّال هو  ٕالٓهال  الّذي الحمد هللو

الحمد هلل الّذي ال و الجمالو ةلعالّط  هو ذو ّال إ ٕالٓه الحمد هلل الّذي ال و الجاللو العّزة
الحمد و مثالاألو ذو المثلٕاّال هو  ٕالٓهالحمد هلل الّذي ال و الكمالو الوجهةذو ٕاّال هو  ٕالٓه
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 ذو العظمةٕاّال هو  ال ٕالٓه الّذيالحمد هلل و العدالو طوةالسّ  ذوٕاّال هو  ٕالٓههلل الّذي ال 
الحمد هلل الّذي ال و اإلستجاللواء ذو الكبري هوٕاّال  ٕالٓهالحمد هلل الّذي ال و اإلستقاللو
الحمد و اإلرتفاعو العّزة ذوٕاّال هو  ٕالٓهالحمد هلل الّذي ال و اإلرتفاعو ذو القّوةٕاّال هو  ٕالٓه

 ذو البهجةٕاّال هو  ٕالٓهال  الّذي الحمد هللو اإلقتدارو لطنةالسّ  ذوٕاّال هو  ٕالٓههلل الّذي ال 
 لكنّكمو ةملالنّ  في اهلل يتنظرون يحصأفال  شيء كلّ في  الواحدآيات  قل ٕانّ  اإلبتهاجو

 ياتنّه من تلك اآلإ فإذا  قبضته من يظهره اهللفي  األرضعلى ما  كلّ  ن تشهدنّ إ أنتم 
 ٕالٓهال  نّهأالملكوت شهد اهلل و ذو الملكٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهأبالحّق تشهدون شهد اهلل أنتم 

ال  نّهأ الّالهوت شهد اهللو ذو القدرةٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهأشهد اهلل  الجبروتو ذو العزّ ٕاّال هو 
الياقوت شهد اهلل و القّوة ذوٕاّال هو  هال ٕالٓ  نّهأشهد اهلل  اسوتالنّ و لطنةالسّ  ذوٕاّال هو  ٕالٓه
 الجمال شهدو لعةالّط  ذوٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهأالجالل شهد اهلل و العّزة ذو هوٕاّال  ٕالٓهال  نّهأ

شهد  الفعالو القّوة ذوٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهأ الكمال شهد اهللو الوجهةذو ٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهأاهلل 
العدال و الّسطوة ذوٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهأشهد اهلل  الفضالو حمةلرّ ا ذوهو  ّال إ  ٕالٓهال  نّهأاهلل 

 ذو العظمةٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهأشهد اهلل األمثال و ذو المثلٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهأشهد اهلل 
ٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهأشهد اهلل  اإلستجاللواء ذو الكبريٕاّال هو  ال ٕالٓه نّهأد اهلل شه اإلستقاللو
ٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهأشهد اهلل  اإلرتفاعو القّوة ذوٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهأشهد اهلل  اإلمتناعو العّزة ذو

 الواحدآيات  قل ٕانّ  اإلقتدارو لطنةالسّ  ذوهو  ّال إ  ٕالٓهال  نّهأشهد اهلل  اإلبتهاجو ذو البهجة
من  ةبضق في شيءكّل فإذا  نزل اهلل بعلمهما  ن يظهر اهلل مثلأتنظرون  فالأ شيءكّل في 

الملكوت و الملك ذي اهلل تعالىو البيان يستشهدونآيات  منآية  أنتم فإذا يظهره اهلل
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القّوة  ذي اهلل تعالىو الّالهوتو القدرةذي  اهلل تعالىو الجبروتو العزّ ذي  اهلل تعالىو
 الجاللو العّزة ذي الّذياهلل  تعالىو اسوتالنّ و لطنةالسّ  ذيالّذي  اهلل تعالىو الياقوتو
 اهلل تعالىو الكمالو الوجهةذي الّذي  اهللتعالى و الجمالو لعةالّط  ذيالّذي  اهلل تعالىو

الّذي  اهلل ىتعالو اإلستجاللو المهابةذو الّذي  اهلل تعالىو اإلستقاللو ذو العظمة الّذي
 الفضالو ةحمالرّ  اهلل ذو تعالىو اإلجاللو ذو المواقعاهلل  تعالىو األمثالو ذو المثل

 العّزة اهلل ذو تعالىو الفعالو اهلل ذو القّوة تعالىو العدالو طوةالسّ  اهلل ذو تعالىو
 اهلل ذو تعالىو اإلبتهاجو اهلل ذو البهجة ىتعالو اإلرتفاعو ةفعالرّ  ذو اهلل تعالىو اإلمتناعو

عند  ليفتخرنّ به و عظيم من يظهره اهلل ذا ذلّ  كّل ذا شرف عندقل ٕاّن  اإلقتدارو لطنةالسّ 
كّل عند قل  شرف اهلل للعالمينهذا ما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ  في عند منثّم  نفسه
  خاشعوناهلل  شرف

  
  الثّاني في الثّاني

  األشرف األشرف بسم اهلل
 الملك لك نتأ ّال إ ٕالٓه  ال اهللأنت على أنّك وكّل شيء  ألشهدنّك اللّهمّ  سبحانك

 لكو الياقوتو القّوة لكو هوتالّال و القدرة لكو الجبروتو العّزةولك  الملكوتو
 الكمالوة الوجهلك و الجمالو لعةالّط  لكو الجاللو العّزة لكو اسوتالنّ و لطنةالسّ 
 األمثالو المثللك و العدالو طوةالسّ  لكو الفضالو حمةالرّ  لكو الفعالو القّوة لكو
 عّزةال لكو خلقكو أمرك ملكوتفي تحبّنّه  وأ حببتهأما لك و اإلجاللو المواقعلك و
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لم تزل  اإلقتدارولطنة السّ  لكو اإلبتهاجو البهجةلك و اإلرتفاعو القّوة لكو اإلمتناعو
لك  لم يكنو ولدا الو ةصاحب اتّخذت لنفسكما صمدا فردا أحدا  واحدا ٕالٓها كنت
 تميتثّم  تميتو يذنك لم تزل تحيإبٕاّال  األرض فيّي ول الو الملكفي  شريك

وفرد  تحولال  سلطانو تجورال وعدل  تزولال وملك  تتموال  يّ حأنت  نّكأوي تحيو
ما  يخلقال ما بينهما و ال في األرضو ٰمواتالسّ  في المن شيء  يفوت عن قبضتكال 
 لشرففي البيان  شيءكّل  اللّهمّ  فلتجعلنّ  على كّل شيء قديرا كنت نّكإ بأمرك  اءيش
 همنّ من تعّظ عظمة و هلنّ جمّ جمال من تو هلنّ جالل من تجلّ و هعّز من ترفعنّ و تظهرنّه من
  على كّل شيء قديرا نّك كنتإ  هطنّ قدرت من تسلّ و هفعنّ من ترّ  ةرفعو
  

  الثّالث في الثّالث
  األشرف األشرف بسم اهلل

فوق كّل  استقهر باقتهارهو فوق كّل الممكناتبعلّوه  قد استعلىالّذي  الحمد هلل
 الّذّرات باستجالله فوق كلّ  للاستجو استظهر باظتهاره فوق كّل الكائناتو الموجودات

 اتالواحد بالذّ هو  ٰمواتالسّ و األرضملكوت  فياستعظم باستعظامه فوق كّل من و
ال و شبهال و عدلال و من كفوله  لم يكنفات الّص و ملكوت األسماءفي  المتعاليو

بعد  نّه ليكوننّ إ يزال ال و الجاللو بالعّزة شيءكائنا قبل كّل كان  لم يزل مثالال و قرين
ة عليّ  ساذجيّةو ةرفيع مجّرديّةو منيعة ةجوهر اصطفىالجمال قد و بالعظمة شيءكّل 

في  لقىأبها امتنع عن غيرها فو ى لها بها بنفسهاتجلّ  ثمّ  ةزليّ أ ةذاتيّ وكافوريّة بهيّة و
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 منها ظهوراته شرقتو مثالهأبرقت عنها و هأفعال ظهرت عنهافإذا  ذاتها مثالهويّتها 
 ٕالٓهال  نّهأعلى وأرضه  ئهابها سم ذا قد مألإف تلجلجت عنها كلماتهوآياته  وتلئلئت عنها

لقد و ٕايّاهٕاّال  ةكلمته لم يكن هلل من شمس حقيقو بع عبدهالسّ  حروف ّن ذاتإ وٕاّال هو 
حتّى  مثالهأو ئهاسمأملكوت في  بها من قد مألثّم  ةليّ وّ أحبيبة أسماء  لهاى فاصط

 فياآلخر  هو هذاو األّول في األّول هذإاّال هو  ٕالٓهال  نأبنهاية بحر الّال في  دخلهاأ
 اهلل لن يدلّ  مراتهذا و الباطنفي  الباطنهو  هذاووهذا هو الّظاهر في الّظاهر اآلخر 

  يهتدون منتهاه كّل بهو مبدئهفي  على اهللٕاّال 
  

  الّرابع في الّرابع
  األشرف األشرف بسم اهلل

 األّول على الواحد من اهللاء البهٕانّما و األشرف األشرفهو ٕاّال  ٕالٓهالحمد هلل الّذي ال 
 شرف اهلل نّ أشهد بأبعد فو األّول الواحدٕاّال  يرى فيهال  الواحد حيثذلك من يشابه و

 ات غيب ممتنعالذّ  نّ بشرف من يظهره اهلل جّل ذكره ألٕاّال  الملكذلك في  لم يظهر
 هوو من شيء يدركهال  م منتصروقيّ و مستلط محبوبو مليك مقتدرو سلطان مرتفعو

ر تتصوّ اهلل  ن تعرف شرف من يظهرهأأردت  ٕاذاو بحانالسّ  الواحدهو و شيءيدرك كّل 
 رتبتهم فوقفي  يمكنال  بحيث شرفهمفي  يمكنبما  كّل قد بلغوا األرضعلى ما  كلّ 
 الحينفي  فإذا رابالتّ  مستوال علىكان  لوو نفسهاهلل  ف من يظهرهلو يعرّ فإذا  هذا
 شرفهم الو األرض علىما  عزّ هذا و األرضعلى ما  يديه كلّ بين ن يسجدّن أ يينبغ
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 يحتمله الملك بعلوّ ال  عزّ و عّزه فوق كّل ذا شرفو شرفهٕاذ  عّزهو شرف من يظهره اهلل
 رف مثلكالشّ  في حداألم يكن  األرضفوق أحدا  كنت نإارتفاعه ف سموّ و امتناعه
 يديّ  البيان بيننقطة  فاسجد من قبلة سماء المحبوبأو القدرةو رف العلمالشّ  فيسواك 

من و رفالشّ  نّ إ و الخشوع بين يديهو له ّال للخضوعإ  رفالشّ  خلقما  نّ إمن يظهره اهلل ف
 عندو دنى من كّل دنى عند اهللأ من لم يسجد بين يديه فهوو بين يديه فيه ليسجدن

 رف لم يكنالشّ  نّ إف س ذا شرفعندالنّاكان  لوو رفأّول الشّ  في العلم لم يحّب  يولأ
   اكرينالشّ  ن استدركت فكن منإ  رفالشّ  هذا منتهىهذا  ئهارضو به يمانباإلٕاّال 

  
  األّول في األّول وله أربع مراتب

  ى فاألك ىفاألك بسم اهلل
عن  لن يقدر أن يمتنع اءفوق كّل ذا كفّ  يفكأاهلل قل  ىفاألك ىفاألكٕاّال هو  ال ٕالٓهاهلل 

ما  يخلقال ما بينهما و ال في األرضو ٰمواتالسّ من أحد ال في ئه اكفإ  مليك سلطان
في  منو ٰمواتالسّ  في منله  يسجدالّذي  سبحان كافيا كفيا اءكفّ كان بأمره ٕانّه اء يش

 منو ٰمواتالسّ  في منله يسبّح  الّذي الحمد هللو ساجدونقل كّل له  بينهماما و األرض
الملكوت وله الملك ٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهأ شهد اهلل انتونقما بينهما قل كّل له و األرضفي 
يحيي  اسوتالنّ و لطنةالسّ  ثمّ  الياقوتو القّوة ثمّ  الّالهوتو ثّم القدرة الجبروتو العزّ ثّم 
ال وسلطان  يجورال وعدل  يزولال  ملكو يموتال  حيّ وأنّه هو  ويحيي يميتو يميتو

ال ما بينهما و ال في األرضو ٰمواتالسّ  ال في شيءمن  يفوت عن قبضتهال وفرد  يحول
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 ٰمواتالسّ  ملكله الّذي  تباركو على كّل شيء قديرا كان نّهإ  مرهأباء يشما  يخلق
 ٰمواتالسّ  في ماله الّذي  تعالىو العزيز المحبوبٕاّال هو  ٕالٓهال  بينهماما و األرضو
 عن كّل شيء شيء كلّ  يفاهلل يكقل القيّوم  المهيمنٕاّال هو  ٕالٓهال ما بينهما و األرضو
كان  نّهإ ال ما بينهما و األرض في الو ٰمواتالسّ  ال في من شيء عن اهلل ربّك فييكال و

ال و عن كّل شيء شيءكّل  من يظهره اهلل ليكفينّ اهلل  من بعدقل ٕاّن  كافيا كفيااء كفّ 
 ناربّ  ةبحجّ وكفى  ال ما بينهماو ال في األرضو ٰمواتالسّ  ال في شيء عنه من فييك

عليكم و ن يكفيكمإ  يوم ظهوره األرضعلى ما  كلّ  تملكنّ قل ٕاّن  ظهيراو ن كافياالّرحمٰ 
من شيء  تملكنّ ال  نّ إ و لمؤمنوناهلل  بمن يظهرهثّم  باهللأنتم  ٕان كمأنفس ن تغنينّ أ

 اهلل من عنده يهتدونبأمر  من عنده الّذينهم ءدّال أثّم الّذينهم  تهحجّ ثّم  كم اهللليكفينّ 
قد بما  قلتم اهلل يكفينا نإ موقنون آياته و باهللأنتم  ٕان كمأنفس قكمقوال يصدّ  قولنّ لنو قل
 فيأنتم  ٕان هذا عن قولكممن شيء  كميحتجبنّ ال  مظهر نفسه من عندأمره  ظهر

اء يخلق من بهو خلقما اء ّن كّل بهإ قل  يعملونبه  الما  كّل يقولونٕاّال و قولكم صادقين
 من يظهره اهلل يخلق من جاللو خلقما  كّل جاللقل ٕاّن  بهونفال تستأ من يظهره اهلل

أفال  من يظهره اهلل يخلق من جمالو خلقما  كّل جمالقل ٕاّن  تستجللونأفال 
 خلقما  كّل نورقل ٕاّن  تستعظموناهلل  من يظهرهعظمة  منعظمة  كلّ قل ٕاّن  تستجملون

رحمة  من يخلقو خلقما حمة ر كلّ قل ٕاّن  تستنورونأفال  من يظهر اهلل يخلق من نورو
ويخلق من كلمات من يظهره  خلقما  كّل كلماتقل ٕاّن  تسترحمونأفال  من يظهره اهلل

أفال  اهلل هظهرن ييخلق معه كمال مواهلل أفال تستمتون قل ٕاّن كّل كمال ما خلق 
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قل  تستكثرونأفال  من يظهره اهللأسماء  يخلق منو خلقما اء سمأكّل  نّ إ قل  مونلتستك
 خلقما  ةّن كّل مشيّ إ قل  تستعّززونأفال  من يظهره اهلل ةيخلق من عزّ و خلقما  ةّن كّل عزّ إ 
يخلق من علم و خلقما  كّل علمقل ٕاّن  تستمضون فالأمن يظهره اهلل  ةيخلق من مشيّ و

 يظهره اهلل من ةيخلق من قدرو خلقما  ةكّل قدرقل ٕاّن  فال تستعلمونأ من يظهره اهلل
قل  تسترضيونأفال  من يظهره اهلل ةمن قوّ  يخلقو خلقما  ةكّل قوّ قل ٕاّن  تستقدرونأفال 
ما  كّل شرفقل ٕاّن  تستغنيونأفال  من يظهره اهللاء من غن يخلقو خلقما اء كّل غنٕاّن 

يخلق و ما خلق كّل سلطانقل ٕاّن  تستشرفونأفال  يخلق من شرف من يظهره اهللوخلق 
يخلق من ملك من و خلقما  ن كّل ملكإ  طون قلتستسلأفال  من سلطان من يظهره اهلل

فال أ يخلق من علّو من يظهره اهللو خلقما  كّل علوّ قل ٕاّن  تستملكون فالأيظهره اهلل 
 كلّ قل ٕاّن  فال تستقدمونأ من يظهره اهلل منّ  يخلق منو خلقما  كّل منّ قل ٕاّن  تستعليون

 بجوهر علم عندهذلك ن كّل فال تستكرموأاهلل  من يظهرآيات  يخلق منو خلقما آيات 
 يرجع األرض فوق ةمّ أكّل في  تتذّكرون فلتنظرنّ  لعلّكم هذا كمرينّ فأل لونتتعقّ أنتم  ٕان

غير من هل  شمس الحقيقة ذلكفإذا  همنبيّ أمر  ٕالى دنياهمو من دينهمفيها  منأمر 
اء ألسما بحرفي أنتم  ٕانو ّول الخلق تسلكونأ بحرفي أنتم  ٕان توجدونأنتم  يظهره اهلل

أكبر  مراأاهلل  خلقما  فإذا بأمرهٕاليه  يرجعو من اهلل يخلق قد بدءو خلق تتعارجون كّل ما
كّل عّزتكم  اإلسالمفي  فلتنظرنّ  تشهدونأنتم  ٕان كّل من عندهفإذا  من يظهره اهللمّمن 
 اهللٕاّال أحدا  ييحصال الّتي  قد خلق اهلل فيكم رسول اهلل بدرجاتمحّمد ٕالى  يرجع

 مؤمنون كذلك اإلسالم دينفي  رسول اهللمحّمد ٕالى  بنسبتكم جمعونأكلّكم م أنتو
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ٕالى  ما خلق ليوصل ّن جوهرإل من عند من يظهره اهلل تشهدون فجوهر كّل الفضأنتم 
لتوصلون له  لما خلقتمأنتم  شيءكّل أن يا  ربّه من يظهره اهلل رضاءاء رضفإذا  ئهارض
يظهره اهلل  من يحّب ما  غير ّن من يحّب إفتحبّون أنتم  ما من يظهره اهلل ال يحّب ما  على

ال  اهللاء رض غيرو ونتتحببّ ال  اهلل حّب  غيرأنتم  اهلل يوم ظهوره فلتتّقنّ فقد عبد غير اهلل 
تقوى  دونذلك و من يظهره اهللبه  كم لو لم يرضعلّو تقويٰ في  تقاتكم نّ إتسترضيون ف

ٕاّال و كم مخلصوندعويٰ  فيأنتم  ٕان الحّق من عندهء ارضتتّبعون  بما اهلل فلتتّقنعند اهلل 
اهلل اء رضفي  نّهمأهم يحسبون و النّار دخلواو عندهمما اء كّل األمم قد تقوا على رض

 األبهىاء يومئذ رضأنتم  القٰيمة يومٕالى  في البيان اهللاء رض نّ إ كّال  ثمّ كّال  قل خالدون
ما و األرضو ٰمواتالسّ  في نور اهلل لمن هذا خذونأما ينطق من يظهره اهلل من عنده تب

  مهتدونبه  كلّ قل بينهما 
  

  الثّاني في الثّاني
  ى فاألك ىفاألك بسم اهلل
 وحدك نتإٔاّال  ٕالٓهال  اهللأنت على أنّك وكّل شيء  ألشهدنّك ٕالٓهييا  اللّهمّ  سبحانك

 لكو الّالهوتو القدرة لكو الجبروتو العزّ ولك  الملكوتو الملك لكشريك لك  ال
لك و الجمالو لعةالّط  لكو الجاللو العّزة لكو اسوتالنّ و لطنةالسّ  لكو الياقوتو القّوة

 لكو الفضالو حمةالرّ  لكو األمثالو المثللك و الفعالو القّوة لكو الكمالو الوجهة
 اإلمتناعو العّزة لكو ستجاللواإل المجدلك و اإلستقاللو الجندلك و العدالو طوةالسّ 
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 الكفايةلك و األفتتاحو الواليةلك و اإلبتهاجو البهجة لكو إلرتفاعاو القّوة لكو
لم تزل كنت كافيا كّل  خلقكو أمرك من ملكوتتحبّنّه  أوأحببته  مالك و تتاجواالر

رئف أو عطف لعبادكأو كفاك لخلقكأما  رعايتك العظمىو خلقك بكفايتك الحسنى
كرمك لما قد أو كخلقو أمرك ملكوتفي  حسنك لمنأو رضكأو ان سمائكلسكّ 
كينونا مع و شيءكيانا فوق كّل و شيءذنك لم تزل كنت كائنا قبل كّل إتخلق ب وأ خلقته
 شيءقد خلقت كّل  شيءكّل اء متكونا بعد فنو شيءنا فوق كّل مكوّ و شيءكّل 

فإذا  شرقت مصباح المشيّةأفسبحانك قد  بعظمتك شيءقدرت مقادير كّل و بقدرتك
مس الشّ  كّل المرايا من تلكفإذا  طلعت شمس الحقيقةأوة قكّل المصابيح منها مشر

هم  البيان لونقطة  علىعطائك عليهم كعطائك في البيان  كّل منفإذا  ةمستضيئ
الحقيقة ة نطقت نقطبما كلّهم ٕاذ  عالكأو كرمكأما  رون فسبحانكو يتذكّ أ يعقلون
قد ما  عن كلّ  ٕالٓهييا  اللّهمّ  كشكرنّ فأل ليستشهدون ةليّ زشهدت كينونيّة األو لينطقون
 يبارئيا  اللّهمّ  دنّكمجّ ألو تذرءو ذرءتما  على كلّ  يربّ  كحمدنّ ألو يخلقو خلقت
 تبدعأو  بدعتأما  على كلّ  يرمصوّ يا  اللّهمّ  ككبرنّ ألو تنشئىو نشائتأقد ما  كلّ  على

 تكائيّ و تحدث لم تزل مطالع كفّ أ حدثتهأما  عن كلّ  يمكفئيا  اللّهمّ  كمنّ عّظ ألو
بك عن دونك  ييسترضو بك عن غيرك فيلن يستك مائلالشّ و عن اليمين ةمشرق

 فيال شيء من  عنك فييكال و عن كّل شيء شيءكّل  فينت الكاأ فوعّزتك
ليس اهلل بكاف أالفرقان  في قولك الحّق و قلتال ما بينهما و ال في األرضو الّسٰموات

البيان  في لت من بعدنزّ و بعد ومن من قبل شيءكّل  فيكا ٕالٓهييا أنت  نّكإ بلى  عبده
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 فيكا ٕالٓهييا أنت  نّكإ عّزتك و ليس اهلل بكاف كّل المؤمنين بلىأ قولك الحّق و قلت
 اللّهمّ  يدونك فلتكفنما  استغنيت بك عن كلّ و بك استكفيت عن غيرك كّل المؤمنين

 قديرا شيء كلّ  علىٕانّك كنت  رعايتك المنيعةو ةبكفايتك العظيمفي البيان  كّل منو
   محيطابكّل شيء  كنتوٕانّك 

  
  الثّالث في الثّالث

  ى فاألك ىفاألك بسم اهلل
فوق كّل  استرفع بارتفاعهو فوق كّل الممكناتبعلّوه  قد استعلىالّذي  الحمد هلل

 ستسلط باستسالطه فوق كلّ وا استمنع بامتناعه فوق كّل الكائناتو الموجودات
استجذب و ٰمواتالسّ و األرضملكوت في  من كلّ  استظهر باظتهاره فوقو الّذّرات

 تكبآيا يخلقو خلقما  ئه فوق كلّ ااستهدى بهدو تالالالدّ و المثل باجتذابه فوق كلّ 
في  قديماكان  يزالال و لم يزلٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهأكّل خلقه على و شتشهدهأالكلماتك فو
ٕاّال  معرفتهٕالى  يالجعل الخلق سبما  الجاللو القدسبحبوحة  في ليّتهأزواآلزال  زلأ

 سبيلأو  خلق فكيف يكون دليل معرفته شيءما يقع عليه اسم  كلّ ٕاذ  بالعجز عن معرفته
 اهرينالّظ و خريناآلو لينيصف الواصفون من األوّ عّما  تعالىو وحدانيّته سبحانه

قد ٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهأكّل خلقه على و ستشهدهأثّم  الملك هلل رّب العالمين نإ الباطنين و
 تهامتناع كبريائيّ و زليّتهأغيب و تهجعله شمس مشيّ و واحدا خلقه هيكال من بين اصطفى

عّز اء بهاء استبهو مليك سلطان فردانيّته ارتضاءو تهحديّ أابتهاج و وميّتهارتفاع قيّ و
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سبل و عليها علم توحيدهو شيءقد عجزت عنها كّل بآيات  من عنده نطقهاأو تهصمدانيّ 
بكلمات قد عجزت  قهاأنطثّم  من خلقهأحد  ن يستعلم من عندأقبل بقدرته  ئهاضر

ت قد دالالو اتات الجوهريّ كينونيّ  شارات قد حارت فيهاإ و عن عرفانها كّل الممكنات
 لعرش ظهوره اصطفىٰموات ثّم السّ و األرضملكوت في  كّل من دراكهاإ عجزت عن 

 عزّ ال و من عندهٕاّال  يومئذ حّق ال ا فإذ ةنهاية األبديّ بحر الّال في  دخلهاأثّم  زليّةأاء سمأ
باطل بارتفاع كّل كّل فنى أو حاققو بين كّل باطل ل بظهورهئه قد فّص ارضفي ٕاّال  يومئذ
 حيهو من استودعما  قد بلغ من عند ربّهبما  يخلقو خلقما  لّ كو  ستحمدهو حاقق

 ىفكو من بعدال و من قبلال  تحويالال و تعطيال مر اهللألكان  ماو عدلهو ئهاقضو حكمهو
    ظهيراو ته كافياثّم بحجّ  باهلل

  
  الّرابع في الّرابع

  ىفاألك ىفاألك بسم اهلل
 األّول على الواحدمن اهلل اء البهٕانّما و ىفاألك ىفاألكٕاّال هو  ٕالٓهالحمد هلل الّذي ال 

لم  ّن كفاية اهللأشهد أبعد فو األّول الواحد ّال إ يرى فيه ال  الواحد حيثذلك من يشابه و
بكفاية حروف ٕاّال  تظهرال هذا و بكفاية شمس الحقيقةٕاّال  الملك ذلكفي  يظهر
مشرق  في نتأفإنّك نهاية بحر الّال في  قد دخلتاء سمأبٕاّال  يظهرال هذا وة الحيي

 تنظرال ٕاليك  بوسايط قد بلغت هذا من خفاية اهللحد من البيان أب فيتستك ال األرض
ه نّ إك فمرنّ أيما و من يظهره اهلل ظلّ في  تستظلّ و وحده هللإالى  بل تنظرٕاليه  الو ليكإ 
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 خرهآلى إ  عمركأّول  اجعل ذكرك منو من شيء عنه فييكال و شيءعن كّل  كليكفينّ 
يوم ظهور اهلل  ةستدامبتلك اال كلعلّ من شيء  عنه فييكال و شيءمن كّل  فيمن يكيا 

في  مكقد علّ ما  معنىذا ه يكفيكال  ّن غيرهإعن غيره ف يظهره اهللن مب فيتستك
ها نّ إية فتلك اآل ءفاقر ن ترفع ذكركأأردت  نإ و من المستكفيينباهلل  ن كنتإ  ذكرك

 فييكال و عن كّل شيء شيءكّل  فيقل اهلل يك األولىو خرةفي اآلعّما أبهى و عزّ أل
 يشاءما  يخلقال ما بينهما و ال في األرضو ٰمواتالسّ  في ال شيءعن اهلل ربّك من 

   وكيالو كافياباهلل  ىفوك على كّل شيء قديرا كانه ٕانّه بأمر
  

  األّول في األّول وله أربع مراتب
  دعىى األدعاأل بسم اهلل

 لن يقدر أن يمتنع عاءدّ إ دعى فوق كّل ذا أاهلل قل  دعىدعى األاألٕاّال هو  ال ٕالٓهاهلل 
 يخلقا بينهما ال مو ال في األرضو ٰمواتالسّ من أحد ال في ئه اعدّ إ  عن مليك سلطان

في  منو ٰمواتالسّ  في منله  يسجدالّذي  سبحان ادعيّ  داعيااء دعّ بأمره ٕانّه اء يشما 
 منو ٰمواتالسّ  في منله يسبّح  الّذي الحمد هللو ساجدونقل كّل له  بينهما ماو األرض

 كوتالملوله الملك ٕاّال هو  ال ٕالٓه نّهأقانتون شهد اهلل ما بينهما قل كّل له و األرضفي 
 يحيي اسوتالنّ و لطنةالسّ  ثمّ  الياقوتو القّوة ثمّ  الّالهوتو القدرةثّم  الجبروتو العزّ ثّم 
ال  من شيء عن قبضته يفوتال وفرد  يموتال  وأنّه هو حيّ  ويحيي يتيمثّم  يميتو

على كّل شيء  كانبأمره ٕانّه اء يشما  يخلق بينهماما  الو ال في األرضو ٰمواتالسّ  في
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 العزيز المحبوب هوٕاّال  ٕالٓهال ما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ  ملكله  الّذي ركتباو قديرا
قل ٕاّن  القيّوم المهيمنٕاّال هو  ٕالٓهال  بينهماما و األرضو ٰمواتالسّ  فيماله الّذي  تعالىو

 عند مظهر نفسه هم اهلليدعون ليجيبنّ ٕايّاه  هم أولئكبمن يظهره اهلل فاهلل  يدعونالّذين 
ٕاّال  تسمعون من ذكر ينفعكمال  تدعون كم كّل مانّ إتدعون فٕايّاه أنتم  شيء كلّ أن يا 

عن  تحتجبنّ ال و الحين لتستمعونفي أنتم  كمنّ إبمن يظهره اهلل ف تدعون اهلل نأو
بين يديه ليسجدون ثّم  لى من يظهره اهللإ  يرجعونبما  ّن الّذينهم يدعون اهللإكم فدعويٰ 
 ةقطبالنّ  يدعون األرضعلى ما  كلّ قل  ينصرونال فيها  همو النّار هم يدخلنّ  أولئك

بي  هم يدعون اهللالّذين ٕاّال  دعائهمجيبّن يال  لكن اهللو يعلمونال  البيان من حيث
عبادي أن يا  قل نا المجيب المحبوبإٔاّال  ٕالٓهال  نّهأعلى  قد نزلقل  يعرفونٕايّاي  همو

 نأتستطيعون ال و تسمعون جوابكمال  ذلكقبل أنتم  كمنّ إف ييوم ظهوري فلتدعونن
ما  ذلكعندي  من كمليجيبنّ  ذاإف القٰيمة يومنفسي  ن تدعون مظهرإ علما به  يحيطون

لمجيب ٕانّني أنا و نا لسميع قريبٕانّني أو ما بينهماو األرضو ٰمواتالسّ  حببتم قبلأقد 
 يدعوننتأنتم  ما م الحكيم كلّ نا العّال ٕانّني أوي كّل من يدعونن جيبنّ ستلطيف أل
يوم  نّ إ و تتوجهون يايّ إ أنتم  الحيّ  بالحروفثّم  دعائكم ستجيبنّ البيان ألبالنّقطة 

 تحضرون همن نظهرنّ يدي  بينأنتم و أال دعائكم ستجيبنّ أ تدعون الما  كلّ ي ظهور
هم ما و جهرهمو همبلسان سرّ ي يدعون شيءنا كّل إٔاّال  ٕالٓهال  نا اهللأ يننّ إ تسجدون و

 المهيمنالحّي  ناأ يننّ إ و شيءكّل اء دع ستجيبنّ ألٕانّني أنا و ونعلى صورتهم راعي
 شيءكّل أن يا  في الكتاب خيراله  لما علمتذلك  شيءاجابت  رتخّ أّن إ و القيّوم
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كم أنفس من بصر بكمأوٕاليكم  كمأنفس علم بكم منأنا أ إنّنيتفزعون فال أنتم 
ينزل من عند اهلل ما  تسمعون نأ ونتحبّ أنتم  ٕان ناتتيته البيّ آ بمن قد يفلتدعونن
كّل عند دعائهم وربّهم  يدعون اهلل األرضمن على  كلّ  فلتنظرنّ القيّوم  المهيمن

 الاهلل  نّ إ قل  محتجبونحّجته  هم عننّ دعائهم أل يستجيبنّ ال  اهلل نّ إف عونيتضرّ 
يوم ظهور  قبنّ بعون فلترامتّ  د اهللقد حدّ بما  همو بالبيانآمنوا  الّذينهماء دعٕاّال  يستجيبنّ 

آياته من يظهره اهلل تدعون لينزل اهلل أنتم و ّال إ  كم مبطلونأنفس كم مثلّن دعويٰ إاهلل ف
كم اهلل ربّكم خير لكم دعويٰ قل ٕاّن  كّل خير تدركونبه أنتم  نفسه عليكم من عند مظهر

مقاصدكم  ذإ  تتذّكرونما  قليالأنتم  ٕانما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ  في ما كلّ  عن
أنتم  ٕان عنكم عن مقاعدكم كلّها كبرأل كمجيبنّ يما و تدعون اهللما  لكنو خلق عند اهلل
 بما لتدعون اهللو قل تعلمونال أنتم و يحبط دعائكم شيءب تدعونال و بالحّق تدعون

قد قرئتم فإذا  ليرزقكم دعوتم اهلل نإ و بين يديه لتذكرونحّده  في شيءكّل ثّم  لهينبغي 
يذكر عليه اسم ما  كلّ ذلك مثل و تتوبونٕاليه  ثمّ  كم فلتستغفرن اهللأنفس بدعائكم رزق

كم يٰ دعوفي أنتم  ٕان كمنّ يردّ أو  يبّنكمجياء ربّكم بالحّق تدعون سو اهللأنتم  شيء
كّل أن يا  فضل من عند اهلل عليكم جابكم بذلكأو دعوتم من يظهره اهلل نإ و مبصرين
 تقصدونٕايّاه ثّم  شيءكّل أن يا  هلل من عندهجاب اأقد ما  هذا تشكرونٕايّاه أنتم  شيء

 رنّ تغيّ ال و اهتحمدونيّ إ أنتم  ل اهللدمن عذلك فإذا  قد سئلتموهعّما  منعتكم نإ و
ال و قد دعوتم مقصدكمٕاّال و اه بالحّق تدعونيّ إ  أنتم نإ كم ردّ أو  جابتكمإ يمانكم عند إ 
أنتم  كمنّ إف القٰيمة م يومكأنفس حياكم فلتراقبنّ أو ماتكمأو رزقكمو من خلقكم دعيتمأ



   ٢٩شماره ه مجموعه صد جلدى، بر اساس نسخ  -حضرت نقطه اولى  من آثار  -   )٢( اسماءكتاب 

١٣٣  

كم أنفسبأنتم  فإذا من يظهره اهلل عن دعائكم كمنّ لمبتلون ربّما يردّ في البيان  منأن يا 
تتذّكرون فال ما  قليالأنتم  ٕان من كّل ذنبأكبر  دعائكم ذاإفله ينبغي  ما لتحظرون

من هذا  كمنّ يردّ أو  كمنّ يبجن يأاء سو يظهر من عند اهلل لحّق ما  نّ إف ركم شئونكميغيّ 
أنتم  سؤال فياهلل  قد خلقما  لو تعلمنّ قل  ائلينعدل اهلل للسّ هذا و ائلينللسّ اهلل  فضل
 ونتردّ ال أحدا  أبداأنتم  كّل جواب فيقد خلق اهلل ما  ن تعلمنّ إ و تسئلونال أحدا  أبدا
 يهرنظأقد ما أّول  نا منأ يننّ إ قل  يصفون عّما اهللسبحان  قل ن يسئلأاهلل ينبغي  هل
 نإ اهلل  ةدعوهذا  لتجيبونٕايّاي أنتم  شيءكّل أن يا  شيءدعوت كّل  حينئذ قدٕالى  اهلل

 ماله الّذي  ونبن تستجيأ ونن تحبّ ا إ مضطرهذا  خلق اهلل مثلهل  تبصرونما  قليالأنتم 
جابتكم إيجيبون اهلل بال  محتجبون فكيف كّل عنهو ما بينهماو األرضو ٰمواتالسّ  في

اء نّكم دعأعمالكم بأكم اهلل ليرينّ ذلك هار لتستمعون كالنّ و يلباللّ نتم أو مظهر نفسه
كم من عند يجيبنّ و ن يسمع اهللأعون تستجيبون فكيف تتوقّ ال و تسمعونال  ربّكمة حجّ 

بلى كّل ليستمعّن قل  تعلمونأنتم  نإ اهلل  يظهر من عندما  مكمنهذا  نّ إ و مظهر نفسه
ترونه  نإ و يدعوكمما  حينأحدا  فال ترون شيءكّل  أن يا ليجيبوني ايّ إ كّل و يدعائ

 خلقما  القبلفي  دعىا دمحمّ  نّ إفالقيّوم  اهلل المهيمنسّر  منفإّن هذا  على الملك
 خلقما  على ملككان  نّهألو و لتجيبون اهللأمر  فيٕايّاي أنتم  شيءكّل أن يا  يخلقو
 بما ن تنظر اهللأكم بن يسئلنّ أله  ذنأاهلل قد  لكنّ وأحد  ن يسئل منأ لهينبغي  الو يخلقو

اه بالحّق يّ إ  أنتم نإ ربّكم حّجة  تنصربما  اهلل فلتنظرنّ  شيءكّل أن يا  عليه مقتدرون أنتم
به  يحزنال  ه بكالم عّز منيعفلتجيبنّ  حدأاء دع ن تستجيبنّ أ تستطيعنّ ال  نإ و تدعون
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 تعلمونأنتم  ٕان من فضل اهللفإّن هذا  مقتدرون لتستجيبون عليهأنتم  ما علىٕاّال و ادهؤف
ينطق بما  همليجيبنّ  هم ينطقونما  الخلق قبلاء دع عّزكم عند اهلل من يستجيبنّ أّن إ و

 ملكوتفي  اهللاء وليأهم  أولئك ن ينطقونإ هم يستجيبون و هم عليهما  هم علىسرّ 
كّل  ٕالى ليوصلنّ و الملكفي  هم الفائزون ينظرنّ  أولئكو بينهماما و األرضو ٰمواتالسّ 
 اهللأمر  هم مطالع أولئك هم من عند اهلل لشاهدون أولئكو هيسئل بسرّ ما  قدر على

تسع تسع عشر في أحد  اءون دعن تردّ أكم اهلل نهيٰ أقد  رنلتتفكّ قل  هم الفائزون أولئكو
ال أنتم و تؤمنّن بالحّق  ن الأيف يدعونكم اهلل من يظهره اهلل بخردل طين فك عشر

ن أ رادأو حياكمأو ماتكمأو رزقكمو خلقكم الّذيون عن اهلل تستجيبون فال تستجيب
اهلل  دين الحّق تثبتون فلتجيبن من يظهرهفي  ذلكبأنتم و عرفانه رضوانفي  يدخلكم

ن أتصبرّن بال وفؤاده  هذا نليحبّ  نّهإ و عليه لتشهدونأنتم  ما كلّ في  ن يحزن فؤادهأقبل 
أنتم  ما لتجيبوه بكلّ و عليه مقتدرونأنتم  ما لتجيبوه بكلّ وٕاليكم  يكتبنّ أو  كميسئلنّ 
ما  عن كلّ  بينهماما و األرضو ٰمواتالسّ  قد خلقالّذي  ا لندعون اهللنّ إ قل  لعاملون عليه
في  ليخاطبنّ اهلل قل ٕاّن  جاباأل الواحدٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهإ علمه من كّل خير أحاط  قد

ن أك قبل جيبنّ ألو عن كّل شيء يوتنالقيّوم قد دع المهيمنٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهإ الحين 
لت كّل قد نزّ  الالفّض نا الواحد إٔاّال  ٕالٓهال  نا اهللأ يننّ إ  شيءكّل أن يا  دعائك تقطع
من اء لتسجيبن اهلل دعذلك ك خذونأتهذا  من شيءكّل و أنت نّكإ في البيان  خير

ٕانّما قل  لونعقّ تتأنتم  نإ  المدعوهو  ياعالدّ ٕانّما  قل نّه لسميع قريبإ يدعوه بالحّق 
أنتم  ٕان واحد من هيكلفإّن هذا  هذا تعلمون فلتدركنّ أنتم  ٕان هو المجاب المجيب
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ذلك مثل و تذكرونهذا  مثلأنتم  ييدعوه كينونت الّذيو المدعو اهللٕانّما ٕاّال و لونتتعقّ 
هذا  الهيكل على يظهر من ذلكال  لكن كلتيهماو هاهلل ليجيبنّ و اهلل ربّه ليسئلنّ ي تكينونيّ 
 المتعاليالفرد ٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهإ ويخلق  خلقما  كلّ اهلل سبحان ٕاّال و لينلنا منزّ نزّ ما  مثل

 من يظهره اهلل القٰيمة يومأنتم  لعلّكمأحد  تسئلن منال  نأاهلل  منعكمما قل ٕاّن  فيعالرّ 
نهى و نتدعوٕايّاه أنتم  شيء كلّ أن يا  ن يدعون اهلل ربّهأ شيءذن اهلل كّل أتدعون قد 

دون اهلل ذا عجز عنده كيف يستطيعن ما  ذإ اهلل  ّال إ  شيءيدعون بال  نأ شيءاهلل كّل 
لى إ  لكنّكم فلتنظرنّ و كّل عند اهلل عاجزوناهلل سبحان  قل مثلهاء ن يستجيبن دعأ العاجز
أنتم  مر اهللأ الملك مطالعفي  ترونما  من هنالك اهلل ربّكم تدعون كلّ ثّم  اهللأمر  مطالع

فإّن اهلل  تدعونأنتم  ما عليكم ن ينزل اهللأب تصبرنّ ال و خذونأتأمره  من خزائن شيءّل ك
فإّن  هاسبابها من عند ربّ أتسئلون فلتدركوه ب من عندهأنتم  ما مكم علمعلّ و قد خلقكم

 اهللٕاّال  كّل األسبابو كمأنفس نظرتكم عن لتقطعنّ و القيّوم المهيمن من عند اهللهذا 
أنتم  ماثّم  ٕاليه دعائكم ضنّ لتفوّ و اهلل بالحّق تدعون يديّ  بين شيءكّل و خلقكم الّذي

 القٰيمة من فضل اهلل عليكم يومهذا  تدركون كّل خير من عنده لعلّكم ٕاليه تستجابون
بما  لترضينّ و اكميندو تحزنون فلتدعون من يظهره اهلل عن مقادير دينكم عرش اهلل ال

 ر اهلل لكم بحّب قدّ ما  لنّ يتبدّ ال و  المهيمن القيّومر اهللقدّ ما فإّن ذلك  رن لكميقدّ 
ن أى اهلل سعلما عبه  لتحيطونأنتم  الو كمأنفس خير تعلمونال أنتم  كمنّ إكم فأنفس

خير لكم هو و شيءتدعون من ال  نأعسى و تعلمونال أنتم و لكم ضرّ هو و شيئا تدعون
 مإالى  كمليبلغنّ وٕاليكم  هلل لينظرنّ لكن او تعلمونال و علمابه  تحيطونال أنتم و عند اهلل
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ما و األرضو ٰمواتالسّ  ملكوتفي  لكم عنده خيرهو  ما تسئلون على من فضلهأنتم 
فإّن  تفوض بعلمهله و يظهره اهلل لتسئلن منو تعلمونال أنتم  ما اهلل يعلم كلّ و بينهما
 بلىقل  لونمن فضل اهلل لتسئأنتم  بما يظهر شيءكّل  نّ إفذن اهلل لكمأقد ما ذلك 

هذا صراط  ونتحبّ أنتم  ما ن تظهرنّ أمرتم بألكنّكم قد و علمه عن كّل دعائكم ليكفينّ 
في  لى سبيل واحدإ  بيلالسّ  كلّ قل ما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ  ملكوتفي  اهلل لمن

 تدعوهوأحد  تدعون منال  نألاهلل  قول من يظهرهذلك هون لتنبّ أنتم  ٕان الكتابأّم 
 تعلمون بذلكال و تستجيبوهال أنتم  مركم ألن يدعونّ إ و تعلمون ال نتمأو ادهفؤبه  يحزنو

ما على  كلّ قل  لتدعونٕايّاه  هارالنّ وباللّيل أنتم  كمنّ ألو و ارالنّ  حجبفي  لتدخلنّ 
فإذا  دين اهلل في همدخلنّ أن أهم بدعونّ أل ينّ إ و هونيتوجّ  يايّ إ وبي  ليدعون األرض
ليرد و شيءكّل اء دع ليستجيبنّ و لينصرناهلل قل ٕاّن  لونلمقبء هؤالو لمحتجبونء هؤال

  المهيمن القيّومٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهإ من عنده  رضوان األكبرفي  شيءكّل  ن يدخلنّ أ
  

  األّول في األّول وله أربع مراتب
  األرهب األرهب بسم اهلل
من أحد رهابه إ سلطان  عن مليك لن يقدر أن يمتنع رهابإ رهب فوق كّل ذا أقل اهلل 
ابا راهبا رهّ كان بأمره ٕانّه اء يشما  يخلق بينهماما  الو ال في األرضو ٰمواتالسّ ال في 
ما بينهما قل كّل له و األرضفي  منو ٰمواتالسّ  في منله  يسجد الّذيسبحان  رهيبا
قل كّل له  بينهما ماو األرضو ٰمواتالسّ  في منله يسبّح  الّذي الحمد هللو جدونسا
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 القدرةثّم  الجبروتو العزّ ثّم  الملكوتو الملكله ٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهأاهلل قانتون شهد 
 ويحيي يميتثّم  يميتويحيي  اسوتالنّ و لطنةالسّ  ثمّ  الياقوتو القّوةثّم  الّالهوتو

 يفوتال وفرد  يحولال وسلطان  يجورال وعدل  يزولال وملك  ال يموت وأنّه هو حيّ 
بأمره اء يش يخلق ماال ما بينهما و ال في األرضو واتمٰ السّ  ال في من شيء عن قبضته

 ٕالٓهال ما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ  في ماله الّذي  تباركو على كّل شيء قديرا كانٕانّه 
ٕاّال  ٕالٓهال ما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ  في ما لهالّذي  تعالىو العزيز المحبوبٕاّال هو 

 نإ يوم ذلك اليوم ترتقبون ذلك أنتم  القٰيمة كم يومبنّ اهلل لتره نّ إ  قلالقيّوم  المهيمنهو 
فيمن  عملتم هلل باحتجابكم عن قول بلىما  اهلل كلّ  عن قول بلى ليبطلنّ  تحتجبنّ 
 القٰيمة كم يومتينّ أربّما ت ّال إ و ترتهبونال و منوناءاهلل ت ظلّ في  يومئذ لعلّكم يظهره اهلل

أنتم  من كتب بخطٕاليكم  ينزلفإذا  عونهار تتضرّ النّ و يلباللّ أنتم و يظهر من يظهره اهللو
 مناهلل  عبدتمما أنتم  فإذا حياكمأو ماتكمأو رزقكمو قد خلقكمعّمن  قول قد منعتم

راهب من يظهره اهلل هذا  تبقيون الثّم  كمأنفس ن تفنينّ أعليكم و لهأّول  الالّذي أّول 
 ذاإف هخذنّ أن تإ  شيءجوهر كّل  فإّن هذا ترهبونهذا  منأنتم  شيءكّل أن يا  يوم ظهوره

 نّكميرهب قلوبكم ألال  تقتلون سبيله حينفي  ن تخافنّ إ و منوناءاهلل ت ظلّ في أنتم 
 ركم منيذكّ فإذا  تكمحيوٰ في  تؤمننّ و هذا احتجبتم عن نإ و اهلل مبصروناء رضفي أنتم 

شيئا من  أنتم كمنّ أك عمالكمأو كمأنفس ييفنو يرهب قلوبكمفإذا  ال يظهره اهلل بقول
عليهم عدد الواو بعض  قد قضىالّذين  في رنّ فلتتفكّ  شيءكّل أن يا  تدركونال  األمر

ضوان الرّ  غرفاتفي  هم حينئذو يرهبونال  هم قلوبهمو ٕاليه عرجواو اهللأمر  قد عرفوا
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به  يرهبحّجته  يسمعهم اهلل ذكرو ارالنّ  دخلواو ظاهرهمفي  استرهبواما  بعضو يجزون
 شيءكّل أن يا  هم ينصرونأنفس يستطيعونال  همو عمالهمأو همأنفس ييفنو قلوبهم

 فهل من رهبشأن  في عبدتم اهللما  نّكمأخفت عليكم بما  ينّ إكم فأنفس فلترحمنّ 
 القيّوم المهيمن ه لكتاب من عند اهللنّ أيوقن قلوبكم بال و تعلمونأنتم  ٕان هذا يعدل

آمنوا  الّذينهمثّم  لكتاب من عنده هنّ أد بلكن اهلل قد شهو محسنونأنتم  كمنّ أتحسبون و
قلوب في تظهرنّه عّمن  عبالرّ  اللّهمّ  موقنون فلتملئنّ  هم بذلك أولئكبمن يظهره اهلل ف

 يسمعون ذكره ليثبتونما  هم حينلعلّ ما بينهما و األرضو الّسٰموات ملكوتفي  من
 نّك كنتإ  عب من عندكالرّ  حّق به  لم يؤمنواالّذين  عب قى قلوبالرّ  اللّهمّ  لتملئنّ و

هم يوم و به الّذين هم يؤمنون قلوبفي  الهيبةو العزّ  اللّهمّ  لتملئنّ و على كّل شيء قديرا
 اهرالّظ و القاهر فوق خلقههو  قل مقتدراعلى كّل شيء  كنت نّكإ موقنون آياته ظهوره ب

أنّه و ويحيي ثّم يميت يميتويحيي  األرضفي  المقتدرو الممتنع من قبلو فوق عباده
يفوت عن ال وفرد  يحولال وسلطان  ال يجور عدلو يزولال وملك  يموتال  هو حيّ 

نّك إ  مركأباء يشما  يخلقال ما بينهما و ال في األرضو ٰمواتالسّ  في ال شيءقبضته من 
 نت خير األرحمينأ كنّ إا يومئذ برحمتك فمنّ آ اللّهمّ  سبحانك قديراكنت قّهارا مقتدرا 

 القٰيمة شفقنا يومألو خير األمنين نتأفإنّك بعّزتك  القٰيمة يومرنّه تظه ترهبنا بمنال و
 مناء كّل رضفي  استظللناو نت خير األرحمينأ كنّ إعلينا بفضلك ف استرو شيءب

 األرض علىما  صابرين لو تستملك كلّ ٕانّا كنّا  لنا العاقبهٕاذا  لمحزونين اكنّ و لو تظهرنّه
 اللّهمّ  سبحانك راضيين بالحّق ٕانّا كنّا  من شيء تستملكال  نإ و بالحّق غالبينكنّا  نّاإف
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 عن اللّهمّ  هلتحفظنّ و يخلقأو  عّما قد خلقته شيءب القٰيمة مظهر نفسك يوم بنّ فال ترغّ 
من يظهره  يديّ  من كالم فيه من رعب فال تذكرون بين تسمعنّ  نإ و حفظا عظيماهذا 
ثّم  بين كّل رعبو بينه ون لتحولنّ عليه مقتدرأنتم  ما علىأنتم و نفسهبه  ليحزن اهلل

 شيءكّل أن يا أجمعون كم كلّ  بينهماما و األرضو ٰمواتالسّ أن يا مالئكة  خوف
هذا  بالحّق تستفديونأنتم  ٕان كّل فداهقل  من يحزنه بينو بين من يظهره اهلل فلتحولنّ 
 سكن ماوله  تستفديونأنتم  ٕانما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ  ملكوت فياهلل  صراط
 كّل يرجعونوٕاّن ٕاليه  يميتويحيي  الّذي هوالقيّوم  المهيمنٕاّال هو  ٕالٓهال  هارالنّ وباللّيل 

   المهيمن القيّومٕاّال هو  ٕالٓهال ما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ  في المثل األعلىله و
  

  الثّاني في الثّاني
  األرهب األرهب بسم اهلل
 وحدك نتإٔاّال  ٕالٓهال  اهللأنت على أنّك شيء  وكلّ  ألشهدنّك ٕالٓهييا  اللّهمّ  سبحانك

 لكو الّالهوتو القدرةلك و الجبروتو العّزةولك  الملكوتو الملك لكشريك لك  ال
 لكو الجمالو لعةالّط  لكو الجاللو العّزة لكو اسوتالنّ و لطنةالسّ  لكو الياقوتو القّوة

 الفضالو حمةالرّ  لكو اإلجاللو المواقعلك و األمثالو المثللك و الكمالو الوجهة
 العّزة لكو اإلستجاللو المهابةلك و اإلستقاللو العظمةلك و العدالو طوةالسّ  لكو
 مالك و اإلقتدارو لطنةالسّ  لكو اإلبتهاجو البهجةلك و اإلرتفاعو القّوة لكو اإلمتناعو

 لم تزل كنت قاهرا فوق كّل الممكنات خلقكو أمرك من ملكوتتحبّنّه  أوأحببته 
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 الّذّرات مرتفعا فوق كلّ و فوق كّل الكائناتممتنعا و فوق كّل الموجودات ظاهراو
لم تزل  الّذّرات فوق كلّ مهيمنا و ٰمواتالسّ و األرضملكوت في  فوق كّل من متعالياو

معتمدا  مهيمنا قّدوسا دائما أبدا سلطانا قيّوماصمدا فردا حيّا أحدا  واحدا ٕالٓها كنت
كا متملّ  طارا متسلّ را متعّززا متقدّ ما متكبّ را مترحّ ما متنوّ ال متعّظ متجمّ  اليا متجلّ هّ بتمرتفعا م

 تموتال حّي  أنتنّك أوتحيي و تميتثّم  تميتوتحيي  بانا مترهّ را متبّط فا متظهّ متشرّ 
 المن شيء  يفوت عن قبضتكال وفرد  تحولال  سلطانو تجورال وعدل  تزولال وملك 

 كلّ  علىٕانّك كنت بأمرك  اءشتما  تخلقنهما ال ما بيو ال في األرضو ٰمواتالسّ  في
ء أدّال و البيانة بين نقطو تخلقأو  بين كّل رعب قد خلقته اللّهمّ  فلتحولنّ  قديرا شيء

 جاللكو فيك بكّل بهائك رضائهأدّالء  ثمّ تظهرنّه  منٕالى  هذا توصلنّ و طاعتك فيه
 علمكو تكمشيّ و عّزتكو أسمائكو كلماتكو رحمتكو نوركو عظمتكو جمالكو
 عليه من نتأما و عالئكو ملككو سلطانكو شرفكو مسائلكو قولكو قدرتكو

ما و العزّ و اإلبتهاجحدا من أ ملئنّ أما  علمت فضال مثلما  ناأ يننّ إثالك فمأو أسمائك
كّل خلقك و اللّهمّ  ينفسه فلتعصمنبه  يخافما  وأ برعبأحدا  ذكرنّ أما  ذن بكأاست

حدا من أ قد يرغبما  من عندهم يظهرنّ ال  نأبادك كّل ع اللّهمّ  لتلهمنّ و عن هذا
في  هملتدخلنّ و عن حجابهم ص كلّ لتخلّ ذلك ظهرت أقد أنت  ما نّ إ و وليائكأ

 حفظكأما و جودكأو كرمكأما و رحمكأو عّزكأما و رفعكأو حببكأما ٕاّال و رضوانك
قد بما  شيءمن كّل به  يؤمن ماثّم تظهرنّه  جودك صّل على منأو فكلّط أ ماو حرزكأو

 محبوبامهيمنا  كنتوٕانّك  جال مسطوراأ شيءلكّل و قدرا مقدورا شيءقدرت لكّل 
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وٕانّك  كنت مرتفعا محمودا نّكإ و مقصوداممتنعا  كنتوٕانّك  مرهوبامتعاليا  كنت نّكإ و
  كنت ممتلكا مشكوراوٕانّك  طا معروفاكنت مستلّ  نّكإ و كنت مقتدرا معبودا

  
  الثّالث في الثّالث

  ألرهب األرهبا بسم اهلل
فوق كّل  تهاستقهر بقّهاريّ و فوق كّل الممكناتبعلّوه  قد استعلىالّذي  الحمد هلل

 الّذّرات استرفع بارتفاعه فوق كلّ وتظهر باظتهاره فوق كّل الكائنات اسو الموجودات
 استكبر باكتباره فوق كلّ و ٰمواتالسّ و األرضملكوت في  من كلّ  متناعه فوقااستمنع بو

كّل و فأستشهدهت الالوالدّ  استسلط باستسالطه فوق كّل المثلو شاراتاإلو المثل
 ةممترحّ  ةرمتجلّلة متعّظمة متنوّ  ةيهّ بتشهادة م الكبير المتعالٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهأخلقه على 

 ةطمتكّرمة متسلّ  ةفمتشرّ ة بمتحبّ  ةيمترّض  ةرمتقدّ  ةممتعلّ  ةمتعّزز ةرمتكبّ  ةممتكلّ ة ممتمّ 
ة عمترفّ  ةعمتمنّ  ةنمتحسّ  ةفمتلّط  ةبمتوهّ  ةدمتجوّ  ةرأخّ تمة ممتقدّ  ةنمتبّط  ةركة متظهّ متملّ 

 بينهماو فيها ماو نهارهاأعليها بو فيهاما و األرضو كنافهاأب ٰمواتالسّ  ركانأ شهادة يمأل
 بع عبدهالسّ  ّن ذات حروفإ و لطانالسّ  الواحدٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهأعلى  عليهاو فيهابما 
 ختراع لمقام ظهوركينونيّة اإل ةغلغويّ و بداعاإلة ذروبحبوحة  ه اهلل منيٰ اصطفكلمته قد و

 لحيات كلّ  الحمراء يئه على كرسااستوو لخلق الممكناتاء على نور البيض استوائه
ازق الرّ  اهر الباطن الخالقالّظ  خراآل األّولٕاّال هو  ٕالٓهال  هنّ أب شيءكّل  شهدنّ يل الّذّرات

   انيّ هو الواحد الدّ  ّال إ ٕالٓه  ال يالمميت المحي
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  الّرابع في الّرابع
  األرهب األرهب بسم اهلل

 األّول حدالواعلى من اهلل اء البهٕانّما و األرهب األرهبٕاّال هو  ٕالٓهالحمد هلل الّذي ال 
 ن تشفقنّ إ ك نّ أشهد بأف بعدو األّول الواحدٕاّال  يرى فيهال  الواحد حيثذلك من يشابه و

 هيمنتكو قدرتكو هب من هيبتكالرّ و عبالرّ  هنّ ئتملو اهللمن لم يؤمن بمن يظهره 
 من يظهره اهللأسماء  عند شيءال  هىالّتي  صفاتكو أسمائك من مليكما و عّزتكو
 نإ  ةفالّص  على تلك يك فلتكوننّ تك على رهب محبّ كينونيّ  نّ ن تدلّ أينبغي  ذاإف صفاتهو

فإّن اهلل  ةمنؤمأو  مناؤترهب م وأ ن ترعبأاك يّ إ و به يؤمن حزن لمن الفي  وجدت موالك
 لعلّكمأحد  من ترهبنّ ال في البيان  كّل من قسمنّ أل ينّ إ و نهيا شديداذلك قد نهى عن 

 هنّ إمن يظهره اهلل ف ه قوال من عندنّ إاهلل ف رهب من يظهره اهلل جّل ذكره فلتراقبنّ  ترهبنّ ال 
ٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهأ عليه علىأدّالء  كلّ  المقصود المحمودو المحبوب المرهوبهو 

  المهيمن القيّومٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهإ و بأمره شيءكّل  خلقالّذي  المعبود
  

  األّول في األّول وله أربع مراتب
  األقصد األقصد بسم اهلل
من أحد قصاده إ سلطان  عن مليك لن يقدر أن يمتنع قصادإ قصد فوق كّل ذا أقل اهلل 
قّصادا قاصدا كان بأمره ٕانّه اء ما يش يخلقما بينهما ال و ال في األرضو ٰمواتالسّ ال في 
ما بينهما قل كّل له و األرضفي  منو الّسٰموات فيمن له  يسجدالّذي  سبحان قصيدا
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قانتون قل كّل له  األرضفي  منو ٰمواتالسّ  في منله  حيسبّ  الّذيالحمد هلل و ساجدون
 الّالهوتو القدرةثّم  الجبروتو العزّ  ثمّ الملكوت وله الملك ٕاّال هو  هلٓ إ  نّه الأشهد اهلل 

 وأنّه هو حيّ  يحييو يميتثّم  يميتو يحيي اسوتالنّ و لطنةالسّ  ثمّ  الياقوتو القّوة ثمّ 
من  يفوت عن قبضتهال وفرد  ال يحول سلطانو يجورال دل وعَ  يزولال وملك  يموتال 

على  كانأمره ٕانّه باء يشما  بينهما يخلقما  الو األرضفي  الو ٰمواتالسّ  ال في شيء
العزيز ٕاّال هو  ٕالٓهال ما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ  ملكله  الّذي تباركو كّل شيء قديرا

 المهيمنٕاّال هو  ٕالٓهال ما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ  في ماله الّذي  تعالىو المحبوب
له  كلّ وٕانّا  اهللٕاّال  ردناأما  انّ إ قل  عابدونله  كلّ وٕانّا  اهللٕاّال  قصدناما  انّ إ قل  القيّوم

ال ما و ال في األرضو ٰمواتالسّ  في ال شيء لم يكن غير اهلل مقصودقل  ساجدون
بائكم آيقرب ال  ذكركمأّول  تعلمون فلتنظرن منال أنتم  لكنّكمو اهلل يعلمو بينهما

 نكم مأنفس خلق في رنّ لتفكّ و ثمّ  تخلقونباهلل أنتم  فإذا يقصدوا اهلل نٕاّال وأ هاتكممّ أ
باهلل أنتم  فإذا اهللٕاّال  يقصدال  من يرزقكم هاتكممّ أبطون في  انعقدت صورتكمبعد ما 

 يونباهلل لمربّ  أنتم فإذا يقصدوا اهلل نإٔاّال و يكم كبائركمولدتم لن يربّ ٕاذا  ثمّ  لمرزوقون
 الو ليدينونباهلل  كلّ أنتم  ذاإف تقصدون نإٔاّال و تريدون من دينال  كمأنفسلتم بتعقّ فإذا 

ما  كلّ فإذا  بونليتقرّ باهلل  كلّ قل  اهللٕالى  به بنّ قرّ تلتاهلل  تقصدون ٕاّال وٕان تريدون من دنيا
 رزقكمو قد خلقكمالّذي  اهللٕاّال  تقصدونما  دنياكمو دينكم في ترفعنّ و تتربينّ 

 يدركهال  اهلل غيب نّ إ  تشهدونأنتم  فإذا شيءيقدر لكم مقادير كّل و يحييكمو يميتكمو
كلّكم أنتم  فإذا فلتدركن من يظهره اهلل ن تدركونأتحبّون ن إ أنتم و ٕايّاه ٕاّال أحد 
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 لكنو منتهاكمو مبدئكمهذا ٕايّاه ٕاّال  تقصدونال و يظهره اهلل منٕاّال  قصدتمما أجمعون 
تحتجبون ملككم أنتم  مقصودكم ربّمإالى  ن توصلنّ إ و تشعرونال  تقصدون من حيث

جائكم ٕاذا  اهلل ترتفعون فكيفأمر  لعلّكم قصدون اهللتال أنتم  فإذا األرضاهلل ملك 
على  هذاقل  لتشعرونثّم  تتفّكرونما  فقليالله  بما قصدتموه كم كيف تحتجبنّ دمقصو
نقطة  ت فيكم منبحقد شآية  تلك تكمأفئد في تقصدون اهللما ٕاذ  تدركونأنتم  حدود
 وقعما  كلّ قل  تتفّكرون فال خلق اهللهذا قل  هذا على منأل ّن من يظهره اهللإ و البيان

له آخر  الالّذي  خرآ لىإ له أّول  الالّذي أّول  على الحّق منأدّالء  الّذينهمو على الحّق 
 شيءكّل أن يا  يحّب اهلل لنفسهما  وقع عليهم ا عرفوا اهلللكن لمّ و كّل قد قصدوا اهلل

كم أنفس في ن فتقصدونروتتغيّ أنتم  ٕان تستبصرون مثالبه ثّم  لتعرفوني مقصودما  قليال
تكم من عالنيّ ثّم  ةمحمود ةصف تحسبونهاثّم  ةالغير ةعلمتم صفو قد خلقكمالّذي  اهلل

 كمأنفسفي  كبر من مقصودكممن يظهره اهلل أل مقصودكم لكنّكم لو تعرفنّ و تظهرون
يقع عليه اسم ما  كلّ ذلك مثل و تقصدونأنتم  ٕان تظهرن فيه فالله  رتمكم قد تغيّ نّ إ و

له أنتم  قصده الو اهللأراد  الما  اهلل تقصدون فكيفأنتم  لماالّدنيا و الّدينتحبّون  شيء
ال  هم يقصدون اهلل من حيثو ّال إ  يمانروح اإلأحد  شهدنا علىما  فإذا تقصدون
اهلل  شيءكّل في  تقصدونأو  قد قصدتمأنتم  ٕان شيءيا كّل  نأقل  يدركونال و يعلمون

ال وي قصدتمونما  نا رّب العالمين كيفإٔاّال  ٕالٓهال  نّهأفسي ن فتكمذا عرّ إ  ربّكم فكيف
نقطة في  يمن ظهور يتقد تجلّ بآيات  كمأنفسفي  تقصدون اهللٕانّما و تقصدون

أنتم  ما رن قليالعلمكم فلتتفكّ و مبلغكم تقصدون هذاأنتم  لماو لكم الفرقان ان
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 ّال إ كم يضرّ هل  عليها يدلّ من  وأعراش الحقيقة أوقع على ما  كلّ  رنلتتفكّ و تتذّكرون
 هل قد خلقما  يخلق مثل ذاإف نفسه فن يعرّ أاهلل أراد  ون فلّماكم تتضرّ أنفسبأنتم و

 عاجزونذلك كّل عن اهلل سبحان  قل بين ظهورهو بين اهلل ن تحولنّ أقد استطعتم أنتم 
من ذا ه قل ظهره اهلل بقدرتهأقد فإذا  ربّهآية  ن يظهر موسىأأحدا  من قبل رادأ قدو

اهر فوق الّظ و هو القاهر فوق خلقه عاجزونذلك عن أجمعون كلّكم أنتم  صنع اهلل
أنتم  كمنّ إمثوٰيكم فو منقلبكمفي  ال تبطلن قصدكمال فإذا  القيّوم المهيمنهو و عباده

لذا و تقصدون اهلل كمنّ أن يظهره اهلل تحولون بلى تحسبون حول مفي  تقصدون اهلل نإ 
خلق ما و قصدتم اهللما  نّكمأهذا دليل ب تقصدونال ٕايّاه أنتم  ر نفسها يريكم اهلل مظهلمّ 
قل  ليحبّونربّهم  كّل اهللقل  يقصدونربّهم  كّل اهللقل  ربّه يقصد اهللال من شيء  اهلل
 كّل اهللقل  رونليكبّ  همكّل اهلل ربّ قل  دونليوحّ ربّهم  كّل اهللقل  حونهم ليسبّ ربّ اهلل  كلّ 

  مونليعّظ ربّهم 
  

  الثّانيفي  الثاثى
  األقصد األقصد بسم اهلل
 لكأنت  ّال إ  ٕالٓه ال اهللأنت على أنّك وكّل شيء  ألشهدنّك ٕالٓهييا  اللّهمّ  سبحانك
 الياقوتو القّوة لكو الّالهوتو القدرةلك و الجبروتو العّزةولك  الملكوتو الملك

 والجمال الوجهةلك و لالفعاو القّوة لكو الجاللو العّزة لكو اسوتالنّ و لطنةالسّ  لكو
 األمثالو المثللك و العدالو الّسطوة لكو الفضالو حمةالرّ  لكو الكمالو لعةالّط  لكو
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 العّزة لكو اإلستجاللو المهابةلك و اإلستقاللو العظمةلك و اإلجاللو المواقعلك و
 مالك و اإلقتدارو لطنةالسّ  لكو اإلبتهاجوالبهجة لك و اإلرتفاعو القّوة لكو اإلمتناعو

نفسي  عن ٕالٓهييا  ٕالٓهي يا اللّهمّ  ألشهدنّكخلقك فو أمرك ملكوتفي  هنّ تحبّ  وأأحببته 
آخر  ٕالى لهأّول  الالّذي أّول  من قصد سواكنال وٕايّاك  ٕاّال  قصدن ا مانّ أب شيءكّل و

حتجب عن أال  نأبتظهرنّه  من يمقصود اللّهمّ  فلتجعلنّ  كتابكله في آخر  الالّذي 
 لهأّول  ال الّذي ّولأقصدتك من ما  كلّ  ينّ إهر نفسك فعن مظك ل نفسك فيي قصد
طوبى لمن  فيا شيءكّل ذلك كو همن تظهرنّ اء لفنٕاّال  ينزلما له آخر  الالّذي آخر  ٕالى

 يكتنجميع شئونه فوعّزتك لو ملّ في  خرهإٓالى  لهوّ أمن  قصدهعرف مقصوده حيث أل
ذلك  استملكتما  ينّ ه ألقصدنّ ألتظهرنّه  ظهور من ستمعنّ ألو األرض علىما  كلّ 

ما و ذا ظهر مطلع غيبكإ  يقصدك فكيف نإٔاّال و تخلقال  يءالشّ  نّ إفلك ٕاّال  الملك
 عزّ أو جلأو كبرأهو  فوعّزتكنفسي  في يتهتجلّ  يةآمن ٕاّال  كان مانفسي  في قصدتك

 عن كلّ  كستغفرنّ ألو أنتٕاّال  قصدأال و أنتٕاّال  قصدتما  سبحانك فسبحانكأبهى و
ال و قلوب يقصد غيرك فعميت يمقصود جعلنّ أخلقك فكيف  شيءكّل ٕاذ  شيء

يحتجبون عنك عن مظهر بما  همأنفسفي  عّما يقصدك بدان يحتجبأفنيت و يقصدك
يا  من يقصدك كنت من القاصدين ينّ إ سبحانك أنت ٕاّال  ٕالٓهال  نأسبحانك  نفسك
ٕايّاك  ٕاّال  يرى فيهال  تك لمنآمره نّ له أل مردّ  المّما  هذا ليقصد من يظهره اهلل ٕالٓهي

ك ستغفرنّ أل ينّ إ و ليكإ يرجع ال و قصدكما  فوعّزتكٕاليه  لم يرجعو دينا لكن من قصدو
 نّهم عبادكإف القٰيمة يومتظهرنّه  قصدون مني قصدك القاصدون غير الّذينما  عن كلّ 
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 هم منو مون ربّما ليعرفون مقصودهننّهم يحسأون حسبموات يأدونهم ما و ادقونالّص 
  حتجبون عنه ي شيءخره عن إٓالى  عمرهمأّول  علموا منبعد ما 

  
  الثّالث في الثّالث

  األقصد األقصد بسم اهلل
فوق كّل  استرفع بارتفاعهو فوق كّل الممكناتبعلّوه  قد استعلىالّذي  الحمد هلل

 ّراتالذّ  باستجالله فوق كلّ  استجللو استمنع بامتناعه فوق كّل الكائناتو الموجودات
كّل خلقه على و فأستشهده ٰمواتالسّ و األرضملكوت  فياستقهر باقتهاره فوق كّل من و
فقد ذلك  رضاءو هذا ن يقصد سبيلأدونه ما و اتهو المقصود بالذّ  ّال إ ٕالٓه  ال نّهأ

كّل ٕاذ  لمن وجد مطلع غيبه كّل المطلوبو انحصر كّل المقصود فيمن قصد مظهر نفسه
هومن الّذي  مظهر نفسهٕالى  وصلٕاذا  فكيف سه يقصده اهللحتّى نفسه نف شيءقاصد 

 محبوبه بعد مإالى  يرجعال و قصدهبعد ما  يحتجب عن مقصوده يظهره اهلل جّل ذكره
 يقصدونعّما  تعالىو سبحانه يعرفون ثمّ ال ما  يقصدونعّما  تعالىو قد وجده سبحانه

 شيءرّب كّل  األرضو ٰمواتلسّ ا قاصدون قصدنا اهلل رّب  اهيّ إ ا كّل نّ إ يدركون ال ما و
 من عنده من مناهجر قدّ ما وحّجته  قصدنابما  يرى رّب العالمينال ما و ما يرى رّب 

   اهلل المهيمن القيّومأمر  عنذلك نهيه وأمره 
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  الّرابع في الّرابع
  األقصد األقصد بسم اهلل

 األّول على الواحد اهللمن اء البهٕانّما و األقصد األقصدٕاّال هو  ٕالٓهالحمد هلل الّذي ال 
 مقصودال  نأشهد بأبعد فو األّول الواحدٕاّال  يرى فيهال  الواحد حيثذلك من يشابه و

حّجته  قصدتال  ننهاك ألأأو  اهللأمرك  قدما  ذا كلّ إف من يظهرهٕاّال  مقصودال و اهللٕاّال 
 فخ فيك روحينتتّبع  منهج فكلّ  شيءبع مناهج كّل فيتّ في البيان  تدخل نتأنّك إ مثال 

 نإٔاّال وممتنعا  ذلككان  المّ و اهلل ن تقصدنّ المناهج ألذلك البيان كّل نقطة  ةمقصوديّ 
 يومفإذا  ك بها تقصدن اهلل ربّكلعلّ  ةمولع بل طرقالسّ  مظهر نفسه لذا كلّ  تقصدنّ 
أنت  ربّمافإنّك  شيءيظهره اهلل مقصود كّل عّمن  ال يحتجب نأفاستشعر ب القٰيمة

في  قد قصدته نتأما  تلكو وجهكفي  تردهو نفسكفي  تقصد اهللو ديهي تحضر بين
في  بين يديه كيف تردده ثانيةأنت  ية منآي ها هنّ إ و البياننقطة  اهلل من عندآية  نفسك
 شيء يقع عليه اسمما  فاستدركذلك مثل و فاقاتاآلفي  تهكينونيّ  تحتجب عنو نفسك

ه قد نّ أعند نفسه ب يحّب ذلك جل بون ألجيحتجب المحتما  ّن كلّ إفهذا  تغفل عنال و
ن تقصد على من يظهره اهلل إ عليه بغير حّق و ه قد قصدنّ أيشهد بّن اهلل أو قصد اهلل

 تقصد كنتال  نإ و تقصد اهللهذا  قصدكفي  نّكألو و على اهلل ك قد قصدتنّ أفك
راط هذا ص لم يظهر من عندك شيءفي  لو لم تقصد اهللٕاذ  ممتنعأمر  هذاقل  مشركا
مقصود على يا  ذكركم لتجعلنّ و فاستمسكوا بهما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ  في اهلل

 ةلتقصدن اهلل عن سمو قل سواه فال تقصدنّ  من يظهره اهللٕالى  ن وصلتمإ عهد 
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 لعلوّ  شيءيكون من أن  تعالىو ته سبحانهحديّ أقوام بساط صفة  هانّ إ ذ ة إ المقصوديّ 
  قاصدونٕايّاه  ا كلّ نّ إ حبّنا و عجزناب الكنّ و ارتفاعه سموّ و امتناعه

  
  األّول في األّول وله أربع مراتب

  األفطر األفطر بسم اهلل
عن ن يمتنع أ فطار لن يقدرإ ذي  فطر فوق كلّ أاهلل قل  األفطر األفطرٕاّال هو  ال ٕالٓهاهلل 

ما  ما بينهما يخلق الو ال في األرضو ٰمواتالسّ من أحد ال في فطاره إ  مليك سلطان
في  منو ٰمواتالسّ  في منله  يسجد الّذيسبحان  فاطرا فطيرا راافّط كان بأمره ٕانّه اء يش

 منو ٰمواتالسّ  في منله يسبّح  الّذي الحمد هللو ساجدونما بينهما قل كّل له و األرض
 الملكوتوله الملك ٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهأقانتون شهد اهلل له  قل كلّ  بينهماما و األرضفي 

 يحيي اسوتالنّ و لطنةالسّ  ثمّ  الياقوتو القّوة ثمّ  الّالهوتو القدرةثّم  الجبروتو ثّم العزّ 
وسلطان  يجورال وعدل  يزولال وملك  ال يموت وأنّه هو حيّ  يحييو يميتثّم  يميتو

ما  الو األرضفي  الو ٰمواتالسّ  ال في من شيء يفوت عن قبضتهال  فردو يحولال 
 ٰمواتالسّ  في ماله  الّذي تباركو على كّل شيء قديرا كان بأمره ٕانّهاء يشما  بينهما يخلق

 بأمرههار النّ و اللّيل يقلبالّذي  سبحان المهيمن القيّومٕاّال هو  ٕالٓهال ما بينهما و األرضو
 األرضو ٰمواتالسّ  فاطر اهلل شكّ  فيأ القيّوممن المهيٕاّال هو  ٕالٓهال  األمرو الخلقله  أال
أفال  بأمره ةمرّ أّول  فطركمالّذي  هوو كن فيكونله  يقول نأمن أقرب  بأمرهما بينهما و

هو و عباده اهر فوقالّظ  هو قل العزيز المحبوبهو و القاهر فوق خلقههو  قل تنظرون
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جمل ألون اهلل تتجلّ أنتم  ما فوق جلّ أ يون اهللتتبهّ أنتم  ما فوقأبهى  اهللالقيّوم  المهيمن
 رون اهللتتنوّ أنتم  ما نور فوقأمون اهلل تتعّظ أنتم  ما عظم فوقأ لون اهللمّ تتجأنتم  ما فوق
أنتم  ما كمل فوقأمون اهلل تتمّ أنتم  ما تمم فوقأ مون اهللتترحّ أنتم  ما رحم فوقأ

 ما علم فوقأتتعّززون اهلل أنتم  عّز فوق ماأرون اهلل تتكبّ أنتم  ما فوقأكبر  لون اهللتتكمّ 
شرف أتترّضيون اهلل أنتم  ما رضى فوقأرون اهلل تقدّ ت أنتم ما فوق قدرأمون اهلل تتعلّ أنتم 
كون تتملّ أنتم  ما ملك فوقأاهلل  طونتتسلّ أنتم  ما سلط فوقأفون اهلل تتشرّ  أنتم ما فوق
أنتم  ما كرم فوقأمون اهلل تتقدّ أنتم  ما قدم فوقأ تتعاليون اهللأنتم  ما فوقأعلى  اهلل

 ما جود فوقأاهلل  تتعّززونأنتم  ما عّز فوقأاهلل لون تتظلّ أنتم  ما فوق ظلّ أاهلل  مونتتكرّ 
 فلطأ عون اهللتترفّ أنتم  ما رفع فوقأبون اهلل تتوهّ  أنتم ما وهب فوقأدون اهلل تتجوّ أنتم 
عون اهلل تتسمّ أنتم  ما سمع فوقأاهلل  رونتتبّص أنتم  ما بصر فوقأفون اهلل تتلّط أنتم  ما فوق
أنتم  ما جذب فوقأون اهلل تتحّكمأنتم  ما م فوقحكأاهلل  رونيّ ختتأنتم  ما خير فوقأ

 ظهر فوقأاهلل  عونتتسرّ أنتم  ما سرع فوقأون اهلل تتقسّط أنتم  ما قسط فوقأاهلل  تتجّذبون
بطن أ رون اهللتتجبّ أنتم  ما جبر فوقأ رون اهللتتقهّ أنتم  ما قهر فوقأرون اهلل تتظهّ أنتم  ما

اهلل  رونتتشكّ أنتم  ما شكر فوقأتتحلّمون اهلل أنتم  حلم فوق ماأتتبّطنون اهلل أنتم  ما فوق
في  الحسنى كلّهاأسماء  هللو جونتتبهّ أنتم  ما بهج فوقأيون اهلل تتغنّ أنتم  ما غنى فوقأ

اء األسم عزّ قل ٕاّن  القيّوم المهيمنٕاّال هو  ال ٕالٓه بينهماما و األرضو ٰمواتالسّ  ملكوت
 اهللبإذن  ّال إ  حد شيئيّةيذكرون لم يكن ألعّما  الىتعو لى نفسه سبحانهإ  ن ينسبها اهللأب

 في منو ار لطاعتهمالنّ  في من بينهماما و األرضفي  منو ٰمواتالسّ  في منله يسبّح 
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ال ما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ  في المثل األعلىوله  ساجدونله  ور لعبادتهم كلّ النّ 
كّل و بينهماما و األرضو ٰمواتالسّ  يفّما ع يّ الغنهو  قلالقيّوم  المهيمن هوٕاّال  ٕالٓه

وٕاّن  يميتويحيي  اءيشما  على القاهر علىهو  قل قبضته عاجزونفي  كلّ و عباد عنده
 ليهاإ كم لنرجعنّ و طين ناكم من ذرّ أكم قد بدأنفس خلق في رنّ كّل يقلبون فلتتفكّ ٕاليه 

ذلك من قدر  ن يكنإ و كم تعلمونأنفس قدرأنتم  ٕان اهللأمر  لكم من قدر تقابلنّ  هلو
 خلقكمالّذي  كيف تستغفرون اهللقل  ساجدون كّل لهو اهلل كّل من عند اهللأمر  من
 استغفاركمفي أنتم  قل تتركونال  تستغفرون عنهعّما أنتم و حياكمأو ماتكمأو رزقكمو
ال لو ٕاّال و قينللمتّ  صراط اهللهذا  اهللنهٰيكم ما  تكسبنّ ال و تستغفرون اهللال  ادقونص

نّه إ باهلل  يخلقو خلقما  تؤمنّن كلّ ٕان و ممتنع رفيع يّ نّه لغنإ و يخلقو خلقما باهلل  يؤمننّ 
 كونحدودهما يتحرّ في  كلتيهماء هؤال اذلّ هذا وء عّز هؤال عظيم هذا يلرفيع متعال

 عنده منبأمر  ضوان كلتيهماالرّ  درجاتفي ء هؤالو ارالنّ  درجاتفي ء هؤال يسكنونو
 قد عرفوهالّذين  عنأكبر  هليعبدنّ  اهلل ار لو يعرفنّ النّ  في منقل  نلقائموفي الكتاب  قدرو

نّهم أهم يحسبون بعد ما  فال ينظرون كيف يعبدون اهللأ عابدونله  همو ضوانالرّ  في
يدي  بينة واحد ةمرّ  األرضعلى ما  كلّ فإذا  عن بصائرهماء لو يرفع اهلل الغطو عابدون

في  همو أبدا عند اهلل لن يعارضوه ا الحّق منعملو نإ ء هؤاليسجدون و اهلل يحضرون
 رهم حدودليغيّ فإذا  ةلف مرّ ألو عملوا  األرضفي  استضعفوا الّذين لكنّ و بعونالحين يتّ 

هم فإذا  حيوان تيهم ريح دونأما يكلّ و بعونهم متّ فإذا  تيهم ريح حيوانأما يكلّ  همأنفس
 يمانكم صادقينإ باهلل في  كنتمأنتم  ٕان باهلل يمانكمإ  رنّ تتغيّ ال و لنّ دّ تبال قل  لونيتبدّ 
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على  من يظهره اهلل تثبتنّ  يديّ  بين القٰيمة يوم لعلّكم شيء كلّ يا  نأاهلل  كميٰ وّص ما  هذا
   شيئا من العالمين كمكنّ يحرّ يقدر أن  لن األرضكم جبل فوق نّ أصراطكم ك

  
  الثّاني في الثّاني

  األفطر األفطر بسم اهلل
وحدك أنت  ّال إ  ٕالٓهال  اهللأنت على أنّك وكّل شيء  ألشهدنّك هيٕالٓ يا  اللّهمّ  سبحانك

 لكو الّالهوتو القدرةلك و الجبروتو العّزةولك  الملكوتو الملك لكشريك لك  ال
لك و الجمالو لعةالّط  لكو الجاللو العّزة لكو اسوتالنّ و لطنةالسّ  لكو الياقوتو القّوة

 اإلستقاللو العظمةلك و اإلجاللو لمواقعالك و األمثالو المثللك و الكمالو الوجهة
لك و القّوة لكو العدالو طوةالسّ  لكو الفضالو حمةالرّ  لكو اإلستجاللو المواقعلك و

 مالك و اإلقتدارو الّسلطنة لكو اإلرتفاعو القّوة لكو اإلمتناعو العّزة لكو الفعالو القّوة
ال و ليكون مالكه ءشي هٕالٓ  يكن غيركهل  خلقكو مركأ ملكوتفي تحبّنّه  أوأحببته 
 األمر منكو تعاليت الخلق خلقكو سبحانك رهليكون مقدّ  شيءخالق كّل  دونك

عن لك  سجدنّ ألو تخلقو خلقتما  عن كلّ  كعبدنّ ألأنت ٕاّال  ٕالٓهال وحدك ٕاليك و
ما  ك عن كلّ رنّ كبّ وأل تخلقو قد خلقتما  ك عن كلّ سنّ قدّ ألو تخلقو قد خلقتما  كلّ 

من ذلك متعّززا بو تخلق مفتخرا بهذاو ما خلقت ك عن كلّ منّ عّظ ألو تخلقو قد خلقت
 احيّ  فرداصمدا أحدا  واحدا ٕالٓها تعاليت لم تزل كنتو سبحانك عبادكو بين خلقك

لم و ولدا الو لنفسك صاحبة اتّخذتما معتمدا  سلطانا مهيمنا قّدوسا دائما أبدا قيّوما



   ٢٩شماره ه مجموعه صد جلدى، بر اساس نسخ  -حضرت نقطه اولى  من آثار  -   )٢( اسماءكتاب 

١٥٣  

 يتحيو تميت مّ ثتميت و ييحصنعت تفيما ولّي  الو خلقتفيما  شريكلك  يكن
ال يفوت وفرد  تحولال وسلطان  تجورال وعدل  تزولال وملك  ال تموت يّ حأنت نّك أو

كّل  اللّهمّ  ما بينهما فلتحفظنّ  الو ال في األرضو ٰمواتالسّ  ال في من شيء عن قبضته
عّز ٕالى  شيءكّل  اللّهمّ  لتوصلنّ و عن دون رضائك علمكبه أحاط  قدعّما  خلقك
   على كّل شيء قديرا نّك كنتإ  ئكرضا

  
  الثّالث في الثّالث

  األفطر األفطر بسم اهلل
 طهرو تهاريّ فّط  بسلطان عزّ ما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ  قد فطرالّذي  الحمد هلل

ما بينهما و األرضو الّسٰموات قدرو تهاريّ نوّ  بمليك عزّ ما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ 
 رظهّ و تهقّهاريّ  باقتهار اجتبارما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ  قهرو زليّتهأ بارتفاع امتناع

 زلأفي  ته فله الحمداميّ سلطان عّظ  باستقالل استجاللما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ 
ة مطلعا عن ساحو الجاللو القدسأفق  حمدا مشرقا عن يزالال و لم يزلثّم اآلزال 
 نّهأعلى  شيءخلق كّل  مألأواء ضأو برقأو لمعو شرقأو الجمال حمدا سطعو القدس

 د قدس منيعمجرّ و بجوهر عّز رفيع كّل خلقهو ستشهدهأثّم  ارالواحد الفّط ٕاّال هو  ٕالٓهال 
ه اهلل ااصطفمن قد أّول  هنّ أكينونيّة مرتفعة قديم بو كريم عزّ  وساذج كافور مجد عظيمو

بآيات  فقد نطقه فاتالّص واء األسم عليه منهو  بما له به ىتجلّ و الممكنات ةذرو من
بعينه قد ثّم  اجمطام المتذاخر البهّ لّط كا رضهأو ئهاسمبه  مألأو اجاخر موّ ذقدرته كبحر مت
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من  رادأما  به رقدّ و خلقهوأمره  من هياكلاء شما  اصطفىو خلقهوأمره  ملكوتفي  نظر
  الالفّض الواحد  هوٕاّال  ٕالٓهال  وبهله و ٕاليهو منه مناهج قدسه وجوده فكلّ 

  
  ّرابع في الّرابعال

  األفطر األفطر بسم اهلل
من و األّول على الواحد من اهللاء البهٕانّما و األفطر األفطرٕاّال هو  ٕالٓهالحمد هلل الّذي ال 

سبحانه قد ّن اهلل أ شهدأبعد فو األّول  الواحدّال إ  يرى فيهال  الواحد حيثذلك يشابه 
 هل شيءمن ال  اإلنسانقد فطر ما  لبمثمن شيء  الما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ  فطر
كّل اهلل خلق قد خلق ذلك ك الهيكلذلك اء الم ةفطرفي أو  الهيكلذلك ين الّط  ذرّ في 
 عن العدد المتعاليفهو الواحد بقدرته من شيء  ال هتماأو من شيء ال هفطر شيء

ته قد فطر مشيّ  قبضتهفي و األضداد كّل خلقهو عن المثلالمتفّرد  مدالّص و حاداآلو
ال و ذلككيف كال  شيء من كلّ اء شما  فطر بهاثّم  بنفسها لنفسهامن شيء  ال ةليّ األوّ 

هو و ما بينهماو األرضو ٰمواتالسّ  في المثل األعلىله ٕاّال هو  ذلككفي  يعلم صنعه
اهلل لظهور من يظهره في  تهمحبّ أرض  انشقتو معرفته فطرت سماء نإ و ارالواحد الفّط 

من أن  اهلل تعالى ٕاّال و فؤادكبه  يمسكما اإلسم  ذلك بحمن شيك ٕال ذا قد وصلإف اهلل
ما  ّن كلّ إ و تهعلّو قّهاريّ و سمّو جبّاريّتهو تهاريّ نوّ  عزّ في  عليههو  بما تهاريّ فّط أحد  يدلّ 

لعرفان الخلق ذلك  لم ينزلهويسّمى أو  يمكنأو  في الكتاب لنزّ و به نفسهاهلل  سكقدّ 
بحر في  لتسلكنّ  شيءنّه فاطر إ  تنظرما  ك حيننّ أب تهم هلل لهسبل عبوديّ و من يظهره اهلل



   ٢٩شماره ه مجموعه صد جلدى، بر اساس نسخ  -حضرت نقطه اولى  من آثار  -   )٢( اسماءكتاب 

١٥٥  

ن يكن غافر إ وة اريّ بعد الفّط  ةبحر الجبّاريّ في  ن يكن جابر لتسلكنّ إ ذلك  مثلو ةاألسميّ 
في الّصفات واء األسم بعينٕاّال اهلل  ةطلع لىإ تنظر لئّال  ةاريّ خّ السّ  بحرفي  لتسلكنّ  شيء

 جعل تلك األسماءفي  مراد اهللٕالى أحد  وصلما  ناآلٕالى وة ئونات المضادالشّ  كلّ 
هم بما ربّهم  اهللٕالى  ينظرون هم أولئكلكن اهلل جعل عباد قليلون لمن يظهره اهلل و

 هارالنّ و اللّيل هم جواهر البيان عليهم يطوف أولئك فاتالّص واء األسم بحرفي  يسلكون
 همو هارالنّ و يلباللّ  حونهم يسبّ و سهمظهر نفثّم  خلقهمالّذي  اهللٕاّال  قدرهم يعرفال و

  رونيفسّ ال 
  

  األّول في األّول وله أربع مراتب
  األسخر األسخر بسم اهلل

 لن يقدر أن يمتنع سخارإ ذي  سخر فوق كلّ أاهلل قل  األسخر األسخرٕاّال هو  ال ٕالٓهاهلل 
 يخلقال ما بينهما و ال في األرضو ٰمواتالسّ من أحد ال في سخاره إ  عن مليك سلطان

 ٰمواتالسّ  في منله  يسجد الّذي سبحان خرا سخيراساارا سخّ كان بأمره ٕانّه اء يشما 
 ٰمواتالسّ  في منله يسبّح  الّذي هلل الحمدو ساجدونما بينهما قل كّل له و األرضو
له الملك ٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهأشهد اهلل  قانتونما بينهما قل كّل له و األرضفي  منو
 لطنةالسّ  ثمّ  الياقوتو القّوة ثمّ  الّالهوتو ثّم القدرة الجبروتو عزّ الثّم  الملكوتو
وسلطان  يجورال وعدل  يزولال وملك  يموتال حّي  هو نّهأو يميتويحيي  اسوتالنّ و

ال ما ووات وال في األرض ال في الّسمٰ  من شيء يفوت عن قبضته الوفرد  يحولال 
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 ٰمواتالسّ  في ماله الّذي  تباركو قديرا ءشي على كلّ كان بأمره ٕانّه اء يشما  يخلقبينهما 
 ٰمواتالسّ  في ماله الّذي  تعالىو العزيز المحبوبٕاّال هو  ٕالٓهال ما بينهما و األرضو
 الأ مرهأب شيءر كّل قد سخّ اهلل قل ٕاّن  القيّوم المهيمنهو  ّال إ ٕالٓه  الما بينهما و األرضو

 رقد سخّ ٕاّن اهلل  قل المهيمن القيّومهو  ٕاّال  ٕالٓهال  من قبل ومن بعداألمر و الخلقله 
 ٕانّماقل  شراقاإلو اهلل بالعشييسبّح  ربّهنّ  مرأب رنّ يسخّ  هنّ الكواكب كلّ و القمرو مسالشّ 
 الجبالهذا  ر فوقسخّ ثّم  هذا مسكو هذا فتقهما ورفعو رهاقد سخّ  األرضمثل اء مالسّ 
 هل من تبصرونأفال  اهللآيات  لكتزرعون تفيها أنتم  ماو األنهارو فيها البحار رسخّ ثّم 
 شيءر غير اهلل سخّ  ٕالٓهمن هل  يصفونعّما  اهللسبحان  قل شيءغير اهلل خالق كّل ٕالٓه 
ن أ تستطيعنّ ال أنتم  رونتسخّ  أنتم ما اهلل يسخر فوققل  عابدونله  كلّ اهلل سبحان  قل

أفال ي البيان ف نزلبما  شيءكّل و ركمقد سخّ  غيركم بل اهللو كيفو كمأنفس رنّ تسخّ 
 قل الجمالو لعةالّط  اهلل ذو يحسبقل  الجاللو العّزة ذو اهللحسبي  قل تستعجبون

 ذو اهللحسبي  قل الفضالو حمةالرّ  اهلل ذوحسبي  قل الفعالو القّوة ذو اهللحسبي 
 اإلجاللو ذو المواقع اهللحسبي  قلاألمثال و اهلل ذو المثلحسبي  قل العدالو طوةالسّ 
 قل اإلستجاللواء اهلل ذو الكبري يحسب قل اإلستقاللو  ذو العظمةاهللحسبي  قل

 ذو البهجةحسبي  قل اإلرتفاعو القّوة اهلل ذوحسبي  قل اإلمتناعو اهلل ذو العّزةحسبي 
 قل الملكوتو الملك ذو اهللحسبي  قل اإلقتدارو لطنةالسّ  اهلل ذوحسبي  قل اإلبتهاجو

اهلل ذو حسبي  قل الّالهوتو اهلل ذو القدرةي حسب قل الجبروتو اهلل ذو العزّ حسبي 
 نّهإ  شيءكّل  رنّ اهلل ليسخّ  نّ إ قل  اسوتالنّ و لطنةالسّ  اهلل ذوحسبي  قل الياقوتو القّوة
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أفال  رقد سخّ ٕاّن اهلل  شيءر بعض يسخّ  الّذينسان إ قل ٕاّن  على كّل شيء قديرا كان
 ملكوتفي  مسكهمأو نالبيانقطة  علىعّزهم و األّولأحدا  رمن سخّ قل  تبصرون

 في البيان ر من يدخلمن يسخّ قل  تعلمونأنتم  نإ اهلل  غيرما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ 
 األرضو فوقكماء مالسّ  رمن سخّ قل  بونتتعجّ أفال  غير اهلل القٰيمةيوم ٕالى  يمسكهو

 ر اهللهاتكم غيمّ أرحام أفي النّقطة  رمن سخّ قل  تستعجبونأفال  ما بينهما الهواءو تحتكم
 المداد بينهماويمانكم أفي  األقالمو قبضتكمفي  وحر اللّ من سخّ قل  تعلمونأنتم  نإ 

اء ن يشإٔاّال  عن تسخيره يعجزكمو قبضتكمفي  آنرقر اليسخّ ال  منقل  تستعجبونأفال 
 نّهأعلى  من يظهره اهلل لتشهدنّ  من عند ياتآذلك كّل قل  قديراشيءعلى كّل كان  نّهإ 

ٕاّال  يومئذ الملكما و ساجدونوكّل له  رونليسخّ به  مرات نفسه كلّ  ّن هذاإ وو ٕاّال ه ٕالٓهال 
 الواحدهو  ّال إ  ٕالٓهال الّذي  رّب كّل شيء األرضو ٰمواتالسّ  ار رّب خّ السّ  اهلل الواحد

 ٰمواتالسّ  خلقالّذي  بيد اهللقل  تعلمون أنتم نإ  شيءمن بيده ملكوت كّل قل  ّوارالنّ 
 كلّ  بصائر عناء لو تكشف الغطقل  عابدونله  هارالنّ وباللّيل أنتم و بينهماما و األرضو

علموا ٕاذا  لكنّهمو عاملوناهلل  هم لمن يظهرهنّ أمنتهاهم بو مبدئهمفي  ليرون كلّ  شيء
ال  نتمأو ارالنّ  تعلمن لدون اهلل لتدخلنّ ال قل  اليشعرونو ون لدونهلمهم يعفإذا  ظهوره
 يرفعكمو يغفركمو يغنيكمو حياكمأو ماتكمأو رزقكمو مخلقكالّذي  تعملّن هللو تعلمون

يمنع عنكم و مكميعلّ و يمينكمو يكرمكمو يخذلكمو ينصركمو يذلّكمو يعّزكمو ينزلكمو
   بحانالسّ  الواحدٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهإ  يشاءما  يفعل لكمو علمكم
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  الثّاني في الثّاني
  األسخر األسخر بسم اهلل
وحدك  نتأ ّال إ ٕالٓه  ال اهللأنت على أنّك وكّل شيء  شهدنّكأل ٕالٓهييا  اللّهمّ  سبحانك

 لكو الّالهوتو القدرةلك و الجبروتو العزّ ولك  الملكوتو الملك لكشريك لك  ال
لك و الجمالو لعةالّط  لكو الجاللو العّزة لكو اسوتالنّ و لطنةالسّ  لكو الياقوتو القّوة

لك و األمثالو المثل لكو الفضالو حمةالرّ  لكو الفعالو القّوة لكو الكمالو الوجهة
 العّزة لكو اإلستجاللواء الكبريلك و اإلستقاللو العظمةلك و اإلجاللو المواقع

 أوأحببته  مالك و اإلقتدارو لطنةالسّ  لكو البهجةلك و اإلرتفاعو القّوةلك و اإلمتناعو
كّل جعلت و بقدرتك شيءرت كّل قد سخّ  الّذيأنت  خلقكو أمرك من ملكوتتحبّنّه 
يت تبهّ  تكبقوّ ما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ  سكنت خلقأو لوجهك ساجدا لكل شيء

مت تعّظ و الّالهوتو بالقدرة لتتجمّ و الجبروتو تجلّلت بالعزّ و الملكوتو بالملك
 بالّطلعة لتتكمّ و الجاللو مت بالعّزةترحّ و اسوتالنّ و بالّسلطنة رتتنوّ و الياقوتو بالقّوة

 الفضالو مت بالّرحمةتعلّ و الفعالو تعّززت بالقّوةو الكمالو وجهةالرت بتكبّ و الجمالو
 اإلجاللو نت بالمواقعتحنّ و األمثالو بالمثل تيترّض و العدالو رت بالّسطوةتقدّ و
 اإلمتناعو كت بالعّزةتملّ و اإلستجاللواء طت بالكبريتسلّ و اإلستقاللو فت بالعظمتشرّ و
ما  اإلقتدارو رت بالّسلطنةتسخّ و اإلبتهاجو هجةست بالبتقدّ و اإلرتفاعو تعاليت بالقّوةو

ن أمثلك  عندك شيءال  بك ٕالٓهييا  اللّهمّ  كتخلق فالسلنّ أو  ا خلقتممّ  تشاءأو  شئت
 رحمتهو شيءنور كّل و عظمتهو شيءجمال كّل و جاللهو شيءكّل اء به رنّ تسخّ 
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 كلّ  ةقدرو هعلمو شيءكّل  ةمشيّ و عّزتهو شيءكّل اء سمأو كمالهو شيءكلمات كّل و
 منّ وآياته و شيءعلّو كّل و ملكهو شيءسلطان كّل و شرفهو كّل شيء حّب و قولهوشيء 

 شيءظهور كّل و ظهوراتهو شيء كلّ  فضلو لطافهأو شيءكلماته وجود كّل و شيءكّل 
 ةحقيق لكّل شمسو ظهرتهألمن و تظهرنّه لمن ةيريّ الخأسماء  من عندكما و بطوناتهو

ر اسئلك بقدرتك مسخّ  شيءكّل  ذإ ها ظلّ في  ظهورات قبلهاتدخلن بما  هاتظهرنّ 
نّك إ تظهرنّه  لمن األرضعلى ما  رن كلّ ن تسخّ أ شيءبها كّل  رتقد سخّ الّتي  بقدرتك
 تكجبّاريّ و تكريّ اوقدّ  تكاريّ بسخّ  يّ علبه  اللّهمّ  لتمنّ و قديرا شيءعلى كّل  كنت

نّك على إ تك اعيّ منّ و تكطيّ سّال و تكاريّ كبّ و تكعّزازيّ و تكاميّ عّظ و تكئيّ عّال و تكاديّ شدّ و
   مقتدرا شيءكّل 

  
  الثّالث في الثّالث

  األسخر األسخر بسم اهلل
فوق كّل  خارهسباست سخراستو فوق كّل الممكناتبعلّوه  قد استعلىالّذي  الحمد هلل

 الّذّرات باستمناعه فوق كلّ  استمنعو استرفع باسترفاعه فوق كّل الكائناتو الموجودات
 نّهأ كّل خلقه علىو فأستشهده ٰمواتالسّ و األرض ملكوتفي  تقهر باقتهاره فوق مناسو

قد  مجّرديّةو رهاقد جهّ  ةيخلق بجوهريّ و خلقما  ر كلّ ار قد سخّ خّ السّ  الواحدٕاّال  ٕالٓهال 
 رهاقد سخّ  ةاريّ سخّ و لهازّ أ قد زليّةأورها قد كفّ  كافوريّةو جهاذّ قد س ساذجيّةو دهاجرّ 
 قد ةاميّ عّظ و لهاقد جمّ  ةاليّ جمّ و لهاقد جلّ  ةليّ جّال و اهابهّ  قد ةبهائيّ و رهافّط  دق ةاريّ فّط و
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 ةاريّ كبّ و قد كملها ةاليّ كمّ و مهاتمّ  ة قداميّ تمّ و رحمانيّة قد رحمهاو رهاقد نوّ  ةاريّ نوّ و هامعّظ 
 هايٰ رّض  قد ةرضائيّ و هارقد قدّ  ةقّداريّ و مهاقد علّ  ةميّ عّال و زهاقد عزّ  ةعّزازيّ و قد كبرها

قد  ةئيّ عّال و كهاقد ملّ  ةكيّ مّال و طهاقد سلّ  ةطيّ سّال و فهاقد شرّ  ةافيّ شرّ و بهاقد حبّ  ةابيّ حبّ و
 دهاقد جوّ  ةاديّ جوّ و مهاقد كرّ  ةاميّ كرّ و بهاقد عجّ  ةابيّ عجّ و مهاقدّ قد  ةاميّ قدّ و هاعّال 
 ئهاسمبها  مألأبها ثّم  ةالممتنع ءدّال األو ةفيعالرّ  يشابه تلك المثلما و بهاهّ و قد ةابيّ ووهّ 

 كلمتهو بع عبدهالسّ  ر لذات حروفار قد سخّ خّ السّ  الواحدٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهأوأرضه على 
 األسماء ةلجّ في  المقصودهو  نّهأون على ن المستدلّ بقدرته ليستدلّ  يخلقو خلقكلّما 

 واتمٰ السّ  في المثل األعلىله  الأ الفعالو ملكوت القدسفي  المحمودو فاتالّص و
  الكبير المتعالٕاّال هو  ٕالٓهال ما بينهما و األرضو
  

  الّرابع في الّرابع
  األسخر األسخر بسم اهلل

 األّول على الواحد من اهللاء البهٕانّما و األسخر األسخرٕاّال هو  ٕالٓهالحمد هلل الّذي ال 
سبحانه  ّن اهللأ شهدأّ بعد فو األّول  الواحدّال إ  يرى فيهال  الواحد حيثذلك من يشابه و

 صفاتهو على كّل شئونهممتنعا و مثالهأو ئهاسمأكان مقتدرا على جميع  يزالال و لم يزل
 تستسخروا ال ذنك اهللأال ما في البيان أنت وٕانّك  اءشبما اء كيف شاء ش ر ماقد سخّ 

اهلل اء من رضهذا  البيان في هملتدخلنّ في البيان  ذنك اهلل تستسخر كّل من لم يكنأما و
 نّ إتها فيّ نباطو تهاظاهريّ و آخريّتهاو ّوليّتهاأب اتلسميّ الّط  علم منّ لتعلّ و ارخّ السّ  منالمهي
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ك نّ أالنّاس ب ءاوى هوهي لماال  ثبات الحّق لكن إلو غرايب مرتفعةو ةممتنع عجائبفيها 
 فما ينفعك علمكٕاّال  به يمانواإل جودبالسّ أحدا  رنّ يوم من يظهره اهلل تسخّ  لو تدركنّ 

 تجمع بين اثنينال و يبق األمر هلل الواحد المنيعو ٕاليه ترجعو ينالّط  بدئت منتسخيرك و
 فال تقربحّده  في ثرأ شيءّن لكّل إبالحّق فٕاّال  تفرق بينهماال و بالحّق ٕاّال  العلمذلك ب

عال و ر من يظهره اهلل جلّ سخّ ٕاذا  ّال لحينإ  سماإلذلك خلق اهلل ما و لك ذن اهللأال ما 
لتشهدن على عليك  ن يجبرإ و ارخّ السّ  اهلل الواحد ةعلى جبّاريّ  لتشهدنّ اء شما  ذكره
في  ن يعدلإ و اراهلل الواحد الغفّ  ةاريّ لك لتشهدن على غفّ  ن يغفرإ و الواحد الجبّارة جبّاريّ 

اهلل  ةاليّ حّقك لتشهدّن على فّض  فيفضل ين إ و ك لتشهدّن عدل اهلل الواحد العّدالحقّ 
 ملكوتفي  رّ السّ  عليك البيان ليصعبنقطة  تتحرك عن لكن الو الفضالالواحد 
 لمن يظهره اهلل جّل ّال إ اهلل  ذنأما و هلل جّل جاللهاء األسم ّن كلّ إفاألمثال واء األسم

ذن أقد بما  من غير هنالك فاسلكو فاتالّص و شهد كّل األسماءأفضاله من هنالك فإ 
  ارخّ السّ  هذا صراط اهلل الواحد نّ إفلك  اهلل
  
  األّول في األّول أربع مراتب وله

  حسبب األحساأل بسم اهلل
لن يقدر أن  حسابإ ذي  حسب فوق كلّ أاهلل قل  حسبب األحساألٕاّال هو  ال ٕالٓهاهلل 

ال ما بينهما و ال في األرضو ٰمواتالسّ  ال في حدأ حسابه منإ  عن مليك سلطان يمتنع
 في من يسجد لهالّذي  نسبحا ابا حاسبا حسيباحسّ كان بأمره ٕانّه يشاء ما  يخلق
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 منله يسبّح  الّذي الحمد هللو ساجدونما بينهما قل كّل له و األرضفي  منو ٰمواتالسّ 
له ٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهأد اهلل قانتون شهله  قل كلّ  بينهماما و األرضفي  منو ٰمواتالسّ  في

 ثمّ  الياقوتو القّوة ثمّ  الّالهوتو القدرةثّم  الجبروتو ثّم العزّ  الملكوتوالملك 
 يزولال وملك  يموتال  يّ ح نّه هوإ وويحيي  يميتثّم  يميتويحيي  اسوتالنّ و لطنةالسّ 

 ٰمواتالسّ  ال في من شيء يفوت عن قبضتهال  فردو يحولال وسلطان  يجورال وعدل 
 تباركو على كّل شيء قديرا كانبأمره ٕانّه اء يشما  بينهما يخلقما  الو األرضفي  الو

له الّذي  تعالىو هو العزيز المحبوب ّال إ ٕالٓه  ال األرضفي  ماو ٰمواتالسّ  في ماله الّذي 
 كمليحاسبنّ اهلل قل ٕاّن  القيّوم المهيمنٕاّال هو  ٕالٓهال  بينهماما و األرضو ٰمواتالسّ  في ما
 ّن يومئذإكم اهلل فيحاسبنّ  الّذي من يوم فال تتّقون فلتخافنّ أبمن يظهره اهلل  القٰيمة يوم

 كم من يظهره اهلليحاسبنّ ما  حينٕالى  عمركمأّول  مناهلل  علمون ربّما عبدتمتأنتم 
كنتم و بعوهلم يتّ بما  داخلون ارالنّ  فيأنتم  كمنّ أو عبدتم اهللما أنتم  نّكمأيكتب لكم بو

يعرفه نفسه الّذي  دينكم حينفي  ربّما من لم يكنو اهلل من عنده لمحتجبينآيات  عن
آخر  الالّذي آخر  ٕالى له ّولأ ال الّذيأّول  عبد اهلل منمّمن  هذاه ل ليكتبنّ فإذا  بلى قل
 لوٕاذ  وجدنا مبلغ دينكم على قدر مثقال ذهبما  الكنّ و قينفضل اهلل للمتّ هذا له 

ن أحياكم يريد أو ماتكمأو رزقكمو لكن من خلقكمو ونلتردّ أنتم  بهأحد  كميحاسبنّ 
في  الواحدآيات  ونتردّ ال أنتم و الواو قد قضى عددبعد ما  القٰيمة كم يوميحاسبنّ 
قد ما و خذناكمأكم تحسنون كّل قد نّ أوتحسبون  مالكهٕالى  نآمناهج القرال و كمأنفس

ّن إ قل  ينغير محقّ  األرضجعلناكم فوق و موالناأيديكم أخذنا من أو حسبناكمو تيناكمآ
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 كمأنفسو رواحكمأو تكمأفئد في الواحدآيات  بعدفي الكتاب  موالنا مناهجناأ
في  يحاسب بعضكم بعضاما  يظهره اهلل بمثل كم بمنأنفس ن تحاسبونأجسادكم أو

ٕالى  وهن تردّ أب اهللأمركم  قدالّذي  لكنّكم من مثقال من ذهبو قونمتّ  أنتم فإذا دينكم
دنى من مثقال من أيمانكم إ قدر  ذاإيمانكم عنده فإأنفسكم ب من يؤتيكم لتحاسبون

من و األرضاستقالنا على  لووٕانّا  يحسبونال  ثّم بهذا كمفسأن بهذا لتحسبونٕاذ  ذهب
اء نشعّمن  نعفو دنياهم عاملونو دينهمفي  هم يّ جزئو يّ بكّل كلّ  كّال سبن عليها لتحا

لم يظهر  نإ و قادرينعلى كّل شيء  انّ إ و عالمينبكّل شيء كنّا وٕانّا  اءنشعّمن  خذأنو
ما  قليال أنتم فإذا تعلمونأنتم  فإذاالبيان في  حسبناكم بقولنا قد ذاإفهذا أسباب  اهلل

 دينكمفي  تدينونال  اهلل فكيفبأمر أنتم  دنياكم لما ةديانقل ٕاّن  مونعن رقدكم لمتقوّ 
 شهدناما كّال  مّ ثكّال  نونكم متديّ نّ أتحسبون أنتم و خلقما  كلّ  اهللٕالى  ونتردّ بما 

دينكم كّل  في توقنون لعلّكم هذا دينكمال و دنيافي  الو دينفي  ال عليكم من دين
ٕالينا  ونتردّ ال  عندكم كيف موالناأ حمفتاهذا  الفرقانفي  قد نزلبما  مالكم قد ظهر

بقينا لكم من ما  دينكمفي  ذلكفون بغير حّق تتصرّ  حينئذٕالى  كمأنفس عندأنتم و
 ماو شاهدينعلى كّل شيء  اكنّ  ماو حللنا لكم تسع تسع عشر عشر حرفأ ماو حرف
 ٰمواتالسّ  في ما خره لتقولون هللإٓالى  عمركمأّول  لسنتكم منأدنياكم بفي أنتم 

بعد ما  عندكمما و كمأنفس هلل تجعلنّ ال  فكيف كّل يرجعونوٕاّن ٕاليه  ما بينهماو األرضو
 قدر نفس لكم حللناأما و ما بينهماو األرضو ٰمواتالسّ  في ما هلل نّ أب شهدتمو تمأقد قر
 دينهفي  شيءقد حاسبت كّل  ناإٔاّال  ٕالٓهال  نا اهللأ يننّ إ فون متصرّ بغير حّق أنتم  فإذا
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ن تمنعون عن أكم يوم من يظهره اهلل بأنفس فال تضعنّ  مالكونفيها  كّل بغير حّق و دنياهو
 دنياكمو عليكم دينكم لنّ لتحلّ  ذاإففي البيان  ن تدخلنّ إ و دنياكم شيئاو دينكم مالك
من يظهره اهلل بإذن أنتم و أال عليكمو م عليكم كّل مالكمحرّ فإذا  يوم من يظهره اهللٕالى 

منها ة مائالّتي  منها مثقال صفر ةخمسكان  قلمأحد  حد دين منأ ن يكن عندإ تعملون 
 لكنّكمو مرأو هذاأراد  اهلل قد نّ أعلم ب ه لما قدنّ كون حتّى يردّ بالسّ  نّ يرقدال  ةمثقال فّض 

 ال تحاسبون كينونيّة دينكمفي  كنكمليٰ و تتّقونو رونتتدبّ هذا  بمثل دنياكماء جزأفي 
ما  قليالأنتم  نإ  اكميندو حياكم فكيفأو ماتكمأو رزقكمو كم بمن قد خلقكمأنفس

ٕاذا  علينا لتعرضون فكيف ن تعرضواأمرناكم أقد ما  شهدنا عليكم حينما  انّ إ تتذّكرون 
قد الّذي  فون اهللتعرال و يحاسبكم اهلل تعرضون على اهلل فكيف الأنتم و حسبناكم
من  خلق اهللما  نّهإ و ال كم محسنوننّ أكم تحسبون أنفس عندو حياكمأو رزقكمو خلقكم

 اهلل تبعدون ةرادإ عن كلّكم أنتم  لكنّكمو لمظهر نفسهٕاّال  هذا رادأ ماو بالحّق ٕاّال شيء 
 رّ من الذّ  عضكم ببعض حتّى جزء من سبعين جزءبحساب دنياكم في  كمأنفس فلتراقبنّ 

ن أتستطيعون ما  بعد عناقكمأفي  دينكم تجعلنّ ال و لتحصونأنتم  مإالى  ذلكدون و
ّن إعليه تستطيعون فأنتم  ما سرهاأعلى  حسابكم بعضكم ببعضأبين  قنّ لتفرّ و ونتردّ 

 هذا خيط قلوبكم عن من حساب فلتخلعنّ  حدأبين و بينكمكان  ٕاذا ققلوبكم يتعلّ 
بعضكم أنتم  القٰيمة ريناكم يومأ ينّ أهون كتتوجّ  بمن يظهره اهلل القٰيمةيوم  لعلّكم
 دنياكمو دينكمفي  تتحاسبن مع من يظهره اهللال  لكنو دنياكم تتحاسبون في ببعض

هو الّذي  دنى عنأترضون بهل  ربّكم لمبلغ علمكم باهللو لكم أّف تتذّكرون ذلك بال و
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 ليرجعون ليهإ كّل و يخلقو خلقما  عن كلّ اهلل سبحان  تتفّكرون الو لونتتعقّ ال و األعلى
 يل فاغفر اللّهمّ  سبحانك كّل ينقلبون ليهإ  نّ إ و يحسبو حسبما  اهلل عن كلّ  تعالىو

ي ن تعفو عنّ أب ين تحاسبنإ و دنيا عندكال و ما ملكت من دينإنّي ف يتحاسبنما  حين
 ال عدليناألخير أنت فإنّك  يّ جزئو يّ بكّل كلّ  يخذنأن تإ و خير األفضلينأنت فإنّك 
 حيف فيهال  حسابك حّق و عدل خير الحاسبين قضائكأنت وٕانّك  ٕاليكٕاّال  يمهرب ل
   عليمابكّل شيء ٕانّك كنت و حسيباعلى كّل شيء  أنتوٕانّك 

  
  الثّاني في الثّاني

  حسبحسب األاأل بسم اهلل
وحدك  نتأ ّال إ ٕالٓه  ال اهللأنت على أنّك وكّل شيء  ألشهدنّك ٕالٓهييا  اللّهمّ  سبحانك

 لكو الالهوتو القدرةلك و الجبروتو العزّ ولك  الملكوتو الملك لكشريك لك  ال
لك و الجمالو لعةالّط  لكو الجاللو العّزة لكو اسوتالنّ و لطنةالسّ  لكو الياقوتو القّوة
 الفضالو حمةالرّ  لكو اإلجاللو المواقعلك و األمثالو المثللك و الكمالو ةالوجه

 الكبرياءلك و اإلستقاللو العظمةلك و الفعالو القّوة لكو العدالو طوةالسّ  لكو
 لكو اإلبتهاجو البهجةلك و اإلرتفاعو القّوة لكو اإلمتناعو العّزة لكو اإلستجاللو

 كلّ و ألشهدنّكخلقك و أمرك من ملكوتتحبّنّه  أو حببتهأ مالك و اإلقتدارو لطنةالسّ 
دنياه لن  فيدا أح حسبيما  بمثل القٰيمة يومأحدا  لو تحاسبنأنت  كنّ أب شيء

سبحانك  حاطتك فسبحانكإ دقيق و حسابك فكيف بلطيف نظرتك ن يقومنّ أيستطيع 
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وٕانّك  له جرتّ اقد بما  ليحاسب نفسهاآلخر  يومفإذا  به جريتّ و حدأ لىإ ا شيئيأتي أحد  لو
 جرونليتّ  ةسبع سنو ستينو ماتينو لفأمهلتهم أو فيه كّل خلقكما و تممت الفرقانأ قد

 كّل ملكوا بغير حّق و قد اتيتهما  حد ليردّ ي أتأيما  يوم الحسابذلك فإذا  همتيتآقد بما 
يكون ما  حسابك بمثلٕالى اء كنهم فقرليٰ و عندهمما و عنهمي نّك غنألو و عندهمما 

 فسبحانكفؤاده  لو لم يحاسبه مالكه لم يبردله  تجرالى من إ  حد فقيرأل نمن يتحسّ 
يا  ينّ أ حد غيرحد ألة أع البصيرة على قدر تجارخلقك راففي  رأسبحانك فوعّزتك لم 

مظهر فيها  يظهرو فيها قيامة تطلع لىإ ٕاليك  ض األمرفوّ أوأحدا  حاسبنّ أال  نإ  ٕالٓهي
 وجدتما  هذا مضائك العدل غيرإ و خلقك بقضائك الحّق  كلّ  لتحاسبنّ فإذا  نفسك
 ألشهدنّك يبنفسي لكنّ و كنت من الحاسبين ينّ إ أنت ٕالٓه ٕاّال  ال نأسبحانك  سبيال

 نّ ردّ ألفإذا  بهما جرنّ تّ أل يتيتنآقبضتك قد  فيكلتيهما و بيدك يدنياو منك يدين نّ أب
ذلك ب مفتخراو تكبوحدانيّ  ييقانإملكتها موقنا بهذا كما  لك فكيفي تكينونيّ ٕاليك 
ما و شأن في احتجبت عنكما  ينّ أل جلو الو تك غير خائفيمان بربوبيّ باإل يكافتخار

 يّ عل بكوكفى  نفسي ٕاّال  ملكأال و شهيدا يّ بك علوكفى  ذنكإ بّال إ  موالكأفت تصرّ 
 بكو منكو لك األمرٕاّال و كّل خلقك حاسبنّ ألفإذا  قدرتكأسباب  ظهرتأن إ و محيطا

   خير الحاسبينأنت  نّكإ  نتإٔاّال  ٕالٓهال وحدك ٕاليك و
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  الثّالث في الثّالث
  حسبب األحساأل بسم اهلل

فوق كّل  تهاستقهر بقّهاريّ و فوق كّل الممكناتبعلّوه  د استعلىقالّذي  الحمد هلل
في  ما ته فوق كلّ بمالكيّ  استملكو ته فوق كّل الكائناتاستظهر بظّهاريّ و الموجودات

كّل خلقه و فأستشهده الّذّرات فوق كلّ  تهاستحسب بحسابيّ و ٰمواتالسّ و األرضملكوت 
من خلقه فقد  شيءبذاته حساب  يحاسبنّ  من أن أعلىو جلّ أ هوٕاّال  ٕالٓهال  نّهأعلى 

 ةدمتفرّ  ةذاتيّ و ةسمتقدّ  كينونيّةو مرتفعة ساذجيّةو ةجامع ةكلمو ةية مهيمنآ اصطفى
قد و من رّدهذلك  يردّ ما و ئهامضإ من ذلك  مضىأفما  شيءليها حساب كّل إ ض فوّ و

 لئّال  يهما علرّ شو ضحونتفيلئّال  كراما عليهمإ  ةقيامٕالى  ةمن قيام طال حساب خلقه
في  من حاسب ظهوره فكلّ  عراشأب ةقيامٕالى  ةقد حاسب كّل خلقه من قيامو يبتلون
اهلل كّل خلقه  يوم يحاسبذلك فإذا  يظهره اهلل من ةقيامٕالى  يينتهفإذا  القٰيمة ذلك

 لوال أو  بلى ّال إ ّن هنالك لم يكن إمن يومئذ تتّقون فأنتم  شيءكّل يا  نأ بمظهر نفسه
 كم بلىعينفو من شيء تملكن ّن الإ و ال كميضرّ و ينفعكم عن بلى ال شيءكّل  تملكنّ 

موقف في  خفت عليكمما  ٕانّيو يظهره اهلل مؤمنين بمنو باهللٕان كنتم  ال كميضرّ ال و
 تشعرون فلتراقبنال أنتم و عمالكم يفنىأوأنتم و ن ينطقّن من يظهره اهلل بالأب الحساب

 القٰيمة يوم ةالحجّ  كون بتلكتتمسّ  لعلّكم كمدينحّجة  تحتجبن عنال  نأكم بأنفس
 تستغفرونال  ن يحاسبكم بقولهإ و تشكرون ن يحاسبكم بقوله بلىإ ته حجّ و باهلل تؤمنونو

 ال شيءككم كّل بعد تملّ ال كلمة  نّ إعون فلتتضرّ ثّم  اهللٕالى  لتتوبنّ و لترجعونثّم  ٕاليه
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 لكمما  عنكم كلّ  خذ اهللأيذا إ  خذ شيئا منكم يؤثر قلوبكم فكيفأيٕاذا  ينفعكم فكيف
   كمأنفسكم بأنفسثّم  كمأنفس تتذّكرون فلترحمن علىال و ثرونأتتال  عليكمو
  

  عابالرّ  في الّرابع
  حسبب األحساأل بسم اهلل

 األّول على الواحد من اهللاء البهٕانّما و سبحب األحساألٕاّال هو  ٕالٓهالحمد هلل الّذي ال 
 القٰيمة دركت يومأن إ بعد و األّول الواحدٕاّال  يرى فيهال  الواحد حيثذلك من يشابه و
أنت  نّكإ أنت ٕاّال  ٕالٓهال  نأقل سبحانك  ذكره لقوله بلى جلّ  حسبك من يظهره اهللأو

 نساناإ كنت ما  هذاة لو لم يقبض روحك من شدّ ال  ك بقولهن يحاسبنّ إ و األفضلين خير
فال تشتغل هذا في  فاسرعليه إ  ثّم تتوب ن تستغفرأ تقدرو نفسكفي  روحك بقى نإ و
 عمالكأو عتقد ضيّ وٕانّك  ن تسمع يوم الحساب بلىأاألعمال  ةرثم نّ إعمالك فأب
ق ن يتعلّ أ يبأمره فينبغ حدأن تحاسب إ و ائبينالتّ  كن منو ٕاليه تشتغل فارجعبما  ذاإف

   ابالواحد الحسّ   اهللّال إ  لم تر نإ فؤادك في اإلسم  ذلكشبح 
  

  ّول في األّولاأل وله أربع مراتب
  األجبر األجبر بسم اهلل

عن ن يمتنع أ ار لن يقدرجبإ ذي  جبر فوق كلّ أاهلل قل  األجبر األجبرٕاّال هو  ال ٕالٓهاهلل 
ما  بينهما يخلقما  الو األرضفي  الو ٰمواتالسّ من أحد ال في جباره إ  مليك سلطان
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في  منو ٰمواتالسّ  في من له يسجدالّذي  سبحان جبّارا جابرا جبيراكان بأمره ٕانّه اء يش
 منو ٰمواتالسّ  في منله يسبّح  الّذي الحمد هللو ساجدونله  كلّ  قلما بينهما و األرض

 الملكوتو الملك له هو ّال إ ٕالٓه  ال نّهأقانتون شهد اهلل ما بينهما قل كّل له و األرض في
ي يحي اسوتالنّ و لطنةسّ ال ثمّ  الياقوتو القّوة ثمّ  هوتالّال و القدرةثّم  الجبروتو العزّ ثّم 
وسلطان  يجورال  عدلو يزولال وملك  يموتال  وأنّه هو حيّ  ويحيي يميتثّم  يميتو

ال ما و ال في األرضو ٰمواتالسّ  ال في شيءمن  يفوت عن قبضتهال وفرد  يحولال 
 ٰمواتالسّ  ملك لهالّذي  تباركو على كّل شيء قديرا كانبأمره ٕانّه اء يش يخلق مابينهما 

 ٰمواتالسّ  في ماله الّذي  تعالىو المحبوب العزيزٕاّال هو  ٕالٓهال ما بينهما و رضاألو
على دون  يجبركم من يظهره اهلل قل ٕان فقونكّل من خيفته مشقل  بينهما ماو األرضو

جبر اهلل  قل ٕانّ  لتسلمون الحينفي أنتم  في الكتاب من جبر اهللفإّن ذلك  رضائكم
 خلق اهللقل  فضل من عنده للعالمينذلك و بينهماا مو األرضو ٰمواتالسّ  في عدل
 فاتالّص واء األسم بحرفي  ٕاليهثّم تستدلّون  صفات من يظهره اهلل في لعلّكماء األسم

ن ترون إ و تنظروناهلل  جبرٕالى أنتم  فإذابإذنه  ن تشهدن جبرا من عند من يجبرإ ترجعون 
شبح الجبر من شمس  ذلكتشهدون اهلل  من فضلذلك  ذنهأقد  من عندمن  فضال

 ترون من عندٕاذا  ذلكتها تشهدون كّل آمرفي أنتم  من عندها شبح الفضلثّم  الحقيقة
بجبر اهلل و مونتسلّ  الحين بعدل اهللفي أنتم  فإذا يكبر على قلوبكمما  من يظهره اهلل

 القيّوم نال المهيمالعدّ ما بينهما و األرضو الّسٰموات جبّارباهلل  امنّ آا نّ إ قولوا و ضونتفوّ 
من هذا  تقولنّ  الحين لتشكرونفي أنتم  فإذا يبرد على قلوبكمما  من عندها ن ترونإ و
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يظهر من عند من يظهره بما  كنّا نّاإ و كّل من عند اهللقل  فضل اهلل المهيمن المحبوب
اهلل  من عدلفإّن ذلك  األرضفوق أحد  من يظهره اهلل يبقينّ  لم قل ٕان موناهلل لمسلّ 

 من فضل اهللذلك  األرضحد فوق أ يحزننّ ال  نإ و تقولونال  جبر اهللفي  بمو لمأنتم 
 فييظهر ما  ذلكاهلل ٕالى  ينسبالّذي  جبرقل ٕاّن  تقولون ال فضل اهللفي  بمو لمأنتم 

 يوم من يظهره اهلل ينسبٕالى أنتم  كمنّ إ و قل دين اهلل تدخلونفي ثّم  اهلل فلتتّقنّ البيان 
 بعنّ لم تتّ  نإ لدون اهلل أنتم  فإذا كم لمرتفعينتقويٰ  علىأفي  كنتملو و اهللٕالى  كمأفعال

ء دّال أ القٰيمةيوم  لعلّكم من عند اهللرحمة  جبركم من عنده فلتقمصنّ  من يظهره اهلل
ال  من يظهره اهللء دّال أ لعلّكممن عند اهلل  ةفأقهركم ر لتقمصنّ و ثمّ  تحزنونال  الحّق 
 ذينهم عن باطن البابالباب خير للّ ذلك ظاهر  اهلل تنظرون كيف قد جعلأفال  تقهرون

ذلك ك اهلل لمسلمونبأمر  هموآياته و باهللآمنوا  ذينهمللّ  ةالباب رحم باطنو يعلمونال 
 ظاهرا ن تجبرنّ إ  قلوب العالمينبه  يجذبما  كّل صفاتكم لتقمصنّ في أنتم  كمنّ إ 
 ظاهرا ن تقهرنّ إ و خذونأر تخيط الجب كمسرّ  فيف ظاهرا ن ترحمنّ إ و كم ترحمونسرّ  فيف
ذلك كّل  القهر تظهرون ةكم قطرسرّ  فيظاهرا ف نّ ن تحبّ إ و تنشرونة الحيوٰ اء كم مسرّ  فيف

من  يديّ  بين هرنّ ظفال تاهلل  خلقكمما  كيومكلّكم  لكنّكم عند اهللو بعضكم لبعض
ال  صفات ربّكمصفّن باهم تفرحون فلتتّ يّ إ وأنتم  ما كلّ  ّال إ ٕاليه  بمن يرجعال و يظهره اهلل

في أنتم  ٕان فاتكمصكلّ في  ذلكمثل و دين اهلل مؤمنونفي  ذينهمللّ ٕاّال  القهر تظهرنّ 
 يجبرنّ  قل ٕان اهلل جبّار جابر جبيرو ما بينهماواألرض و ٰمواتالسّ  هلل جبرو سبيل اهلل تتّقون
رحمة  رن يقدّ إ و جبره تصعدون في القٰيمة يومٕالى أنتم  فإذابأمر  عليكم من يظهره اهلل
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عليكم  عمال يجبرنّ  تعرجون فال تكسبنّ  رحمتهفي  القٰيمة يومٕالى أنتم  فإذا من عنده
 سبحانك تشهدونال أنتم و عليكم يقهرنّ لئّال  أحدا نّ تحزنّ  الو تعلمونال أنتم و بالحّق 
بالحّق  يخلق تجبرو خلقما  كلّ و ما بينهماو األرضو ٰمواتالسّ  نت جبّارأ نّكإ  اللّهمّ 

كلّها  األرضعلى من على  عبادا يجبرون من عندك جبر األجبرين فلتبعثنّ أنت أ نّكإ 
 ٰمواتالسّ  امرحّ أنت  نّكإ  اللّهمّ  سبحانك عليهم يرحمونثّم  دينكفي  همليدخلنّ 

 رحم األرحمين فلتبعثنّ أأنت  نّكإ يخلق ترحم بالحّق و خلقما  ثمّ  بينهماما و األرضو
مظاهر ء هؤال لتجعلنّ و بالحّق مؤمنونفي البيان  ميرحمون من عندك على الّذينه عبادا

ء هؤالو طونهم عليهم ليسلّ و ٕاّال  به يؤمنال  من األرضيبقون على ال  جبر من يظهره اهلل
   لموقنون القٰيمة هم بمظهر نفسه يوموآياته و باهلل ليرحمون على الّذينهم يؤمنوناهلل  مظهر

  
  الثّاني في الثّاني

  براألجبر األج بسم اهلل
وحدك أنت ٕاّال  ال ٕالٓه اهللأنت على أنّك وكّل شيء  ألشهدنّك ٕالٓهييا  اللّهمّ  سبحانك

لك و الّالهوتو القدرةلك و الجبروتو العّزة لكو الملكوتو لك الملكشريك لك  ال
لك و الجمالو لعةالّط  لكو الجاللو العّزة لكو اسوتالنّ و لطنةالسّ  لكو الياقوتو القّوة

 الفضالو حمةالرّ  لكو اإلجاللو المواقعلك و األمثالوالمثل لك و الكمالو الوجهة
 الفعالو القّوة لكو اإلجاللو المواقعلك و األمثالو المثللك و العدالو طوةالسّ  لكو
 القّوة لكو اإلمتناعو العّزة لكو اإلستجاللو المهابةلك و اإلستقاللو العظمة لكو
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في تحبّنّه  أوأحببته  مالك و اإلقتدارو طنةلالسّ  لكو اإلبتهاجو البهجةلك و اإلرتفاعو
 طسّال واء ددالشّ  ادشدّ واء قّهار القهرواء كنت جبّارالجبر خلقك لم تزلو أمرك ملكوت

قهرك و فيهحيف  ال ٕالٓهييا  جبركاء اع المنعمنّ واء ب الغلبغّال واء قّدار القدرو لطاءالسّ 
بلطفك و بجودك عن غيرك ينن تؤمنأ تكوسيّ قدّ و ك بعّزتكسئلنّ ميل فيه فألال  عدل

 كّل فقراءٕاذ  بكرمك عن انتقامكو خذكأبعفوك عن و عدلك بفضلك عنو عن قهرك
ظّهارا فوق و بك لم تزل كنت قّهارا فوق كّل الممكناتٕاّال  شيءمن  حدألما و ليكإ 

 طا فوق منسّال و الّذّرات ادا فوق كلّ شدّ و جبّارا فوق كّل الكائناتو كّل الموجودات
من  قد خلقت قلوبهمتظهرنّه  عبادا لمن اللّهمّ  فلتبعثنّ  ٰمواتالسّ و األرض ملكوتفي 

اخلق و تك المرتفعةقّهاريّ وة تك الممتنعبجبّاريّ به  جبال جبرك ليجبرون على من لم يؤمن
مظاهر  تجعلنّهمو قربهو هدّ واء شهدو هحبّ و يمانهإ ء دّال أل فتكأرو فيهم من رحمتك

أحدا  واحدا ٕالٓها لم تزل كنت كنّ أ ذإ تك للمؤمنين رحمانيّ و تك للمحتجبينقّهاريّ 
ما ممتنعا متعاليا  مرتفعامعتمدا  بداأ دائماقّدوسا  مهيمنا سلطانا قيّوماصمدا فردا حيّا 

 نتأ نّكأو يتحيو تميتثّم  تميتوتحيي  لم تزلولدا  الو لنفسك صاحبة اتّخذت
ال  من شيء عن قبضتك وتيفال وفرد  تحولال وسلطان  تزولال وملك  يموتال حّي 
على كّل ٕانّك كنت بأمرك  اءما تش تخلقال ما بينهما و ال في األرضو ٰمواتالسّ  في

عّز لم  ةدائرو تك هيكل بدع لم يكن من قبلجبّاريّ  بسلطان يهبتنو فقد شيء قديرا
العباد  ييدأ فييظهر بما  ةلواح ممتنعأو في الكتاب ةعلواح مقّط أو من قبل يكن مثلها
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سبحانك  بين عبادك يثرأظهرت بأما  اب هذاالمهيمن الوهّ أنت  نّكإ من عندك  فضال
  الجبّار الواحدأنت ٕاّال  ٕالٓهال  نأ
  

  الثّالث في الثّالث
  األجبر األجبر بسم اهلل

بمليك  استغلبو ته فوق كّل الممكناتقد استعلى بسلطان جبّاريّ الّذي  الحمد هلل
 من الكائناتاء يشما  تهديّ شّداك بسلطان استملو ته فوق كّل الموجوداتقّهاريّ 

 استقدر بسلطانو ٰمواتالسّ و األرضملكوت في  فوق كّل من تهطيّ استسلط بمليك سّال و
الواحد الجبّار ٕاّال هو  ال ٕالٓه نّهأكّل خلقه على و فأستشهده الّذّرات ته فوق كلّ قّداريّ 

ة متعّزز ةرمتكبّ  ةممتكلّ  ةمتتمم ةممترحّ  ةرمتعّظمة متنوّ ة لمتجمّ  ةلمتجلّ  ةيشهادة متبهّ 
 شهادة يدلّ  ةيمتعلّ ة كمتملّ  ةطمتسلّ  ةفمتشرّ  ةبمتحبّ  ةيمترّض  ةرمتقدّ  ةممتصلّ  ةيمتمّض 

تها باطنيّ و مبدعها ةتها على ظاهريّ ظاهريّ و مربّيهاآخريّة  على آخريّتهاو ةيلّ وّ أّوليّتها على أ
ٕاّال هو  ٕالٓهال ما بينهما و ضاألرو ٰمواتالسّ  ركانأ شهادة يمأل على باطنيّة محدثها

 غيب بطونهو ّن من يظهره اهلل شمس ظهورهأكّل خلقه على و ستشهدهأثّم  اروّ النّ  الواحد
د اصطفاه اهلل لمقام نفسه قاء بهو بدعه دمجرّ وأمره  جوهرو كافور بروزهو هسرّ  وساذج

قد قرن و اهلل ٕاّال  لم يردبما  شيءكّل أمر  ٕاليه ضفوّ و عّز قدس الممكنات ةنفسه من ذرو
يظهر من ما و نزلما  مهيمنا على كلّ  ينزل عليهما  جعلو بوحدانيّته اإلقراربواليته  اإلقرار

 هللايعبد به ٕاذ  يخلقو خلقما  عن كلّ أظهر  قدما  على مهيمنا شيءعنده من مقادير كّل 
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 ٰمواتالسّ  مأليبه و هينزّ و يرفع اهللبه و يحمدو س اهللوبه يقدّ  ريكبّ و يوصف اهللو ديوحّ و
  ّهارالّظ  الواحدٕاّال هو  ٕالٓهال ما بينهما و األرضو
  

  الّرابع في الّرابع
  األجبر األجبر بسم اهلل

من و األّول على الواحد من اهللاء البهٕانّما و األجبر األجبرٕاّال هو  ٕالٓهالحمد هلل الّذي ال 
 ّن جبر اهلل عدلأهد شأبعد فو األّول الواحد ّال إ يرى فيه ال  الواحد حيثذلك يشابه 

 ه عدلنّ أب عند طلوع جبر من يظهره اهلل لتشهدنّ ٕاّال  ذلكلم يظهر و حّق  عدل اهللو
الحقيقة شئونها  ةطلع في لمشاهدتكاء األسم خلق اهللٕاذ  ه حّق نّ أعلى عدله ب لتشهدنّ و

تستطيعن فيما  ألحّقيّتهالمطلع ذلك ٕالى  توصلنأن و ةسعو معنىو ةمن كّل اسم وصف
 الباب عدد الهاءكلمة  عطىأاهلل سبحانه قد  نّ أشهد بأثّم  ةبحيّ الشّ  لواحأفي  جرينن تأ

اهلل أظهر  قدما ومات العالو الخطبو المناجاتواآليات  األّول اثرأاء عدد الهو كالما
 الكتبو رئواه الهياكل الدّ ظهر بخّط  ماثر األ ثمّ  اتمن كلمات األعجميّ حّجته  من عند

من ذلك منها واحدة أو  ةثار الخمسأعلى مناهج كان اء سوة طيفاللّ قع الرّ و األلواحو
  فاشكرون شيءكّل أن يا  على عبادهاهلل  فضل
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  األّول في األّول وله أربع مراتب
  األمهل األمهل بسم اهلل

عن  لن يقدر أن يمتنع مهالإ ذي  مهل فوق كلّ أاهلل قل  األمهل األمهلٕاّال هو  ال ٕالٓهاهلل 
 يخلق ماال ما بينهما و ال في األرضو ٰمواتالسّ من أحد ال في مهاله إ  مليك سلطان

في  منو ٰمواتالسّ  في منله  يسجدالّذي  سبحان ماهال مهيال االمهّ كان ه بأمره ٕانّ اء يش
 ٰمواتالسّ  في له من حيسبّ الّذي  الحمد هللو ساجدونما بينهما قل كّل له و رضاأل
 الملكوتوله الملك ٕاّال هو  ٕالٓهال  هنّ أشهد اهلل  ونعابدما بينهما قل كّل له و األرضو

يحيي  اسوتالنّ ولطنة السّ  ثمّ  الياقوتو القّوة ثمّ  الّالهوتو ثّم القدرة الجبروتو العزّ ثّم 
وسلطان  ريجوال وعدل  ال يزول ملكو يموتال  وأنّه هو حيّ  ويحيي يميتثّم  يميتو

ال ما و ال في األرضو ٰمواتالسّ  ال في شيءمن  يفوت عن قبضتهال وفرد  يحولال 
 ٰمواتالسّ  في ماله الّذي  تباركو على كّل شيء قديرا كان نّهإ  مرهأباء يشما  يخلقبينهما 
 من كّل ظهور كمهلنّ ليمااهلل قل ٕاّن  العزيز المحبوبٕاّال هو  ٕالٓهال ما بينهما و رضواأل

ٕالى  ظهورفي ثّم  ربّكماء للق كمأنفس طول امهالكم لتستعدنفي  لعلّكمآخر  ظهورٕالى 
ما  الكنّ و كتاب اهللفي  عدد اسم الغريس نآالقرفي  مهلنا منأ قدو تستحيوناآلخر  ظهور

 ت عليهم شقوتهممهالهم بل اشتدّ إ طول في اء من حي اإلسالمفي  شهدنا على من
 القٰيمة لكنّكم يومو كمنفسّن طول ليلكم ألإتتّقون فٕايّاه ثّم  اهلل فلتتّقنّ  احتجابهمو

في  ليسرعمن شيء  لن يعجزه اهللقل ٕاّن  تعلمونأنتم  ٕان هذا تعملون فمن يمهلكم مثل
قل  على كّل شيء قديرا كانبأمره ٕانّه خذكم ألي د ناركم ثمّ كم ليشدّ ليمهلنّ و هالككم
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قل ٕاّن  ال يطفئون عند من يظهره اهلل القٰيمة يومأنتم  عند ذكر اهلل فكيفئ فار يطالنّ  ٕانّما
 اتكميبطل كّل كينونيّ فإذا  الاء مالسّ  لىإ  يعرجما  يقول حيثو يظهره اهلليمهلكم من 

أّول  من مهلناأوٕانّا قد  اهلل تدركونأمر  فيه لعلّكم مهالكمإ أيّام  في اهلل فلتتّقنّ عمالكم أو
فإذا  لتتذّكرونثّم  ما تستحيون قليال لعلّكم اميّ داورنا بكم األو حينئذٕالى  األمرذلك 

على أنتم  ما حينأنتم  شيءكّل أن يا  ونّ ن تردّ أجل اهلل أ تستطيعنّ ال و ةتنكم بفخذنّ ألن
 قل ن تكسبونأتستطيعون ال  ربّماأمركم  في مهالكمإ كم بعد نّ إه ففلتكسبنّ  خير تقدرون

 نّه قّهار ظاهر منيعإ  خذ شديداأكم بخذنّ أليٕاّال  يمهلكمال و يخاف من الفوتال ٕاّن اهلل 
ال و بعض تظهرونفي  بعضكمأنتم اهلل  كتابفي  ةالمهلٕالى  متهص نّ ليحبّ اهلل قل ٕاّن 
 كتب اهللما  هذا لتؤتونأنتم  فإذا ةعنكم مهلأحد  ن يطلبنإ و مركمأمواقع في  تجعلن
 ل منمن يتمهّ و اهلل تتّقونأمر  في القٰيمة يوم لعلّكم الحكمو العلميا أولي  أن عليكم

 من قبل ومن بعدصراط اهلل هذا  ير مؤمنغ لو كانو هن يمهلنّ أفي الكتاب  وجبأحد 
 كمليمهلنّ اهلل قل ٕاّن تتّبعون  شيءكّل أن يا  ما بينهماو األرضو ٰمواتالسّ  ملكوتفي 

أحد  ن يطلبإ و ال تمهلون ةمعدودأيّام  في بعضكم بعضاأنتم  كيف ةقيامٕالى  ةمن قيام
 األولىو خرةاآل ةالحيوٰ في  ه اهلل رزقا حسناليرزقنّ  ه فضال من عندهيمهلنّ و احدّ 
 كتب لمن يطلب من قدٕاّن اهلل و قديراعّالما  كان نّهإ من عنده له  ما كتب ليضاعفنّ و

ن تؤتيه اهلل أسبيل اهلل في  يمهلهو يسئلهال  نأ هيردّ يقدر أن  نّه لمأيشهد على وأحد 
 ٕالٓهال  نّهإ الكتاب  في لفين ضعف فضال من عندهأخذ منه بل أن يأ رادأما قد  ضعف

مالكه ٕالى أحد  ون مالن تردّ أن تستطيعون إ  لكنّكم تستحيونو المهيمن المتعال هو ٕاّال 
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 منقلبكمفي  كميٰ قد وّص ٕاّن اهلل و ونالحين لتردّ في أنتم و شيءقدر  فال تصبرون
دين اهلل في  لعلّكم كم سبل الحّق من عندهليٰ وّ أو كمخريٰ آو دنياكمو دينكمو كممثويٰ و

 عليكممن اهلل  دينكم فضالفي  كان غير من لوو كمتجيرنّ لتمهلن كّل من يسو تشكرون
 ذلكبأنتم و دين اهلل يدخلونفي  ذلكبء هؤالقل  اال فاضال فضيالفّض  نّه كانإ عليهم و

غير من كان  لوو ارالنّ  في ذا يدخلإف لم يجيرهو حدأمن يستجير بو تحزنونال  دينكمفي 
روه يجتمرتقبون من يستجيرن بكم فلاهلل أمر  فيأنتم  شيءكّل أن يا  في البيان دخل

ن أحد أ منأراد  منو قل كّل عليه ليعرضونما  حين القٰيمة يوم ةوبص ركم اهلل منييجل
 ين هذين يدخالناذهذين ه البيانفي  لهما انيظهرو ن يجيرهحد ألأيستجير بأو  يمهله

 يوم لعلّكم ذلكنّهما لم يكونا من المؤمنين كّل ألو واهلل ة رحمفي  هذينو ضوانالرّ 
ليظهرّن  ةمن مهل يسئلنّكمو بكمأحد  ن يجيرنإ و تحكمونال  الحّق  ءدّال أفي  القٰيمة

ما و األرضو ٰمواتالسّ  ملكوتفي  ةهلل المهلو تحزنونال ٕايّاه أنتم و لهم من كتاب اهلل
ط اهلل سّال و حكيم ام حاكماهلل حكّ و م عالم عليماهلل عّال و قّدار قادر قدير اهللو بينهما

 حمارا امارحّ كان  نّهإ رحمته في اء من يش مليك يدخل ك مالكاهلل مّال و الط سليطس
   رحيما
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  الثّاني في الثّاني
  األمهل األمهل بسم اهلل
وحدك أنت  ّال إ  ٕالٓهال  اهللأنت على أنّك وكّل شيء  ألشهدنّك ٕالٓهييا  اللّهمّ  سبحانك

 لكو الّالهوتو القدرةلك و تالجبروو العزّ ولك  الملكوتو الملك لكلك  شريك ال
لك و الجمالولعة الّط  لكو الجاللو العّزة لكو اسوتالنّ و الّسلطنة لكو الياقوتو القّوة

 الفضالو حمةالرّ  لكو اإلجاللوالمواقع لك و األمثالو المثللك و الكمالو الوجهة
 ّزةالع لكو اإلستجاللو المهابةلك و اإلستقاللو العظمة لكو العدالو طوةالسّ  لكو
لم تزل  اإلقتدارو الّسلطنة لكو اإلبتهاجو البهجةلك و اإلرتفاعو القّوة لكو اإلمتناعو

 اتّخذتما سلطانا مهيمنا قّدوسا دائما أبدا  قيّوماحيّا  فردا صمداأحدا  واحدا ٕالٓها كنت
صنعت قد فيما ولّي  الو خلقتما في  شريكلك  لم يكنو ولدا الو لنفسك صاحبة

رته تصويرا لم صوّ و شيءرادتك كّل إرت بصوّ و قديرات قدرتهو شيء خلقت بقدرتك كلّ 
فوق كّل ممتنعا و ظاهرا فوق كّل الموجوداتو كنت قاهرا فوق كّل الممكنات تزل

 األرضملكوت في  فوق كّل منا متعاليو مرتفعا فوق كّل الموجوداتو الكائنات
ال  ملكو يموتال حّي  أنتنّك أو يتحيو تميتثّم  تميتو يتحي لم تزل ٰمواتالسّ و

 ال في شيءمن  يفوت عن قبضتهال وفرد  تحولال وسلطان  تجورال وعدل  تزول
على كّل شيء  نّك كنتإ  مركأباء يشما  يخلقال ما بينهما و ال في األرضو ٰمواتالسّ 
مهلت عبادك ألم تزل قد  شيءليس كمثله و مثالكأ تعالتو أسمائك ستتقدّ  قديرا
 بهىأما و خلقكفي  مهالكإ أعلى  فما ةقيامٕالى  ةقيامفي  همحد منأ ليكإ ن يرجع أل
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من ٕاّال  كتمداراو مهالكإ تميت بقدرتك لم يكن وتحيي  عبادك لم تزلفي  عطائكإ 
في  يسرعٕانّما  شيءظاهرا فوق كّل و شيء كلّ  رحمتك لم تزل كنت قادرا علىو فتكأر

عن قبضتك من يفوت من أن  تعاليتو فسبحانك شيءمن  األمر من يخاف الفوت
مهالك من إ كبر أ تعاليت فماو سبحانكمن شيء  تكوميّ و يهرب عن يمين قيّ أ شيء
طول في ثّم  عليهأنت  بما كّل ظهور في يعبدكو خلقك ن يستحيأظهور ٕالى  ظهور
 من مناهجك قد شرعت لهمبما  يتعّززونو وامركأبعون امهم يتّ يّ أ فيمهالك إ و ليلهم

 تعاليت سبحانكو سبحانك فمن عبدك المطاعرك أمو عرفكن فم افذالنّ  حكمكو
متعاليا  وّهابا نّك كنتإ  شريك لكال وحدك ٕاليك و األمر منكو لك الخلق تقّدستو

 كنتوٕانّك  مستسلطا عظيمامنّانا  كنتوٕانّك  كريما ادا مرتفعاكنت جوّ وٕانّك  منيعا
   كنت قّهارا مجتبرا شديداوٕانّك  ما مقتدرا حكيماسّال 

  
  لثّالثالثّالث في ا

  األمهل األمهل بسم اهلل
فوق كّل  استقهر باقتهارهو فوق كّل الممكناتبعلّوه  قد استعلىالّذي  الحمد هلل

في  استجبر باستجبّاره فوق كّل منو استظهر باظتهاره فوق كّل الكائناتو الموجودات
عن  ليالمتعافهو الواحد  الّذّرات استقدر باقتداره فوق كلّ و ٰمواتالسّ و األرضملكوت 

 ٕالٓهال  نّهأبنفسه  ف نفسهمثال قد عرّ أو س عن كّل ذكرحد المتقدّ األو مثالو نعت كلّ 
في وألقى  ى لها بهاثّم تجلّ  منيعة لنفسه ةجوهر اصطفىال قد الواحد المهّ ٕاّال هو 
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 مثالهأتاللئت بو تلجلجت بظهوراتهو فعالهأ قد ظهرت عنهافإذا  مثال ذاتهاهويّتها 
ّن أوٕاّال هو  ال ٕالٓه نّهأكّل خلقه على و فأستشهدهعت بظهوراته ترفّ و بكلماته قتتنّط و

 ثمّ  رادأو ةقيامٕالى  ةمن قيام شيءكّل اهلل  لقد مهّ به  كلمتهو بع عبدهالسّ  ذات حروف
مملكته  ءدّال أفا على تلّط و خلقهاء كراما لضعفإ أرضه  ملكوتفي  لمن مهالباإلأمر 

ال  نّهأبعد حين على و قبل حينو حين كلّ في  هدنّ ليستشو كّل عبادهذلك ليشكرن اهلل ب
  المنيع سالمتقدّ ٕاّال هو  ٕالٓه
  

  الّرابع في الّرابع
  األمهل األمهل بسم اهلل

 األّول على الواحدمن اهلل اء البهٕانّما و األمهل األمهلٕاّال هو  ٕالٓهالحمد هلل الّذي ال 
اء األسم ّن كلّ أشهد أف بعدو لاألوّ  الواحدٕاّال  يرى فيهال  الواحد حيثذلك من يشابه و

 ةينفعك المهلما  فإذا ةبالمهل اضطررتٕاذا  ٕانّكمثال اء األسم علىأثرها كأمقامها في 
 الباطنواء األسمفي  اهرٕالى الّظ  ٕاّال  فال تنظر غيره من األسماءهذا  ينفعك مقامال و

 قد رزقكّن الّذي وإ  قد رزقكالّذي  هو ّن من قد خلقإعليها ف خراآلو لديهااألّول و فيها
 هو حياكأقد  الّذي نّ إ و حياكأقد الّذي  هو ماتكأقد وٕاّن الّذي  ماتكأقد الّذي  هو

اء األسمله ٕاّال هو  ٕالٓهال  رفعكأقد  الّذي مهلك هوأقد وٕاّن الّذي  مهلكأقد الّذي 
ن إ  الواحد المّهالٕاّال هو  ٕالٓهال ما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ  في منله يسبّح  الحسنى

 تتركنّ ال و مهال اهلل جّل جاللهإ  ةمن سمهذا فإذا  يظهره اهللسبيل من في  حدلّن أتمه
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من علّو اهلل و ارمن عّز اهلل الواحد الغيّ  ّن كلتيهماإف من يستجيرنّ صفة  الو ةفالّص  هذه
 اهلل نّ إه فعندك فلتمهلنّ  ةالمهل كّل من يردو هك فلتجيرنّ ب من يستجير كلّ و ارالواحد الكبّ 

   اال ماهال مهيالمهّ كان  نّهإ بهذا أمرك  قد
  

  األّول في األّول وله أربع مراتب
  األرسل األرسل بسم اهلل

عن  لن يقدر أن يمتنع رسالإ رسل فوق كّل ذا أاهلل قل  األرسل األرسلٕاّال هو  ال ٕالٓهاهلل 
ما  يخلقال ما بينهما و ال في األرضو ٰمواتالسّ من أحد ال في رساله إ  مليك سلطان

 منو ٰمواتالسّ  في منله  يسجدالّذي  سبحان رسال رسيالأ االرسّ كان بأمره ٕانّه اء يش
 ٰمواتالسّ  في منله يسبّح  الّذي الحمد هللو ساجدون كّل لهقل ما بينهما و األرضفي 
ثّم الملكوت وله الملك ٕاّال هو  ٕالٓهال  هنّ أقانتون شهد اهلل له  قل كلّ  بينهماما و األرضو

 يتحي النّاسوتولطنة السّ  ثمّ  الياقوتو القّوة ثمّ  الّالهوتو القدرةثّم  الجبروتو العزّ 
وسلطان  يجورال وعدل  ال يزول ملكو يموتال  وأنّه هو حيّ  يتحيو تميتثّم  تميتو

ال ما و ال في األرضو ٰمواتالسّ  ال في شيءمن  يفوت عن قبضتهال وفرد  يحولال 
 ٰمواتالسّ  ملكله الّذي  تباركو على كّل شيء قديرا كان بأمره ٕانّهيشاء ما  يخلقبينهما 

 ةليلفي  صلّ  رّب  اللّهمّ  سبحانكالقيّوم  المهيمنٕاّال هو  ٕالٓهال ما بينهما و األرضو
ٕانّك  به علمك من كّل خير حطتأقد بما  مرهأ ءدّال أثّم تظهرنّه  على من اإلستقالل

هم الّذين  اللّهمّ  فلتنصرنّ  اقدير شيءكنت على كّل وٕانّك  محيطابكّل شيء كنت 
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 هم على العالمينلتسلطنّ و لتعّزنهمو هملتغنينّ و هملترفعنّ و القٰيمةيوم تظهرنّه  ينصرون من
على كّل شيء  نّك كنتإ  خذا شديداأهم خذنّ ألتو به يؤمنونال الّذين  اللّهمّ  لتخذلنّ و

 بروتجالو بالعزّ أمره  أدّالء ثمّ  البيانة رّب صّل على نقط اللّهمّ  سبحانك قديرا
رّب صّل  اللّهمّ  سبحانك الّالهوتو البيان بالقدرةة رّب صّل على نقط اللّهمّ  سبحانك

نقطة  صّل على رّب  اللّهمّ  سبحانك اسوتالنّ و بالّسلطنةأمره  أدّالء ثمّ  البياننقطة  على
 ثمّ  نالبيانقطة  صّل على رّب  اللّهمّ  سبحانك الجاللو بالعّزةأمره  أدّالء ثمّ  البيان
أمره  أدّالء ثمّ  البياننقطة  صّل على رّب  اللّهمّ  سبحانك الجمالو بالّطلعةأمره  أدّالء

 بالقّوةأمره  أدّالء ثمّ  البياننقطة  صّل على رّب  اللّهمّ سبحانك  الكمالو الوجهةب
 العدالو بالّسطوةأمره  أدّالء ثمّ  البياننقطة  رّب صّل على اللّهمّ  سبحانك الفعالو

 سبحانك األمثالوبالمثل أمره  أدّالء ثمّ  البياننقطة  رّب صّل على اللّهمّ  سبحانك
رّب  اللّهمّ  سبحانك اإلجاللو لمواقعباأمره  أدّالء ثمّ  البياننقطة  رّب صّل على اللّهمّ 

رّب صّل  اللّهمّ  سبحانك اإلستقاللو بالعظمةأمره  أدّالء ثمّ  البياننقطة  صّل على
 صّل على رّب  اللّهمّ سبحانك  اإلستجاللواء بالكبريأمره  ّالءأد ثمّ  نقطه البيان على

 ثمّ  البياننقطة  رّب صّل على اللّهمّ  سبحانك اإلمتناعو بالعّزةأمره  أدّالء ثمّ  البياننقطة 
أمره  أدّالء ثمّ  البياننقطة  رّب صّل على اللّهمّ  سبحانك اإلرتفاعو بالقّوةأمره  أدّالء

 بالّسلطنة مرهأأدّالء  ثمّ  البياننقطة  رّب صّل على اللّهمّ  سبحانك اإلبتهاجو بالبهجة
 الملكوتو بالملكٕاليك  استعرجوا رّب صّل على الّذين اللّهمّ  سبحانك اإلقتدارو

 اللّهمّ  الّالهوت سبحانكو بالقدرةٕاليك  استعرجواالّذين  على رّب صلّ  اللّهمّ  سبحانك
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 رّب صّل على اللّهمّ  الياقوت سبحانكو بالقّوةٕاليك  استعرجواالّذين  رّب صّل على
الّذين  رّب صّل على اللّهمّ  سبحانك اسوتالنّ و بالّسلطنةٕاليك  استعرجواالّذين 
ٕاليك  استعرجواالّذين  رّب صّل على اللّهمّ  سبحانك الجاللو بالعّزةٕاليك  استعرجوا
 وجهةالبٕاليك  استعرجواالّذين  رّب صّل على اللّهمّ  سبحانك الجمالو بالّطلعة

 سبحانك الفعالو بالقّوة ليكإ استعرجوا الّذين  رّب صّل على اللّهمّ  سبحانك الكمالو
رّب صّل  اللّهمّ  سبحانك الفضالو ليك بالّرحمةإ  استعرجواالّذين  رّب صّل على اللّهمّ 

الّذين  على رّب صلّ  اللّهمّ  سبحانك العدالو بالّسطوةٕاليك  استعرجوا على الّذين
ٕاليك  استعرجواالّذين  صّل على رّب  اللّهمّ سبحانك األمثال و المثلبٕاليك  استعرجوا
اء بالكبري ليكإ استعرجوا الّذين  رّب صّل على اللّهمّ  سبحانك اإلستقاللو بالعظمة

 اإلمتناعو بالعّزةٕاليك  استعرجوا رّب صّل على الّذين اللّهمّ  سبحانك اإلستجاللو
 اللّهمّ سبحانك  اإلرتفاعو بالقّوةٕاليك  جوااستعرالّذين  على رّب صلّ  اللّهمّ  سبحانك

 رّب صّل على اللّهمّ  سبحانك اإلبتهاجو بالبهجةٕاليك  استعرجواالّذين  صّل على رّب 
 نأ جمعونأكلّهم  سلالرّ  رسلأقد اهلل قل ٕاّن  اإلقتدارو بالّسلطنةٕاليك  استعرجواالّذين 

اهلل بإذن  همواء يشما  ليرسلنّ اهلل  نّ إ قل  كنتم بمن يظهره اهلل مؤمنينو اهللٕاّال  تعبدواال 
  يرسلون
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  الثّاني في الثّاني
  األرسل األرسل بسم اهلل
 ال وحدك ّال إ ٕالٓه  ال اهللأنت على أنّك وكّل شيء  ألشهدنّك ٕالٓهييا  اللّهمّ  سبحانك

 لكو الّالهوتو القدرة لكو الجبروتو العزّ ولك  الملكوتو الملك لكشريك لك 
 لكو الكمالو الوجهةلك و الجاللو العّزة لكو سوتوالنّا لطنةالسّ  لكو الياقوتو القّوة

لك و األمثالو المثللك و العدالو طوةالسّ  لكو الفعالو القّوة لكو الجمالو لعةالّط 
 العّزة لكو اإلستجاللو المهابةلك و اإلستقاللو العظمةلك و اإلجاللو المواقع

ما لك و اإلقتدارو لطنةالسّ  لكو اإلبتهاجو جةالبهلك و اإلرتفاعو القّوةلك و اإلمتناعو
 متهاقد عّظ  ةتلك ليل ٕالٓهييا  اللّهمّ  خلقك سبحانكو أمرك من ملكوتتحبّنّه  أو حببتهأ
فيها  فتحتو اإلستقالل ةيتها ليلسمّ و عتهارفّ و عّززتهاو لتهاجمّ و لتهاجلّ و لتهافّض و فتهاشرّ و
العرش مالئكة  مرتأو صوات عبادكأ ليكإ  ن يرفعنّ أ ةذنت المالئكأو بواب سمائكأ
 في حياكمأو ماتكمأو رزقكمو خلقكمالّذي  فادعوا اهلل األرض في ن ينادين منأب
 رفدكاء جرو شيء ك من كلّ دعونّ نا ألأ يننّ إ  ٕالٓهيا حون يتسبّ ذلك مثل في أنتم  كمنّ أ
 فلترفعنّ  عطاياكو رحمتكو لطائفكو كمنّ و مواهبكو كرمكو نوافلكو فواضل جودكو

 لتنزلنّ و جسادهمأو همأنفسو رواحهمأفئدتهم وأبٕاليك  قد ارتفعواالّذين  مقاعد اللّهمّ 
من و هجلّ أمن كّل جاللك و بهاهأه من كّل بهائك تظهرنّ  بمن ةيلتلك اللّ في  عليهم اللّهمّ 

 كّل رحمتك منو نورهأ ككّل نور منو عظمهاأمن كّل عظمتك و جملهأكّل جمالك 
 من كلّ و عّزهاأ من كّل عّزتكو كبرهاأ أسمائك من كلّ و تّمهاأ كّل كلماتك منو وسعهاأ
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 لديك شرفهاأو ٕاليك هاحبّ أمسائلك  من كلّ و نفذهأمن كّل علمك و مضاهاأمشيّتك 
من كّل عالئك و فخرهأمن كّل ملكك و دومهأسلطانك  كلّ  منو شرفهأمن كّل شرفك و
ل تلك ليلة تنزّ  مجدك سموّ و لعلو عّزكينبغي  ما صفاتكو أسمائك من كلّ و عالهأ

وليائك من أذكر  اللّهمّ  لديهم فلترفعنّ  بالوقوف األرضفي  من نّ مرأتو المالئكة عليهم
 رفع العرشأو الغرفاتأعلى  في درجاتهم لترفعنّ و باطنهمو ظاهرهمو خرهمآو لهموّ أ
  على كّل شيء قديرا نّك كنتإ 
  

  الثّالث في الثّالث
  األرسل األرسل بسم اهلل

 عليك جلّهأ جالل اهللمن ثّم  ظلّكفي  على من استظلّ و عليك بهاهأاهلل اء بهّن من إ و
في  على من استظلّ و عليك عظمهاأعظمة اهلل  ّن منإ ك وفي ظلّ  وعلى من استظلّ 

 عليك اهلل ةرحم ّن منإ ك وفي ظلّ  وعلى من استظلّ  عليك نورهأمن نور اهلل  نّ إ و كظلّ 
ك ظلّ في  على من استظلّ و عليك اهللأسماء  من نّ إ و سعهاأو كظلّ في  على من استظلّ و
 اهلل ةّن من عزّ إ و كملهأك ظلّ في  من استظلّ  علىو عليك ّن من كمال اهللإ و كبرهاأ

في  على من استظلّ و عليك ّن من علم اهللإ و عّزهااك ظلّ  في على من استظلّ و عليك
اهلل  ّن من قولإ و هاقدرأك ظلّ في  على من استظلّ و عليك اهلل ةّن من قدرإ و نفذهأ كظلّ 

في  على من استظلّ وليك عّن من شرف اهلل إ و رضاهأظلّك في  على من استظلّ و عليك
ّن من ملك إ و دومهأك ظلّ  في على من استظلّ و عليك ّن من سلطنة اهللإ و شرفهأظلّك 



   ٢٩شماره ه مجموعه صد جلدى، بر اساس نسخ  -حضرت نقطه اولى  من آثار  -   )٢( اسماءكتاب 

١٨٦  

 على من استظلّ و عليك اهللء ّن من عالإ و فخرهأ ظلّكفي  على من استظلّ و عليك اهلل
آيات  ّن منإ و قدمهأظلّك في  على من استظلّ و عليك اهلل منّ  من نّ إ و عالهأك ظلّ في 

 مالئكتهو عليك يكرمها لم يزل اهلل ليصلّ أك ظلّ في  على من استظلّ و اهلل عليك
اهلل  لينزلنّ و كليك بودّ إ  استعرجواالّذين  علىو لعلم على حروف نفسكا ولوأالّذينهم و

 كنت ذليالما  كاهلل بحقّ ٕالى  الّذين استعرجوا حّق و كيقومن بحقّ ال  نعمته على من
ئه ارض في الّذينهموآياته و باهللآمنوا  الّذينهمو لرسولهو هللالعّزة  نّ إ و من معكال و

 سبيلكفي  شيئا يصرفأو  ماقدٕاليك  من يرفع ضوانالرّ  في ليدخلنّ ٕاّن اهلل و يستعرجون
ليهم بعين إ  ك ينظر اهللظلّ في  همالّذينو قدرك عند اهلل ربّكو كعارفا بحقّ  كانبعد ما 

غرفات في  كم لتروننّ إف تحزنواال  نأكرامته شأن  كلّ في  عليهم ليزيدنّ و تهمحبّ 
 األرضفوق به  لتريكم اهلل الّذينهم لم يؤمنواو من فضل اهلل تسئلونأنتم  ما رضوانكم

   مقتدرا قديراما عّال  نّه كانإ لمعدومين 
  

  الّرابع في الّرابع
  ألرسل األرسلا بسم اهلل

 األّول على الواحد من اهللاء البهٕانّما و األرسل األرسلٕاّال هو  ٕالٓهالحمد هلل الّذي ال 
ٕاّال  مرسلال  نأشهد بأبعد فو األّول الواحد ّال إ فيه حيث ال يرى  الواحدذلك من يشابه و

جرة شّ بال كلّ  يؤمننّ و ٕاّال  ل من كتابنزّ ال و رسل اهلل من رسولأما و اهلل جّل جالله
يرى ال  الكتب حيثو سلالرّ ة ثمرهذا  حينئذٕالى  لهأّول  الالّذي أّول  الحقيقة فمن
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اهلل اء رضفي  نّهمأهم يحسبون أنفس كّل عندو حدهاو الجبلذلك شجرة الحقيقة على 
 ن تعبد اهللأب كّل الكتبو سلالرّ  كلّ ثمرة  نّ أشهد بأجوهر العلم ف كوتينّ أل ذاإيحسنون ف

تغرق ال وأحدا  به تقترنال و بمن يظهره اهلل تؤمنن نإٔاّال و ممتنعهذا و يئاشبه  تشركال و
 كلّ و هذا الكتبو سلالرّ  اهلل من كلّ أراد  ما نّ إينفعك فال  الّتي البحورفي  نفسك
   اهلل موقنونبأمر  همو البيانفي  الّذينهم دخلوإاّال  لكن كّل كاذبونو هذا يدعون

  
  ّولاألّول في األ وله أربع مراتب

  األرئى األرئى بسم اهلل
عن ن يمتنع أ لن يقدرء آرإ ذي  رئى فوق كلّ أاهلل قل  األرئى األرئىٕاّال هو  ال ٕالٓهاهلل 

اء يشما  بينهما يخلقما  الو األرضفي  الو ٰمواتالسّ من أحد ال في رآئه إ  مليك سلطان
 األرضفي  منو واتمٰ السّ  في منله  يسجد الّذي رائيا رئيّا سبحانء آرّ كان بأمره ٕانّه 

 فيمن و ٰمواتالسّ  في منله يسبّح  الّذي الحمد هللو ساجدون كّل لهقل ما بينهما و
ثّم  الملكوتو الملك لهٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهأقانتون شهد اهلل ما بينهما قل كّل له و األرض

يحيي  سوتاالنّ و لطنةالسّ  ثمّ  الياقوتو القّوةثّم  الّالهوتو القدرةثّم  الجبروتو العزّ 
 سلطانو يجورال وعدل  يزولال وملك  يموتال  وأنّه هو حيّ  يحييو يميتثّم  يميتو

ما  الو األرضفي  الو ٰمواتالسّ  ال في من شيء يفوت عن قبضتهال وفرد  ال يحول
 في ماله الّذي  تعالىو على كّل شيء قديرا كانبأمره ٕانّه اء يشما  بينهما يخلق

 ملكله الّذي  تباركو العزيز المحبوب هوٕاّال  ٕالٓهال هما ما بينو األرضو ٰمواتالسّ 
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كيف  كمليرينّ اهلل قل ٕاّن  القيّوم المهيمنٕاّال هو  ٕالٓهال  بينهماما و األرضو ٰمواتالسّ 
عّما  تعالىو سبحانهأحد  من يدركهال و لن يرىاهلل قل ٕاّن  تستعجلونأفال آياته اء يش

ال  اهللأمر  فيأنتم فأمظهر نفسه ذلك اهلل  اءمن لق قد شهدتمأنتم  ما كلّ و يذكرون
ٕاّن  قل اهلل يوم ظهوره توقنوناء بلقأنتم  ٕان هذا مثل ةخلق اهلل لكم حسنما  قل توقنون

هم فيه ظهور و ليه بعين اهللإ  ينظرونالّتي  عيونٕاّال  ن ينظر وجه مظهر نفسهأيرضى ال اهلل 
اهلل  هم فيه جمالو الل اهلل يشهدونهم فيه جو يشهدوناهلل  هم فيه بطونو اهلل يشهدون

اهلل رحمة  هم فيهو يشهدون هم فيه نور اهللو اهلل يشهدونعظمة  هم فيهو يشهدون
 اهللأسماء  هم فيهو هم فيه كمال اهلل يشهدونو يشهدون هم فيه كلمات اهللو يشهدون
  يشهدوناهلل ةهم فيه قدرو يشهدون هم فيه علم اهللو هم فيه عّز اهلل يشهدونو يشهدون

هم و يشهدوناهلل ة هم فيه سلطنو اهلل يشهدون هم فيه حّب و يشهدون هم فيه قول اهللو
فيه علّو  همو اهلل يشهدونآيات  هم فيهو اهلل يشهدون منّ  هم فيهو فيه ملك اهلل يشهدون

اهلل أمر  هم فيهو هم فيه جوار اهلل يشهدونو هم فيه عدل اهلل يشهدونو اهلل يشهدون
 عليهأنتم  سماءأذلك كّل قل  الحسنى من عنده يشهدونأسماء  م فيههو يشهدون

ره عن كّل طهّ و س اهلل مظهر نفسهقد قدّ و تذكرونأنتم  ما اهلل عن كلّ  تعالى ٕاّال وتستدلّون 
 فلتجعلنّ  حوندرجاتهم عند اهلل ليسبّ في  كلّ و اهللٕاّال  قل لن يرى فيه تذكرونأنتم  مثال

على ما  كلّ ٕالى أنتم  اهلل فاذ ةسلطن ن ترون فيهإ عون تتنفّ ن تحبّوأنتم  ٕان علمكم عملكم
ه كّل بعنّ ن يتّ أينبغي  ينزلما  حينو القٰيمة لى يومإ  يبقىهذا أمر ٕاذ  تنظرونال  األرض

 ما اهللبأمر  يجرى األرضمقتدر فوق أمر  لكنو تبصرونأفال  القٰيمة يومٕالى  من عليها
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فإذا  تعرفونال هذا  مثلاهلل ة سلطنأنتم  فكيف ملكه بغير حّق في  دام مقتدرا الّذينهم
لو  العلم أوتواالّذين  لكنو رونيتذكّ ما  هم قليالال و روح الخلق منذلك في  ماوجدنا

 األرضعلى من كّل من على أ مرهأّن أيشهدون على  األرضمن يظهره اهلل على  يرونّ 
كّل بين يديه فإذا  معن بصائرهاء ن تكشف الغطإ  ساجدونوكّل له  كّل خلق عندهٕاذ 

ٕالى  باستحقاقها األرضعلى ما  ظلّها كلّ في  ناهلل حيث يستظلّ  ةهذا سلطن ليسجدون
 قوامه ينسبكان الّذي  تستسلطون نإف شيء لكم مرّد لها من عند اهلل فماال و القٰيمة يوم
ال و القٰيمة يوم لىإ يبقى الّذي  مرأو خلقكم الّذيتقصدون بال و بغير حّق  اهللأمر  ٕالى
 يّ به يباهاء اهلل بهّ و ما بينهماو األرضو الّسٰموات هلل بهاءو تتذّكرونما أنتم  ٕان له مردّ 
 ٰمواتالسّ  هلل جمالو جليل ل جاللاهلل جّال و ما بينهماو األرضو ٰمواتالسّ  جالل هللو
 بينهماما و األرضو ٰمواتالسّ عظمة  هللو ال جامل جميلجمّ  اهللو ما بينهماو األرضو
 هللو ار ناور نويراهلل نوّ و بينهما ماو األرضو ٰمواتالسّ  هلل نورو ام عاظم عظيمهلل عّظ او

 ٰمواتالسّ  هلل كلماتو ام راحم رحيماهلل رحّ و بينهما ماو األرضو ٰمواتالسّ رحمة 
اهلل و بينهماما و األرضو ٰمواتالسّ  هلل كمالو ام تامم تميماهلل تمّ و بينهما ماو األرضو

 هلل عزّ و ار كابر كبيراهلل كبّ و بينهماما و األرضو ٰمواتالسّ أسماء  هللو مل كميلال كاكمّ 
 ما بينهماو األرضو ٰمواتالسّ  هلل علمو عازز عزيزز اعزّ  اهللو ما بينهماو األرضو ٰمواتالسّ 
هلل و قادر قدير اهلل قّدارو ما بينهماو األرضو ٰمواتالسّ  ةهلل قدرو عالم عليم ماهلل عّال و

 ٰمواتالسّ  هلل دالئلو يّ راضي رض اءاهلل رّض و ما بينهماو األرضو ٰمواتالسّ  قول
 بينهماما و األرضو ٰمواتالسّ  هلل شرفو اب حابب حبيبحبّ  اهللو ما بينهماو األرضو
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ك مالك اهلل مّال و بينهماما و األرضو ٰمواتالسّ  هلل سلطنهو اف شارف شريفاهلل شرّ و
 اليومذلك  لتتلونّ و عليّ  يعالء الاهلل عّ و ما بينهماو األرضو الّسٰموات هلل علوّ و مليك
 اآلخرة ةالحيوٰ  في حسناتكمثّم  األولى ةالحيوٰ في  موالكمأ ليضاعفنّ  اإلستقالليوم 
 قد قضى الواوو هورالّظ  تم دعواتأقد قرما  بمثل ون الليوم من يظهره اهلل تستعدّ أنتم و
اهلل بأمر  ثمّ  لونفلتتعقّ  تؤمنونال و لونتتعقّ ال و اهللأمر  كم راقدون تستمعونكلّ  نتمأو

رضوان كّل قل ٕاّن  ار داخلونالنّ  فياألرض ثّم فوق  مثل كّل األمم ستموتنّ ٕاّال و تؤمنون
ّن إ قل  تشكرون اهلل الء الآبأنتم  ٕان ظهره اهلل من قبلأقد الّذي  كبر عن رضوانأل ظهور

تؤمنون الّذي  نّ أب هذا لتشهدنّ  تتّقونال  هللاأمر  منأنتم فأكبر عن قبله نار كّل ظهور أل
 نّ إ و عليهم لتصلّونثّم  في البيان من الّذينهم دخلوا عّز مقاما عند اهللأل بمن يظهره اهلل

البيان بل من  في بعد مقاما عن الّذينهم لم يدخلواأل يؤمنون بمن يظهره اهلل الالّذين 
 ه نارنّ إفبه  يؤمنال مّمن  يوم ظهور اهلل هللا فلتتّقنّ أكبر  ّن نارهمإ و األرضعلى ما  كلّ 
 بمثل تبصرونال و فيها كم تفنوننّ إقوها فكم فلتتّ أنفس كانت نإ و بها توعدونأنتم  الّتي

اهلل اء عن لقأنتم  ٕان يفنيكم اهلل الّذينهم معهما كذلكو الثّانيو األّول فنى اهللأقد ما 
   محتجبون
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  الثّاني في الثّاني
  رئى األرئىاأل بسم اهلل
 الملك لكأنت  ّال إ  ٕالٓهال  اهللعلى أنّك وكّل شيء  ألشهدنّك ٕالٓهيا ي اللّهمّ  سبحانك

 لكو الياقوتو القّوة لكو الّالهوتو القدرة لكو الجبروتو العزّ ولك  الملكوتو
 الكمالو الوجهةلك و الجمالو العظمةلك و الجاللو العّزة لكو اسوتالنّ و لطنةالسّ 
 طوةالسّ  لكو الفضالو حمةالرّ  لكو اإلجاللو المواقعلك و مثالاألو المثللك و
 لكو اإلستجاللواء الكبري لكو اإلستقاللو العظمةلك و الفعالو القّوة لكو العدالو

 اإلقتدارو لطنةالسّ  لكو اإلبتهاجو البهجةلك و اإلرتفاعو القّوة لكو اإلمتناعو العّزة
من كتابك حيث  يةآ في خلقك قد وصفتو أمرك من ملكوتتحبّنّه  أوأحببته  ما لكو

ّن إ بلى  طيف الخبيراللّ هو و يدرك األبصار هوو تدركه األبصارال  قولك الحّق و قلت
 بعده غيب منلك  عند كّل ظهور نّ لن تدرك ألو ترى لننّك بذاتك إ  ريب فيهال  ذلك

آية  في قد وصفت نفسكثّم  ستتقدّ و تعاليت سبحانكو سبحانك ذلكحد لألال و
 القٰيمة يوم مظهر نفسكاء لقهذا  نّ أكّل خلقك بلقائك فال ريب  وعدتو رىخأ
خلقت ما فإنّك كّل خلقك بهذا  اللّهمّ  قنّ ذنك من عنده فلتوفّ إعليه بأدّالء  الّذينهمو

ال و ما علمت تعاليتو ترضى عنه فسبحانكو هتحبّ أنت  بما كن يريٰ أ لكلذٕاّال  شيئا
 الخلق فسبحانكذلك  ذكر من حدّ أن أ ستحيأل ينّ إ و القٰيمة مثل تلك ةعلم قيامأ
 نّكإ لك  داسجّ تظهرنّه  مناء خلق البيان للق اللّهمّ  ينّ مت فلتربّ تعّظ و سبحانكو تعاليتو

 قترانست نفسك عن اإلقدّ و من اقتران مرئىّ و المربين قد جعلت بين كّل رائى خيرأنت 
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األعلى فالق  بالمنظرأنت وٕانّك  رىتال و ظار ترىالنّ  الواحدأنت ٕاّال  ٕالٓه ال نأسبحانك 
  األولىو في اآلخرةثّم  دنىاأل يناألرضو العلى ٰمواتالسّ  في مالك  وىالنّ و الحّب 

  
  الثّالث في الثّالث

  األرئى األرئى بسم اهلل
فوق كّل  ز بعّزتهاستعزو فوق كّل الممكناتبعلّوه  قد استعلىالّذي  الحمد هلل
 الّذّرات استظهر باظتهاره فوق كلّ و فوق كّل الكائناتته استكبر بكبريائيّ و الموجودات

على كّل خلقه و فأستشهده ٰمواتالسّ و األرضملكوت في  من استنصر بانتصاره فوقو
 الواحدو األسماءفي  الواحدو فاتالّص  في الواحدو اتالذّ في  الواحدٕاّال هو  ال ٕالٓه نّهأ

كّل خلقه شهادة مطّهرة عن و دهفأستشهالكبير المتعال ٕاّال هو  ٕالٓهال األمثال  في
 من يظهره اهلل ظلّ في  ال بهات شهادة يستقرّ الشّ  ةاللدعن ة مصفاو اإلشارات كدورت

ال  نّهأعلى  تهامذوّ و يهامربّ و محدثهاو منشئهإالى  ذلكلى غيره ليوصل بإ  يستخرجال و
ال و يف نظرتهيخلق بلطو ما خلق يرى كلّ اء الرّ  الواحدهو و شيءليس كمثله وٕاّال هو  ٕالٓه
ال  نّهإ ال ما بينهما و ال في األرضواء مالسّ  في الو من بعدال و من قبلال من شيء  هيريٰ 
 انّه سبحانه لمّ أعلى  اإلستقاللاليوم يوم ذلك في  فأستشهدهل الواحد الجّال هو  ّال إ  ٕالٓه

 ةجليّ  كافوريّةوعلية  مجّرديّةوبهيّة  ةجوهر ىففقد اصط لخلقهممتنعا  ذاتهاء لقكان 
قد احتجبوا عن فإذا  نفسه لكّل خلقهاء لق جعل لقائهاوة عليّ  كينونيّةورفيعة  ساذجيّةو

قد صنع اهلل ما  هذا ئهاوليأمن أحد  ٕاّال أحد  هيريٰ ال  جبل فيحجبوه أو كّل عبادهذلك 
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ٕاذ  يخلقو خلقما  لكلّ هذا  من شدّ أ نار فأيّ ربّهم  مرالخلق ألنع صقد ما  هذاو لخلقه
  ونهم يعمل

  
  الّرابع في الّرابع

  األرئى األرئى بسم اهلل
من و األّول على الواحد من اهللاء البهٕانّما و األرئى األرئىٕاّال هو  ٕالٓهالحمد هلل الّذي ال 

ذات اهلل جّل اء ّن لقأشهد أبعد فو األّول  الواحدّال إ  يرى فيهال  الواحد حيثذلك يشابه 
 حّظ جعل و ةيقالحق شمسذلك لمقام  اصطفىد قو عّزه سموّ و قدسه ممتنع لعلوّ  جالله
 ما بينهماو األرضو ٰمواتالسّ  ا خلقفلمّ ة كّل قيامفي  فضلالذلك الخلق من ذلك 

رسول محّمد ٕالى ومن بديع األّول  األّول بديعٕالى  األّول بديع من قبل شيءى كّل ربّ و
في  اهللاء ذا لقفهة عشرين سنو ثثلٰ في  محّمداء الوجود لقفي  ما كلّ  ذا حّظ إف اهلل

 ةبحيّ ئه بالسّ انفسه لقأدّالء  اءلقفإذا اللّيل  خلق دركتأو ا استعرجلمّ ثّم  ةليّ الحقيقة األوّ 
من ينطق اء لق ذاإفاء ركن الحمرٕالى  صل األمراتّ وء ثّم لما عرجت تلك األدّال ة انويّ الثّ 

هذا فإذا  اههو هيشركال الّذي  بالحّق الخالص رسولهاء عن شهدو عن رسولهو عن اهلل
 بهذا يعكّل من يدّ ال و اهللٕاّال  يحيط بعلمهال  نهايةال ما  بحجاب شمس الحقيقةاء لق
رف لن ص هم عند اهلل فناءكلّ و ذلكعى ادّ مّمن  يحصىال  القٰيمة يومفي  ذإ  ادقلص

 بعد طولفإذا  نفسهٕالى  رباع ن ينسب لقائهم بحجابأو كيفو ن يذكرهمأيحّب اهلل 
 نفسه مظهراء شراق لقإيخلق بو خلقما  اهلل خلقأشرق  قد ريسغعدد ال اءانقضو اللّيل
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 نإٔاّال و العلم الواقعٕالى  حدأل سبيلال  غربفإذا  ظهورهأيّام  في الخلقذلك  حّظ فإذا 
ن ة إ بحيّ الشّ  ةلقائهم من شبحيّ  حدوده فلتدركنّ و البيان ءدّال أيستمسك بمّمن  يستمسك

عن باهلل  فاستغنٕاّال و دينهم مناهجفي  قينمتّ وهم ربّ  تجدوهم مستمسكين بحدود كتاب
نّه إ ئه اخلقه لقيعّرفّن من وأمره  سيظهره اهللو كما بدءاهلل  لىإ ّن األمر يرجع إكّل خلقه ف

  قديراشيء  على كلّ  كان
  

  األّول في األّول وله أربع مراتب
  األموت األموت بسم اهلل

 لن يقدر أن يمتنع مواتإ ذي  كلّ  موت فوق اهللقل  األموت األموتٕاّال هو  ال ٕالٓهاهلل 
ما  يخلق بينهماما  الو ال في األرضو ٰمواتالسّ من أحد ال في مواته إ  عن مليك سلطان

في  منو ٰمواتالسّ  في منله  يسجد الّذي اتا ماوتا مويتا سبحانموّ كان بأمره ٕانّه اء يش
ثّم  الملكوتوله الملك ٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهأقانتون شهد اهلل له  قل كلّ  بينهماما و األرض

يحيي  اسوتالنّ و لطنةالسّ  ثمّ  الياقوتو القّوة ثمّ  الّالهوتو القدرةثّم  الجبروتو العزّ 
وسلطان  يجورال وعدل  يزولال وملك  يموتال  يّ ح نّه هوأوويحيي  يميتثّم  يميتو

 ماال و ال في األرضو ٰمواتالسّ  ال في من شيء ال يفوت عن قبضتهوفرد  يحولال 
 ٰمواتالسّ  في ماله  الّذي تباركو على كّل شيء قديرا كانبأمره ٕانّه اء يشما  بينهما يخلق

 بأمره كناء يشما  يبدعالّذي  هوالقيّوم  المهيمنٕاّال هو  ال ٕالٓه بينهماما و األرضو
فوق القاهر هو  قل القيّوم المهيمنٕاّال هو  ٕالٓهال  األمرو الخلقله  لكم اهلل ربّكمفيكون ذٰ 
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القائم على كّل هو  قلالقيّوم  الفرد الممتنع المهيمنهو و اهر فوق عبادهالّظ و خلقه
يسبّح  الّذي هو م الغيوبنّه لهو الحّق عّال إ تكسب ما  يشهد علىو ما كسبت نفس بعلم

الحّق هو  قلالقيّوم الحّي ٕاّال هو  ال ٕالٓه بينهماما و األرضفي  منو ٰمواتالسّ  في منله 
بأمره وكّل  شيءيخلق من كّل و خلقما  هلل كلّ و كّل يرجعونٕاليه  نّ إ و يميتو يحيي
الحمد هلل الّذي ال  قلو الملكوتو الملك ذوٕاّال هو  ٕالٓهالحمد هلل الّذي ال  قلو قائمون

 الّالهوتو ذو القدرةٕاّال هو  ٕالٓهالحمد هلل الّذي ال  قلو الجبروتو ذو العزّ ٕاّال هو  ٕالٓه
ٕاّال هو  ٕالٓهال  الّذي الحمد هللقل و الياقوتو القّوة ذوٕاّال هو  ٕالٓهي ال الحمد هلل الّذ قلو
الحمد  قلو الجاللو العّزة ذوٕاّال هو  ال ٕالٓه الّذيالحمد هلل قل و اسوتالنّ و لطنةالسّ  ذو

 الوجهةذو ٕاّال هو  ٕالٓهالحمد هلل الّذي ال  قلو الجمالو لعةالّط  ذو هوٕاّال  ٕالٓههلل الّذي ال 
 ٕالٓهالحمد هلل الّذي ال  قلو الفعالو القّوة ذوٕاّال هو  ٕالٓهالحمد هلل الّذي ال  قلو الالكمو

قل و األمثالو ذو المثلٕاّال هو  ٕالٓهال  الّذيهلل الحمد قل و العدالو طوةالسّ  ذوٕاّال هو 
و ه ّال إ ٕالٓه الحمد هلل الّذي ال  قلو اإلجاللو ذو المواقعٕاّال هو  ال ٕالٓه الّذيالحمد هلل 
 قلو اإلستجاللواء ذوالكبري هو اّال ٕالٓه الحمد هلل الّذي ال  قلو اإلستقاللو ذو العظمة

ذو ٕاّال هو  ٕالٓهالحمد هلل الّذي ال  قلو اإلمتناعو العّزة ذو هوٕاّال  ٕالٓهالحمد هلل الّذي ال 
اهلل  قل ٕانّ  اإلقتدارو لطنةالسّ  ذوٕاّال هو  ٕالٓهالحمد هلل الّذي ال  قلو اإلبتهاجو البهجة
ما و األرضو ٰمواتالسّ  في المثل األعلىله  أال بعد منو من قبل شيءخلق كّل  ليقدرنّ 
ما و األرضو ٰمواتالسّ  في هلل المثل األبهىو المحبوب يالعلٕاّال هو  ال ٕالٓه بينهما

عّما  اهللسبحان  قل عنكم جنّ ليفرّ  اهللقل ٕاّن  المحبوب يّ البهٕاّال هو  ٕالٓهال بينهما 
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سبحان قل  كم من حزنكمينّ مع اهلل لينجّ ٕالٓه ء من كّل حزن كمينّ لينجّ اهلل ل ٕاّن ق يصفون
يجعل اهلل اء ش كم لوينّ يليحو كمتنّ مليو كمليرزقنّ و كمليخلقنّ اهلل قل ٕاّن  يصفونعّما  اهلل
أقرب  اءلو شو ةساعات معدوداء ش لوو ةسنين معدوداء لو شو تكم طول دهرجل حيوٰ أ

بعث أقد اهلل قل ٕاّن   تشكرونفالأكّل ما يظهر من عنده  في مثل ذلكو لمح البصر
ل قد نزّ ٕاّن اهلل  قل اهلل لمؤمنينبآيات  كنتمو اهللٕاّال  تعبدواال  نّ أ أجمعينكلّهم  سلالرّ 

جوهر هذا قل ٕاّن  ل اهلل من الموقنيننزّ  كنتم بماواهلل ٕاّال  تعبدواال  نّ أالكتب بالحّق 
أنتم  وهر الجواهر من كّل الكتب كّل بمن يظهره اهللج سل ثمّ الرّ  الجواهر من كلّ 

في  شيءكّل  بالحّق من عنده تحكمون قلأنتم  يخلقو خلقما  قبضة كلّ  في تشهدون
 في ىالمثل األعلله  أال بأمرهاء يش كيفما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ أمر  رقبضته يدبّ 

   لعظيما يّ العلٕاّال هو  ال ٕالٓهما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ 
  

  الثّاني في الثّاني
  األموت األموت بسم اهلل
 الوحدك أنت ٕاّال  هلٓ إ  اهلل الأنت على أنّك وكّل شيء  ألشهدنّك إلٓهيي اللّهمّ  سبحانك

 لكو الّالهوتو رةالقدلك و الجبروتو العّزة لكو الملكوتو الملك لكشريك لك 
لك و الجمالو الّطلعة لكو لجاللاو العّزة لكو اسوتالنّ و لطنةالسّ  لكو قوتالياو القّوة
 لكو الفضالو حمةالرّ  لكو الفعالو القّوة لكو األمثالو المثللك و الكمالو ةالوجه

 الكبرياءلك و اإلستقاللالعظمة ولك و اإلجاللو المواقع لكو العدالو طوةالسّ 
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 لكو اإلبتهاجو البهجةلك و اإلرتفاعو القّوة لكو اإلمتناعو العّزة لكو اإلستجاللو
خلقك لم تزل قد تفرقت و أمرك ملكوت فيتحبّنّه  أوأحببته  مالك و اإلقتدارو لطنةالسّ 

ال و شيءفسبحانك لم يكن غيرك مميت اء الفنو عبادك بالموت قهرتأواء البقو بالعّزة
 ّال إ  شيءعن  شيءينقطع روح ال و ذنكإبٕاّال أحد  يقبض روحال و شيء يمحي دونك
يا  فسبحانكأنت  ّال ٕالٓه إ ال وحدك  يالمحيأنت ٕاّال  لٓهإ ال وحدك  المميتأنت بأمرك 
 ها بقدرتكمتّ أو جعلتها عرش ظهوركو يت لها بها بنفسهاعراش قد تجلّ أكم من  ٕالٓهي

 عنو تهامّ أعن و عن دينهاو يبقى عنها من ذكر فكيفال  ذاإف بسلطنتكٕاليك  رفعتهاأو
ٕاّال  ٕالٓهال  اهللأنت  كنّ أب ةداعية حمسبّ  ةذاكر ةقانت ةدك ساجدفئدتها عنأكلّها بو شرايعها

 تموتال  حيّ أنت نّك أو تميتو يتخلق تحيو ما خلقته لكشريك لك  الوحدك أنت 
مقتدرا حكيما عّالما  نّك كنتإ بأمرك  اءتشما  كلّها تخلقاء األسم قبضتك ملكوت في

 عراش ظهوركأب همّ اللّ  يفلتذكرنٕايّاك  ٕاّال  كّل ميتوٕايّاك  ّال إ  نيكّل فا ٕالٓهييا  فسبحانك
عراش ظهورك أذكرت  من ذكر كما قد يعّمن خلق بو يعن كتابو يحين لم يكن عنّ 

من بيت  يبعينا شاهدنّ أل ينّ إذنك فإب العرشذلك له في أّول  الالّذي أّول  من
بي  حال من اهتدى ٕالٓهيكيف  يظهور من بعد بيتو ثرأمن له  لم يكن يقبل يهورظ

في  من يدخلٕاذ  تظهرنّه ظهور منفي  همتدخلنّ  نإٔاّال و حدأيبق منهم من ال  فوعّزتك
ظهور بعد في  يدخللعّل  ظهور بعدهفي  من يدخلو عدهبظهور  في يدخللعّل  ظهوره
ال حيّا  لم تزل كنت كنّ إمطالع بطونك فو عراش ظهوركأبكّل  اللّهمّ  يفلتذكرن بعده
 يفوت عن قبضتك منال رد وف ال تحول سلطاناو تجور عدال الو تزولال  مليكاو تموت
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ٕانّك كنت بأمرك  اءتشما  يخلقال ما بينهما و رضواألفي  الو ٰمواتالسّ  ال فيشيء 
  قديراشيء  على كلّ 

  
  الثّالث في الثّالث

  األموت األموت بسم اهلل
ته فوق كّل اريّ استقهر بقهّ و فوق كّل الكائناتبعلّوه  قد استعلىالّذي  الحمد هلل

ته اديّ استشدد بمليك عّز شدّ و الكائنات كلّ  ته فوقطيّ ان سّال سكّ استسلط بو الموجودات
 ٰمواتالسّ و األرضملكوت في  ته فوق مناستجبر بمليك عّز جبّاريّ و الّذّراتفوق كّل 
يزال ال و لم يزل مقتدراحيّا  كان لم يزلٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهأكّل خلقه على و فأستشهده

 ليقبضنّ و بحيات نفسه يّ هو حو شيء كلّ  ليميتنّ انتقال ال و ةبال هندس مميتاو محييا
 فأستشهدهما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ  في ىله المثل األعل فوق عباده يهو محيو كلّ 

 خلق اهلل مابه قل  كلمتهو بع عبدهالسّ  ّن ذات حروفإ وٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهأوكّل خلقه على 
 ذلكفي  مات اهللأ قدبه و ضوانالرّ  ذلكفي اء ما ش رزق اهللبه و ضوانالرّ  ذلكفي اء ش
 ذلكفي اء ما ش بعث اهللأقد به و ضوانالرّ  ذلكفي اء شما  حيى اهللأقد به و ضوانالرّ 
ما و األرضو ٰمواتالسّ  ملكوتفي  ثمّ  من قبل ومن بعدول الّط و الحولله  ضوانالرّ 

   القيّوم المهيمنٕاّال هو  ٕالٓهال بينهما 
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   الّرابع في الّرابع
  األموت األموت بسم اهلل

 األّول الواحد ىعلمن اهلل اء البهٕانّما و األموت األموتٕاّال هو  ٕالٓهالحمد هلل الّذي ال 
 طالقاتإ ّن للموت أشهد أبعد فو الواحدٕاّال  فيه ىيرال  الواحد حيثذلك من يشابه و

 اهللو رفع درجاتكأو مراتبكأكبر  ذلكو ه اهللتحبّ ال ما  عن دون موتهو و ظاهرك ؟؟؟
موت روح  هذا شيءموت كّل في  قد سمعتما  نّ إ واء شبما اء مميتك كيف ش

 حيّا شئت تكن نإ من يظهره اهلل  ظاهرك فاستدركفي  ةالجسديّ ال  فؤادكفي  الحقيقة
ال  نّهأ سمعتما  حينو فك نفسهعرّ  ذاإ يتعلق اهلل الّذي  روح في نّ ن تمت ألأ بدّ ال ٕاّال و
نّه لو يكن فيك روح األلوهيه إ  تميّ أنت  فإذا ٕاليه جذبتانما و نا من عندهإٔاّال  ٕالٓه

ربّما تمت حّده  في ّن روح كّل اسمإفاء األسم مراتب في استنظرثّم  عرشهإالى  يتعلق
تؤمن  ربّماهذا  مثلو انيّةبّ الرّ  لكن لن تمت عن روح اسمو ةلوهيّ اسم األ عن روح

 من فؤادك متعلق بروحآ ل منوّ أيمانك بإ ّن حين إالعكس فأو  يّ تؤمن بعلال و دبمحمّ 
 بهمن آ منأّول من آ منت بمنآما  كنّ أل ةلوهيّ األ ت عند روحكنك ميّ ليٰ و انيّةبّ الرّ 
 هعن يقبض اهللأراد  ٕاذاوحّده  في ينالّط  فتنزل المراتب بدرجاتها فاّن روح كذلكو

ك يجر عليه الموت هنالال  لى مقامإ  فاستشرقذلك مثل و ينالّط  كخذ عنّ أك يعنّ 
 ةاألبديّ  روحواألزليّة  ةاهلل جّل جالله هنالك جنّ اء استبق ببقو جّل جاللهباهلل  فاستسكن

كّل ظهور بمظهر في  استمسكو ينفعكال  هانّ إف ةتلك المسئلفي ك نافتنظر بعرال  لكنو
فاستدرك ذلك ينفعك كمن شيء  ظهور قبل تجد حينئذ من بيتهل و هورالّظ  ذلك
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في  يكنمّمن  به بمن يهتدى يءيطلع يستضكلّما  الحقيقةشمس  نّ إف بيت ظهور بعد
سّكان  الباطن من بضوئه جواهر باطناء استضو به البيان قد اهتدىأشرق  افلمّ  دينه

 في يحد فكيف من بقاألفي  يبق منٕالى  لم يصل الفيضو حداألال  يمان الواحدإ 
فإنّك كّل ظهور في  نفسك ن تدخلنّ إ به  لو تستشعر هذافي  ةاجالنّ  تمامو األولىالنّقطة 

هذا  بعدذلك  مثلو نوار من يظهره اهللأظهور البيان لن تستشرق بفي  نفسك تدخلال  لو
اهر فال الّظ  ردت عرفان موتأ نإ و هذاين دّ ال ّن كلّ إاألمر فذلك فال تحتجب عن 

أحد  موتأردت  نإ اإلسم  ذلك من عنده فلتتلونّ  رهسباب قد قدّ أاهلل بٕاّال  مميت
   على كّل شيء قديرا كان نّهإ و هليميتنّ و هاهلل ليقبضنّ  نّ إف بالحّق 

  
  األّول في األّول وله أربع مراتب

  األودد األودد بسم اهلل
من أحد ال وداده إ  عن مليك سلطان لن يقدر أن يمتنع ودادإ ذي  ودد فوق كلّ أقل اهلل 

 ديدو اددو دادو كانه بأمره ٕانّ اء يش يخلق ماال ما بينهما و ال في األرضو ٰمواتالسّ في 
ما بينهما قل كّل له و األرضفي  منو ٰمواتالسّ  في من يسجد لهالّذي  سبحان
قل  بينهماما و األرضفي  منو ٰمواتالسّ  في منله يسبّح  الّذي الحمد هللو ساجدون

ثّم  الجبروتو ثّم العزّ  الملكوتوله الملك ٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهأقانتون شهد اهلل له  كلّ 
 يميتثّم  يميتويحيي  اسوتالنّ و لطنةالسّ  ثمّ قوت الياو القّوة ثمّ  الّالهوتو درةالق
ال وفرد  ال يحول سلطانو يجورال وعدل  يزولال وملك  يموتال حّي  هو نّهأوي يحيو
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اء يشما  يخلقال ما بينهما و ال في األرضو ٰمواتالسّ  في المن شيء  يفوت عن قبضته
 بينهما ماو األرضو ٰمواتالسّ  ملكله الّذي  تباركو قديرا شيءكّل  علىكان بأمره ٕانّه 

 ٕالٓهال ما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ  في ماله الّذي تعالٰى و القيّوم المهيمنٕاّال هو  ٕالٓهال 
أفال  تعلمونأنتم  ٕان يبعث واحد البيانيقدر أن  غير اهلل منقل  العزيز المحبوبٕاّال هو 
تبصرون لو لم  فالأآياته يريكم اهلل ذلك الفرقان ك كيف قد بعث اهلل واحد تنظرون

د ذن اهلل لمحمّ أال ما  من سبيل مثلذلك  لىإ ن تهتدون أتستطيعون أنتم  هل يبعثهم اهلل
 الفرقانفي  بعثهم اهللقل  يبعثهم عن اهلليقدر أن  نجيل منإل ن يبعث واحداأمن قبل 

من قل  كلّهااء الّسم كتبفي  ذلكبل قو تبصرونأفال  اهللٕاّال  ذلكيحيط بعلم ال و اسرّ 
اهلل  تنظرون فسوف يبعثنّ أفال  الواحد ذلكفي في البيان  اهلل يبعث كّل منقل  بعثهم

 غير من يظهره اهللقل ٕاّن  مالواحد العّال ٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهإ اء من يش من عند من يظهره اهلل
 أيّ واحد البيان ب نّ إ  تنظروناهلل أمر  ٕالىأنتم  نسانإ من مرقد أحدا  يبعثيقدر أن  لن

أنتم  ذلككقل  البياننقطة  من عند اهللبأمر  قل كتاب اهلل لمكرمينفي  هم كانوا شيء
 نالبيان عمّ  واحد من يظهره اهلل ليبعثنّ قل ٕاّن  تشهدوناهلل  اهلل من عند من يظهرهبأمر 
 لطيفاوّهابا  كان هنّ إ عليهم  من فضل اهللذلك ال كريما ادا فاّض نّه جوّ إ أدّالئه  مناء يش

 عليهأنتم  ما علىهذا في  لتنصرنّ و من عند من يظهره اهللاهلل  البيان فلتسئلنّ  يولأأن يا 
هم و من عندهأدّالء  الّذينهم في اهلل من عند مظهر نفسه واحد الحّق  ن يبعثنّ أمقتدرون 

به  مناهجكمثّم  واحد الفرقانبه أنتم  ةحجّ أكبر  ليناإ  رفعناأا قد نّ إ قل  بأمره قائمون
من يظهره اهلل عنكم  خذأترجعون فسوف يٕالينا  الو ليالقتستشعرون ال أنتم و ونتستدلّ 
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أنتم و بأمرهاء كيف يش شيءخلق كّل  يبدءواء يشما  ر لكميقدّ و فيهما و كّل البيان
ّن كّل إالبيان ف يولأأن يا  يتتذّكرون فال تحزنوننال و ليهإ ترجعون ال و هذا تسمعون
ذكره أن أي فؤادبه  يحزن ماأو  علوّ أعلى  فيكان اء سوٕاليه  ن ترجعونإ  يومئذ دينكم

 لتحيينّ و لى من يظهره اهللإ  رجوعكمهذا  نّ إفأجمعون كلّكم أنتم  اهللٕالى  فلترجعنّ 
 تدخلنّ ال  كمنّ إترزقون فاآلخر  خلقفي ثّم  ربّكم رضاءفي  كمأنفس ن تدخلنّ أدينكم ب

 أنتم ما يسمعونء هؤالهل  وتو الكتاب من قبلكمأذين الّ  كمثل اهلل مثلكمأمر  في
 بمن يظهره اهللآمنوا  الّذين تسمعنّ ما  تسمعونال  من بعد ظهور اهللأنتم  ذلكتسمعون ك

من  يتأمن ي ن يسئلنّ أيظهره اهلل مّمن  سئلنّ ألٕانّي و دين اهلل من عنده موقنونفي ثّم 
كّل في  ليبقى البيان اهللٕاّال أحد  ييحصال ما ٕالى  بعدهثّم  في البيان نّه منإ  بعده

علم ذي  علم فوق كلّ أاهلل قل  األّول ذاكرين واحدذلك كّل ب ليكوننّ و ظهور يبدء اهلل
ال و األرض فيال و ٰمواتالسّ من أحد ال في علمه  عن مليك سلطانيمتنع  نألن يقدر 

لن  ةقدرذي  در فوق كلّ قأقل اهلل  عالما عليماعّالما  كان نّهإ اء يشما  يخلقما بينهما 
ما  الو ال في األرضو ٰمواتالسّ من أحد ال في سلطان قدرته  عن مليك يقدر أن يمتنع

 لن يقدر أن يمتنع ةسلطنذي  كلّ  سلط فوقأاهلل قل  قديراقّدارا قادرا كان  نّهإ بينهما 
 نّهإ ال ما بينهما و ال في األرضو ٰمواتالسّ  في ال حدأسلطنته من  عن مليك سلطان

 ن يبقى فوقإ من البيان أحدا  رنّ المظاهر فلتذكّ  يولأأن يا  سليطا طا سالطاسّال كان 
 من عندكم وجودا رضوان ربّكم فضالفي  لتدخلوهو وه من نارهبفضلكم لتنجّ  األرض

أحد  يبقال  نأالبيان  يولأأن يا  فلتستحيينّ  اهلل لفاضلينبإذن  كم كنتمنّ إ في الكتاب 
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 ٕانّيما  فكم نفسه بمثلن يعرّ إ ليستكره ذا ظهور بعده اهلل  ظهور من يظهرهفي  منكم
 مملكتهمو تهمعدّ و نّهمألو و يهم نفسفنّ عرّ أ نأ يعرف بيت ظهوره من قبلأن أ ستكرهأ
في  منقل ٕاّن  دين الحّق تدخلونفي  ثمّ  اهلل سلطانهم عندهم لمعّززون فلتستحيينّ و

في البيان  عند من األرضعلى كّل من قل  قاهرون األرضعلى كّل من على البيان 
ن يعلمون فسوف إ  عّزهمهذا  عند من يظهره اهلل لساجدونفي البيان  كّل منو لساجدون

هم عن دون البيان ليظهرنّ و من عنده دين حّق في  األرضاهلل كّل من على  يدخلنّ 
ظرون تن األممفي  ارالنّ  ن ترون مقاعدأ نّ تحبّ  قل ٕان فاضال فضيال فّضاال كان نّهإ بفضله 

ن إ و ن خلق اهلل لتستعيذونعمّ  أنتم ثمّ  ظهور قبلفي  نكوّ عّما  شدّ كّل ظهور بعد أل
لكّل و خلق البيان لتنظرون بعضهم فوق بعض في ضوانالرّ  ان ترون درجات نّ تحبّ 

 واحدبأمر  اهلل كّل بحّب و حونلتسبّ  يالحياء اهلل بم كنتم بودّ و همربّ  درجات من عند
ثّم بين يديه  فكم نفسه تستحيونيعرّ ما  حينأنتم  يظهره اهلل من حّب  ن تحّب إ لباقون 

 في العذباء ثّم م عنكم كبركم تسئلوه ليرفعنّ أمر  ن يكبر عليكم منإ لتحضرون 
ٕاّال  لم يكن عند اهللباهلل  كمّن حبّ إ قل  اهلل تسترفعون من حّب  لعلّكم تكم ليذيقكمأفئد
شجرة أنتم  كتاب اهللفي  كمدّ و ذلككونه بإذ مركمأثّم من ي من يظهره اهللتحبّون  نأو

  ونمن عند اهلل لتحبّ  األبهى
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  الثّاني في الثّاني
  األودد األودد بسم اهلل
وحدك أنت  ّال إ  لهإ ال  اهللأنت على أنّك وكّل شيء  ألشهدنّك ٕالٓهييا  اللّهمّ  سبحانك

 لكو هوتالّال و القدرةلك و الجبروتو العزّ ولك  الملكوتو الملك لكشريك لك  ال
لك و الجمالو لعةالّط  لكو الجاللو العّزة لكو اسوتالنّ و لطنةالسّ  لكو الياقوتو القّوة

لك و الفعالو القّوة لكو العدالو الّسطوة لكو الفضالو حمةالرّ  لكو الكمالو الوجهة
اء الكبري لكو اإلستقاللو العظمةلك و اإلجاللو المواقعلك و األمثالو المثل

 لكو اإلبتهاجو البهجةلك و اإلرتفاعوالقّوة  لكو اإلمتناعو عّزةال لكو اإلستجاللو
يّن على من فلتصلّ  خلقكو أمرك ملكوتفي تحبّنّه  أوأحببته  مالك و اإلقتدارو لطنةالسّ 

بحر العرش في  يدخل نفسهال  حتّى يّ جزئو يّ كّل كلّ في في البيان  الواحد يالحظنّ 
بت كّل منهاج قد رتّ  شيءممسك كّل  ٕالٓهييا  كنّ إثنين فيحتجب باإلو ارالنّ  في ليدخل
كّل في  منهاج الواحد ن يراعينّ أمن لم يدخل فيه ب كلّ  مرتأو واحداواحدا  البيان
ٕالى  يرجعنّ  البيانفي  بذالك كّل مناألّول لعّل  تآمرايا الواحد مر كلّ  جعلتو شيء

كّل من  يان ليشهدنّ بدعت البأ قدذلك كو معنى الواحدٕاّال  أحد يرىال و األّول الواحد
لم و لم تلدالّذي  المعتمدالقيّوم  يّ مد الفرد الحالّص  الفرد الواحدأنت ٕاّال  ٕالٓهال  نأفيه 
 ثّم حّب  كحبّ فإّن هذا  تظهرنّه من من حّب  اللّهمّ  فلتملئنّ أحد  لك كفوا لم يكنو تولد
هذا  نّ أ ييب لالبيان فال رة نقط كما مننتنى حّب أمرك  حّب فإّن هذا  يظهر من عندهما 
 بحّب  يقد مننتنما  فلك الحمد علىهذا  لىإ  ّال إ حبّك ٕالى  سبيلال  للخلقٕاذ  كحبّ 
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قد أمرك  حّب و كبحبّ أمرك  حّب فإّن هذا  شيءمناهج كّل  قد ظهر من عنده منما 
 اللّهمّ  فلتدخلنّ  شيءقد استرفعت فوق كّل أمرك  ودّ و كبودّ ثّم  شيءعن كّل  استغنيت
ّد وو خلقت مثلهما  رضوانهذا  نّ إف وامرهأوتظهرنّه  من بحر حّب في ن في البيا كّل من

كّل وي ايّ إ فلك الحمد على كرامتك  مثلها خلقتما  جنّةفإّن هذا  كلماتهو همن ترفعنّ 
 ٕانّيسبحانك أنت ٕاّال  ال ٕالٓه نأسبحانك  الغرف األبهىو ضوان األعلىالرّ  لكو شيء

   ينكنت من المحبّ 
  

  ثالثّالث في الثّال
  األودد األودد بسم اهلل

اآلخر  مثل جعل اسالمهاو ذاته ودّ و نفسه ذاق كّل خلقه حّب أقد الّذي  الحمد هلل
هلل  ادالباب سجّ في  من يدخل كلّ  جعل عدد كّل واحد عدد اسم األبواب ليذوقنّ و

 ةسعالتّ  ٕالى ةقطالنّ  من مراتب ةلعشرجعل مراتب او هودّ و اهلل رّب األرباب من حّب 
اء اله كّل واحد عددالنّقطة أعداد  علم الحروففي  لجعل على من فّص وة كامل ةعشر
 ةرتب يينته ةمراتب العشر فية بعد درج ةدرجثّم  الواو خذأظهر منه اسمه الفرد بعد أو

ها على ظهور اسم اهلل المتين حدّ في  ةسعالتّ  شباحأ يظهرفإذا اء التّ  ةرتبٕالى النّقطة 
ّن ألو و ةالممتنع األبوابو ظهور تلك العشرات المرتفعة عند كلّ  يدركنّ  فطوبى لمن

اهلل بصنع  لكنّ و اهللٕاّال  فيه ىال ير الّذياهر فيه للّظ اء األسم كّل ظهور كلّ أّول  حين
ٕالى  ةقطالنّ  لهاهات عن مراتبا أحد في ةسنين العشر اميّ أطول و ع حكمتهبدي
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جوهر هذا  نّ إف الفضلذلك في  همأنفس كلّ  ر عند كّل ظهور ليدخلنّ قد قدّ  العشرات
فإّن  هودّ و هحبّ و اهر فيهيمان بالّظ باإلظهور  كلّ في  فه اهللقّ و لمن مجرد الودّ و الحّب 
   اهلل العزيز المحبوب دّ من وو القيّوم المهيمن حّب  منذلك 

  
  الّرابع في الّرابع

  األودد األودد بسم اهلل
ٕاّال  فيه يرىال  الواحد حيثذلك ابه من يشو األّول على الواحدمن اهلل اء البهٕانّما و

بكّل  خطاباتهاو شمس الحقيقةة ّن كّل البيان ظهور ربوبيّ أشهد أفبعد و األّول الواحد
حّده  في لك ظاهريمكن من عنده فذما و عليه نزلما  من عند اهلل جّل جاللهشيء 

 منما و ذاته ودّ و نفسه سبحانه قد خلق فيه حّب ّن اهلل أو الإ  شيءمن ما  نّ أب يشهدأف
 من يحّب ٕاّال  هودّ و حدأ يشهد على حّب  اهلل ال لكنّ و هودّ و هلل اعى حبّ نّه يدّ أو ٕاّال  شيء

 نإ و هذا ثقل منأبل  األرضجبال  مثلله  هدّ و في يكنو وامرهأو من يظهره اهلل
عليك  شهد اهللما و اهلل قد حسبت حّب ٕاّال و حببت اهللأ قدأنت فإنّك هذا  استدركت
 فياهلل  حيث يخلقاء الّط  حرفٕالى  ةقطالنّ  من بّأتكقد ن ّن مراتب الحّب إ و من حّب 

ما  قد خلق اهللما به  األّول باب شيءكّل سّر  نّ أشهد أللباب فاء المراتب عدد اله تلك
   يصفونعّما  تعالىو يعود سبحانهما  يعود اهللبه و خلق
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   األّول في األّول وله أربع مراتب
  شفقاألشفق األ بسم اهلل

 لن يقدر أن يمتنع شفاقإ ي شفق فوق كّل ذأاهلل قل  األشفق األشفقٕاّال هو  ال ٕالٓهاهلل 
 يخلقال ما بينهما و ال في األرضو الّسٰمواتمن أحد ال في شفاقه إ  عن مليك سلطان

 منو ٰمواتالسّ  في منله  يسجدالّذي  سبحان اقا شافقا شفيقاكان شفّ  بأمره ٕانّهاء يشما 
 ٰمواتالسّ  في له منيسبّح  الّذي الحمد هللو ساجدونبينهما قل كّل له  ماو األرضفي 
ثّم  الملكوتوله الملك ٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهأ قانتون شهد اهللقل كّل له  األرضفي  منو

 يحيي اسوتالنّ و لطنةالسّ  ثمّ  الياقوتو القّوة ثمّ  الّالهوتو القدرةثّم  الجبروتو العزّ 
وسلطان  يجورال  عدلو يزولال وملك  يموتال  أنّه هو حيّ و ويحيي يميتثّم  يميتو

ال ما و ال في األرضو ٰمواتالسّ  ال في شيءمن  يفوت عن قبضتهال وفرد  يحولال 
 ٰمواتالسّ  في ماله الّذي  تباركو على كّل شيء قديرا كانبأمره ٕانّه اء يشما  يخلقبينهما 

 ٰمواتالسّ  في ما له الّذي عالىتو بوبالعزيز المحٕاّال هو  ٕالٓهال ما بينهما و األرضو
 ٕان كمأنفس شفق بكم منإٔاّن اهلل  قل المهيمن القيّومٕاّال هو  ٕالٓهال ما بينهما و األرضو

من  نتمأو ارالنّ  في ن تدخلنّ أب تبالينّ  خره الإٓالى  عمركمأّول  من أنتم قل تتذّكرونأنتم 
 صكم من ناركمن يخلّ أب كمتٰ حيوفي  بكم لكن اهلل ليشفقنّ و تستريحونال  بعد موتكم

من فضل اهلل تسئلون أنتم  مافيها  األرضو ماءالسّ  عرضها كعرض ةجنّ في  كميدخلنّ و
 تعلمونأنتم  نإ كم أنفسو عمالكمأكّل به  جوهر يصلحفإّن هذا  يظهره اهلل بمن فلتؤمننّ 

تّقون تأفال  عمالكمأو كمأنفس هذا نّ إف يظهره اهللعّمن  تحجبنّ من أن  قوا اهللاتّ و
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 طول الغريسفي  رسول اهلل من قبل كيف هممحّمد  احتجبوا عن الّذينٕالى  فلتنظرنّ 
لدون اهلل عاملون  همنّ أكم لتعلمن بالحّق بنّ إ و نّهم محسنونأحسبوا و قد عملوا فيه

 نّكم لدون اهلل تعملون فلترحمن علىأعليكم ب ليشهدنّ في البيان  الّذينهم دخلواذلك ك
ضوان األكبر الرّ  في الكتابفي  شفق اهلل لكمأبما ثّم  الفرقان يولأأن يا  كمأنفس

به  يؤمنون ّن الّذينهمإ ن لم تؤمنن بمن يظهره اهلل إ  القٰيمة يومذلك مثل و تدخلون
لمن يظهره اهلل  ن تعملنّ أبهلل ٕاّال  تعملنّ  نّكم لدون اهلل تعملون فالأليشهدن عليكم ب

سون الّذينهم بدء كّل نّما المتفرّ إ قل  ألرضايجعلكم فوق و كمأنفسو عمالكمأليصلح 
نزل عليه يشهد بعين ما و قد بدء اهلل عيسى ابن مريمالّذي  حين عوده يشهدون يوم ظهور

رات دين اهلل من هم ثم أولئكرسول اهلل يرجعون  دمحمّ ٕالى  يوم العودفي  فؤاده قليال
رسول اهلل محّمد  قد نزل على بما اإلسالمبدع اهلل دين أن يوما قد إ و نفال تبصروأ عنده

 يّ ٕال قد رجعوإاّن الّذينهم  ترجعونال  ربّكمة حجّ ٕالى  عودكمفي  نّكمأيحبط علمه ب
به ثّم  تتّقون لعلّكمذلك في  حفظهم اهللأقد ذلك ك اإلسالمرات ثم هم أولئكّن إف

 يرجعونين الّذ نّ إ تعلمون ال أنتم و يظهره اهلل منٕالى  عودكم حينئذ لنشهدنّ وٕانّا  تهتدون
هم  أولئكو الخلقذلك جواهر و الّدينذلك رات هم ثم أولئكفاهلل  من يظهرهٕالى 

 يوم عليهم بدينهم فال تحكمنّ  دناهم بل يحكمنأ وأالخلق أعلى  هماء الوارثون سو
كّل في  بهاثّم  دينكمحّجة ٕالى  تنظرون نإٔاّال و معرفانكوغنائكم و شهادكمأب القٰيمة

 الخلق عند اهللأعلى  لكبمن يظهره اهلل فذ ن يؤمننّ إ  يّ نالدّ ٕانّما  لق تسئلون يّ دنو يّ عل
يحييه و يميتهو رزقهو هققد خلعّمن  لو يحتجب يّ لعلإانّما و شاهدينذلك على كنّا  نّاإ 
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 الخلقذلك مثل قل ٕاّن  عالمين شيءبكّل  كنّاوٕانّا  اكتسبمّما  شيءينفعه  لن
 الخلق بمنذلك خذ اهلل جوهر أجوهر الحدائق يل يظهره اهلل كمثبمن  الّذينهم يؤمنونو

أفال  فال تتّقونأ الحيوانٕاّال  ينتفع بهاال  األرضفي  وراق الحدائقأيجعل ثّم  يظهره اهلل
 ينتفع عنكمال  ةتوراقا ميّ أجعلناكم و عنكم اإلسالمفي  خذنا جواهر منأتنظرون كيف 

 رزق الحيوانال  رزق من يظهره اهللكم أنفس ن تجعلنّ أعن اهلل ب الحيوان فليستحيينّ ٕاّال 
هم قد جعلهم اهلل رزق  أولئك دمن دين عيسى بمحمّ آمنوا  الّذين نّ إ تشعرون ال و ارالنّ و

 اإلسالممنو من إٓاّن الّذينهم  تنظرونأفال  األرضفوق االحيوان  دونهم رزقما و رسوله
دونهم رزق ما و بعالسّ  حروف قد جعلهم اهلل رزق ذاتالّذين  أولئكفمحّمد  قبل يّ بعل

 اهلل يوم ظهوره ال قنّ ن تتّ أكم بأنفس رنّ ته فلتطهّ رزق جنّ  ن يجعلهم اهللأينبغي  ال الحيوان
قد  اإلسالمفي ٕاّن الّذينهم و تشعرونال و يوم ظهور اهلل تفتنونو دينكمفي  بما تتّقون

ال  حيثمن ربّهم  هم بذالك قد حكموا على اهللو األعلىأفق  ٕالى قوىالتّ  في ارتقوا
 ن يقتلهمأيديهم قبل أهم بأنفس قد حكموا ليقتلنّ بما  لعونلو يّط و يشعرونال و يعلمون

ليدينون حّجته بأمر  ثمّ  هار يعبدونالنّ وباللّيل  همو يديهمأاكتسبت ما اء اهلل جزبإذن  حدأ
قد دانوا الّذي حّجته  فتوا علىأو قد عبدوه الّذيطلعوا قد حكموا على اهلل ٕاذا  فكيف

 كمخذنّ ألنذلك تتذّكرون كما  قليالأنتم  ٕان هذا مثل علم اهللفي  نارهل  مرهبأ
 يوم عمالكم جزاءأب القٰيمة يومٕالى  كمعالكم لنفضحنّ أسفلكم أ ولنجعلنّ  كملنحرقنّ و

 كيف عندالخلقو ربّكم افتضاحكم عند اهللهذا  تسجدونال  كيف يسمعتم ذكرالّذي 
 تعلمون مبدئهال و قد ظهرأحدا  تسمعون و ماتتّقون لذلك البيان من يا أولي  أن
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 يكنّ  ربّمافإّن ذلك  تعلمونال و ارالنّ  لتدخلنّ ال  تقولنّ  تقولّن بلى الال  نإ و المنتهاهو
به  يمانكمإكم بأنفس على فلتسترنّ  تنظرونٕايّاه  هارالنّ وباللّيل أنتم  الّذي من يظهره اهلل

كم أنفس كم علىأنفس ليكم منع سترأو كمأنفسكم بأنفس عنكم من فيعأل نّ إف
 يسترهذا  قلوبكم دونفي  ن يكنإ و الهدى ترقدونو العزّ  رقدفي ثّم  يمانكمإ  رنّ فلتطهّ 
د رسول بمحمّ  اإلسالم ظهرواأقد الّذين  دنى عنأكم أنفس تجعلنّ ال و اهللأمر  عليكم

 كتمنّ تال و ظاهركم مثل باطنكمو مثل ظاهركم قلوبكم لتجعلنّ و هذا قلوبهم دونو اهلل
 تنجيونال أنتم و ّن يوم األمر ليظهر بواطنكمإاهلل ف قنّ لتتّ و كمأنفس في ه اهلليحبّ ال ما 
بغير ة يوم القيامٕالى  الكتاب مّ أفي و كمأنفس ون علىظهور اهلل تسرّ أيّام  في لكنّكمو

  تذكرونال  الحّق 
  

  الثّاني في الثّاني
  األشفق األشفق بسم اهلل
 وحدك نتإٔاّال  ٕالٓهال  اهللأنت على أنّك وكّل شيء  ألشهدنّك ٕالٓهييا  اللّهمّ  سبحانك

 لكو الّالهوتو القدرةلك و الجبروتو العّزةولك  الملكوتو الملك لكشريك لك  ال
لك و الجمالو لعةالّط  لكو الجاللو العّزة لكو اسوتالنّ و لطنةالسّ  لكو الياقوتو القّوة
 اإلستقاللو العظمةلك و اإلجاللو اقعالمولك و األمثالو المثللك و الكمالوة الوجه

 البهجةلك و اإلرتفاعو القّوة لكو اإلمتناعو العّزة لكو اإلستجاللواء الكبريلك و
فما  خلقكو أمرك من ملكوتتحبّنّه  أوأحببته  مالك و اإلقتدارو لطنةالسّ  لكو اإلبتهاجو
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 تجعلو تنفسك البحاء بقو الّصرف رفقك بعبادك حيث تعرف فناءأو شفقك بخلقكأ
الخلق ليكونن فيهم روح الحيوان من تلك و فاقاآل أنفسفي  جوهر الخلقآيات 
 ماو عطفكأما و ارئفكما سبحانك  ضوان من تلك المطالع فسبحانكسّر الرّ و الجواهر

يقع عليه ما  فضلك بكلّ أما و كرمكأما و كحبّ أما و جودكأما و كرمكأما و فكطلأ
 ارتفاع من عندك مظاهر عزّ  اللّهمّ  تعاليت فلتبعثنّ و بنفسه فسبحانك عن نفسه شيءاسم 

شفاقك إ هم ليرينّ و دينكفي  األرضعلى ما  بتدبيرك كلّ  ليدخلنّ و مطالع قدس امتناعو
ما ٕاذ  بدايعكو الئكآو مواهبكو لطافكأو كرمكو نعامكإ و فضلكو رفاقكإ و وجودك
ال و من قبلان ك ما شئتال ما و شيءبعد كّل  ليكوننّ و شيءكّل  قبلكان  شئت قد

من خلق  فيتصطما  جواهرثّم تظهرنّه  تعاليت صّل على منو من بعد فسبحانك يكن
تعرضيه ما  لى حينإ  لتهقد نزّ ما أّول  منفي البيان  ّن عليهم تدور كّل منإالبيان ف
ما و نهمأشو كمالهمو علمهمو قربهم من يظهره اهلل من يحّب ما  على اللّهمّ  فلتجعلنّ 

يستكره  ال نأ ةضيّ الرّ  أسمائك وهبت شهدائك منو ةتك العليّ صفا من وليائكأعطيت أ
 ٕالٓها نت لم تزل كنتأ ّال إ ٕالٓه  ال نأسبحانك  يسترزق بخلق البيانأراد أن  ما حين
 مرتفعاممتنعا متعاليا  قّدوسا دائما أبدا مهيمنا سلطانا قيّوماصمدا فردا حيّا أحدا  واحدا

فيما  يّ ول الو خلقتفيما  شريكلك  لم يكنو داول الو لنفسك صاحبة اتّخذتما 
أحد  يحصيهمن أن  أعلى شفاقكإ  رادتكإ يمين في و قبضتك فيصنعت لم يزل كّل 

ٕاّال  كشهدت من عند مطالع حبّ ما  كيحط بعلمه سويٰ  نأمن أبهى  رفاقكإ و غيرك
 تعاليتو فسبحانكٕاليك  ينسبمّما  لم يكنذلك شهدت دون  نإ و كحبّ و شفاقكإ 
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 تجورال وعدل  تزولال  ملكو تموتال حّي  أنتنّك أو يتحيو تميتثّم  تميتوحيي ت
 ال في األرضو ٰمواتالسّ  ال في من شيء عن قبضتك ال يفوتوفرد  تحولال وسلطان 

   على كّل شيء قديرإانّك كنت  مركأب يشاءما  يخلقال ما بينهما و
  

  الثّالث في الثّالث
  األشفق األشفق بسم اهلل

فوق كّل  استقهر باقتهارهو فوق كّل الممكناتبعلّوه  قد استعلىالّذي  الحمد هلل
في  باقتداره فوق كّل من استقدتو استظهر باظتهاره فوق كّل الكائناتو الموجودات

 يخلق من كلّ و خلقما  على كلّ  استشفق باستشفاقهو ٰمواتالسّ و األرضملكوت 
 اإلشارات شهادة مطّهرة عن ريب هو ٕاّال  ٕالٓهال  نّهأ كّل خلقه علىو فأستشهده الّذّرات

ما بينهما و رضواأل ٰمواتالسّ  ركانأ ءضافات شهادة يمالعن كدورات اإل اتمصفّ و
يبلغ و وحدانيّتهو زليّتهأعلى عّز سلطان  شيءكّل  ينطقو من لطائف ظهورات وحدانيّته

متعّظمة  ةلمتجمّ  لةمتجلّ  يةقّ عنايته شهادة متبو علّو فضلهو جوده ةلى ذروإ  شيءكّل 
 ةفرّ شمت ةبمتحبّ  ةيمترّض  ةرمتقدّ  ةممتعلّ  ةمتعّزز ةرمتكبّ  ةلمتكمّ  ةممتتمّ  ةممترحّ  ةرمتنوّ 
 على ييستعلو تهاباطنيّ و آخريّتهاو ّوليّتهاأب هاداتالشّ  يفوقالّتي  ةمتعالي ةكمتملّ  ةطمتسلّ 

وقع عليه ما  ق كلّ طنتتها حتّى يديّ مجرّ و تهاجوهريّ و تهاساذجيّ و تهات بكافوريّ الالكّل الدّ 
 لعرش ىفقد اصطو لطانالسّ  الواحدٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهأالبيان على  ةجنّ  في شيءاسم 
كينونيّة و منيعة ساذجيّةو ةرفيع كافوريّةوبهيّة  مجّرديّةوة عليّ  ةبطونه جوهر يّ كرسو ظهوره
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آياته عنها  قد ظهرتفإذا  مثال ذاتهاهويّتها في وألقى  نفسهاب ى لها بهاتجلّ ثّم  ةعظيم
ٕاّال  ٕالٓهال  نّهأخلقه على  كلّ و فأستشهدهئه اسموأرضه  ملكوتفي  ما شرقت بكلماتهوأ

 كلماتهو رحمتهو نورهو عظمتهو جمالهو جاللهو بهائهو بع عبدهالسّ  ّن ذات حروفإ وهو 
عليه من هو  ماو ئهعالو ملكهو عطائهو شرفهو قولهو تهمشيّ و قدرتهو علمهو عّزتهو سمائهأو
عالم في  ىمن يسمّ أّول واء األسم مبدءذلك ٕاذ  ةوسيّ القدّ  صفاتهو ةوحيّ بّ السّ  ئهاسمأ

 دامتما و خريّةاآل من يحصيها بالمثلو ةليّ األوّ أدّالئه  علىو صلّى اهلل عليهاء نشاإل
عّز ٕالى  ن ينتهىإٔالى  هتيأهار تالنّ و يلاللّ في  ماو ةرالكواكب مسيّ و ةمس مشرقالشّ 

 قدما وة امتناع المحبوبيّ و ةارتفاع القيّوميّ و ةوجالل الكبريائيّ ة مديّ الّص  جاللو ةاألبديّ 
 أو ةليّ وّ أأو  باطنيّةأو  ةو ظاهريّ ة أيّ حدّ  ال وأة ن شئون الحّديّ الكتاب مفي أّم  اهللأحصى 
 ةبالهندسمن شيء  ال شيءكّل  يءشنمو ةخالق البريّ  حيث كّل هلل سبحانهآخريّة 

  يصفونعّما  تعالىو انهحبس ةحديّ األ
  

  الّرابع في الّرابع
  األشفق األشفق بسم اهلل

 األّول على الواحد من اهللاء البهٕانّما و األشفق األشفقٕاّال هو  ٕالٓهالحمد هلل الّذي ال 
شفاق إ ّن من أشهد أبعد فو األّول الواحدٕاّال  يرى فيهال  الواحد حيثذلك من يشابه و

 شفاقه حيث قد صبر خمس سنين لعود منإ في  ظرنقطه البيان فان شفاقإ اهلل جّل جالله 
ما و صحفو برسل اإلسالمفي  كّل منٕالى أمره  غبلّ و اهلل رّب األربابٕالى  الفرقان في
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 ئن يبدأاألّول أراد  نإ و عن ذكره لى اهلل يستحيإ  عادما  فإذا ر عنده من األسبابتيسّ 
ٕالى  ن يرجعونأل دمحمّ  ةمّ شفاقه ألإ من هذا  لكنو بمو لم يقليقدر أن  خلق البيان من

ذلك بعد  يديهمأاكتسبت ما  ستشهده علىأثّم اء طول سنين الهفي  عودهم فياهلل 
ن يقابلهم بالعدل لم إ و بالفضل ّال إ يقابل الخلق ال  لكن شجرة الحقيقةو شفاقاإل

من  ن تكوننّ أظهور من يظهره اهلل بفي  نفسك البدء فلتراقبنّ  الو بالعودأحد  يستحّق من
تعبد من أن  لك كتابك خير في يمانكإ تظهر  يومئذ لوأمرك  تضيعلئّال  ل عود البيانهأ

من  ربّما يستقبلك كارظهإ خير  ألنّ له آخر  الالّذي آخر  ٕالى له ّولأال الّذي أّول  اهلل من
 سيدخلنو بالحّق عليك  ال يشهد اهلل عبادتكفي  لكنو عود البيانسّكان  يظهره اهلل من

أمره  من بدايعظهر من عنده ما و تهحجّ و باهلل يمانذ حّق العباد اإلإ  اخلينار مع الدّ النّ 
 يفه قد ننّ إعنه فباهلل  فاستعذ فيالنّ صفة  منفإّن هذا  كنت عليهما  قرارك علىإ ال  نهيهو

استدرك ظهور و كّل األممثّم  اإلنجيلفي  من ترىما  ار بمثلالنّ  دخلو عليههو  ما على
 ةمن صففإّن هذا  هورالّظ  ذلكلمالك و هلل ادباهلل فيه سجّ  استدخلو اهلل عند كّل ظهور

   الحمد هلل رّب العالمين نأذلك فت بشرّ بعد ما  قلو مينالمتمّ  ةسنّ و دينالموحّ 
  

  األّول في األّول وله أربع مراتب
  األرفق األرفق بسم اهلل

عن ن يمتنع أ ق لن يقدررفاإ ذي  رفق فوق كلّ أاهلل قل  األرفق األرفقٕاّال هو  ال ٕالٓهاهلل 
ما  بينهما يخلقما  الو األرضفي  الو ٰمواتالسّ من أحد ال في رفاقه إ  مليك سلطان
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في  منو ٰمواتالسّ  في منله  يسجد الّذي اقا رافقا رفيقا سبحانرفّ كان بأمره ٕانّه اء يش
 منو ٰمواتالسّ  في منله يسبّح  الّذي الحمد هللساجدون وما بينهما قل كّل له و األرض

 الملكوتو الملكله ٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهأقانتون شهد اهلل قل كّل له  بينهماما و األرضفي 
 يحيي اسوتالنّ و لطنةالسّ  ثمّ  الياقوتو القّوةثّم  الّالهوتو القدرةثّم  الجبروتو العزّ ثّم 
 سلطانو يجورال وعدل  يزولال وملك  يموتال  وأنّه هو حيّ  يحييو يميتثّم  يميتو

ال ما و ال في األرضو الّسٰموات فيال من شيء  يفوت عن قبضتهال وفرد  يحولال 
 ٰمواتالسّ  ملكله الّذي  تباركو على كّل شيء قديرا كان نّهإ بأمره اء يشما  يخلقبينهما 

 ٰمواتالسّ  في ماله الّذي  تعالىو العزيز المحبوبٕاّال هو  ٕالٓهال  بينهماما و األرضو
يخلق من كّل و خلقما  ةلوهيّ أهلل و القيّوم المهيمنٕاّال هو  لٓهإ ال ما بينهما و األرضو

اهلل أراد  قل اب رابب ربيباهلل ربّ و يخلقو خلقما  هلل ربوبيّةو ليهإٔالٓه  هّال أ اهللو شيء
في ثّم  اهللٕالى  تنسبونأنتم  تحبّونأفال  اهللٕاّال  فيها يرى ال يتالّ  تكمأفئدآيات  ذلكب

لقد و ليرجعونٕاليه  كلّ قل ما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ  في ما هللو تعرجون سبيل اهلل
هذا قل ٕاّن  العظيم يّ باهلل العل الّذينهمو كلننجينّ وٕانّا  في الكتاب قد سطرتما  سمعنا

 كنتمو اهللٕاّال  تعبدواال  نأيخلق و خلقما  لى كلّ إ  الكتاب من عند اهلل المهيمن القيّوم
بينهما ما و األرضو ٰمواتالسّ  ملكله الّذي  الحمد هلل قلو مالكيناهلل  ذنإب األرضفي 

 األرضفي ولّي  الو الملكفي  شريك لم يكن لهو ولدا الو لم يتخذ لنفسه من صاحبة
 كلّ  لونليجمّ بإذنه  ليجلّلون كلّ بإذنه  ليكبّرون كلّ  ذنهإليعّظمون كّل ببإذنه  كلّ  أال

 يرى رّب العالمينال ما و يرىما   اهلل رّب ّال إ  ٕالٓهمن ما و رونلينوّ بإذنه  يون كلّ ليبهّ بإذنه 
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ما و ما يرى رّب  األرضرّب و ٰمواتالسّ  اهلل رّب في  كحبّ  ةربّك من غلب قد سئلتٕانّما و
لو يرفع الحجب  شيءكّل و تاكآقد اهلل  نّ إ لعمر من يظهره اهلل و يرى رّب العالمينال 

 منتهاهمو منتهى مبدئهمذلك ذ إ  ليشهقونثّم  لينجذبون يذكر يسمعونما  كّل حين
لم قل  يسئلونذلك فوق  همفإذا  ٕاليه لهم اهللوّص فإذا  عاملونذلك هار لالنّ وباللّيل  همو

زدنا  الكنّ و اهلل قائمونبأمر  كلّ و شيءمن  من قبل اهللال من شيء  يكن من بعد اهلل
ربّك آية  ٕالى كيفو نفسكآية  ٕالى لغتب ال يما تسركلّ و كحبّ  لنزيدنّ و اهللفي  شعفك

عّما  لك خير األولى ةخرى بعد مرّ أ ةمرّ عليك  اقد مننّ ٕانّما و يصفونعّما  سبحان اهلل قل
فإذا  فاضلينكنّا  نّاإفذلك باهلل  حينئذ فاستشكرٕالى  لهأّول  الالّذي أّول  قد عملت من
كّل في  أمره أدّالء علىمن اهلل اء البهٕانّما  العظيم يالعل من عند اهللقل  وصلت هنالك

قبل و كّل حينفي أمره  أدّالء علىمن اهلل  الجاللٕانّما و بعد حينو قبل حينو حين
بعد و قبل حينو كّل حينفي أمره  أدّالء علىمن اهلل  الجمالٕانّما و بعد حينو حين
 ورالنّ  ٕانّماو بعد حينو قبل حينو كّل حينفي أمره  أدّالء علىمن اهلل  العظمةٕانّما و حين

 علىمن اهلل  حمةالرّ  ٕانّماو بعد حينو قبل حينو كّل حينفي أمره  ءّال أد علىمن اهلل 
في أمره  أدّالء علىمن اهلل اء سماأل مانّ إ و بعد حينو قبل حينو كّل حينفي أمره  أدّالء

قبل و حين كلّ في أمره  أدّالء علىمن اهلل  العّزة ٕانّماو بعد حينو قبل حينو كّل حين
 بعد حينو قبل حينو كّل حين في مرهأأدّالء  علىمن اهلل  ةيّ المشٕانّما و بعد حينو حين

القدرة من ٕانّما ووبعد حين  قبل حينو كّل حينفي  مرهأ ءدّال أعلى من اهلل  العلمٕانّما و
أدّالء  من اهلل على ضاالرّ  ٕانّماو بعد حينو قبل حينو كّل حينفي أمره  أدّالء على اهلل
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كّل في  عّزهأدّالء  من اهلل على رفالشّ  ٕانّماو بعد حينو قبل حينو كّل حينفي  عّزه
بعد و قبل حينو كّل حينفي  عّزهأدّالء  من اهلل على طنةلالسّ  ٕانّماو بعد حينو قبلو حين
 العلوّ ٕانّما و بعد حينو قبل حينو كّل حينفي  عّزهأدّالء  من اهلل على الملكٕانّما و حين

أدّالء  علىمن اهلل  المنّ  نّماإ و بعد حينو قبل حينو كّل حينفي  عّزهأدّالء  من اهلل على
كّل في  عّزهأدّالء  علىمن اهلل اآليات  ٕانّماو بعد حينو حين قبلو كّل حينفي  عّزه
 قبل حينو كلّ في  عّزهأدّالء  علىمن اهلل  الكلماتٕانّما و بعد حينو حين قبلو حين

 أن يسمائأ بحرفي  هدخلنّ أل ينّ إف ؟؟؟ من يرفع نا ياإٔاّال  ٕالٓهال  اهلل ٕانّني أنا بعد حينو
 نّهأعلى  من قبل ومن بعدشهد اهلل  قدما أعداد  لتشكرون قد جعلتكم اإلرتفاعيا أولي 

في  جزينّكمألو كمفنّ عرّ أل يلكنّ وعبادي  لم يرفعكم ٕانو المهيمن القيّومٕاّال هو  ٕالٓهال 
كيف في البيان  من لىإ تنظرون أفال  من فضل ربّكم تسئلونأنتم  رضوانكم لما غرفات

في و األولى ةالحيوٰ في  جزائكمهذا  ليسلمون اهلل عليكمبإذن  هموٕاليكم  يصعدون
 قدر مسيرك اسالنّ  لو يعلمن يّ عل ن ياأيظهره اهلل ذكر الحّق تسمعون  بمنأنتم  اآلخرة

نفخ فإذا  اس يومئذ راقدونالنّ  لكنّ و لى اهللإ  عليه يتمش خذون تراب ماأسبيل اهلل ليفي 
فاعرف  األرضتلك  علىمن آ لمنقل  يشعرونو هم يعلمونفإذا  ةروح الحيوٰ  فيهم اهلل
ك عن يصدنّ ال و عالمين شيء بكلّ كنّا  نّاإاستنصر دين اهلل فو اهللٕالى  ينسبما  قدر

هذه  فعدفمن أحدا  استنصرنّ  نإ و شاهدين شيءعلى كّل كنّا  نّاإفمن شيء  سبيل اهلل
 لتحسننّ و لهأّول  الالّذي أّول  عمرك منفي  اهلل ربّك عبد قدما  حين من كلّ لك  اهلل

 لمزيدينٕانّا كنّا  بهنّ  كلّما تحسننّ و ذاكرينكنّا  نّاإفاآلخر  اسمٕالى  ينسبني تبالّال 
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 رفع منأو من ذلكأكبر  هنالك كّل يصعدون بلالّتي  أرض مثل األرضفسوف تلك 
ثّم  استحفظ نفسكو يحزنك ما تقربال لكنّك و لمقتدرينعلى كّل شيء ٕانّا كنّا  هذا

 يّ من ذكر اسم ربّك العلفي الكتاب  يّ عليا  نأ قد ذكرتٕانّما و خوانك المؤمنينإ 
 سبيالٕاليه  استطعتما  على حّق  لراضين فلتحسننّ ك ذلبٕانّا كنّا وي العظيم بلى قد رض

 الّذينهموآياته و باهللآمنوا  الّذينهمفي  اهلل نّةمن سفإّن هذا  من عندهبإذن  ٕاّال  هتفارقنّ ال و
 قل ضوان مؤمنونالرّ  في هم نإ مرين أن ملم يخل  الحّق ٕانّما و دين اهلل مخلصينفي 
األولى  ةحيوٰ  أنتم نإ اهلل بإذن  األرضعلى ما  كلّ  لتملكنّ و باهلل لتنصرنّ و لتقوينّ و

 لدونهمقل و تتفّكرون اهللآيات  في درجاتكمفي أنتم  ٕان بقىأو عند اهلل خيرما  تريدون
 في مثل الّذينهم كانوا من قبلكم ثمّ  ستموتنّ و عندكمما  حسبكم ارالنّ  في يكنمّمن 

ٕاّال  تعبدونال  نأحييناكم أو متناكمأورزقناكم و يلكم قد خلقناكمو تدخلونخرة اآل ارالنّ 
 يريدونال  الّذينهمو خذنّكم اهللأتشعرون فسوف يال و من دون اهلل اهلل فكيف تعبدون

قد ٕاّال  الّذين من قبلكم من تسمعون ذكرا لهقل  قّهارا مقتدرا شديدا كانبأمره ٕانّه 
ما  كمنّ إاهلل فٕاّال  تعبدنّ ال و كمأنفس على هم بغير حّق يذكرون فلترحمنّ و ارالنّ  دخلوا
   ال تتّقون بالحّق فكيفٕاّال  خلقتم
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  الثّاني في الثّاني
  األرفق األرفق بسم اهلل
وحدك أنت ٕاّال  ال ٕالٓه اهللأنت على أنّك وكّل شيء  شهدنّكأل ٕالٓهييا  اللّهمّ  سبحانك

 لكو الّالهوتو القدرةلك و الجبروتو العّزة لكوالملكوت و الملك لكشريك لك  ال
لك و الجمالو لعةالّط  لكو الجاللو العّزة لكو اسوتالنّ و لطنةالسّ  لكو الياقوتو القّوة

لك و العدالو طوةالسّ  لكو الفضالو ةحمالرّ  لكو الفعالو القّوة لكو الكمالو الوجهة
 الكبرياءلك و اإلستقاللو العظمةلك و اإلجاللو المواقع لكو األمثالو المثل

 لكو اإلبتهاجو البهجةلك و اإلرتفاعو القّوة لكو اإلمتناعو العّزة لكو اإلستجاللو
 ٕالٓها تكن خلقك لم تزلو أمرك من ملكوتتحبّنّه  أوأحببته  ما لكو اإلقتدارو لطنةالسّ 

 الو اتّخذت لنفسك صاحبةما  قّدوسا مهيمناسلطانا  قيّوماصمدا فردا حيّا أحدا  واحدا
 صنعت قد خلقت بقدرتك كلّ فيما ولّي  الو خلقتفيما  شريك لم يكن لكو ولدا
من  اللّهمّ  تصويرا فلتبعثنّ  رتهصوّ و شيءرادتك كّل إرت بصوّ و قديرات قدرتهو شيء

كّل هذا  لتلهمنّ و عدائكأعن وليائك أحّق  لينتقمنّ و خلقكلك في  بعد يقضينّ 
 رضوانكفي  كلّ  ن يدخلنّ إٔاّال أردت  ما كنّ إ حد من رضائك أ يحتجبلئّال  خلقك

ثّم  تميتوتحيي  لم تزل شفقك بعبادكأما و رفقك بخلقكأكّل من نارك فما  يخلصنّ و
 تحولال لطان وس تجورال وعدل  تزولال  ملكو تموتال حّي  أنتنّك أو يتحيو تميت
 بينهماما  الو ال في األرضو ٰمواتالسّ  ال في من شيء عن قبضتك يفوتال وفرد 
وليائك إٔالى  من يعرجنّ  اللّهمّ  فلتنصرنّ  على كّل شيء قديرا كانبأمره ٕانّه اء يشما  يخلق
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على كّل شيء ٕانّك كنت  كلمتك بحكمكء الٕاع يريدنّ و بعّزكأمرك  ليرفعنّ و ذنكإب
  عزيزاممتنعا  اكنت قويّ وٕانّك  عليمابكّل شيء نت ٕانّك كو قديرا

  
  الثّالث في الثّالث

  األرفق األرفق بسم اهلل
ته فوق كّل بقّهاريّ  استنصرو فوق كّل الممكناتبعلّوه  قد استعلىالّذي  الحمد هلل

 الّذّرات استرفع بارتفاعه فوق كلّ و الكائنات كلّ  ته فوقاستظهر بظّهاريّ و الموجودات
 األرضملكوت في  فوق من استمنع بامتناعهو اقتداره فوق كّل الكائناتاستقدر بو
كّل و فأستشهدهالّصفات واء األسم ملكوتفي  من فوق كلّ بقّوته  استقوىو ٰمواتالسّ و

ثّم  ةليّ وّ أ سماءأله  اهلل اصطفىكلمته قد و بع عبدهالسّ  ذات حروف نّ أخلقه على 
 ٕالٓهال  نّهأعلى وأرضه  ئهاسمبه  مأل ذاإحّد ف الو نهاية من دون عدّ بحر الّال في  دخلهاأ

 لىإ نهاية ال بما  كّل الحروفبه  البيان قد خلق اهللنقطة  هذا نّ أو الواحد القّهارٕاّال هو 
  بأمره من عنده قائمونكّل و ال نهاية ما
  

  الّرابع في الّرابع
  األرفق األرفق بسم اهلل

ذلك من يشابه و األّول الواحد علىمن اهلل اء البهٕانّما و األرفق األرفقٕاّال هو  ال ٕالٓهاهلل 
 شيءيطلق عليه اسم كلّما  نّ أشهد أد فبعو األّول الواحد ّال إ يرى فيه ال  الواحد حيث
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عطاك اهلل رشحا أقد و الحقيقة من رفق شجرةهذا  ظهورو جّل جاللهمن اهلل  ذلكرفق 
ذا إف دينكفي  يكنعلى من لم  لتقهرنّ و دينكفي  على من لترفعنّ به و هذا من

فاصبر ٕاّال و شئت نإ  ةربه بدايع مبشّ  هنالك من عند اهلل جّل جالله فاسترجع استحّب 
 ليرجعون اهللٕالى  ّن كلّ إاهلل فٕالى  فارجعٕاّال و ينفعأمر  منلك هنا ن تشهدإ عند العظيم 

 كّل نصرك لتظهرنّ و من حزن تشهدلئّال  كيحط بعلم ذلال عّمن  استحفظ مسيركو
 اهلل بالغو ٕاّال و من سبيلذلك ٕالى  استطعت نإ ى اهلل لإ  قد استصعدواالّذين  في تكقوّ و

  المهيمن القيّومٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهإ ل حكمه مكمّ و نوره متمّ وأمره 
  

  األّول في األّول وله أربع مراتب
  ي ئاألكل ياألكلئ بسم اهلل

ن يمتنع أ لن يقدرء كالإ ذي  فوق كلّ  يكلئأاهلل قل  ياألكلئ ياألكلئٕاّال هو  ال ٕالٓهاهلل 
ما  بينهما يخلقما  الو األرضفي  الو ٰمواتالسّ  فيأحد  ئه منكالإ  عن مليك سلطان

في  منو ٰمواتالسّ  في منله  يسجد الّذي ا سبحانكاليا كليّ ء كّال كان بأمره ٕانّه اء يش
 ٰمواتالسّ  في منله يسبّح  الّذي الحمد هللو ساجدون كّل لهقل ما بينهما و األرض

ثّم  الملكوتو الملكله ٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهأقانتون شهد اهلل قل كّل له  بينهماما و األرضو
 يحيي اسوتالنّ و لطنةالسّ  ثمّ  الياقوتو القّوةثّم  الّالهوتو القدرةثّم  الجبروتو العزّ 
 سلطانو يجورال وعدل  يزولال وملك  يموتال  وأنّه هو حيّ  يحييو يميتثّم  يميتو

ال ما و ال في األرضو ٰمواتالسّ  في المن شيء  يفوت عن قبضتهال وفرد  حوليال 
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 ٰمواتالسّ  ملكله الّذي  تباركو قديرا شيءكّل  علىكان بأمره ٕانّه اء يشما  يخلقبينهما 
 ٰمواتالسّ  في ما لهالّذي  تعالىو العزيز المحبوبٕاّال هو  ٕالٓهال  بينهماما و األرضو
 يديكمأليحفّظنكم من بين ٕاّن اهلل  قل المهيمن القيّومٕاّال هو  هٕالٓ ال ما بينهما و األرضو
 يمن شطر ينتهو رجلكمأتحت و سكمؤمن فوق رو شمالكمو يمانكمأمن و من خلفكمو

من غير  حفيظا قلعلى كّل شيء  كان نّهإ ما بينهما و األرضو الّسٰمواتة بمالئكٕاليكم 
اء هلل بهو تشكرونأفال  الكتاب في شيءكّل ر مقادير يقدّ و هارالنّ وباللّيل  اهلل ليكليكم

ما و األرضو ٰمواتالسّ  هلل جاللو يّ به يباهاء اهلل بهّ و بينهماما و األرضو ٰمواتالسّ 
ال اهلل جمّ و ما بينهماو األرضو ٰمواتالسّ  هلل جمالو ل جالل جليلاهلل جّال و بينهما

 هلل نورو ام عاظم عظيم عّظ اهللو ما بينهماو األرضو ٰمواتالسّ عظمة  هللو جامل جميل
 ما بينهماو األرضو الّسٰمواتة هلل رحمو ناور نوير اراهلل نوّ و ما بينهماو األرضو ٰمواتالسّ 
 كميل ال كاملاهلل كمّ و ما بينهماو األرضو ٰمواتالسّ  هلل كمالو ام راحم رحيماهلل رحّ و
أسماء  هللو فيظحافظ ح اظاهلل حفّ و ما بينهماو األرضو ٰمواتالسّ  هلل كلماتو

 بينهما ماو األرضو ٰمواتالسّ  هلل عزّ و ار كابر كبيراهلل كبّ و بينهماما و األرضو ٰمواتالسّ 
هلل و م عالم عليماهلل عّال و ما بينهماو األرضو ٰمواتالسّ  هلل علمو اهلل عّزاز عازز عزيزو

ما و األرضو ٰمواتالسّ ء ارض هللو قديرقادر اهلل قّدار و ما بينهماو األرضو الّسٰموات ةقدر
اب اهلل حبّ و ما بينهماو األرضو ٰمواتالسّ  هلل حّب و يّ رضي راضاء اهلل رّض و بينهما
هلل و سالط سليط طاهلل سّال و ما بينهماو األرضو ٰمواتالسّ  ةهلل سلطنو حبيب حابب
 ضاألرو ٰمواتالسّ  هلل علوّ و مالك مليك كاهلل مّال و ما بينهماو األرضو ٰمواتالسّ  ملك
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 كمأنفسو رواحكمأتكم وأفئد في ةالواحدآيات  تلك يّ عل يعال ءاهلل عّال و ما بينهماو
ي دون ّن ماإ و ناإٔاّال  ٕالٓهال  نا اهللأ ٕانّني يّ علأن يا  بها كّل حين تدركونأنتم  جسادكمأو

 رزقتكو له ّولأال الّذي أّول  فاعبدون قد خلقتك منٕايّاي  يخلق يا نأقل  يخلق
وجودك ثمرة  نّ إ و قادرين شيءكّل  علىٕانّا كنّا  يّ عرضك علأ نإٔالى  كحييتأو كمتّ أو

اهلل من الموقنين لذا بآيات  كنتو باهلل منتآقد  ما حينئذٕالى  لهأّول  الالّذي أّول  من
عبد اهلل ما  منينالمؤكّل العوالم من في  كنتو لهأّول  الالّذي أّول  ربّك من قد عبدت
يكن ال  نّ أهد شأعمل المحتجبين فاهلل  ليحبطنّ ذلك كله ل أوّ  الالّذي أّول  ربّك من
 يعرفون اهلل ثمّ الّذين  نّ إ وكّل عند اهلل عباد بأمره يخلقون ة من قرابأحد  بينو بين اهلل

اء هم الفائزون سو أولئكو كتاب اهللفي  ضوانالرّ أصحاب  هم أولئكموقنون آياته ب
ّن الّذينهم لم إ و قينصراط اهلل للمتّ ا شيء هذمن  ال يملكوا وأ األرضما على  ملكوا

ال  وأ شيءمن  ملكوااء سوأصحاب  هم أولئكيؤمنون فال  يات اهللآب يعرفوا اهلل ثمّ 
قد الّذين  أولئكضوان الرّ  صحابأ ن تعرفنّ أ نّ ن تحبّ إ و صراط اهلل للعالمينهذا  يملكوا

 غرفاتفي  ادهمجسأهم بعد موت  أولئك البيان لمؤمنونبالنّقطة  ثمّ  عرفوا اهلل
نّه إ من عباده اء من يش يزيد اهلل علىو همأنفس اشتهتفيما  لهم ن يدخلونأضوان الرّ 
بعض من حيث  كّل يعبدون اهلل ربّكو يذكر دونهمال  نأ يحّب و فضل عظيما ذا كان

 يولأضوان الرّ  في يعلمون فلتدخلنّ  الو يعرفونال  بعض من حيثو يعلمونو يعرفون
آياته بال و باهلل ن يؤمنأ يردال عّمن  استعرضو ينللمحبّ  ن فضل اهللمفإّن هذا  تكمحبّ 
 ليدخلون دين البيانفي  هم نإ  شيءسعت رحمته كّل و عن العالمين يّ لغن ّن ربّكإف



   ٢٩شماره ه مجموعه صد جلدى، بر اساس نسخ  -حضرت نقطه اولى  من آثار  -   )٢( اسماءكتاب 

٢٢٤  

في  اسالنّ  يقولونالّذين  عند ةفالّص  خير نّ إ و اهلل محتجبوناء هم عن رضأنفسهم بٕاّال و
م عن صراط اهلل أنفسنّهم بألو وأحد  يظلموا علىن أال يريدون  وننّهم لصوفيّ إ هم حقّ 

 سبيلهفي  حدأ ن يحزنأيحّب اهلل ال  األعلى ةوراق جنّ أمن  ةفالّص  لكن تلكو لمبعدين
ما  ّن قدرإ و ناظرينكنّا وٕانّا  على اهلل كتابك قد عرضو اهلل يدخلوناء رضفي  كلّ و ٕاّال 
 ليظهرنّ  لكينبغي  الما  نفسك من قد شهدت من عندهلو عرفت اهلل  سبيلفي  يتأر

كّل قل  اس يعملونالنّ  كان ما يعلم كلّ  اهللو ياألمر قد قض نّ لكو ه فؤادكيرضيٰ ما لك 
ترون دون ن إ و القيّوم من عند اهلل المهيمنهذا قل  ن ترون من خيرإ  يعملون شاكلتهم

فإّن  كذلتحزن عن ال و كتاب منيع في اهللٕالى  ينسبال و اهللبأمر  قد خلقهذا قل  خير
ب أكتاب في  قد كتبتما  نّ إ و ينمن المقتدركان شأن  على ليكإ ه ليرجعنّ اء لو يشاهلل 

ن أ ردناأبل  لمستغنينّ على كّل شيء ٕانّا كنّا  ءمن شي اهلل ربّك يضرّ ال اء الخو الكاف
جعله و لهربّك فقد قبّ  يرد كتاب أنفاضلين كنّا وٕانّا  بعته من قبلاتّ بما  يدركه رحمتنا

ا نّ إ اجدين السّ  منله  ليكوننّ و اهلل ربّك يعبدنّ وٕاّال من شيء  ماو الفرقانفي  يناهعلى ع
وٕانّا  مستقيم صراطهذا  ربّكمو ي اهلل ربّ ّال ا إ تعبدوال  نأ أجمعينكلّهم  سلالرّ  رسلناأقد 
 نهميماإ من أكبر  مراألنا فيهم ما نزّ  لعالمينفيها  لنانزّ بما كنّا وٕانّا  لنا الكتب كلّهانزّ قد 
ذلك  نزلنا الكتب لمحتجبونأو سلالرّ  رسلناأقد عّما  اسالنّ  كثرأ لكنّ وآياته وربّهم  باهلل
 بما هم فيه من الخيرات لمكنون فيه لمؤمنونما  ن يظهر كّل على قدرأ بدّ  ال القٰيمة يوم
 األرضو ٰمواتالسّ  في ما ا نعلمنّ إفذلك لمكنون فال تحزن ب فيهم من دونبما  دونهمو
كتاب  عن بصره ليستقبلنّ اء طغال ن يكشفأ هار ليدعونّ النّ وباللّيل  انايّ إ كّل و ينهمابما و
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من  نزل فيه لم يكنما  ه حينئذ لما لم يحط بعلملكنّ و عمره طول ييمشكان  لوو ربّه
 تمنعت عنه فقد تمّ  نإ و الواصلين خيرهو  ربّكفإّن اهلل  ٕاليه وصلت نإ رين المتذكّ 
ن أ يلم يرض فؤاد لعمر من يظهره اهللو ال لطيفنّه فّض إ آياته اهلل يريه و ربّك عليهحّجة 
 نساناإ لم يكن عند اهلل  كيفو ضوانالرّ  ذلكدون في و ابممن شيء  علم اهللفي  يكن

ال  نّهإ فؤادك به  يثبتكلّما  لتذكرنّ و القيّوم ل على اهلل ربّك المهيمنالكتاب فتوكّ في أّم 
من  هم من قبلاألولى بحبّ نقطة  الّذينهم يحبّون ولتذكرنّ المحبوب  المهيمنٕاّال هو  ٕالٓه

اء دالرّ  ذكرت منٕانّما و صراط حّق يقينٕالى  كلّ  ليهدينّ اء لو شفإّن اهلل  انثىو كّل ذكر
األمر  لكنّ و الكتابفي أّم  لكان خير اسم ذكر اسم ربّك المهيمن القيّومٕالى  لو وصلت

فيه  ن يصرفنّ أاء دالرّ  اءذنا لمن عنده بهأا قد نّ إ يريد ما  تيثبّ واء يشما  ر اهللبيد اهلل يقدّ 
معناه لو  قد سئلت عنالّذي  قد سئلت عن اسمما  نّ إ و بديعبأمر  من بعد مرنّ أن حتّى
على  من يدلّ ٕالى  ذا يرى فيه من خيرإ  ذكر اسم ربّك الواحد الوحيد ليبلغنّ ٕالى  يبلغنّ 

 فيربّك أدّالء  ءهؤالقل  باعالرّ  أسماء قد ذكرت عنٕانّما و العظيمخّالق ذكر اسم ربّك 
 األّول هو قل لشاهدين عليهمكنّا وٕانّا  كتابكفي  ا قد ذكرناهم من قبلنّ إ الكتاب 

العلم أرض  صبرت على نإ و العظيم يالعلٕاّال هو  ال ٕالٓه نّهإ الباطن و اهرالّظ و خراآلو
 رضك فلتحفظنّ أى لإ  سرت نإ و ال حكيمنّه فعّ إ فؤادك به  يسكنما  لكاهلل  ليظهرنّ 
فضل اهلل على فإّن ذلك  سبيل اهللفي أحد  ال يحزن نأنسبتك  يولأالّذينهم و نفسك

من المحضرين  من ذكرت به يديّ  كنت بين نإ من هنالك األّول  واحد اذكرو العالمين
اهلل من بآيات  كانتو البيانة ن تسئل من عرش من قد حملت نقطأمرناك أقد ذلك 
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من عند ٕاليك  يوصلما  حينواء البواء الرّ  عدد فيقد كتبنا من قبل ما  نّ إ و المؤمنين
نّه إ  اهلل ربّكاء شٕاليك ٕاذا  سترسلنو لك ذنتأما  ذلكقبل و ربّك كن من الموصلين

من ثٰلث بلور ثّم  لطيف اهلل ربّك من اثنين بيضٕالى  رسلتأقد ٕانّما و م حكيمعّال 
 باهلل ذينهمقد خلق اهلل للّ عّما  يقن تتّ أمن قبل  امكيّ أتكن مثل ال  نأك وصينّ جميل أل

 نّ إ و اكمنّ أذا قد نّ إفاشكرون ف ين ياعبادأاهلل على عباده ٕاّال  مقل من حرّ  مؤمنونآياته و
ما لهم من نصيب من العلم قد  أولئكهذا  همتقويٰ في  العلم يولأاستدنسوا من الّذين 

 ياهلل ل يظهره اهلل لو يجمعنّ ر من لعمو ينصرون خرةاآلفي  ماو دنياهمفي  خذهم اهللأ
خلق هل  مثله األرضلم يكن فوق و من شيء ٕاّال  ستعملنّ أ ال األمر من عندهأسباب 

 ذلكفي  راط اهللص هذايصفون عّما  اهللسبحان  به قلمن آ خلق لغير منما  لكلّ  اهلل
هم  نإ ذلك عطيهم يعطهم اهلل ثواب أال ما و هم لمستطيعونأنفس ذينهم عندضوان للّ الرّ 

 قل من المحضرين كنت هنالكو فته يوماقد ضيّ  الّذي حمدأاء نسى ردأما ي نّ إ و يحبّون
 م زينة اهللمن حرّ قل  تقرئونما  يةتلك اآلأنتم  الفرقان هلفي  من تقوى اهللهذا كان  ٕان

 كنتم نإ الفرقان  فيل من قبل نزّ ما  ذلكزق الرّ  بات منيّ الّط و اس لعبادهالنّ  خرجأالّتي 
قل  بهذا عالمينكنّا  الكنّ و خرةاآل ذكر يةلك اآلتفي  لناا قد نزّ نّ ألو و كم مبصريندينفي 
بها بعد موتكم أنتم الّتي  خرهآغير هذا  فال تشكرونأ والهأخره آكّل ظهور آخر  ٕانّ 

 ا لم يظهر عندهمالمّ هذا  اإلسالمأّول  في يّ علو محّمد سمعتم حديث نإ و توعدون
في  هتقويٰ  حدّ هذا  نّ إ قل  ونلتستدلّ ثّم  تذكرونأنتم  ن كيفظهر عند الحسما  ّن حينإ و

اجين النّ  لمن القٰيمة يومكان وآياته بثّم  باهلل منقى آلاتّ  لوو قىاتّ ما  عند اهلل ربّكو دنياه
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ربّك  ت حّجتهقد تمّ ما  من بعد األرضنرى كّل األمم فوق فإذا  عليهم فال تحزن
ذلك سيظهر اهلل و من قبل وتو الكتابأين الّذ ذلكدينهم صابرين كفي  عليهم هم

في  الحّق يومئذ قد انحصرٕانّما قل  ظّهارا ظاهرا ظهيرا نّه كانإ ه الّدين على الّدين كلّ 
ٕاّال  حّجةأكبر  لم يكن عندهم دونهمما و موقنونآياته و باهلل همو دخلوا البيان الّذينهم
 يملكونال هذا  هم شيئا منولدنّا  من ذلكمقادير  لنافّص وٕانّا قد  تهمئمّ أو همنبيّ و كتابهم

 ةّن العاقبإاصبر فو ليؤمنونحّجته  نزل اهلل علىبما ثّم  اهلل ربّكٕالى  يرجعون همو ٕاّال 
 شهدهأرضك فأحمد على أيت من يذكر باسم أر نإ و الّذينهم محسنونو قواذين اتّ للّ 

لو فإّن اهلل  تمفاص ّال إ و به ين ترى فيه من جوهر يهتدإ و القيّوم المهيمن صراط اهللٕالى 
  كّل العالمين ليهدينّ اء ش
  

  األّول في األّول وله أربع مراتب
  ياألرعئ ياألرعئ بسم اهلل

عن  لن يقدر أن يمتنع رعايةذي  فوق يرعئأاهلل قل  ياألرعئ ياألرعئٕاّال هو  ال ٕالٓهاهلل 
ما  يخلق ال ما بينهماو ال في األرضو ٰمواتالسّ من أحد ال في رعايته  مليك سلطان

 فيمن و ٰمواتالسّ  في منله  يسجدالّذي  سبحان اراعيا رعيّ  اءرعّ كان بأمره ٕانّه اء يش
 منو ٰمواتالسّ  في له من حيسبّ الّذي  الحمد هلل ساجدونما بينهما قل كّل له و األرض

 الملكوتوله الملك ٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهأشهد اهلل  قانتونما بينهما قل كّل له و األرضفي 
يحيي  اسوتالنّ و الّسلطنة الياقوت ثمّ و القّوة ثمّ  الّالهوتو القدرةثّم  الجبروتوالعّز ّم ث
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وسلطان  يجورال وعدل  يزولال وملك  يموتال  يّ ح نّه هوأوويحيي  يميتثّم  يميتو
ال ما و األرض في الو ٰمواتالسّ  ال في من شيء يفوت عن قبضتهال وفرد  ال يحول

 ٰمواتالسّ  في ماله الّذي  تباركو قديرا شيءعلى كّل كان أمره ٕانّه باء يشما  يخلقبينهما 
 ٰمواتالسّ  ملكله الّذي  تعالىو العزيز المحبوبٕاّال هو  ال ٕالٓه بينهماما و األرضو
 األرضو ٰمواتالسّ  في راعيكم نّ إ قل القيّوم  المهيمنٕاّال هو  ٕالٓهال ما بينهما و األرضو
يوم أنتم  بما علمأاهلل و يفصل بينكماء ن يشإ وأمر  على يجمعكماء ن يشإ ما بينهما و

 ال يختلف واحدأمر  علىفي البيان  كّل من ا لنجعلنّ نّ إ قل  دين اهلل ترتفعون في القٰيمة
ء خلقنا هؤالما  على درجات للننزّ اء ّن نشإ و رينلقادعلى كّل شيء كنّا وٕانّا  فيهأحد 
ن إ ء هؤالوء اهلل يدركون بل هؤالر أم درجات في هؤالءو اهلل يدركونأمر  درجاتفي 

 ٕالٓهال  نّهأعلى  شهدأف الباءواء الرّ  عدد ن ياألينجون  القٰيمة بمن يظهره اهلل يوم يؤمنون
 من فؤادك بعثنّ لو شئت ألو حييتكأو متتكأو زقتكور قد خلقتكالقيّوم  نا المهيمنإٔاّال 

بأمر  كلّ قل  ذلكخير عن  ربّك مرأاستدركت من ما  لكنو قلوب العارفينبه  ما يستكبر
ذا إف هوناهلل يتوجّ بأمر  كلّ فيها ثّم اء األسم لّجةٕالى  ليبلغ العبد كّل ذلكٕاذ  اهلل قائمون

ٕانّما قل  العظيم يّ العل وجه ربّكٕاّال  فيّ  ترىبما  مقعد عّز رفيعٕالى  لناكقد وّص 
مقادير دينهم  الحّق اء من شهدثّم  ضوانالرّ  في يون عند اهلل ليدخلنّ المؤمنون يترقّ 

ينطقون  لّجة العزّ في  لكهنا ىبواب الهدأالفيض عن  خذنّ أيون ليهم يترقّ و يسئلون
هم من مقاعد و خذونأاهلل ياء شهد هم منواء األسم بحرفي  للّذينهم يسلكون ىطوب

قل ٕاّن  يشهدونال  غير اهلل همواء األسم بحرفي  ن يدخلونيون ألهم يترقّ و خذونأاألمر ي



   ٢٩شماره ه مجموعه صد جلدى، بر اساس نسخ  -حضرت نقطه اولى  من آثار  -   )٢( اسماءكتاب 

٢٢٩  

ال  مسالشّ  المرايا غيرفي أنتم  ذلكاهلل كٕاّال  فيها يرىال  كمثل المراياء ااألسم مثل
 حّد الخلق كّل يشهدونهذا في ٕاذ  بلغ اهلل ربّك خير من حدود الخلقٕانّما و تبصرون

اهلل  ةقدرأكبر  هذا هونيتوجّ ٕاليه  ربّكاء سمأكّل بو اهللٕاّال  يرىال  البحرذلك في  لكنو
 العزيز المحبوبٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهأ ليشهدن علىما بينهما و ضاألرو ٰمواتالسّ  في لمن
كّل أن يا  يذكرهم اهلل فالنبما  ال لهم من ذكرما و قد شهد اهللبما  كّل قد شهدوافإذا 
ار النّ  في هؤالءوأنتم  كمنّ إصناما فأتعبدون من دون اهلل ال و تدعون اهلل ربّكمأنتم  شيء

ار النّ  في ار كلتيهماالنّ  ةئمّ أو مامهم فويل لهؤالءإس بناأيوم تدعوا كّل هذا  تدخلون
ا جائهم موسى لمّ أيّام  في الّذينهم كانوافي  فلتنظرنّ  مقامهم ن تعرفنّ أ نّ داخلون لو تحبّ 

مبلغ ء الهؤذلك فوق و لفانأقد قضى ما  بعدو كونمتحرّ  شيءيها بتلقّ  في همفإذا  يةآب
ٕاّن  وربّك هم بالحّق ذاكرون النّ أ م يحسبونهأنفس عندوء دنى من بعد هؤاليمانهم ألإ 

 همنّ أقد شهد اهلل عليهم بفإذا  العظيم يّ العلباهلل آمنوا  ما همو يقد سمعوا ذكرالّذينهم 
فإذا آياته ينزل من يقدر أن  لن ّن غير اهللإ دينهم مؤمنون في  همٕاذ  قد خرجوا عن دينهم

 ل اهللنزّ ما و على دينهمفإذا  مونم يتعلّ هبما  ملم يتعلّ  يّ عجمأنات من عند يات بيّ آ وأر
ال  يقولون لنو القيّوم من عند اهلل المهيمنهذا  يقولون نإٔاّال و ال سبيل لهم الفرقانفي 

 ةسورفي  األعلىآية  أنتم قل الفرقان من قبلفي  قولهمو جحدهم اهللهذا  يكفينا
 اهللأظهر  نإ و هم محسنوننّ أهم يحسبون و هو اهللٕانّه  نظر كيف قلتهأالعنكبوت لتقرؤن 

 رونيتذكّ ال  همو ذلكمن أكبر  اهلل لقد نزّ قل  مؤمنونكلّهم  ذاإف مثل عصى موسىآية 
عيسى آيات  كلّ و موسىآيات  عظم من تسعأالفرقان آيات  لو لم يكنقل  يعلمونال و
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ال و لونتتعقّ ال قان فما لكم كيف الفرفي  ثبت دين الحّق أو كيف قد نسخ اهلل دينها
فأتوا هذا  ريب منفي أنتم  ٕانو منها كّل العالمونة يعجز عن واحدآية  ذّكرون تلكتت
الفرقان  في قد قضى اهللبما  نّ إ و لن تقدرواو عين لن تستطيعوان كنتم مدّ إ  ةية واحدآب

 ةوجوهكم ضربت سمفي  ن ترجعونإ و ن ترجعونأتستطيعون ال و قد خرجتم عن دينكم
 ن تؤمنونأب فؤادييرضى ال  ربّكو الو تشهدون اإلسالم جديدفي أنتم  ما ار بمثلالنّ 
 يكون منو ضوانالرّ  فين يدخل أينبغي  الآياته و باهلل شركأمن ٕاذ  يياتآبال و يب

كم نّ إوتو الكتاب من قبلكم فأالّذين  قد صبر ناركم بمثل مافي  اصبروا لاجعين قالرّ 
فاستكتب  البياناء من شهدحدا أ جعلناكوٕانّا قد  تنصرونال و النّار تدخلنّ و ستموتنّ 

 للمهتدين القٰيمة لى يومإ  عّز من اهللفإّن هذا  شيءمن مناهج كّل  شيءعدد كّل 
الّذين  مثللك  ذن اهللأال ما  كلأتال و لى من يظهره اهللإ  ضتفوّ  القٰيمة يوملكنّك و
قل ٕاّن  رونيتذكّ ال و يعلمونال و لكهاماذن إ بغير  ةالحكمو من العلم أوتواما  كلونأي

 قربو األّول فانظر بعدمحّمد فإذا أيّام  في يمانظهروا اإلأقد الّذين  مندنى أمثلهم 
يعبدون  يفتضح كّل المفترين الّذينذلك كاألّول  عن بعد بعدألء قرب هؤال نّ إف هؤالء

 تستطيعون بالحّق تنطقونأنتم  ٕان قل يعلمونال  هم عليه ليحكمون من حيثو اهلل ربّك
كانوا الّذين  ينفعهذا  ن ينفعكمإ مثلكم  األرضعلى ما  كلّ  بغير حّق ّال إ و تحكمونو

خير الّدنيا  ذلّ  نّ إف كمأنفس سوف تدخلون فلترحمنّ أنتم و ارالنّ  هم دخلواو من قبلكم
 ن يرفعأربّك اء رضفي كان  االمؤمنون لمّ  نّماإ و تتذّكرونما  قليالأنتم  ٕان خرةاآل عن نار

قد ٕانّما و هم يعلمون نإ ربّك اء دون رضفي  لّ ذا الذّ إ  بداأ لّ له من ذ ينزل لم يكنأو 
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 شئت منهاما  هبناك خذوو هذا كتاب مرسلينٕانّا كنّا  عشرين ذهبو ذكرت عن خمس
 قل يذنإ بغير  كلواأو يخذوا حقّ أكم  اإلسالمفي  فاضلين فانظركنّا  نّاإ و شئتما  اعفو

حينئذ كّل من ٕالى  اهلل يبنغيّ ما أّول  طمير منق ّن عليهم قدرحلّ أال و ارالنّ  كلواأقد كلّهم 
عمالهم أواهلل  يريهمذلك من حّق اهلل تأخذون كبإذن أنتم  قل هحلّ ألم ي خذ من حقّ أ

 أرض فيأحد  خذأقد و ن يأخذونأال و ونن يردّ أيستطيعون ال  همأنفس حسرات على
ات ذرّ اء الم فوقليأخذّن من  ظاهرينذلك على كنّا  لوو يمن مال بنى مسجداو ادالّص 
قل ٕاّن  فونبغير الحّق تتصرّ و خذونأتاهلل  كيف من حّق أنتم  هذا ذن لكمأمن قل  ةطين
مثقال هذا اء بهكان  لوو لم يكن عنده بيت حرّ ٕالى  ييمش ما كاظم على قدر ىشيعت
يذكر فيه  الّذياخربوا بيت و ينالّط  تروا بين يعمّ أ ورادأخذوا وأهم قد و فوقهاأو  ةفّض 

 ماوكلّهم  مقاعد عندك لتستدركنّ  كبرهمألت حال صال قد فّص اآلو ربّك بالغدوّ اسم 
 يدعونال  هم غير اهللو ذنناإبطوننا يحكمون بفي اء لنا شهد الخلق غافلينذلك عن كنّا 
على كّل شيء  كنّا نّاإ و عليهم بالحّق  ليحكمنّ و بين عبادنا لنّ نا لنفّض أنفسظهورنا بفي و

لنا من ية قد نزّ آمنظرين بكنّا وٕانّا  العظمة بعينٕاّال اآليات  تلك ٕالى تنظرال و شاهدين
 األرض علىما  كلّ  ن يطوفنّ إ و لف عدد حول البيت يطوفونأسبعين  كّل حولفي  قبل

 يظهرٕاذا  يعلمون حتّىال أمره  في اهللعظمة  اسالنّ  لكنو أكبرهو  نّهإ اهلل بل أمر  يحمله
الّذين  نّ إ مس الخآية  لتنزّ الّذي  يومفي  نظرأ رونيتذكّ ما  هم قليالفإذا  اهللأمر أسباب 

كم من و ذلككم من عباد يستغنون ب يومئذ ترىلكنّك و يلتفتونال  قد سمعوها ربّما
 أةكّل يوم م فيقل  يعلمونال  اسالنّ  لكنو اهللأمر  عزّ هذا  ليؤتون اهللأمر  ظلّ في  عباد
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 القٰيمة يومتظهرنّه  صّل على من اللّهمّ  كسبحان من عند اهلل المهيمن القيّوم ةست مرّ و
  يوم المعادٕالى  ذكر من عند ربّكهذا  الجاللو مره بالعّزةأ ءدّال أثّم 

   
   الثّاني في الثّاني

    ئي رعئي األرعاأل بسم اهلل
ٕاّال أنت وحدك  ٕالٓهعلى أنّك أنت اهلل ال وكّل شيء  ألشهدنّك ٕالٓهيسبحانك اللّهّم يا 

ملك والملكوت ولك العّز والجبروت ولك القدرة والّالهوت ولك ال شريك لك لك ال
لعة والجمال ولك الّط  القّوة والياقوت ولك الّسلطنة والنّاسوت ولك العّزة والجالل ولك

ولك القّوة والفعال ولك  اإلجاللالوجهة والكمال ولك المثل واألمثال ولك الواقع و
ولك  اإلرتفاعولك القّوة و اإلمتناعالعّزة والّرحمة والفضال ولك الّسطوة والعدال ولك 

من ملكوت أمرك تحبّنّه  أوأحببته  ولك ما اإلقتدارالبهجة واإلبتهاج ولك الّسلطنة و
وخلقك لم تزل كنت ٕالها واحدا أحدا صمدا فردا حيّا قيّوما سلطانا مهيمنا قّدوسا دائما 

شريك فيما خلقت وال  ما اتّخذت لنفسك صاحبة وال ولدا ولم يكن لكمعتمدا  أبدا
عليه  لمظهر نفسك ومن يدخل في البيان حلّ ولّي فيما صنعت قد خلقت كّل شيء 

اللّهّم كّل ما على األرض سّكان جنّة وحدانيّتك استعدادا  كنّ على قدر ٕاذنك فلتملّ 
ثّم ليوم ظهور طلعتك واستكماال ليوم طلوع وحدانيّتك ٕانّك لم تزل تحيي وتميت 

 ال يحولوسلطان  وعدل ال تجورال تزول وملك  ك أنت حي ال تموتنّ تميت وتحيي وأ
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وات وال في األرض وال ما بينهما ال تفوت عن قبضتك من شيء ال في الّسمٰ وفرد 
  يخلق ما يشاء بأمره ٕانّه كان على كّل شيء قديرا 

  
   الثّالث في الثّالث

    ئي رعئي األرعاأل بسم اهلل
ه فوق كّل الممكنات واستقهر باقتهاره فوق كل الحمد هلل الّذي قد استعلى بعلوّ 

 فأستشهدهوات من في ملكوت األرض والّسمٰ جودات واستقدر باقتداره فوق كّل المو
وات ومن له األسماء الحسنى يسبّح له من في الّسمٰ ٕاّال هو  ٕالٓهوكّل خلقه على أنّه ال 

ا مّ وكّل خلقه بأّن اهلل ل ستشهدهثّم أالواحد الّسلطان ٕاّال هو  ٕالٓهفي األرض وما بينهما ال 
أراد أن يّعرف نفسه بخلقه قد اصطفى من ذروة الممكنات وبحبوحة الموجودات 

ثّم تجلّى لها  علية لطيفة وكينونيّة ساذجيّةرفيعة و كافوريّةوبهيّة  جوهرة منيعة ومجّرديّة
ٕاّال  ٕالٓهأنّه ال ملكوت سمائه وأرضه على  مأل بها كلّ وأآياته بنفسها فإذا قد ظهرت عنها 

ه ليس كمثله شيء وهو الواحد النّّوار فإّن ذات حروف الّسبع عبده وكلمته قد اصطفيٰ هو 
اهلل لنفسه ثّم اصطفى له أسماء حيّة أّوليّة ثّم تجلّى لها بها لمن في ملكوت سماء 

 ر اهللفي ظهور توحيده ومن علّو تقديسه فإذا قد كثّ شيء  ملئت خلق كلّ  قد وأرضه فإذا
ون في المترّقي نهاية فإذا كّل ما يترقىّ واحد األّول ودخل نقطة الواحد في بحر الّال 

 ون عدد أدّالء الحّق الكذلك كّل ما أراد أن يحصي المحصيبالغ لهم و األعداد اال
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وات واألرض ره اهلل تلك األعداد ويرفعها ٕالى أن يمأل الّسمٰ يكثّ سبيل لهم ويوما قيّوما 
  ٕاّال الواحد الّسبحان  ٕالٓهدّن كّل على أنّه ال وما بينهما ليشه

  
   الّرابع في الّرابع

    ئي رعئي األرعاأل بسم اهلل
وٕانّما البهاء من اهلل على الواحد األّول ومن  ئيرعئي األرعاألٕاّال هو  ٕالٓهالحمد هلل ال 

م شهد أّن ذلك اإلسوبعد فأيشابه ذلك الواحد حيث ال يرى فيه ٕاّال الواحد األّول 
ي كّل ما يقع مك رضاه فاألعلى والّرسم األبهى وعّز األوفى عرفان ربّك األعلى وعلّ 

ن تجعله لى ما هو عليه ليس في عّز ٕاّال وأخرة واألولى ٕاّن العلم ععليه اسم شيء في اآل
اهلل من عند أظهر  علما برضاء ربّك ومقادير أمره ونهيه فاجعل علمك باهلل أّوال ثّم بما قد

شهد بأّن مثل أيان ثانيا فإّن هذا ذروة الفضل والعدل وسمّوا القدس والفضل ونقطة الب
ذلك الخلق كمثل المرايا ومثل نقطة البيان كمثل الّشمس ال ترى في تلك المرايا ٕاّال 
شمس واحدة وٕاّن ما ترى مرايا أبيض ومرايا أصفر ومرايا أخضر ومرايا أحمر تلك من 

فال تنظر فيها ٕاّال بما قد تجلّى لها  الّظاهر فيها أمر واحد شئون اهلل في حّد المرايا ولكنّ 
 العالي هو الباقي والباقي هو األّول واألّول هوالّرائي هو بها فإّن الّراعي هو الّرائي و

خر هو الّظاهر والّظاهر هو الباطن والباطن هو الخالق والخالق هو الّرازق واآلاآلخر 
له األسماء الحسنى كلّها من ٕاّال هو  ٕالٓهالمحيي ال يت هو هو المميت والمموالّرازق 
 قل أن يا ذلك الخلق فلتعرفنّ خرها وظاهرها وباطنها كّل على اهلل ربّهم يستدلّون آأّولها و
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ث وعشرين سنة قدر أيّام الّظهور فإنّها ألعّز من كّل شيء وٕاّن مثل تلك األيّام كمثل ثلٰ 
ألمر ٕالى اهلل ال سبيل ألحد ٕالى كالم اهلل قل ال من أيّام محّمد رسول اهلل ٕاذا ارتفع ا

ال اآليات  ربّكم فإّن تلكعن آيات  تحرموا نصيبكم عن كالم ربّكم وال تنسوا حّظكم
يعلم تأويلها ٕاّال اهلل والّراسخون في العلم والنّاس ال سبيل لهم في عرفانها فكيف 

هما وما بينوات واألرض لّسمٰ يستطيعون أن يأتون بمثلها تلك قدرة اهلل لمن في ملكوت ا
ولكّن النّاس ال يعلمون وٕاّن ما قد ذكرت اسم في كتاب واهلل ذاكر من يذكره وهو خير 

  الّذاكرين 
  

   األّول في األّول وله أربع مراتب
  فلق األفلق األ بسم اهلل
عن  لن يقدر أن يمتنع فالقاألفلق األفلق قل اهلل أفلق فوق كّل ذي إ ٕاّال هو  ٕالٓهاهلل ال 

وال في األرض وال ما بينهما يخلق ما  واتمٰ السّ من أحد ال في فالقه إ  مليك سلطان
في  منو ٰمواتالسّ  في منله  يسجدالّذي  سبحان فليقا فالقا قافّال  ٕانّه يشاء بأمره
من و ٰمواتالسّ  في منله يسبّح  الّذي الحمد هللو ساجدونله  قل كلّ  بينهماما و األرض

 الملكوتو الملك لهٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهأون شهد اهلل قانتما قل كّل له ما بينهو األرض في
يحيي  اسوتالنّ و لطنةالسّ  ثمّ  الياقوتو القّوةثّم  الّالهوتو القدرةثّم  الجبروتو العزّ ثّم 
وسلطان  يجورال وعدل  يزولال وملك  يموتال حّي  هو نّهأوي يحيو يميتثّم  يميتو
ما  الو األرضفي  الو ٰمواتالسّ  ال في من شيء بضتهيفوت عن قال وفرد  يحول ال
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 ٰمواتالسّ  في ماله  الّذي تباركو على كّل شيء قديرا كانبأمره ٕانّه اء يشما  بينهما يخلق
 ٰمواتالسّ  في ماله الّذي  تعالىو المحبوب العزيزٕاّال هو  ٕالٓهال ما بينهما و األرضو
 غيرٕالٓه  منهل  شيءاهلل خالق كّل قل القيّوم  المهيمنٕاّال هو  ال ٕالٓه بينهماما و األرضو

 ٕان قل من فلق البحر لموسى بأمره قائمونكّل اهلل سبحان  قل وىالنّ و يفلق الحّب اهلل 
 ذلكأن يا  توقنونال اآليات  ل اهلل عليهبمن نزّ  أنتم اهلل فكيف تعلمون سيقولنّ أنتم 

 يايّ إ  كلّ و يمرأب شيءقد خلقت كّل األفلق األفلق ٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهأعلى  شهدافاإلسم 
 ضوانالرّ أصحاب  هم أولئك موقنون يياتآهم بو القٰيمة يوم ييعبدون بعض يعرفونن

ٕايّاي  رت لهم من قبلقد قدّ بما  همو يومئذ يال يعرفونن بعضو هم المهتدون أولئكو
اهلل سبحان  اجدين قلالسّ  منله  ال يكوننّ  وأيعرف اهلل ربّك ال من شيء  هل يعبدون

وٕانّا  قد سطرتهالّذي  كتاباهلل ّي بين يد قد نشرو ساجدونوكّل له  ربّهم كّل يعبدون اهلل
قد ٕانّما و تدعوننا ناظرينما ٕالى كنّا وٕانّا  شاهدين شيءعلى كّل كنّا وٕانّا  عالمينبه كنّا 

مر أل فلتستعدنّ قل  عّز رفيعبأمر  القٰيمة يومفي  اهللأمر  ن ينصرأ رادأقد  نذكرت عمّ 
 هذا تذكرال هذا  ن يستيقنأ قبللكنّك و رينلمذكّ ٕانّا كنّا  فإذا جل اهللأ جاءفإذا  ربّك

ذلك دين اهلل كفي أراد  ا قدملو له المؤمنين طوبى فؤادثّم  فؤادهبه  يثبتما  اذكرو
عّما  هذا خير ر بقلبكخطيما قل  سيعو النّه فّض إ من عباده اء من يش الفضل اهلل ييؤت

 عند اهلل رّب العالمين القٰيمة يوم ينفعكما  هذا تعملما ٕالى  عمركأّول  قد عملت من
 اهللأيّام  فيثّم  كمويٰ ثمو منقلبكمفي  رونتتدبّ أنتم  نإ  البصر من لمحأقرب  األمرقل ٕاّن 

على كّل شيء  كان نّهإ  فؤادهبه  ىيرضما  األولى ةالحيوٰ في  تتذّكرون فسوف يؤتيه اهلل
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قل  اهلل المهيمن المحبوب من حزبهذا  قل اهلل المهيمن القيّوم من جندهذا قل  قديرا
ي ايّ إ  األرضعلى ما  اهلل موقنون فانظر كلّ بأمر  وهم المضطرّ  يجيبونالّذين  منهذا 

ٕاذا  من يجيب المضطرّ أ الفرقان عالمونفي  من قبلأنتم  ما اهلل يقد جعلنو يدعون
 كمليجيبنّ اهلل قل ٕاّن  تعلمونأنتم  ٕان ر اهللغي ياتهآو باهللآمنوا  همالّذين  ينصرو دعاه

 قل ساجدونوكّل له  بأمرهكّل اء يش لكم ما رنّ ليقدّ و كمنّ وليرفع كمليخلصنّ و كمينصرنّ و
آيات  كبر عن تسعأ ياتتلك اآلقل ٕاّن  تنظرونأفال  عباده ييدأباء يشما  ليظهرنّ ٕاّن اهلل 
 رفع اهلل من قبل من عندأبها قد  ذإ رون تتذكّ ما  قليالأنتم  ٕان عيسىبآيات  ثمّ  موسى
اء يشما  يثبتو منهما كيف يرفعها بهاأكبر  لو لم يكن عيسىو ل على موسىنزّ ما  محّمد

 العلم جوهرفإّن هذا  ن باألمريتكوّ ما  ن يظهرأاهلل قبل أمر  لتدركنّ و قل تنظرونأفال  بها
على ما  ها كلّ ظلّ في  ية الحجّ آاهلل  لقد نزّ الّذي  تتذّكرون حينما  قليالأنتم  لو ةالحكمو

 نإ لف عدد ليطوفون أكّل حول سبعين في  الخلق على بعد لكنّ و طائفون األرض
 موقنين اهللبأمر أنتم  فإذا حول البيتفي  ن يظهر تلك األعدادأمر اهلل قبل أ استدركتم

ئه ايريك اهلل لق نإ العالمين  رّب  األرضرّب و ٰمواتالسّ  سئلت اهلل ربّك رّب ٕانّما و
من جالل هل  يعبدونٕايّاه  ماكن حدودهمأفي  حينئذ كلّ  ما ترىأ في جالله جماله
بما  األمم كلّ  جوهر األمر تنظرونٕالى أنتم  من حدود العزّ  يظهر حدّ ٕانّما و ذلك فوق

جوهر ٕالى  كيففما لكم  يّ ٕال هونيتوجّ  يب كلّ و هونيتوجّ ربّهم  اهللٕالى  همعندهم بنبيّ 
 قديرا شيءعلى كّل كان  نّهإ جالله في  جمالهاء وف يريك اهلل لقفس تنظرونال  الجالل

هلل جالل ذي  كلّ  فق األعلى لتشهدنّ أ لىإ فتك فاستعرج عندنا قد عرّ  ترى ذرّ ما  لكنو
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يعلمون  ّن الّذينإ يعلمون ال  بعض من حيثو بعض من حيث يعلمون رّب ساجدون
هم  أولئكيعلمون فال الّذين  نّ إ و هم الفائزون أولئكو ضوانالرّ أصحاب  هم أولئكف

قل  ار يدخلونالنّ  في همو يديهمأاكتسبت ما  ينفعهمال و حجابهمفي  يعبدون اهلل ربّك
 في من بأمره قائمونكّل ما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ  ا غير اهلل لفسدتٕالٓه لو كان

نّه أو ّال إ  شيءمن ما و ييعبدنما بينهما و يليعبدن األرضفي  منو يليعبدناء مالسّ 
 يرزقهمأو  الخلقذلك  يخلق يغيرٕالٓه  منهل  ليكونن من العابدينو يبذكر حنّ ليسبّ 
للعارفين  يقد جعلتك من قبل رضوانو رّب العالميناهلل سبحان  قل يحييهمأو  يميتهمو

على  عينك دليلهأل فتكعرّ ٕانّما و اكرينمن الذّ  ليكوننّ و هارالنّ و يلباللّ  يياتآفيك  ليتلونّ 
كلّهم  األرضعلى  األرضعلى عّمن  فلتسئلنّ  مملوكو يدركون من حرّ  دليل كلّ 
دونهم ما وأجمعون هم كلّ  اإلسالمفي  ك منّن الفرقان كتاب من يستجيبنّ إ  أجمعين

رسول اهلل من قبل محّمد  هذا كتاب قد نزل على ليقولونكلّهم  ٕاّال و كيجيبنّ ال  مواتأ
 الكتابذلك وا مثل قولكم صادقين من يتولّ في أنتم  قل ٕان للعالمين ناتبيّ آيات  فيه

 ريسغسنة ال في أنتم نإ رّب العالمين  األرضرّب و ٰمواتالسّ  نّه رّب أ ريبال يتلوا 
من ينزل لم يكن غير فإذا القيّوم  المهيمن ّن الفرقان قد نزل من عند اهللإ مؤمنون كلّكم 

 ٕالٓه نّه الأيشهد على ال  مفرّ  حد منألهل  من قبل موقنون فلتنظرنّ  يمانكمإبأنتم  ٕان اهلل
 لقينا القول عليهمأقد ذلك عالهم كأأو  ضعف الخلقأمن القيّوم  نا المهيمنإٔاّال 
لباقون لو  األرضنّهم على إقد عرفونا ف الّذينهمٕاّال  لمعدومين األرضجعلناهم فوق و

ٕايّاي  كلّ و ناإٔاّال  ٕالٓهال  نّهأيرون كّل على  األرضما على  عن بصائراء نكشف الغط
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عن  احفظها كعينيكو لمن لم يكن فيه عين الحّق اآليات  تتلون تلك يقصدون فال
 لمستغنينّ كنّا وٕانّا  بينهما ماو األرضو ٰمواتالسّ  فيعّما  عزّ ّن حرفا منها ألإالمحتجبين ف

 شيءمن قبل مجيبين كّل ٕانّا كنّا  الكتاب في كسير الحّق إ قد سئلت اهلل ربّك من ٕانّما و
هذا  لخقدر خردبه  حد لم يؤمن ألاهلل لم يحلّ و له عاملون كلّ و ق اهلل ربّكقد خل

 الكتابفي  رقدّ بما  عندكمما  اهلل لكم كلّ  حلّ أحيث قد في الكتاب  الحّق  كسيرإ 
رين سيريك اهلل تبّص الم كنت من نإ الكالم سّر  في مناك من قبلقد علّ و فال تشكرونأ

قل  يحصىال ما أو  ةلف مرّ ألف أ ن تعلمنّ إ و حكيمم نّه عّال إ فؤادك به  تسكنما  ربّك
ما ٕالى  ٕاّال  تقربال لكنّك و دراكها عاجزينإ عن ٕانّا كنّا و من عند اهلل ةعمالنّ  تتمّ 

من قبل من  خرج اهلل ربّكأقد بما  من فضل اهلل للعالمين فلتعلمنهذا  نّ إف ينفعك
قد سئلت اهلل ٕانّما و قديراّدارا قادرا كان ق نّهإ ار النّ  نها عنليخرجّ اء لو يشفإّن اهلل  يديك
 شيءعلى كّل ٕانّا كنّا  تقولون فيه زيبق حيوان بلىأنتم  على فرار كطنّ ن يسلّ أربّك 
القيّوم الحّي  على اهلل بالحّق ثمّ ٕاّال  وهاالمعادن فال تمسّ في  الحّق آية  طين تلكلمسلّ 

بدء األمر تنظرون في أنتم  النّقطة ٕاّال  علمه عليه ط اهللسلّ ما الحّي  تلكقل ٕاّن  تتوّكلون
 ٰمواتالسّ  تجدها مستسلما هلل رّب فإنّك الحّي  اجعلها علىوة قطالنّ آية  خذذلك ك
 ن يظهرأينبغي  ما بينالكتاب عند المتقرّ في أّم  اءفهذا و العالمين رّب  األرضرّب و

 عالمينا كنّا ٕانّ  قربأل هن هذاد خذنّ أن تإ و اهلل حافظينأمر  علىكنّا وٕانّا  ذلكفوق 
تجعل ثّم  ه على نار خفيفتجعلنّ و وربلّ  سأكفي  تجعلن الفرارٕاذا  لعمر من يظهره اهللو

تبارك اهلل قل  منيعة ةها سبكتخرجنّ ٕاذا ثّم واحدة  قطعه هاعليها تجد كلّ هذا  من دهن



   ٢٩شماره ه مجموعه صد جلدى، بر اساس نسخ  -حضرت نقطه اولى  من آثار  -   )٢( اسماءكتاب 

٢٤٠  

ي لكنّ و من صنع اهلل الواحد المنيعهذا أحد  من عندهذا  ريناأوٕانّا قد  العالمين رّب 
خوانك إ ثّم  استحفظ نفسكو ذلك اهلل فوقأمر  نّ إق قلبك بهذا فتتعلّ ال  نأك وصينّ أل

 تمنع عن كتاب ربّكو عن قبضتك ربّما تحزن من بعده خرجٕاذا  ّن األمرإالمؤمنين ف
 قد رزقك من اهللقل ٕاّن  المؤمنينثّم  لك خيرفإّن هذا  نفسكبه  ما يسترزق استكتبو

من هذا  ن يظهرإ و كّل من فضل اهلل مسترزقونو كد ليرزقنّ من بعو حينئذٕالى  عمركأّول 
كّل و من سعته كلّ  اهلل ييغنأمر  في خوانك المؤمنين فلتسرعنّ إ به  يال يستغن يديك
 الّذينهم كانواو العلم أوتواالّذينهم  عند قوىقرب للتّ أفإّن هذا  مالكين األرضعلى 

من  تكوننّ ثّم  نزل من عندهما  طن بعلمن تحيأينفعك عند اهلل ٕانّما و اهلل مؤمنينبآيات 
في  ذكرت ذكر اسمهو تاك ربّك من قبلآقد ما  ن يخرج اهلل عن الخالصإ و اكرينالذّ 

من كّل  ن تستخرجنّ أمرناك من قبل أقد و لطيفمن شيء  اهلل ربّكٕالى  رسلأفالكتاب 
 رنّ كثّ نن أدنا رأا قد نّ إاهلل رّب العالمين فٕالى  ثّم تنسب ن تستخرج منهأيمكن ما  اسم
كّل البيان من  نرى نأّن نحبّ وٕانّا  فاضلينٕانّا كنّا  لدنّا كلّها فضال مناء سمئ األمباد
 ّن لناإ و به فيتستكما ٕاليك  لنّ وّص نل انّ إ و مسرعينكنّا  نّاإربّك فأمر  في ثرك فاستسرعأ

لم ذلك  لكن من كلّ و عالمينبكّل شيء كنّا وٕانّا  بينهماما و األرضو ٰمواتالسّ  خزائن
ينبغي  ال لكونمانّهم هلل أهم يحسبون أنفس كّل عندوينبغي  من شيء اهلل يديّ  بين يكن

من تقدير اهلل هذا  عدل من عندك لم يكن له مامن شيء ٕاّال  ملك ربّكفي  ن يكوننّ أ
اسعا وفّضاال  كان نّهإ من عنده ذلك أسباب  يظهرنّ  نأاهلل  سئلنّ ألالقيّوم  المهيمن
 ينفعك الو مرتك من قبلأما  جرةالشّ  تلكاء خذك من مأما قد ذكرت من  نّ إ و عليما
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وراق أاء متأخذ  نألو تستطيع  ينفعك تنزيل من رّب العالمينما ٕاّال  فال تستقربهذا 
هلها من تلك أ مّسهاما  يتينبتها من اللّ  شاهدين األرضذلك على ٕانّا كنّا  اللتى
لكن و ذكر يذكرون أيّ على ء هؤال يندرما  للعالمين قربأو لك طراف لكان خيرااأل

 ذا تمّسهاإ  من غير ينبت شجرتها األرضفيفة لها ورقات صغره تخرج من خ شجرة
نع الّص  ذلكفي  الّذينهمو فيها ثرأمائها تأخذ  نألكن لم يكن و ر لونهافر يغيّ الّص 

الكالم ّن جوهر إ و يصنعونهذا في  همٕاّال و ثرهاأعن و عنو يصنعون قد احتجبوا عنها
قد  افاستصنعن ممّ من شيء  ن ترينّ أ ن تستحّب إ و لك ر اهللبما قد قدّ  ن تسترضأ

بما  لعتاطّ ما  دونهما و عند المؤمنينفي الكتاب  قربه ألنّ إصف فالنّ  ذكرت من ذكر
 قد سطرتٕانّما و حكيماعّالما  كان نّهإ لك  خير هيريٰ ٕاذا  ك اهلل ربّكسيطلعنّ و ردتأ قد

 يبق الفرار لن يثبت علىالزّ هذا  نّ إ و تموتال حّي  نّكإ أنت  ّال إ  ٕالٓهال  نأسبحانك 
في  شريكله  فلم يكن ربّكبأمر  ذلك ةّن حيوٰ إ القيّوم  من خلق اهلل المهيمنذلك 
ٕاّال هو  ٕالٓهال  من قبل ومن بعداألمر و الخلقله بإذنه  ٕاّال  األرضفي ولّي  الو الملك
أمر  منهذا  اهلل بلٕاّال  ترىال  كلّ في  شعركفي  ذكرت قدٕانّما و القيّوم المهيمنالحّي 

 هو خلق ربّك نّهإ و ربّكأمر  ٕاّال  يرىال  كّل تلك الكثراتفي  لكنو القيّوم اهلل المهيمن
كّل في  دينهذا لم يكن صراط المتوحّ  نّ إعر فالشّ  قد ذكر قائلما  تذكر عليه مثلال 

المرايا كّل على في  شباحأد بل تلك يتعدال  مسالشّ  لكنّ و مسالشّ  ٕاّال  ترىال  المرايا
ليذكرّن اهلل  نّ إ قل  الكبير يّ قد ذكرت من ذكر اسم ربّك الولٕانّما و ونفيها يستدلّ  قدر ما

على ء ّن هؤالإفآياته و باهللآمنوا  ذينهمطوبى للّ  من الموقنينكان و كّل من قد ذكره
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قد ما  نّ إ و يشعرون ال لكنّهمواء حيأنّهم أموات يحسبون أهم دونما و يمصراط مستق
دين اهلل في  نّهمإ يعفو اهلل عنهم  دين اهلل شبهاتهمفي  يوقنونال  رفعت عن الّذينهمأ

أنتم  ماو قد خلقكمما بينهما و األرضو الّسٰموات نّه فاطرإ  اهلل شكّ  فيأقل  مخلصون
 دخلوناهلل يريدون ياء هم رضوآياته و باهللآمنوا  ن الّذينهمأ قد ذكرتما  نّ إ و تعملون
 رواحهمأفئدتهم وأ تنّ لتثبّ و قلوبهم هار لمانعون فال تحزننّ تكتب بالنّ عّما  همو عليك

كّل  يتؤتلكنّك و يشكرونربّهم  أيّام في همجسادهم على صراط ربّك لعلّ أو همأنفسو
 هرالّظا ظاهرفي  باطن الباطنو ّن كّل قد دخلوا بدرجاتهمإعلمه ف ط بهييحما  على قدر

 اكذنّ أوٕانّا قد  عابدون كّل لهو ّن كّل هللإيدركون كّل على قدر درجاتهم ف الو يعلمونال 
 ابرينللّص  ةّن العاقبإتحزن فال  عن قبضتك لو لم يظهر اهللفي الكتاب  ذنتأاستعّما 

اء من يش صنّ ليخلّ فإّن اهلل  يخرج عن الخالصال و بما قد يظهر كتطف نار حبّ ال و
 لكن يداهو شاكرينٕانّا كنّا  خوكأقد خيط ٕانّما و تنع منيعم ممنّه عّال إ من يريد  ليخرجنو

 قد حضر بينو ا ملبسينكنّ  انّ إ لنا  خرى لكان خيراأ ةلو لم يصلح مرّ  يعن قبضتاأكبر 
هذا من فضل اهلل على المؤمنين الّذينهم فربّك  قد بلغك من قبل كتابما  اهلل يديّ 

 المؤمنين خوانكإ ثّم  نفسك تحفظنّ لتسو دين اهلل موقنونفي  همو همربّ  يدركون لقاء
   العزيز المنيعآيات  عندك منما ثّم 
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  األّول في األّول وله أربع مراتب
  األفتق األفتق بسم اهلل

  
عن ن يمتنع أ فتاق لن يقدرإ ذي  فتق فوق كلّ أاهلل قل  األفتق األفتقٕاّال هو  ال ٕالٓهاهلل 

ما  بينهما يخلقما  الو األرضفي  الو ٰمواتالسّ من أحد ال في فتاقه إ  مليك سلطان
في  منو ٰمواتالسّ  في منله  يسجد الّذي اقا فاتقا فتيقا سبحانفتّ كان بأمره ٕانّه اء يش

 منو ٰمواتالسّ  في منله يسبّح  الّذي هللالحمد و قانتون كّل لهقل ما بينهما و األرض
 الملكوتو الملكله هو  ٕاّال  ٕالٓهال  نّهأقانتون شهد اهلل قل كّل له  بينهماما و األرضفي 
يحيي  اسوتالنّ و لطنةالسّ  ثمّ  الياقوتو القّوةثّم  الّالهوتو القدرةثّم  الجبروتو العزّ ثّم 
 سلطانو يجورال وعدل  يزولال وملك  يموتال  وأنّه هو حيّ  يحييو يميتثّم  يميتو

ا ال مو األرض فيال و ٰمواتالسّ  ال في من شيء يفوت عن قبضتهال وفرد  ال يحول
 ٰمواتالسّ  ملكله الّذي  تباركو قديرا شيءعلى كّل كان بأمره ٕانّه اء يشما  يخلقبينهما 

 ٰمواتالسّ  في ماله الّذي  تعالىو العزيز المحبوبٕاّال هو  ال ٕالٓه بينهماما و األرضو
يخلق بيد اهلل و خلقما  كلّ  فتققل ٕاّن  القيّوم المهيمنٕاّال هو  ٕالٓهال ما بينهما و األرضو

 قد خلقكمالّذي  هو يرى رّب العالمينال ما و يرىما  رّب  األرضرّب و ٰمواتالسّ  رّب 
سبحان  قلمن شيء  ذلك ن يفعل بكمأغير اهلل ٕالٓه  منهل  يحييكمو يميتكمو رزقكمو

 عابدونوكّل له  ما بينهماو األرضفي  منو ٰمواتالسّ  في منله يسبّح  يصفونعّما  اهلل
 نّهإ بفضله اء من يش ييغنما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ  في ماله  الّذي الحمد هللقل و
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 كان نّهإ من عباده  ملكه من يشاءفي  ييؤتالّذي  الحمد هلل قلو سيعاو اسعاو اعاسّ و كان
هلل و يّ باهي بهاء اهلل بهّ و بينهماما و األرضو ٰمواتالسّ اء هلل بهو عالما عليماعّالما 
 ٰمواتالسّ  هلل جمالو ل جالل جليلاهلل جّال و ابينهمما و األرضو ٰمواتالسّ  جالل

 بينهماما و األرضو ٰمواتالسّ  هلل عظمةو اهلل جّمال جامل جميلو بينهما ماو األرضو
هلل و ناور نوير اراهلل نوّ و ما بينهماو األرضو ٰمواتالسّ  هلل نورو ام عاظم عظيماهلل عّظ و

 ٰمواتالسّ  كلمات هللو احم رحيمام راهلل رحّ و ما بينهماو األرضو ٰمواتالسّ  رحمة
 ما بينهماو األرضوت وامٰ السّ أسماء  هللو اهلل حّكام حاكم حكيمو ما بينهماو األرضو
 هلل قولو اهلل قّدار قادر قديرو ما بينهماو األرضو ٰمواتالسّ  هلل علمو اهلل عّزاز عازز عزيزو

ما و األرضو الّسٰموات  حّب هللو يّ راضي رضاء اهلل رّض و ما بينهماو األرضو ٰمواتالسّ 
 طاهلل سّال و ما بينهماو األرضو ٰمواتالسّ  ةهلل سلطنو اب حابب حبيباهلل حبّ و بينهما

 هلل علوّ و ك مالك مليكاهلل مّال و بينهماما و األرضو ٰمواتالسّ  هلل ملكو سالط سليط
اهلل و بينهماما و رضاألو ٰمواتالسّ  هلل منّ و يّ عل يعالء اهلل عّال و بينهماما و ٰمواتالسّ 
 فلتتلونّ  يّ غني غاناء غنّ  اهللو ما بينهماو األرضو ٰمواتالسّ اء هلل غنو ان مانن منينمنّ 

لقد نشر و ريحان من كتاب عّز بديعو روح كّل يوم علىفي  الواحد ةعدّ اآليات  تلك
ٕالى  كقد هدابما  مستمعين فلتحمدّن اهللكنّا وٕانّا  من عندك قد سطرما  اهلل يديّ  بين
درجات أعلى  نّ إ و عظيماعليك  من قبل ومن بعدكان  ّن فضل اهللإ و حّق يقين راطص

 ةالحيوٰ في  كسوف يبلغنّ و اكرينالشّ  كن منو غك اهللقد بلّ و ربّكاء األولى رض ةحيوٰ 
اهلل  قد خلقالقيّوم  المهيمنهو  نّهإ درجات األبهى فضال من عنده  لىإ خرى األ
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ضوان الرّ  في من بعد موتهم اتهميّ ذرّ و نسائهمو من رجالهمته آياو باهللآمنوا  ذينهمللّ 
 ربّكبإذن  ق بهارواحهم يتعلّ أينقطع ما  حين ربّكبإذن  بدانا من ياقوت حمر حيوانأ
اء من يش على يزيد اهللو همأنفس اشتهتما فيها  عند اهلل يرزقون لهم درجاتهمفي  همو

 لؤلؤ مكنون لهم هنّ نّ أات كحوريّ  لهم فيهاوم القيّ  المهيمنٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهإ  من عباده
يحضرون  اهللبإذن  بين يديهم ةبطيّ  آالء فيها عّز مخزون لهم هم ياقوتنّ أولدان كفيها 
هم  ةمقاعد مرفوعفيها  لينظرون لهم ليهإ هم ما  ئه حينالوان حرير يبرق ضيأفيها  لهم

ما اهلل  شبه يخلقال و عدلله  نلم يكعّما  هم يحبّونما  من كلّ فيها  لهم عليها يستوون
الّذينهم من بعد و منكمآمنوا  ذينللّ  اهلل عدّ أقد ما  ذلكعزيز محبوب هو بأمره ٕانّه اء يش
 المهيمنٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهأشهد على اث فحرف ثلٰ  عدد الفتيق بازديادأن يا  ؤمنوني

يومئذ  نّ إ و أمره قائمونبكّل و له ملكو خلق اهلل شيءعليه اسم  يذكرما  ّن كلّ إ و القيّوم
 اهللبأمر  همو في البيان الّذينهم دخلوامن شيء ٕاّال  عليهم لم يحلّ  األرضما على  كلّ 

 كّل يومئذو خذواأ هذن اهلل من حقّ إ كّل بغير و من قبل شيءكّل آيات  لنانزّ وٕانّا قد  موقنون
يشهد ما  اهلل لكنّ و هم هلل يعملونأنفس ّن كّل عندإ و يرونال و يرجعونال ربّهم  اهللٕالى 

ما  هذإاذ  عن كّل شيء لك خيرذلك قك اهلل فّ و قدٕانّما و يعملون هم لدون اهللنّ أعليهم ب
عليه  يحلّ ال  من لىإ مامهم إ حّق  اعطوأكم و كنت من المستعينين نإ اهلل ٕالى  يرجع
خذوا أقد  الّذين نإ و أوتواقد الّذين  نّ إ قطمير  حللنا عليهم قدرأما وٕانّا  خذواأكم و نفسه

قد بما  ربّك اهلل لتحمدنّ و يتوبونثّم  اهللٕالى  هم يرجعونو ٕاّال  همربّ  كلتيهما قد عصوا
في الكتاب  ر من قبلقدّ ما  لى اهللإ  ى لتبلغنّ دمك سبيل الهعلّ واء يشما  تاك من ملكهآ
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ص خلّ ما  لكنو األرضعلى ما  كلّ  رنّ قين فلتتفكّ تّ وعلى الم من فضل اهلل عليكهذا 
لكنّك و م قديرعّال  نّهإ اء يشما  ص اهلليخلّ ذلك يديك كأقد خرج من الّذي  هذا اهلل

 في اآلخرة ما ّن هللإ و يفنىال  خزائن ربّك نّ إف تكمحبّ  يولأو على نفسك لتوسعنّ 
سبيال من  ليهإ استطاع ٕاذا  ن العبد لنفسهن يمكّ أينبغي  ضوانالرّ  ذلك في نّ إ و األولىو

ربّهم  ءالآمون بليتنعّ  من فضل اهلل على المؤمنينذلك ي ف عدلله  مالم يكن شيءكّل 
 يل على اهلل العلتوكّ و يحزنكما  ال تقرب كلكنّ و اهلل شاكرينأيّام  في هم كانواو

من  ّن ذلكإاع لطيف فاسمه على اسم منّ  يدلّ ٕاليك مّمن  لناما نزّ  معنى لتسئلنّ و العظيم
عليهم مقادير  ليتلونّ و همربّ  الءآرهم بكّ يذوربّهم بأمر  ينبئهم ةفضل اهلل على تلك الفئ

من  يعبدونالّذين  هم عنلينذرنّ و ما هم من فضل اهلل يسئلون رهم برضوانليبشّ و مبدعهم
 يجزيهم اهللال و ارالنّ  في بع كلتيهماالمتّ و بعّن المتّ إنّهم محسنون فأيحسبون و دون اهلل

هذا  يؤمنونال آياته و باهلل هم عمل الّذينهماهلل  يبطلنذلك كو يقبل عنهم من عملال و
 النّار خالدون فيهم االو منو ارالنّ  أئّمة مامهم هؤالءإب ةمّ أعلى اهلل كّل  يوم يعرض

تهم رضوان اهلل خالدون حجّ في  اهميّ إ هم و الحّق من عند اهللاء بعوا شهدا اتّ لمّ ء هؤالو
 ه اهلليجزيٰ  ذلكهم بالحّق ينطقون كوربّهم  د كملت من عندق األرضعلى من على 

 من قبل بذكر منعليك  القد مننّ و دين اهلل مخلصونفي  هموآياته و باهللآمنوا  الّذينهم
ا كنّ  انّ إ و ما بينهماو األرضو ٰمواتالسّ  في ما لم يعدل ذكر ربّك كلّ  ذاكرينٕانّا كنّا  لدنّا

 عالمين فسوفبه  كنّا نّاإ  من عند ربّكفي الكتاب  شهدتما  بالحّق ذاكرين كلّ 
وٕانّا قد  قديراعّالما  كان نّهإ حسنا من عنده اء جز األولىو اآلخرة ةالحيوٰ في  يجزيك اهلل
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لى ي إ كيف تهدذلك مرناك بألوال و عليه لحافظينكنّا وٕانّا  الحكم لنا من قبل ذلكنزّ 
كان  ما لى اهلل جوهرإ  رجع لكن ماو العظيم يكّل من عند اهلل العلقل  من سبيلذلك 
كّل و األمرذلك من الّذين  استنفعما  يحصىال  ربّماو خذونأاهلل يبإذن أو  ليؤتون الكلّ 

ربّما لم يعدل  بيلالسّ  ذلكفي  لناهاقد نزّ آية  من يّ ٕال رجعما  لكنو لمؤمنون عند اهلل
ما  بيلالسّ  ذلكلكن من دون و اهدينالشّ  خيرهو  نّهإ اهلل بالحّق  يشهدنّ ذلك لف كأمن 
 لكنو على كّل شيء قديرا كان نّهإ حّجته  ٕالى تاب سيرجع اهللالك في ر اهلل من عندهقدّ 

كك قد ملّ عليك  من فضل اهللذلك  توناءيثّم  تواآو خذونأيو خذواأقد ما  جوهرهذا 
عند ة ينفعك يوم القيامما  هذا سبيالٕاليه  رتتبّص بما  لك ذنأقد  ثمّ اء يشما  من عنده

ما و األرضو الّسٰموات فيما  ن عندنابسين لم يعدل ذكر مال كتكملّ مّما  انّ إ ربّك 
األلف خواتيم ذلك ملكت من ما و ساجدون كّل لهو كّل خلق عند ربّكٕاذ  بينهما
ما  هذا فونذن متصرّ أب مؤمنونآياته و باهلل الّذينهمذلك دون ما و قد لبست ماو ةمعدود
 نّ أن اشهد لكو عظيمااء اهلل غنأمر  بعتاتّ ما اء جزاهلل  سيغنيكو اهلل ربّكٕالى  رجع
 همأنفس عندهم مثلما وى يحصال اء غنيأ األرضترى فوق أحد ٕاذ  لم يكن عزّ اء الغن
به  مرتأقك اهلل ربّك لما فّ و ماو كهديٰ  في ّن عّزكإ و كّل بغير حّق مالكونو يحصىال 

 من امن لدنّ أردت  قدٕانّما و عند اهلل فوزا عظيماكان  هذا نّ إ و الكتابفي  من قبل
 نإ ينبغي  من العالمين حدأاء ربّك لم يكن كعطاء عطٕاذ  لكينبغي  ما ح مكن عندناأ

 في شيءناتا لم يعدل لها ياتا بيّ آ تيناكآقد ما و العالمينفي  من مثلله  لم يكن
لم يكن لها من  ةموهبهذا ٕاذ  قينربّك للمتّ اء عط هذاما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ 
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هذا  دون لكنو كّل عنها عاجزونو بينهما ال ماو ال في األرضو الّسٰموات فيال  مثل
هو  نّهإ من فضله ذلك لى نفسه إ اهلل  ن ينسبهمإ و اهللبأمر  يظهر من عند الّذينهم قد خلقوا

 ردناأ نإ و المؤمنون نّ يضرّ أو  يحزنكما  يحضر هنالكال  أننهينا  لقدو القيّوم المهيمن
اء رض ةمن البشارأردت  قد نّماإ و لمينعإانّا كنّا  به كمرنّ ألنثّم  في الكتاب مرا لنذكرنّ أ

ما  ضوانالرّ  لك في ر اهلللقد قدّ و فاضلينكنّا  نّاى إ ولاألو اآلخرة ةالحيوٰ في  كعناهلل 
في  هموآياته و باهللآمنوا  على الّذينهمو عليك من فضل اهللذلك ّن إ و عينيك به تقرّ 

الحمد  قلو ناظرينٕانّا كنّا  ةالجنّ أثمار  من ربّكحّجة ٕالى  هديتٕانّما و قوندين اهلل متّ 
اء من يش كّل من عند اهلل يرزققل  شاكرونله  ا كلّ نّ إ من عنده اء يش يرزق منالّذي  هلل

نّه إ ربّك بإذن  ارمع تلك األثم رسلتأقد ما  سيوصلو بأمره قائمونكّل و من عنده
ى رّب يرال ما و يرىما  رّب  األرض رّب و ٰمواتالسّ  رّب  ه الحمداظ حفيظ فللّ حفّ 

  العالمين
  

  الثّاني في الثّاني
   األفتق األفتق بسم اهلل
 وحدك نتإٔاّال  ٕالٓهال  اهللأنت على أنّك وكّل شيء  ألشهدنّك ٕالٓهييا  اللّهمّ  سبحانك

 لكو الّالهوتو القدرة لكو الجبروتو العّزةولك  الملكوتو الملك لكشريك لك  ال
لك و الجمالو لعةالّط  لكو الجاللو العّزة كلو اسوتالنّ و لطنةالسّ  لكو الياقوتو القّوة

 األمثالو المثللك و العدالو طوةالسّ  لكو الفضالو حمةالرّ  لكو الكمالو الوجهة
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 العّزة لكو اإلستجاللو المهابةلك و اإلستقاللو العظمةلك و اإلجاللو المواقعلك و
ما لك و اإلقتدارو لطنةالسّ  لكو اإلبتهاجو البهجة لكو اإلرتفاعو القّوة لكو اإلمتناعو
تحصيها من أن  كثرأ نعمائك ٕالٓهييا لك  خلقك كلّ و أمرك من ملكوتتحبّنّه  وأ حببتهأ

 سمائك اكرون فلك الحمد حمدا يمألالشّ  يبلغ بحمدهان أن م جلّ أئك الآو العادون
 كقربو كحبّ و كدّ و ةذروٕالى  شيءيوصل كّل و بينهما من فضلك وجودك ماو رضكأو
سلطانا مهيمنا قّدوسا دائما  قيّومافردا حيّا  مداص حداأواحدا  ٕالٓها نترضاك لم تزل كو

لم تزل كنت كائنا  ولداال و اتّخذت لنفسك صاحبةما  مرتفعاممتنعا  متعاليا معتمداأبدا 
عن  نيّاغو شيءكينونا مع كّل و شيءنا فوق كّل مكوّ و شيءكيانا بعد كّل و شيءقبل كّل 
 تزولال وملك  ال تموت حيّ  نتأنّك أو ييتحو يتتمثّم  تميتو يتحي كّل شيء

 ٰمواتالسّ  ال في من شيء ال يفوت عن قبضتكوفرد  تحولال وسلطان  تجورال وعدل 
  على كّل شيء قديرإانّك كنت بأمرك  اءيشما  بينهما يخلق ماال و ال في األرضو
  

  الثّالث في الثّالث
  األفتق األفتق بسم اهلل

رتفاعه فوق كّل با استرفعو فوق كّل الممكناتبعلّوه  لىقد استعالّذي  الحمد هلل
 الّذّرات استقدر باقتداره فوق كلّ و استمنع بامتناعه فوق كّل الكائناتو الموجودات

 نّهأكّل خلقه على و فأستشهدهالّصفات واء األسم ملكوتفي  من ئه فوقااستغنى بغنو
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من تجلّى عند األّول  لقه على واحدكّل خو ستشهدهأثّم  لطانالسّ  الواحدٕاّال هو  ال ٕالٓه
  بحانالسّ  الواحدٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهأعلى  رضهوأئه ااهلل سم مألأقد به مبدء األعلى 

  
  الّرابع في الّرابع

  األفتق األفتق بسم اهلل
من و األّول على الواحد من اهللاء البهٕانّما و األفتق األفتقٕاّال هو  ٕالٓهالحمد هلل الّذي ال 

اء األسم ّن مثل كلّ أشهد أبعد فو األّول الواحد ّال إ يرى فيه ال  الواحد حيث ذلكيشابه 
 للمرايا بالمرايا لها بها بنفسها يمس المتجلّ الشّ  كمثلفيها  اهرالّظ  ّن مثلإ و كمثل المرايا

 في يها كلّ لّ جم نّ إف دونهاواء األسمأعلى كان اء اهلل سوٕاّال  يرىال اء األسم كلّ في  ذاإف
ّن كّل المطالع إفاء األسم ربّك بكلّ  فادع اهلل ةاألرفعيّ  سموّ و ةعلّو األعظميّ على حّده 
 يّ علال و اإلستقاللب يّ غن الفإذا  ّهارالّظ  عند اهلل الواحد مظاهر األنوار منو شراقاإل
 الحسنىاء األسمٕايّاه له ٕاّال  فاتق بالحّق ال و اهللٕاّال  راتق بالحّق ال   اهللّال إ  ستجمالباإل
   المهيمن القيّومٕاّال هو  ٕالٓهال ما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ  في منله  حيسبّ 

  
  األّول في األّول وله أربع مراتب

  األسبق األسبق بسم اهلل
من أحد سباقه إ سلطان  عن مليك لن يقدر أن يمتنع سباقإ ذي  سبق فوق كلّ أقل اهلل 
اقا سابقا سبّ كان بأمره ٕانّه اء يشما  يخلق بين هماما  الو ال في األرضو ٰمواتالسّ ال في 
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كّل قل ما بينهما و األرضفي  منو ٰمواتالسّ  في منله  يسجد الّذيسبحان  سبيقا
قل  بينهما ماو األرضفي  منو ٰمواتالسّ  في منله يسبّح  الّذي الحمد هللو ساجدون
ثّم  جبروتالو العزّ ثّم  الملكوتو الملكله ٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهأقانتون شهد اهلل كّل له 
 يميتثّم  يميتويحيي  اسوتالنّ و لطنةالسّ  ثمّ  الياقوتو القّوةثّم  الّالهوتو القدرة

ال وفرد  يحولال  سلطانو يجورال وعدل  يزولال وملك  يموتال  وأنّه هو حيّ  يحييو
اء يشما  يخلقال ما بينهما و ال في األرضو ٰمواتالسّ  في المن شيء  يفوت عن قبضته

ما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ  في ماله الّذي  تباركو على كّل شيء قديرا نكابأمره ٕانّه 
 ٕالٓه الما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ  ملكله الّذي  تعالىو المحبوب العزيزٕاّال هو  ٕالٓهال 

كن بأمره  بينهماما و األرضو ٰمواتالسّ  خلقالّذي  سبحانالقيّوم  المهيمنٕاّال هو 
هو و اهر فوق عبادهالّظ  هو قل المحبوب العزيزهو و خلقه القاهر فوقهو  قل فيكون

 الخلقله  لكم اهلل ربّكمكن فيكون ذٰ بأمره  اءيشما  يبدع الّذيهو القيّوم  المهيمن
تشهد و كسبتما  القائم على كّل نفس تعلمهو  قل العزيز المحبوبٕاّال هو  ال ٕالٓه األمرو

ما بينهما و األرضو الّسٰموات من خلقل ق م الغيوبنّه لهو الحّق عّال إ و تكسب على ما
قل  توقنونال اآليات  ل اهلل عليهبمن ينزّ أنتم  فكيف تعلمون سيقولّن اهلل قلأنتم  ٕان

 نعمّ أنتم  هلل فكيف تعلمون سيقولنّ أنتم  ٕانما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ  في ما لمن
العزيز هو و هارالنّ و يلباللّ  سكنما له و اهلل يحتجبونأيّام  في عليكمحّجة  قد جعله اهلل
 هلل جاللو يّ به يباهاء اهلل بهّ و ما بينهماو األرضو ٰمواتالسّ اء هلل بهو المحبوب

ما و األرضو الّسٰموات هلل جمالو ل جالل جليلاهلل جّال و ما بينهماو األرضو ٰمواتالسّ 
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ام اهلل عّظ و اما بينهمو األرضو ٰمواتالسّ  عظمه هللو ال جامل جميلاهلل جمّ و بينهما
رحمة  هللو نوير ار ناوراهلل نوّ و ما بينهماو األرضو ٰمواتالسّ  هلل نورو عاظم عظيم

ما و األرضو ٰمواتالسّ  كلمات هللو ام راحم رحيماهلل رحّ و ما بينهماو األرضو ٰمواتالسّ 
كابر  واهلل كبّار ما بينهماو األرضو ٰمواتالسّ أسماء  هللو ام حاكم حكيماهلل حكّ و بينهما
 ٰمواتالسّ  هلل علمو عّزاز عازز عزيزاهلل و بينهما ماو األرضو ٰمواتالسّ  هلل عزّ و كبير
 اهللو ما بينهماو األرضو ٰمواتالسّ  ةهلل قدرو م عالم عليماهلل عّال و ما بينهماو األرضو

هلل و يّ رضي رض اءاهلل رّض و ما بينهماو األرضو ٰمواتالسّ اء هلل رضو قّدار قادر قدير
 ٰمواتالسّ  هلل امتناعو شارف شريف افاهلل شرّ و ما بينهماو األرضو ٰمواتالسّ  فشر
 اهللو ما بينهماو األرضو ٰمواتالسّ  هلل سلطنهو اع مانع منيعمنّ  اهللو ما بينهماو األرضو

هلل و ك مالك مليكاهلل مّال و بينهماما و األرضو ٰمواتالسّ  هلل ملكو ط سالط سليطسّال 
 نّ إفاآليات  تلك اد حامد حميد فلتتلونّ اهلل حمّ و بينهماما و األرضو ٰمواتالسّ  حمد
ذلك  ّولأمن ّن إ و العظيم يالعلٕاّال هو  ٕالٓهال  به فؤادك من عند ربّك تسكنما فيها 
ٕالى  من ذكر الموتاء عالدّ في  فلتنظرنّ  كّل على اهلل ربّك يعرضون القٰيمة يومأّول  األمر
 فروعكم الواوو صولكمأاء الهقل  تبعثون القٰيمة يوم كلّ ذلك كة عشر درجأحد  البعث
باطنك في  الواوثّم  ظاهركفي اء الهة صورفي  هبناك هيكالو قدو تنشرونفيها أنتم 

 اسم األعظمهذا قل ٕاّن  خلق قديمفي  كّل ليعبدونذلك كواهلل  خلقفي  يبدؤنذلك ك
 ذينهمللّ  طوبىوربّهم  دذينهم عندهم هياكلهم من عنكّل خير يدركون طوبى للّ به  كلّ 

كّل عنه و قد وضعناه انّ إ  الميزان ةسن ةنالسّ  تلكقل ٕاّن  هياكلهم ليتلونفي  اهللآيات 
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 تلكقل  اهلل من الموقنينبآيات  كنتو قد عرفت اهلل ربّكبما  اهلل محتجبون فلتحمدنّ 
قل  دونبها تهتأنتم  ما بينهماو األرضو الّسٰموات ملكوتفي  ينزلن الحّق لمناآليات 

لو لم ٕاذ  أجمعينكلّهم  ينبيّ النّ آيات  كبر منها ألنّ إ و د من قبلمحمّ  ثبت اهلل دينأبها 
 ّن كلّ إ و تتفّكرونأفال  رسول اهللمحّمد  نزل من قبل علىما  كبر لم ينسخ اهلل بهاأ يكن

 اءعمالهم هبأو قد جعلناهم يعرفون لذاال  تعبدون اهلل ربّك من حيث األرضعلى ما 
 ا قد ذكرناهمنّ إففي البيان آياته و باهللآمنوا  الّذينهمٕاّال  شاهدينعلى كّل شيء كنّا وٕانّا 
هذا  رضوان عظيم فين يدخلهم أردنا أو صلحنا بالهمأو يديهمأ كسبتما  رنا عنهمكفّ و

 كّل لدون اهلل يعملون األولى صراط حّق ممدود ةالحيوٰ في  لكمقل  قينربّك للمتّ اء عط
لؤ على من لؤاأل فرفالرّ  في قد خلق اهلل لكم بيتا خرىاأل ةحيوٰ في و ونهلل عاملأنتم و

 ٕالٓهال  نّهإ عليكم  يزيد اهللو كمأنفس اشتهتما فيها  لتعيشون لكمفيها أنتم  حيوان رطب
 ذينهممستمعين طوبى للّ كنّا وٕانّا  كتابكّي اهلل بين يد لقد نشرو القيّوم المهيمنٕاّال هو 

هذا لهو الفضل  نّ إتلك المعرفه فٕالى  كانوا من الموقنين فمن هداكوآياته وباهلل آمنوا 
 اهلل المحسنين ييجزذلك كو من قبل قد عملتما  خير عند اهلل عن كلّ هذا  العظيم

من عليك  لم يكن نإ و عالمينبه  كنّا نّاإ  قينكنت من المتّ و مرناك من قبلأقد ما  نّ إ و
 الحّق ٕاّال أحد  ردنا منأما  انّ إحاسبين فكنّا  نّاإف خيكأك من بعد خذ من يلزمنّ ال  يحقّ 
 في صراط اهللهذا  مرنا قائمونأكّل بو لنا ّن كلّ ألو و بالحّق  ّال إ قدر قطمير  نحكمنّ ما و

فاحسب  ك من بعدن يلزمنّ إ و القيّوم المهيمنٕاّال هو  ٕالٓهال ما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ 
  حاسبينكنّا  نّاإمن عند نفسك ف
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  الثّاني في نياالثّ 
  األسبق األسبق بسم اهلل
وحدك أنت  ّال إ  ٕالٓهال  اهللأنت على أنّك وكّل شيء  ألشهدنّك ٕالٓهييا  اللّهمّ  سبحانك

 القّوة ثمّ  الّالهوتو القدرةثّم  الجبروتو العزّ ثّم  الملكوتو الملك لكشريك لك  ال
 ةالوجهثّم  الجمالو لعةالّط  ثمّ  الجاللو العّزة ثمّ  اسوتالنّ و لطنةالسّ  ثمّ  الياقوتو
 اإلجاللو المواقعثّم األمثال و المثلثّم  العدالو طوةالسّ  ثمّ  الفعالو القّوة ثمّ  الكمالو

 ثمّ  اإلبتهاجو البهجةثّم  اإلرتفاعو القّوةثّم  اإلمتناعو العّزة ثمّ  اإلستقاللو العظمةثّم 
لقك لم تزل كنت كائنا خو أمرك من ملكوتتحبّنّه  وأ حببتهأما ثّم  اإلقتدارو لطنةالسّ 

صمدا  حداأ واحدإالٓها  لم تزل كنت شيءمسترفعا فوق كّل و شيءنا لكّل مكوّ و قبل كلّ 
 الو اتّخذت لنفسك صاحبةما  معتمدا بداأسلطانا مهيمنا قّدوسا دائما  قيّومافردا حيّا 

بقدرتك كّل  قد خلقت صنعتفيما ولّي  الو فيما خلقت شريكلك  لم يكنو ولدا
رته تصويرا لم تزل كنت قاهرا فوق صوّ و شيءكّل  إرادتكرت بصوّ و قديرات قدرتهو شيء

مرتفعا فوق و فوق كّل الكائناتممتنعا و ظاهرا فوق كّل الموجوداتو الممكنات كلّ 
اء مقتدرا على كّل األشيو ٰمواتالسّ و األرضملكوت في  فوق منمتعاليّا و الّذّرات كلّ 
فإذا  كّل خلقك القٰيمة فت نفسك يومبداع قد عرّ باإليخلق و خلقما  لطا فوق كلّ تسمو

 عليه بنورك قد حكمتفإذا ٕاليك  قبلأو لت بين خلقك من عرفكفص بهذا قد
دون رضوانك و فقد حكمت عليه بنارك من احتجب عنكو رضائكو كحبّ و رضوانكو

ما و رضكأو سمائكسّكان  حيكجودك لمسبّ أبهى  ماو لعارفيك فضلكأعلى  فما
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 رنّكليكبّ و منّكليعّظ وليقّدسنّك و ليسبّحنّكو كخلقك ليعبدنّ و أمرك ن ملكوتبينهما م
شجرة  على اللّهمّ  عبادك فلتصليناء بعد فن يالباقو كّل خلقك فوق يالعالأنت و

ت استقرّ ما و عليهاو فيها ماو ارهاثمأو وراقهاأو غصانهاأو فرعهاو صلهاأتك من وحدانيّ 
 نّكإ ٕاذ  انكسكّ  سموّ و سلطانك لعلوّ ينبغي  ما كوليائأو من عبادك األرضعلى تلك 

 تزولال وملك  تموتال حّي  أنت نّكأويي تحو تميتثّم  تميتوتحيي  لم تزلأنت 
 ٰمواتالسّ  في المن شيء  يفوت عن قبضتكال وفرد  ال تحول سلطانو تجورال وعدل 

 قديرا شيءعلى كّل ٕانّك كنت بأمرك  اءيشما  يخلقال ما بينهما و ال في األرضو
 بهائكو قدسكو عالكو عليه من عّزكأنت  بما القٰيمة يومتظهرنّه  على من ينّ فلتصلّ 

 على كّل شيء قّداراو شيءفوق كّل و بكّل شيء باغّال  نتأنّك إ ٕاذ  عطائكو كرمكو
 من شيء ليس بعدكواآلخر  أنتو من شيء ليس قبلكو األّول نتأ شيءبعد كّل و
 أنت نّكإ و شيءليس دونك من و الباطنأنت و من شيء ليس فوقكو اهرالّظ  نتأو

   المهيمن القيّومالحّي 
  

  الثّالث في الثّالث
  األسبق األسبق بسم اهلل

فوق كّل  استقهر باقتهارهو فوق كّل الممكناتبعلّوه  قد استعلىالّذي  الحمد هلل
في  بارتفاعه فوق من استرفعو استظهر باظتهاره فوق كّل الكائناتو الموجودات

كّل خلقه و فأستشهده الّذّرات باقتداره فوق كلّ  استقدرو ٰمواتالسّ و األرضت ملكو
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 صتخلّ و اإلشارات رت عن شوائبشهادة قد طهّ المنّان  هو الواحد ّال إ ٕالٓه  ال نّهأعلى 
 ةززّ متع ةرمتكبّ  ةرمتعّظمة متنوّ  ةلمتجمّ  ةلمتجلّ  ةيعن دالئل الحجبات شهادة متبهّ 

متغلّبة مترّضية متحبّبة متفّخرة متقّدمة شهادة  تسلّطة متملّكةنة ممتقّدرة متظّهرة متبّط 
 نّهأربّه على  قّدر من عندبما ما بينهما و عليهاو فيهابما  األرضو باكنافها ٰمواتالسّ  يمأل

له  يّ حدوأ تقدرسم يّ متقادر صمدّي قّدار سرمد يّ بدأمقتدر  يّ زلأقادر ٕاّال هو  ٕالٓهال 
 تهابجوهريّ العليا األمثال و تهاباطنيّ و تهاهريّ وظا آخريّتهاو ّوليّتهاأالحسنى باء األسم

 كينونيّةوبهيّة  مجّرديّةو منيعة ةلنفسه جوهر اصطفىتها قد كافوريّ و تهايّ وساذج تهاديّ مجرّ و
 مثال نفسهاهويّتها في وألقى  ى لها بهاتجلّ  ثمّ  ةقديم ساذجيّةو ةلطيف كافوريّةورفيعة 
ّن إ و هوٕاّال  ٕالٓهال  نّهأعلى وأرضه  ئهات بها ملكوت سممألوآياته  قد ظهرت عنهافإذا 

ى لها بها قد تجلّ  ةليّ وّ أء دّال أ همالحّي  ّن مظاهرإ و كلمتهو بع عبدهالسّ  ذات حروف
 الواحدذلك ر من يكثّ ما بينهما و األرضو الّسٰموات تمألفإذا  نهايةال ما اء سمأب

 المهيمن هوٕاّال  ٕالٓهال  نّهألون شهد اهلل صبح األزل كّل قائ المشرق عن ورالنّ و األّول
  العزيز المحبوبٕاّال هو  ال ٕالٓه بينهماما و األرضو ٰمواتالسّ  فياء األسمله القيّوم 

  
  الّرابع في الّرابع

  األسبق األسبق بسم اهلل
 األّول من اهلل على الواحد البهاءٕانّما و األسبق األسبقٕاّال هو  ٕالٓهالحمد هلل الّذي ال 

 جلّ و عزّ ّن اهلل أ شهدأبعد فو األّول الواحدٕاّال  ال يرى فيه الواحد حيثذلك يشابه من و
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ّن مثل ظهور اهلل جّل إ و نفصالإ ال و فتراقإ ال و صالاتّ ال و بال اقتران شيءسابق كّل 
الخلق كّل من تقابل شمس ذلك كمثل  ةالمدلّ  مثل مراياءو مسالشّ  جالله كمثل

 ّن اختالف اسم منإ و عليهو فيهما  كّل على قدر يهاال مجلّ مثفيها  ينطبعفإذا  الحقيقة
الفرد و اقبّ السّ  اهلل الواحدٕاّال  فيها اهرالّظ  اها لم يكنمسمّ ة من جهٕاّال  لم يكناء األسم

ذكر ما  رضك علىأّن من إضوان فالرّ  ٕالى استبقواالّذين ٕالى  فانظر اقدّ الّص  المتعالي
اهلل  يمنّ ذلك بين كمقاعد المقرّ و ينيّ علّو العلّ في  ااثنين رفع اهلل درجاتهم يديناأبين 
 هورالّظ  مطالعو الحورة مشاهدو ضوانالرّ  في خولسباق الدّ إمن عباده باء من يش على
أمره  عليهاما  ن يكن لهماإ و همربّ  سبيلفي  لما اكتسبواو الجنان طوبى لهمفي 

مقعد ٕالى  هما قد رفعانّ إ ٕاذ  كمع ا لمجزين لنحسبنّ كنّ  انّ إمن عند ربّك ف سترا فلتحسننّ 
 لكنو وكيلوولّي  نّه خيرإ خلقهما الّذي  همامرهما ربّ أن يكفل أ يينبغ صدق عظيم

  ما حكيماعّال  نّه كانإ هما هما اهلل ربّ تيٰ آقد ٕاّال و يكفيهماما  لم يكن عندهمإاذا  ذلك
  

  األّول في األّول وله أربع مراتب
  األسمق األسمق بسم اهلل
من أحد سماقه إ  عن مليك سلطان لن يقدر أن يمتنع سماقإ ذي  فوق كلّ  سمقأقل اهلل 
اقا سامقا سمّ كان بأمره ٕانّه  ءيشاما  يخلقال ما بينهما و ال في األرضو ٰمواتالسّ ال في 
 ساجدونما بينهما قل كّل له و األرضو الّسٰموات فيمن له  يسجدالّذي  سبحان سميقا

شهد  قانتونما بينهما قل كّل له و األرضو ٰمواتالسّ  في منله  حيسبّ  الّذيالحمد هلل و
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 ثمّ  الّالهوتو القدرةثّم  الجبروتو العزّ ثّم  الملكوتوله الملك ٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهأاهلل 
ال  وأنّه هو حيّ  ويحيي ثّم يميت يميتويحيي  اسوتالنّ و لطنةالسّ  ثمّ  الياقوتو القّوة
من  يفوت عن قبضتهال وفرد  ال يحول سلطانو يجورال وعدل  يزولال وملك  يموت
على  كانبأمره ٕانّه اء يشما  بينهما يخلقما  الو األرضفي  الو ٰمواتالسّ  ال في شيء

 العزيزٕاّال هو  ٕالٓهال ما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ  ملكله  الّذي تباركو كّل شيء قديرا
 المهيمنهو  الإ  هلٓ إ  الما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ  في ماله الّذي  تعالىو المحبوب

قل  ساجدونوكّل له  شيءرازق كّل  اهللقل  قانتونوكّل له  شيءاهلل خالق كّل قل القيّوم 
 قلالقيّوم  المهيمنهو و القاهر فوق خلقههو  قل قائمون بأمره كلّ ّن إ و يميتو يحيياهلل 
ن فيكون ك مرهأباء يشما  يبدعالّذي  هو العزيز المحبوبهو و فوق خلقه اهرالّظ  هو
 القاهر فوق خلقههو  قل المحبوب العزيزٕاّال هو  ٕالٓهال  األمرو الخلقله  لكم اهلل ربّكمذٰ 
القائم على كّل نفس هو  قلالقيّوم  الفرد الممتنع المهيمن هوو اهر فوق عبادهالّظ و

 في ن تسئل منإ و م الغيوبنّه لهو الحّق عّال إ و تكسبما  يشهد علىو كسبت يعلم ما
يحييكم كّل يقولون اهلل و يميتكمو رزقكمومن خلقكم ما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ 

بل  ينفعكمال  فكيف تعبدون اهلل من حيثقل  عابدونله  كلّ  انّ إ و شيءخالق كّل 
 األرضملكوت في  من من عنده علىحّجة  اهللآيات  تلكقل  تعلمونال أنتم و كميضرّ 
 يديّ  ازع قد نشر بينالنّ  عدد ن ياأ هونبّكم تتوجّ اهلل رٕالى  بهاأنتم  ما بينهماو ٰمواتالسّ و

ما و األرضو ٰمواتالسّ  ه الحمد رّب فللّ  مستمعينكنّا وٕانّا  من قد سطرت من هنالك
جعلك و مك اهلل الهدى من عندهعلّ ما  على يرى رّب العالمينال ما و يرىما  رّب بينهما 
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 لتنزعنّ واء لطنة من تشالسّ  تينّ ؤالطين لتالسّ  سلطان نتأنّك إ  اللّهمّ  قل اهدينالشّ  من
من  لتخذلنّ واء من تش لتنصرنّ واء من تش لتفقرنّ واء من تش لتغنينّ واء تش نالملك عمّ 

 اءيشما  يخلق شيء قبضتك ملكوت كلّ في اء من تش لتنزلنّ واء من تش لترفعنّ واء تش
 اللّيل في هارالنّ  لتولجنّ و هارالنّ  فياللّيل  لتولجنّ  على كّل شيء قديرإانّك كنت بأمرك 

بغير حساب اء لترزقّن من تشوالحّي  ت منالميّ  لتخرجنّ و تمن الميّ  يّ الح لتخرجنّ و
ٕانّك كنت بأمرك  اءصنعت تبدع من تشفيما ولّي  الو خلقت شريك فيمالك  نلم يك
ال  هموربّهم  كيف الخلق قد احتجبوا عن اهلل القٰيمة نظر يومأمحيطا  شيءبكّل 

 يشهد عليهم بالهدىال  لكن اهللو اهلل يجتهدوناء رضفي  همو اهللتشعرون كّل يعبدون 
 عددفي  مهلناهمأيعلمون قد ال  لكنّهمو الكتاب من قبلهم أوتواالّذين  ّن مثلهم كمثلإ و

 لن ّن غير اهللأالفرقان على  في لنا من قبلقد نزّ قل  روناهلل يتذكّ بآيات  همالغريس لعلّ 
 ينزليقدر أن  نّن غير اهلل لأاهلل ليوقنون آيات  وم يسمعوني هملعلّ آية  ينزل منيقدر أن 

لها قد قرانا ٕاذ  القيّوم ها قد نزلت من عند اهلل المهيمننّ أبفيها  ريبال فإذا آية  من
اهلل الخلق  ىيلقذلك ك ةسن سبعينو تينأمو لفأفي  شاهدناو ذلكٕالى  للسبيل الخلق

هل  دينكمقل ٕاّن  ليدينونبه  همبما  همخذناأ يشعرون انظر كيف قدال  لكنّهمو عليهم
 اهلل فكيفآيات  اهلل من عندهأمر  يثبتما و من قبلاهلل  د رسولبمحمّ ٕاّال  يثبت عندكم

 تعلمونأنتم  ٕان اإلسالم ثبت اهلل بها دينأقد حّجة  تتذّكرون تلكال و لونتتعقّ ال أنتم 
ٕاّال  ستدلّ أما  الفرقانٕاّن في و تقولون لم يشهد اهلل عليكم بالهدىأو  ترونأنتم  ما كلّ و

قول اهلل ٕالى أنتم  فإذا هذا يكفينا ن تقولون الإ  تتفّكرون فيهما  ليالقأنتم  ٕان ياتباآل
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هذا  بدينكم من قبل تؤمنونثّم  العنكبوت ةسور فيقد نزلت من قبل آية  في تنظرون
 دينفي حد أ ن يدخلأ رادأ على دليل عقل مقطوع لوٕاذا و تشعرون أنتم نإ دليل اهلل 
تقولن ما  كلّ ٕاذ  تشعرون أنتم نإ تستدلّون  نأتستطيعون  ةبغير تلك الحجّ أنتم  اإلسالم
يعجزها كّل آية  يرى نإٔاّال و دينكم في يدخلأراد أن  يسمع منال و هذإالى  يرجع

 اإلسالمفي  دخلوا من قبلما الّذين  ربّك علىة ت حجّ بها قد تمّ فإذا  العالمين
يديهم أ اكتسبتبما  اإلسالمفي  لعون منلو يّط و يدخلونال  البيان في الّذينهم من بعدو

اهلل اء هم رضخره لعلّ إٓالى  عمرهم ّولأليعلمون من كلّهم ٕاذ  ليشهدونثّم  ليصعقون
 تشعرونال و كيف تعملونفما لكم  قلآياته في  ّال إ اهلل  يظهر رضاءهل و يدركون

عدد  في ا لنعيدنّ نّ إ  ربّكم تعرضون يوم على اهللهذا و عمالكمأثمرة  عن احتجبتمو
قد و ال يعلمون لكنّهمو خلق بديعفي  خرىأ ةهم مرّ لنبدئنّ و اإلسالمفي  الواو منواء اله

 كنلو عدد الواو فية الميزان من درجات يوم القيامٕالى  صلاتّ ٕالى  قضى من الموت
من  لتكوننّ ا لدنّ  نزل منما  على جعلناك شهيداوٕانّا قد  اهلل تحجبونأمر  اس عنالنّ 

 أوتواالّذين  عندثّم  عند اهلل ةحكمو علمذلك  يريده ن يقع على ماأالعلم ٕاذا  العالمين
و أ ءهؤالصول أينفع هل  لم يكن عند اهلل علمإاّال و مر اهلل مؤمنونأب الّذينهمو العلم

قد حجبهم عن صراط و ّال إ  القٰيمةيوم ذلك دون أو  ذلكفوق أو  معانيهمأو  منطقهم
العظيم  يّ نزل من عند اهلل العلبما  علمك فاجعلفإذا  اخلينار مع الدّ النّ  دخلهمو اهلل

 اآلخرة ةالحيوٰ في  عّزكفإّن هذا  الكريم يالفرد العال بينهماما و األرضو ٰمواتالسّ  رّب 
 من فضلفإّن هذا  ضوانالرّ  د الّذينهم على قطعاؤاستثبت فو العالمين فيثّم  األولىو
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من فضل ذلك ن إف ّن ذلكإلى اهلل فإ  صعدعّمن  يحسن بمن بقأو سنينعلى المحاهلل 
استحفظ و اهلل موقنينبآيات  هم كانواو هماهلل ربّ  اقوال اهلل على المحسنين الّذينهم قد

 ن تكوننّ أ نّ ن تحبّ إ لكنّك و حافظينكنّا  انّ إكم فعّما يضرّ  منينؤخوانك المإ ثّم  نفسك
فاصبر ٕاّال و حّق يقين صراطٕالى  اسالنّ  لتدعونّ و ربّكن بإذ غين فلتسافرنّ من المبلّ  يوم
يريدون الّذين  علىو عليك هذا من فضل اهلل م حكيمعّال كان بأمره ٕانّه اهلل يأتي  حتّى

ا كنّ  انّ إ في الكتاب  قد حاسبتما  نّ إ و يرغبونربّهم  اهللٕالى  همو ن ينصروا دين اهللأ
لواحا فاتل ألنا لقد نزّ و تحسبونأنتم  ما بمثلئه اوليإٔالى  يكن هلل يصلما  عليه شاهدين

قد سئلت اهلل ٕانّما و قينعلى المتّ اهلل  من فضلفإّن هذا  ام ربّكيّ أرهم بذكّ فهلها أعلى 
ن تستقرب فاتل تلك أ رادأما  حينو نّه قّدار حكيمإ ك تينّ ؤلي اهللاء بة لو شطيّ  ةيّ ربّك ذرّ 

 نأال لن يقدر جمإ ذي  جمل فوق كلّ أهلل اقل  ذكر جميلهذا  نّ إفاهلل  ية من كتاباآل
ما بينهما  الو ال في األرضو ٰمواتالسّ من أحد ال في جماله إ  عن مليك سلطانيمتنع 
ما أيّام  مرا فاستحفظأ علمتٕاذا و جامال جميلال اجمّ كان بأمره ٕانّه اء يشما  يخلق
 في البيانآمنوا  من فضل اهلل على الّذينهم ّن ذلكإفا فن تجعلن رزقها رزقا لطيأ يتقض

حين أنتم  ما اهلل رنّ حملها ليصوّ أيّام  تحفظنّ و هذا لونتلو تيؤمنون  الّذينهم من بعدو
  من صنع اهلل المهيمن المتعالهذا  الجمالو لعةالّط  يسبحان اهلل ذ تنظرون تقولون
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  الثّاني في الثّاني
  األسمق األسمق بسم اهلل
 وحدكأنت ٕاّال  ٕالٓهال  اهللأنت على أنّك ّل شيء وك ألشهدنّك ٕالٓهييا  اللّهمّ  سبحانك

 لكو الّالهوتو القدرةلك و الجبروتو العّزةولك  الملكوتو الملك لكشريك لك  ال
 الوجهةلك و الجمالو لعةالّط  لكو الجاللو العّزة لكو اسوتالنّ و لطنةالسّ  لكو القّوة

لك و األمثالو ثلالملك و العدالو طوةالسّ  لكو الفضالو حمةالرّ  لكو الكمالو
 القّوة لكو اإلستجاللو الوالية لكو اإلستقاللو العظمةلك و اإلجاللو المواقع

من تحبّنّه  أوأحببته  مالك و اإلقتدارو لطنةالسّ  لكو اإلرتفاعو الواليةلك و اإلمتناعو
أنت و شيءان بعد كّل الكيّ أنت و شيءالكائن قبل كّل أنت  خلقكو مركأملكوت 
 لم تزل كنتبكّل شيء  العالمأنت و شيءن لكّل المكوّ أنت و شيء بعد كلّ  الكينون

متعاليا ممتنعا  بداأ دائماسلطانا مهيمنا قّدوسا  قيّوماصمدا فردا حيّا أحدا  واحدا إالٓه
ولّي  الو خلقتفيما  شريكلك  لم يكنو ولداال و اتّخذت لنفسك صاحبةما  مرتفعا
 تميتوتحيي  تعظيما عظيما اللّهمّ  كمنّ عّظ ألو يراتكبيرا كب اللّهمّ ك رنّ كبّ صنعت ألفيما 
ال وسلطان  تجورال وعدل  تزولال وملك  تموتال حّي  أنت نّكأوي تحيو تميتثّم 

ما  الو ال في األرضو ٰمواتالسّ  ال في من شيء يفوت عن قبضتكال  فردو تحول
   على كّل شيء قديرإانّك كنت بأمرك  اءيشما  يخلق بينهما
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  الثّالث الثّالث في
  األسمق األسمق بسم اهلل

فوق كّل  استرفع بارتفاعهو فوق كّل الممكناتبعلّوه  قد استعلىالّذي  الحمد هلل
 الّذّرات باقتداره فوق كلّ  استقدرو استمنع بامتناعه فوق كّل الكائناتو الموجودات

 نّهأى كّل خلقه علو فأستشهده ٰمواتالسّ و األرض ملكوتفي  استقهر باقتهاره فوق منو
 ةيعلّ  كينونيّةوبهيّة  مجّرديّةو منيعة ةجوهر اصطفىم قد العّال  الواحدٕاّال هو  ٕالٓهال 
قد فإذا  مثال نفسهاهويّتها في  لقىأو ى لها بهاتجلّ ثّم رفيعة  ساذجيّةو ةلطيف كافوريّةو

ّن إ و امالواحد القدّ ٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهأعلى أرضه و بها سمائه مألأو هأفعال ظهرت عنها
 فيٕاذ  شيءمن مناهج كّل اء شما به  اهللأظهر  كلمته قدو عبده بعالسّ  ذات حروف

الواحد ٕاّال هو  ال ٕالٓه مرهأباء يشما  يخلقما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ  قبضته ملكوت
   امالعّظ 

  
  الّرابع في الّرابع 

  األسمق األسمق بسم اهلل
 األّول على الواحدمن اهلل اء البهٕانّما و مقاألسمق األسٕاّال هو  ٕالٓهالحمد هلل الّذي ال 

سبحانه ّن اهلل أ شهدأف بعدو األّول الواحدٕاّال  يرى فيهال  الواحد حيثذلك من يشابه و
اآلخر  فيهااألّول و الباطن لديهافيها  اهرفالّظ  بها امتنع عنهاو لها بهااء سمى لألقد تجلّ 

سبق أو  مس كما يظهر سمقالشّ  كمثل يمثل المجلّ و كمثل المرايا جعل مثلهاقد عنها 
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 ما ذلك البيانأدّالء  مناء األسم شباح تلكأو فاتالّص  مثال تلكأو  و فتقأ دنق وأ
 ا لم يدخللكن لمّ وباهلل كان  لوو ذلكدون ما و اهلل القادر المتعالٕالى  ن ينسبأينبغي 

علّو كّل ظهور على أ يجعل الجالل فلذاو العّزة اهلل ذوٕالى  ن ينسبأينبغي  الفي البيان 
ظهور في كان  منٕاذ  قبله نار ظهور بعده ظهور بعده بل يجعل رضوان ظهور دنى دنوّ أ

من لم يؤمن بمن يظهره اهلل ذلك كو ل نوره بالنّاريبدّ  البعد ظهورفي  القبل لو لم يدخل
 قونتتّ  من تلك اليومأنتم  البيانيا أولي  أن قل بالنّارفي البيان  ل نورهيبدّ  يوم ظهوره
ثّم  ّال الّذينهم يعرفون اهللإ  كّل عنه محتجبونو تدعونٕايّاه  يوم مثل حينئذ كلّ فإّن ذلك 

في  همو يحزنهم نزع يومئذال  منونآل القٰيمة يوم هم أولئكّن إيتوّجهون فٕاليه بأسمائه 
   متعاليون غرفات عّزهم

  
  األّول في األّول وله أربع مراتب

  األرتح األرتح بسم اهلل
عن  لن يقدر أن يمتنع رتاحإ ذي  رتح فوق كلّ أاهلل قل  األرتح األرتحٕاّال هو  ال ٕالٓهاهلل 

ما  يخلق بينهماما  الو ال في األرضو ٰمواتالسّ من أحد ال في رتاحه إ  مليك سلطان
في  منو الّسٰموات فيمن له  يسجدالّذي  سبحان احا راتحا رتيحارتّ كان بأمره ٕانّه  اءيش

 منو ٰمواتالسّ  في منله  حيسبّ  الّذيالحمد هلل و ساجدونل كّل له ما بينهما قو األرض
الملكوت وله الملك ٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهأشهد اهلل  قانتونما بينهما قل كّل له و األرضفي 
 يميتثّم  يميتو يحيي اسوتالنّ و لطنةالسّ  ثمّ  الّالهوتو القدرة الجبروت ثمّ و العزّ ثّم 
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ال وفرد  ال يحول سلطانو يجورال وعدل  يزولال وملك  يموتال  وأنّه هو حيّ  يحييو
اء يشما  بينهما يخلقما  الو األرضفي  الو ٰمواتالسّ  ال في من شيء يفوت عن قبضته

ما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ  في ماله  الّذي تباركو على كّل شيء قديرا كانبأمره ٕانّه 
ٕاّال  ٕالٓهال ما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ  كملالّذي  تعالىو العزيز المحبوبٕاّال هو  ٕالٓهال 
هو  ّال إ ٕالٓه  ال نّهأعلى أدّالء  كلّ و اهللٕاّال  يرىال اء األسم كلّ قل في  القيّوم المهيمنهو 

يظهر من ٕاذا و تدعون اهيّ إ أنتم  فإذا شيءا يظهر من عند اهلل خلق لمّ قل  العزيز المحبوب
ال  قد رزقكمالّذي  هو قد خلقكم الّذيقل ٕاّن  تدعونٕايّاه أنتم  فإذا شيءعند اهلل رزق 

 شيء ةيظهر حيوٰ ٕاذا و تدعونٕايّاه  فإذا شيء يظهر موتفإذا  العزيز المحبوبٕاّال هو  ٕالٓه
 يسجد منله و تبصرونأفال  يحييكمالّذي  هو يميتكم الّذي نّ إ قل  تدعونٕايّاه أنتم  فإذا
 لكم اهللالمهيمن المحبوب ذٰ  هو ٕاّال  ٕالٓهال ما بينهما و األرضفي  منو ٰمواتالسّ  في

بأمره كن اء ما يش يبدعالّذي  هو العزيز المحبوبٕاّال هو  ٕالٓهال  األمرو الخلقله  ربّكم
 األرضو ٰمواتالسّ  في سلم منأوله  كّل يقلبونوٕاّن ٕاليه  يميتويحيي  الّذي هو فيكون

يشهد على و كسبتما  القائم على كّل نفس يعلمهو  قل لينقلبونٕاليه  كلّ قل ما بينهما و
ضوان الرّ  غرفاتفي أنتم  رحمتهو بفضل اهللقل  م الغيوبعّال  نّه لهو الحّق إ و تكسب
ٕاّن اهلل  قل بأمره يعملونكّل  شيءالكتاب مقادير كّل في أّم  قد نزلٕاّن اهلل  قل تدخلون

اهلل ٕالى  لتقربنّ و تعلمونأنتم و فيالنّ  تقربواال  نأمركم أو ثباتاإلو فيالنّ  قد خلق شجرة
أنتم  دونهفي  الحّق تشهدونفي أنتم  ما قل كلّ  تدعونٕايّاه أنتم اإلثبات  شجرة يا

كّل  يشهدعّما  خيرذلك آياته و باهللآمنوا  ذينهمعلى الّ  يشهد اهللما و تتّقونثّم  لتستبدلنّ 
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كنّا ا وٕانّ  عالمينبه ٕانّا كنّا و سطر من هنالكالّذي  اهلل كتاب يّ قد نشر بين يدو العالمون
يغنيهم من فضله وآياته و باهللآمنوا  الّذين يرفع اهلل سطر من هنالك لمستمعين فسوفما 

ذلك بيك كأعلى  من عند اهللحمة الرّ  قد ذكرت نزلتبما  نّ إ و اعا عليماسّ و نّه كانإ 
ٕاّن الّذينهم  قل اهلل موقنونبأمر  هم ذاإسمعوا ذكر اهلل فٕاذا  يجزيه اهلل المؤمنين الّذينهم

 أولئكو ةرحموربّهم  عليهم صلوات من أولئكليؤمنون ف لحينا يهم فو يسمعوا ذكر
 ارقد خلقوا للنّ  أولئكيؤمنون ال  همو يسمعون ذكر اهللالّذين  نّ إ و المهتدون هم
 ت على منربّك قد تمّ حّجة  نّ إ و ينصرون الفيها  همو من بعد موتهمفيها  سيدخلونو

ل نزّ ما األّول  قل كّل يدركون ةئل خمسينهما بدالب ماو األرضو ٰمواتالسّ  ملكوتفي 
 سمعتم ذاإفآية  ينزل منيقدر أن  لن ّن غير اهللإ مؤمنون به  الفرقان كلّ  فياهلل من قبل 

 من عند اهلل المهيمن لتقولون هذاأنتم و ٕاّال  الحينفي  دينكمفي  سبيل لكمال فإذا 
ما  موقنون علىأنتم  ٕان كتاب اهللفي  قبل تم منئقر قدبما  يكفيكمهذا  نّ إ ثّم القيّوم 

اآليات  تلك نّ إ الثّالث ثّم  تتفّكرون اهللآيات  فيأنتم  نإ  العنكبوت ةسورفي  ل اهللنزّ 
 ينبيّ النّ  ل علىنزّ ما  قد رفع اهلل كلّ اآليات  بتلكٕاذ  أجمعينكلّهم  ينبيّ النّ  ياتآمن أكبر 

في أنتم  بما ل من قبلهنزّ ما  نسخيو هذا يثبت اهللما أكبر  لو لم يكنو محّمد من قبل
ن إ و نزل فيهما بآيات  يعجزكمّال أ الفرقانفي  اهلل استدلّ ما  ابعالرّ  ثمّ  وندينكم مستدلّ 
 اهلل لموقنون لبما نزّ أنتم  في الكتاب ٕان به نّ فليستدلّ  دون هذامن شيء  يكن عند اهلل

 كره فمايذن ألن يحّب اهلل  ٕاّال و اهلل لّ استدما  يعادلما  ن يثبتإ تقولون أنتم  ما كلّ و
ن أأحد  رادأ ون لوتستدلّ  بعقولكمأنتم  الخامس دليلٕانّما و تتفّكرون ال لكم كيف
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فإذا  ذلكن تقولون غير إ تستدلّون  عليه اهللآيات  بغيرأنتم  هل اإلسالم دينفي  يدخل
 يثبتو يرىما ٕاّال  مع منكميسما  دينكمفي  ن يدخلأ أراد ّن منإ كم أنفس كمبنّ ليكذّ 

ن إ و ونتستدلّ ال  اهللبآيات  كمأنفس علىوتستدلّون  به على غيركم أنتم ده فكيفؤافبه 
ما الّذين  على الكتابفي  حّجة ال على قولكمفإذا  اهلل بهذاحّجة  تقولون لم يكمل

ثبت أد قما  هذاقل  تبصرونال و لونتتعقّ ال  من قبل فما لكم كيف اإلسالمفي  دخلوا
ال أنتم  ما ينمستدلّ كنّا  ما الكنّ و مؤمنونبه  كمكلّ  نتمأو الفرقانفي  اهلل لكم من قبل

من شيء  يخلق غير اهللٕالٓه  منهل  علمابه  ن تحيطونأتستطيعون ال و بعقولكم تدركونه
 لها علىنزّ و ر اهلل الحروفقل سخّ  عابدونوكّل له  بأمره كّل قد خلقوااهلل سبحان  قل

 ل اهلل من كلمات يعجز عنها كّل العالمينينزّ هذا  ليعدة من قدرهل  كّل يعجزونشأن 
اآليات  تلك مثليأتوا من أن  كّل عاجزينكان  مون لوكلّ بتلك الحروف يت كلّ  نأبعد ما 

لف أمن سبعين فيها  اهللأحصى  ما وأ ادراكهم درجاتهاأو  كيف عجزهم من معناهاو
ٕانّما و تتفّكرونما  قليالأنتم  ٕان صنع اهللهذا  علمابه  تحيطون نأتستطيعون ال  نأمعنى 

ٕانّا كنّا  كتابا أنشأقد بما  بوكأكان  ر فيهقدّ ما  حّق  فيالنّ  قد تبرء عن القٰيمة شهدنا يوم
ينطق فيه عباد اهلل ال مّما  هذا نّ ألو و مستمعين المقّدسة كلماتا فيهاأرض  علىأب

بما  كان نإ ذلك  ن يتبرء من دون الحّق مثلأ رادألكن يحّب اهلل لمن و المصطفون
 لوح عظيمفي  عند اهلل ٕالٓهعلمه لكان خير أظهر  لو أنشأو قد علمما و علم من العالمين

هم عن العمل بها و فيها لفاظ ينطقواأالنّاس  لكن عندو به للعملٕاّال  خلق اهلل العلمما 
 ليستبرءنّ  ن يستطيعإ من العاملين  ن يكوننّ أ رادأو اهللٕاّال  ٕالٓهال  حدأ ينطقٕاذا  محتجبون
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 ال يبق بالحّق حتّىاإلثبات  يثبتنّ و بالحّق  فيالنّ  فيعلى اهلل بل ين عن كّل مالم يدلّ 
 يدلّ  وأيثبت هلل  شيءيبق من ال و بعيداء فنفي أو  فيالنّ  علم اهلل منبه  يحطمن شيء 
 ةالقٰيم يومبه كان و األّول الواحد فيمن ينشىء شعرا و عّز عظيماء بقفي ٕاّال  على اهلل

بإذن  فيها مر يستعرجحرجات من ياقوت لفين دأضوان الرّ في  ت اهلل لهؤمن الموقنين ي
النّار مثل  فيار ينزله النّ أصحاب  في من ينشىء شعراو ادقينالّص  اهلل ييجز اهلل كذلك

 قد نطق اهلل فيهمبما ٕاّال  ال تنطقون هلل تنطقون ولدون اهللأنتم  شيءكّل أن يا  قل ذلك
 أنتم ما القٰيمة لمن يظهره اهلل يوم لتنجون فلتنشئنّ  القٰيمة يوم لعلّكمنقمته  ل عليهمنزّ و
عن أنتم وأمره من  اذرّ  تدركونال  وهامكمأب تستعرجنّ ما  كم كلّ نّ إيه مقتدرون فعل

 مظهر نفسه تعالىو اكرونبه الذّ  يذكرما  سبحان عن كلّ  لعاجزونله  ر اهللقد قدّ ما  دراكإ 
عند من يظهره  بينهماما و األرضو ٰمواتالسّ  في مناء ثنقل ٕاّن  لمثبتونعليه ا يثبتنّ عّما 

هذا ٕاذ  مستغفرينذلك عن ٕانّا كنّا و بينهماما و األرضو ٰمواتالسّ  بحرأعند  ةاهلل كقطر
لكن و للعالمين ةيجعله مرءات متجلّ و لنفسه لمن قد اصطفاه اهللينبغي  ال ةيّ الحدّ 

بما ثّم  به يوم ظهورهأنتم  ٕان تكسبونأنتم  ماو ديكميأاكتسبت  بما ةثنائكم عليه حّط 
منشئون  ثنائهفي  الفردوس األعلى همفي مالئكة  هللقل ٕاّن  عليه لمؤمنون ينزل اهلل

قل  يشهقونواحدة  ةمرّ  كلّ فإذا  كلّها األرضمنها على من على واحدة  كلماتا لو يظهر
 في منله  يسجدالّذي  هو قانتونله وكّل  له كّل عبادو على اهلل ربّه ييثنيقدر أن  من
 كتبفي  لقد نزّ الّذي  هو كّل بثنآئه يستثنيونو بينهماما و األرضفي  منو ٰمواتالسّ 
قد الّذي  هوو صراط حّق يقينفإّن هذا  ربّكمو ياهلل ربّ ٕاّال  تعبدواال  نأها كلّ  ماءالسّ 
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 ما هللو اهلل موقنينبآيات  كنتمو ل من عند اهللنزّ ما ٕاّال  بعواتتّ ال  نأ أجمعينسل الرّ  بعثأ
ما و األرضو ٰمواتالسّ اء هلل بهو قانتونله  كلّ و بين هماما و األرضو ٰمواتالسّ  في

ل جالل جّال  اهللو ما بينهماو األرضو ٰمواتالسّ  هلل جاللو يّ به يباهاء بهّ  اهللو بينهما
عظمة  هللو يلال جامل جمجمّ  اهللو ما بينهماو األرضو ٰمواتالسّ  هلل جمالو جليل

ما و األرضو الّسٰمواتهلل نورو ام عاظم عظيمعّظ  اهللو ما بينهماو األرضو ٰمواتالسّ 
 حيمراحم رام حّ راهلل و بينهماما و األرضو ٰمواتالسّ رحمة  هللو ار ناور نويراهلل نوّ و بينهما

 ٰمواتالسّ أسماء  هللو ام حاكم حكيماهلل حكّ و بينهماما و األرضو ٰمواتالسّ  ةهلل حكمو
عّزاز  اهللو ما بينهماو األرضو ٰمواتالسّ  هلل عزّ و كابر كبيرواهلل كبّار  بينهماما و األرضو

 ةهلل قدرو عليم م عالماهلل عّال و ما بينهماو األرضو ٰمواتالسّ  هلل علمو عازز عزيز
ا مو األرضو ٰمواتالسّ  هلل حّب و اهلل قّدار قادر قديرو ما بينهماو األرضو ٰمواتالسّ 

اف اهلل شرّ و ما بينهماو األرضو ٰمواتالسّ  شرف هللو اب حابب حبيباهلل حبّ و بينهما
هلل و ط سالط سليطاهلل سّال و ما بينهماو األرضو ٰمواتالسّ  ةسلطن هللو شارف شريف

 األرضو ٰمواتالسّ  هلل علوّ و ك مالك مليكاهلل مّال و ما بينهماو األرضو ٰمواتالسّ  ملك
ار ناصر اهلل نّص و ما بينهماو األرضو الّسٰموات هلل نصرو يّ عل يعالء عّال اهلل و ما بينهماو

الّذين  نّ إ و اظ حافظ حفيظاهلل حفّ و ما بينهماو األرضو ٰمواتالسّ  هلل حفظو نصير
 عند اهلل لكان خيرا لهماآليات  الجواهر ليتلون تلكفي  ن يملكون علم البواطنأ يحبّون

مفاتيح كّل فيها  ل اهللقد نزّ  الواحدآيات  ون تلكعبهار فيه ليتّ النّ وباللّيل  هممّما  قربأو
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آياته و باهللآمنوا  عن اهلل على الّذينهمحمة الرّ  ٕانّماو ر اهلل ليقدرونقد قدّ بما  كلّ  شيء
  يؤمنون الّذينهم من بعدو
  

  األّول في األّول وله أربع مراتب
  األسوى األسوى بسم اهلل

 لن يقدر أن يمتنع سواءإ ذي  سوى فوق كلّ أاهلل قل  ى األسوىاألسوٕاّال هو  ال ٕالٓهاهلل 
 يخلقال ما بينهما و ال في األرضو ٰمواتالسّ من أحد ال في ئه اسوإ  عن مليك سلطان

 منو ٰمواتالسّ  في منله  يسجدالّذي  سبحان اساويا سويّ اء سوّ كان ٕانّه بأمره  اءيشما 
 ٰمواتالسّ  في منله يسبّح  الّذي هلل الحمدو له ساجدون كلّ قل ما بينهما و األرضفي 
 الملكله ٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهأقانتون شهد اهلل قل كّل له  بينهماما و األرضفي  منو
 لطنةالسّ  ثمّ  الياقوتوالقّوة  ثمّ  الّالهوتو القدرةثّم  الجبروتو العزّ ثّم  الملكوتو
وعدل  يزولال وملك  يموتال حّي  هو نّهإ وي يحيو يميتثّم  يميتو يحيي اسوتالنّ و

 فيال و ٰمواتالسّ  ال في من شيء يفوت عن قبضتهال وفرد  ال يحول سلطانو يجورال 
له الّذي  تباركو على كّل شيء قديرا كانبأمره ٕانّه اء يشما  يخلقال ما بينهما و األرض
 في ماله الّذي  تعالىو هو العزيز المحبوب ّال إ ٕالٓه  الما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ  ملك

 على قد استوىاهلل قل ٕاّن  القيّوم المهيمنٕاّال هو  ٕالٓهال  بينهماما و األرضو ٰمواتالسّ 
هم  أولئكلى اهلل فإ  تشهدون لو يقبل على الخلقأنتم  ٕاناء كّل عند اهلل سووأمره 

 ن يحتجب عن اهللإ و المؤمنون هم أولئكاهلل فٕالى  دنى الخلقأن يقبل إ و المؤمنون
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من يوم شيء  كلّ أن يا  اهلل فلتتّقنّ  ن يذكرهمأيحّب اهلل ال فإذا  همدناأو الخلقأعلى 
فكم بعد ظهوره ن يعرّ إ و ال من يظهره اهلل ّن هذاأتعلمون ال أنتم  كمنّ إمن يظهره اهلل ف

عن  تتجاوزونال  نأكم أنفس على فلترحمنّ فإذا  تعلمونو تسمعون حينئذأنتم  فإذا نفسه
قل  تعلمونال أنتم و من يظهره اهلل ٕالى هذا ليرجعأبدا  سمن نف تحزننّ ال و حدود البيان

اهر الّظ و القاهر فوقكمهو  قل اهلل موقنونبآيات  أنتم ٕان اهللٕالى  يرجعما  ٕاليه مايرجع
 عليكم من فوق رؤسكم المتعاليو لكمشماالمرتفع عن و الممتنع عن يمينكمو عليكم

ٕاليكم  يمن كّل شطر ينتهالمقتدر عليكم و قدامكمأتحت ط عليكم من المتسلّ و
 ةبعالسّ اء األسم بتلكقل  على كّل شيء قديرا كان نّهإ هار بأمره النّ وباللّيل  ليحفظكم

 فلتنظرنّ  ونمن يظهره اهلل تستظلّ  ظلّ في أنتم  ٕان لتنجونّ  القٰيمة يوم أنتم تلك االيةفي 
اهلل فيه ء أسما ظهور لن ينفعهمحّمد  ظلّ في  ّن من لم يستظلّ إف اإلنجيلأسماء  في
 فكيفٕاّال و على اهللأدّالء أنتم  فإذابه  ن تؤمنونإ  يوم من يظهره اهلل لمبتلونأنتم  ذلكك

 ٰمواتالسّ  في المن شيء  يدركهال  المّ اهلل قل ٕاّن  تنبئونال  مسماكم عنوأسماء أنتم 
 ختّص قد افإذا  منيعا ا ممتنعاغنيّ كان  نّهإ ئه اسمأمن ال و ال ما بينهماو ال في األرضو

 ٕانّماو ئه تدركوناسمأو اهللأنتم  فإذا يظهره اهلل ون على منن يستدلّ أاهلل بعباد من عنده 
عن  اهلل خلقو يصفونعّما  اهللسبحان  الحّق اء األسم ذلكالخلق  في تدركونأنتم 
ال و ال في األرضو ٰمواتالسّ  في المن شيء  لن يدركهالّذي  هو قانتونوكّل له  عباده

ال  الخلق فكيفذلك  ةاهلل قدر ةقدر كان نإ القيّوم  المهيمنٕاّال هو  ٕالٓه الما بينهما 
كّل و له كّل عباداء األسم كلّ في  ذلكيقدر مثل  وأأمر  عنكم من ن يرفعأتستطيعون 
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 ما من يظهره اهلل من عند منٕاّال  الحسنى كلّها هلل لم يظهرأسماء  قل ٕانّ  بأمره قائمون
 ةذرّ ذلك تدركون من فضل أنتم  ماو جودهي من تجلّ  ةذرّ ذلك من الجود تدركون أنتم 

ا اهلل غنيّ كان  المّ وتستدلّون  اءاألسم كلّ في أنتم  ذلكمثل و ى اهلل من فضلهقد تجلّ ما 
 تشهدوناهلل  من هنالك ذكرأنتم  ئه من يظهره اهللاسمأمنيعا قد قدر اهلل لمظهر  ممتنعا

اهلل قد استوى قل  بأمره تدركون ى لهم بهملّ قد تجبما  ئه الحسنىاسمأ كلّ أدّالئه  فيو
قل  حونتسبّ أفال  قل اهلل قد استوى على عرش الجالل حونتسبّ أفال اء على عرش البه
 اهلل قد استوى على عرش العظمةقل  حونتسبّ أفال  على عرش الجمال اهلل قد استوى

 قد استوى على قل اهلل حونتسبّ أفال  ورالنّ  اهلل قد استوى على عرشقل  حونفال تسبّ أ
اهلل قل  حونتسبّ أفال اء استوى على عرش الكبري اهلل قدقل  حونتسبّ أفال حمة الرّ  عرش

فال أة اهلل قد استوى على عرش الهيبقل  حونتسبّ أفال العّزة  عرش قد استوى على
قل اهلل قد استوى على  حونتسبّ أفال  اهلل قد استوى على عرش القدرةقل  حونتسبّ 

اهلل قد قل  حونتسبّ أفال  لطنةالسّ  استوى على عرش اهلل قدقل  حونتسبّ ال أفالقّوة  عرش
ما  حين ذاإعراش اهلل فأ ن تكوننّ أ ن تحسبنّ إ حون تسبّ أفال  العلوّ  استوى على عرش

ى لكم بكم يتجلّ ما  كلّ في  عراش اهللأ فون لتكوننّ فكم من يظهره اهلل نفسه تتعرّ يعرّ 
 ونلتحبّ ذلك أنتم  ٕان نفسهٕالى  اهلل قد نسبما  اهذٕاذ  الحسنى سمائهأكم من أنفسب

بأمره قل كّل  بينهماما و األرضو ٰمواتالسّ  في ماله  ن قد استوى على العرشحمٰ الرّ  قل
ٕاّال هو  ٕالٓهال  بينهماما و األرضو ٰمواتالسّ  في منله يسبّح  الحسنىاء األسمله  قائمون
تحت ما و األرضو ٰمواتالسّ  في ما له لطان على عرش استوىالسّ  القيّوم المهيمن
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 ةذروٕالى  ىملكوت العلفي  الحسنىاء األسمله  األعلى الواحدٕاّال هو  ٕالٓهال  رى اهللالثّ 
   دنىاأل
  

  الثّاني في الثّاني
  األسوى األسوى بسم اهلل
وحدك أنت  الإ  هلٓ إ ال  اهللأنت على أنّك وكّل شيء  ألشهدنّك ٕالٓهييا  اللّهمّ  سبحانك

 لكو الّالهوتو القدرةلك و الجبروتوالعّزة  لكو الملكوتو الملك كلشريك لك  ال
لك و الجمالولعة الّط  لكو الجاللو العّزة لكو اسوتالنّ و الّسلطنة لكو الياقوتو القّوة
لك و الفعالو القّوة لكو العدالو طوةالسّ  لكو الفضالو حمةالرّ  لكو الكمالو ةالوجه
 المهابةلك واء الكبريو العظمةلك و لاإلجالو المواقعلك و األمثالو المثل

 مالك و اإلقتدارو لطنةالسّ  لكو اإلرتفاعو القّوة لكو اإلمتناعو العّزة لكو اإلستجاللو
صمدا فردا أحدا  واحدا ٕالٓها لم تزل كنت خلقكو أمرك من ملكوتتحبّنّه  أوأحببته 

 ينّ فلتربّ  ولداال و حبةاتّخذت لنفسك صاما قّدوسا دائما أبدا  مهيمنا سلطانا قيّوماحيّا 
 القٰيمة يوم هميضرّ و ينفعهمبما  ال ةالحكمو بجواهر العلمفي البيان  كّل من اللّهمّ 

 يومتظهرنّه  مناء برضٕاّال  يظهر الهذا و كلّها رضائك عن العبد ةالحكمو جواهر العلمو
علم ن كّل علم ماء لى رضائك من سبيل سوي إ يهتدفإذا  نفسهأحد  يعرففإذا  القٰيمة

ال  ظاهرفي البيان  بطونك مناهجكأيّام  فيو ظهورك يومفي  هذامن شيء  ال يعلم وأ
 ينفعهمال عّما  وليائكأ اللّهمّ  فلتحفظنّ  ىفيخال  مشرقهفي البيان  لعكومطا يحصى
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اقب الرّ و كلماتك في ظرالنّ و ياتكآ ةذ بتالولذّ هم بالتّ ينّ لتربّ و من مخترعات علمهم
خير العمل فإّن هذا  شيءعند كّل االستحسان و قد نهيت عنه عّما اإلجتبارو بجودك

امتناعك قد و كرمكأعلى  ماو حسانكإ و فضلكأعلى  ما ٕالٓهيا عندك فسبحانك ي
 كتك بعلم حبّ هل محبّ أاختصصت و بمثل درجات الخلق جعلت درجات العلم

في  لتد نزّ بما ق اللّهمّ  لترفعنّ و ذلكعن كّل  اللّهمّ  بهائك فلتعصمنّ و كودّ و رضاكو
 يكون منأو  كان مّمن يتمحبّ  يولأو يّ بوأعلى  اللّهمّ  لنّ لتنزّ و بطونكأيّام  فيالبيان 

 ارتفاعو فضلك سموّ و جودكّو لعلينبغي  ماله آخر  ال الّذي خرإٓالى  لهأّول  الالّذي أّول 
 ظهوراتكو مثالكأو أسمائك عليه منأنت  ماو كابتهاج منّ و امتناع لطفكو ذكرك

كيانا بعد و شيءلم تزل كنت كائنا قبل كّل أنت  نّكإ ذ إ  تكدالالو كلماتكو ياتكآو
 شيءكّل  مستكونا بعد فناءو شيءنا دون كّل مكوّ و شيءكينونا فوق كّل و شيءكّل 

 التجوروعدل  ال تزول ملكو تموتال حّي  أنتنّك أو يتحيو تميتثّم  تميتوتحيي 
 ال في األرضو ٰمواتالسّ  ال في شيء من يفوت عن قبضتهال وفرد  تحولال وسلطان 

   على كّل شيء قديرإانّك كنت  مركأب تشاءما  تخلقال ما بينهما و
  

  الثّالث في الثّالث
  األسوى األسوى بسم اهلل

ثّم  جالل وحدانيّته بارتفاعالملكوت و الملك قد استوى على عرشالّذي  الحمد هلل
استوى على عرش ثّم  تهمدانيّ جمال ص الجبروت بارتفاعو استوى على عرش العزّ 
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ء باستعال الياقوتو القّوة استوى على عرشثّم  نوار وجهتهأبابتهاج  الّالهوتو القدرة
 فأستشهدهسلطنته اء بهاء باستبه النّاسوتولطنة السّ  استوى على عرشثّم  ء رفعتهعال
زال قديما أ ننّ يزل ليكو لمواآلزال  زلأفي  زل قديماإٔاّال هو  ٕالٓهال  نّهأخلقه على  كلّ و

 بع مرات قد اصطفاهالسّ  ّن ذات حروفأكّل خلقه على و فأستشهدهيزال ال و لم يزل
 هارتفاعا لمنهاج من يرفعنّ و هليوم من تظهرنّ  اخلقه استعداد بكلّ له  ىتجلّ و لنفسه

 هكنّ از لعّز من يملّ استعزو هاستنصار لنصر من ينصرنّ و هطنّ من يسلّ  ةبكلمء استعالو
 يحّب ال ما  ه من كلّ من يحفظنّ  استجالال لجالل منو هظهور من يظهرنّ ل ااراستظهو

 اهللأمر  مطالعء هؤالٕاذ  مرضات اهلل فيهء دّال أ همأنفس ذينهم يجعلونلنفسه فطوبى للّ 
على كّل  ةالقيام ه يوممن يظهرنّ  ليظهرنّ واء يش ته مابهم يظهر اهلل لحجّ اهلل  مشارق عزّ و

 علىو عليه شيءمن كّل و فمن اهلل اإلستجاللواء بالكبريو اإلستقاللو بالّسلطنةشيء 
 كبرياءو ةقوّ و ةرفعو ةعزّ و ةرحمو نورو ةعظمو جمالو جاللواء من كّل بهأمره  أدّالء

 ماو ياتآو كلماتو ةداللو ملكو واليةو شرفو ةسلطنو حّب و ةقدرو علمو ةحاطإ و
له  العبداء كّل خير لو لم يشله  هللااء شما ٕاذ  العليا مثالهأو ئه الحسنىاسمأهلل من ينبغي 
من  تحتجبنّ ال  نأ تتّقونذلك من أنتم  البيانيا أولي  أن هلل اكيف يكون عبد كّل خير

في  الهذا في  ّن هالككمإون فأتشال أنتم و كّل خيرله اء قد شفإّن اهلل  حّجته في ةمشيّ 
ّن إفله  اهللاء قد ش ماته ن لحجّ اؤن تشأاهلل بٕالى  لتقربونو تشعرونأنتم  نإ ذلك دون 

   تعلمونأنتم  ٕان هذافي  نجاتكمو رضائكم
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  الّرابع في الّرابع
  األسوى األسوى بسم اهلل

 على اهلل الواحداهلل  مناء البهٕانّما و األسوى األسوىٕاّال هو  ٕالٓهالحمد هلل الّذي ال 
اهلل  نّ أشهد بأبعد فو األّول الواحدٕاّال  فيه يرىال  الواحد حيثذلك من يشابه و األّول

هذا علّو وعراش ظهور اهلل أن يكونّن أ يغينبشأن  على اإلنسانقد خلق هياكل سبحانه 
عرش أنت  فإذا لظهوراتهو استسلمت لمن يظهره اهلل نإجنسه فاء بنأعن سائر  اإلنسان

 ن تكون عرشا هللأينبغي  ال الجماد ةرتبفي  الخلق مثلك كمثل سائرٕاّال و لمتجلّياتهو هلل
نسان لإل رفالشّ  لكنّ و وجوده قد حمل ظهورا من ظهورات ربّه حدّ  في شيءّن كّل ألو و

دونه ما و غيرهال  من يظهره اهللذلك  ّن عرشا قد اصطفاه اهلل لنفسهإ و ذلكحيث يدرك 
 الو عندكمفي  ال بهائكمو عّزكمفإّن هذا  الفضلذلك لى إ  لتجلّياته فاستبقواله  عراشأ

قد استوى يصفون  عّما تعالىو اهلل سبحانهاء شما ٕاّال اء شما  نّهإ واء قد شما ٕاّال  نيشاؤ
 ليستنطقنّ و القيّوم المهيمنٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهأعلى  كلّ  ليستشهدنّ على كّل شيء  بظهوره

  المتعّزز المحبوبو المعزّ ٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهأعلى  شيءكّل 
  

  األّول في األّول وله أربع مراتب
   سفف اآلساآل بسم اهلل

من أحد ال ءسافه إ سلطان  مليك لن يقدر أن يمتنع ءسافإ ذي  قل اهلل اءسف فوق كلّ 
سيفا أسفا آ ّسافاأكان بأمره ٕانّه اء يشما  بينهما يخلق ماال و ال في األرضو ٰمواتالسّ في 
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له  كلّ  قلما بينهما و األرضفي  منو ٰمواتالسّ  في منله  يسجد الّذي سبحان
ما بينهما قل و األرضفي  منو ٰمواتالسّ  في منله يسبّح  الّذي الحمد هللو ساجدون
ثّم  الجبروتو العزّ ثّم  الملكوتو الملك له هوٕاّال  ٕالٓهال  نّهأقانتون شهد اهلل كّل له 
 يميتثّم  يميتويحيي  اسوتالنّ و لطنةالسّ  ثمّ  الياقوتو القّوة الّالهوت ثمّ و القدرة

ال وفرد  ال يحول سلطانو يجورال وعدل  يزولال ك ومل يموتال  وأنّه هو حيّ  يحييو
اء يشما  يخلقال ما بينهما و األرض فيال و ٰمواتالسّ  ال في من شيء يفوت عن قبضته

 بينهماما و األرضو ٰمواتالسّ  فيماله الّذي  تباركو قديرا شيءعلى كّل كان بأمره ٕانّه 
 ٕالٓهال ما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ  ملكله الّذي  تعالىو العزيز المحبوبٕاّال هو  ال ٕالٓه

في البيان أنتم  ما كلّ و من شيء رهلم يزل لم يغيّ  اهللقل ٕاّن  القيّوم المهيمنٕاّال هو 
 من شئون نفسهٕالى  نسب اهلليما  ذلكمن قبل اء مالسّ  سمعتم من كتب لتنظرون لو

أفال  اهللسف أقد ما  ذلكيظهره اهلل  ن يسف منإ تدركون ذلك كأنتم  األولىنقطة 
 ا مننّ إ  شيء كلّ أن يا  تشفقونأفال  قد انتقم اهللما  ذلكيظهره اهلل  ن ينتقم منإ و تتّقون
اآلخر  ظهورفي أنتم  بما كّل ظهور فييناكم حينئذ قد ربّ ٕالى  لهأّول  الالّذي أّول 

 تمنأو ينفعكمال فيما  كمأنفس بعونتتّ و ردناكمأقد بما  لعتماطّ  ماو استحييتمما و لتنجون
ثّم األّول  بديعٕالى  غيرنا يحصيهاال الّتي  نتهينا عوالمأار تدخلون قد النّ  في القٰيمة يوم

أظهر  المّ فإذا  لتنجونأنتم  بما كّل ظهور في يناكمقد ربّ محّمد  يومٕالى  األّول من بديع
 سولالرّ  مرناأو ها قائمون قد رحمنا عليكمحدّ  فية مّ أّن كّل أدا من قبل قد شهدنا محمّ 
 دين ن تظهرنّ أسول الرّ  أمركم لقدو لتنجوناآلخر  يوم في لعلّكم اإلسالم دينفي 
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راد اهلل لكم أ قدما  لعلّكم تاكم من كّل األسبابآو عليهاما و األرض على اإلسالم
في  ردناأ قدبما  يتمفّ و ما كمنّ أشاهدين كنّا  نّاإبع فالسّ  ظهرنا ذات حروفأذا إف تظهرون
اهلل محتجبين أمر  كنتم عنو نهاركمفي  تالعبتمو ليلكمفي  رقدتمو مرناكمأو الفرقان

قد بعد ما  ترقدونو كلونأن تأردنا لكم أ وأ تيناكم األسباب بغير حّق آقد نّما أ تحسبونأ
 فيتبقين ال و األرضعلى من على  انتصرتم دينكم لتظهرنّ ما  فكيف اهللأمر  سمعتم
من عند اهلل  دين واحدفي  األرضعلى ما  لّ ك ليكوننّ و صوهتخلّ و ٕاّال أحد  النّار من
بعد من أ يومئذأنتم  كمنّ إ  ٕاذ يومئذ تستطيعونال ما  قد قضى عنكمفإذا القيّوم  المهيمن

 يناكمرحمة اهلل تدركون قد ربّ  لعلّكم دين البيانفي  هموٕايّا ن يدخلكمأيريد اهلل ء هؤال
تيناكم فيه آ بها لتنجون قدخر اآل يوم ظهورفي  لعلّكم الفرقانبآيات  الغرس سنينفي 

عن ثّم تستدلّون  الئلخر بتلك الدّ اآل ظهورفي  لعلّكم بها توقنونأنتم  ةدالئل خمس
 لونتتعقّ أفال  عجزكموبآيات  ٕاّال  الفرقانفي  اهلل استدلّ ما األّول  قل ونصراط اهلل لتمرّ 

الكتاب هذا  نّ أبالثّالث  ثمّ  تتفّكرونأفال آية  ل منينزّ يقدر أن  لن غير اهلل نّ أب الثّانيثّم 
 ين من قبلبيّ النّ آيات  منأكبر اآليات  تلك نّ أابع بالرّ  ثمّ  توقنونأفال  يكفيكم عند اهلل

 رادأن إ و كلّها األرضاهلل قد كملت على من على حّجة  نّ أثّم الخامس ب تؤمنونأفال 
ن أله  سبيلال  من عند عقولكم ةبدالئل محكم اإلسالم دينفي  ن يدخلنّ أ حدأ

في  لعلّكم يناكم بهذاقد ربّ  الئل مؤمنونبتلك الدّ كلّكم أنتم و يحتجب بعد الكتاب
الئل كلّها تلك الدّ و توعدون بتلك الحّجةبه أنتم  ظهرنا ماألتنجون فلّما قد اآلخر  ظهور

 عتم علمكم بماضيّ و اهللأراد  مإالى  فتمالت ما ن توقنونأتستطيعون  من عندنا كلّ 
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اء تقيأكم أنفس يتمسمّ و كله الحيوانأن يأينبغي  بما دونهو صولكمأاخترعتم عن 
 اهلل عالميناء ا برضعلم الفرقان لكنّ  ماتعلمنا مقدّ و عمرنافي  تعبناأنّا قد إمحتاطين ب

ينفعكم من ال بما  تتالعبونأنتم و ناتبيّ آيات  في عنده اهلل ظاهر مناء ّن رضإ يلكم و
 األرضعلى ما  كلّ  ن يكوننّ أينبغي  هلل تحسنونااء رضفي  كمنّ أوتحسبون  علومكم

 منلنا  يسجدونما  بمثل يدينا يسجدونأنا بين يوم ظهورفي  هملعلّ  اإلسالم دين في
 اإلسالمفي  ةطوائف غير معدودو ملكين ذاإمرنا فأظهرنا أخرها قد إٓالى  عمرهمأّول 

كانوا  همو الفرقانطة بالنّقآمنوا  قدالّذي  عن ملكو وائفالّط  عن مسلمون قد انقطعنا
باللّيل  عونلتضرّ  كمخمس قطع كلّ في  مرناأظهرنا أو حد محتجبونعن حروف األ

تلك في القيّوم  غنا كتابقد بلّ و لمؤمنون الفرقانفي  لقد نزّ بما ثّم  لظهورناو هارالنّ و
قد قضى عدد ما  فإذا حد الفرقان لمؤمنوناألهلها بأالّتي  المقّدسة رضأفي ثّم  القطع

 أنتم كمنّ أكم أنفس تحسبون عندأنتم و ن يذكرهأيستحي اهلل ما  هذا مقعدنا لهاءا
 ما المقّدسة قليالأرض  فيثّم  قد قضى على قطع الخمسما  رنّ محسنون فلتذكّ 
 لستم عند اهلل بمؤمنين كمنّ أمرنا على أانتقمنا عنكم بو سفناأقد هذا  يناأتتذّكرون فلّما ر

 عليكم بالهدى ن يشهدنّ أ لتعملنّ أنتم  ذإ  رينعمستشكنتم  ٕان هذا يعدل انتقام مثلهل 
ن إ اهلل عاملون اء دون رضفي  نّكمأما قد شهد اهلل عليكم ب هذاو يرضى عنكمو الحّق و

 فإذا كمأنفس فياألسف ذلك ثر أاهلل من يظهر  سيبعثنّ ٕاّال وكلّكم  رثّ أروح مت ذا تكوننّ 
ٕاذ  بونيتعذّ أو  ّال حين األمر لتنعمونوإ ه جوهر وتيتم من العلمأما  لكنّكمو تتذّكرونأنتم 

ا لمّ اآليات  تتلونما  لكنّكم حينو الفرقانآيات  منآية  ثرأ اإلسالمفي  قد قتلواما  كلّ 
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الجماد  حدّ في  لكنّكمو ثرهاأكبر من ها ألنّ ألو و رونثّ أتتال  بها جوهرا بها تدركنّ  ال
ن إ  ثرهاأن يظهر ألكنّكم قبل و خلوندتاهلل  دينفي أنتم  ثرها فكيفأن يظهر إ لتعيشون 

هل  اقفينو الجماد حدّ في  كنتمبما  كمأنفس ثرأتتال  اهلل ّال إ أحد  ييحص الما  تتلونّ 
 عندأنتم و تحكمون عليهو عنه تحتجبونو ربّكمحّجة  تنظرونمن أن  لكم شدّ أمن نار 
فنا بالحّق اءس لمستغنين قدعن كّل شيء  كنّا نّاإ  كم تحسنوننّ أكم تحسبون أنفس
يوم من يظهره اهلل في  لعلّكم سماعكمأفي  هذا فلتكتبنّ  عنكم نتقمنّ نلو كممنّ لنعد
ال أنتم  يظهره اهلل بالحّق فإذا  تدعونٕايّاه ثّم  عون لظهورهيتضرّ  تحتجبونال هذا  مثل

اء قضى اله توعدون حّق قدبه أنتم  ما ظهورفي  فتمالت ما تتذّكرون مثلال و تلتفون
أنتم  ما على فلتبكينّ  لونتتعقّ ال و تتذّكرونال أنتم و نحمٰ الرّ  أدّالء األرضى استقر علو

 عندناما  نّ إعليه مقتدرون فأنتم  كم على ماأنفس على لترحمنّ و عليه لمستطيعون
 هذاو هذا ثرأا يكن من مّ إ يظهر و قد ظهرما  كلّ و لونتتعقّ  أنتم بالحّق بلآمنوا  ذين قدللّ و
 حين العلم بالحّق  لعلّكم ةالحكمو كم العلمتيٰ آقد ٕاّن اهلل  عرون بلما تش قليالأنتم  ٕان
 ةبصيرو همربّ  من كتابحّجته  علىآياته و باهللآمنوا  الّذينقل ٕاّن  ضوان تدخلونالرّ  في

 فيعّما  ثقلأ همنّ إلقل  موقنون ياتهآو باهلل همو هم ينطقون بالحّق مثويٰ و منقلبهمفي 
هم على و اهللأدّالء  همو شيءخلق كّل  بل بهم يمسك ما بينهماو األرضو ٰمواتالسّ 
دين الحّق موقنون يرون في  همو يؤمنون بمن يظهره اهلل الّذينء لون هؤالمتوكّ ربّهم  اهلل
 الهدى ينطقونو هم بالعزّ و ةدنى من جناح بعوضأبه  ن لم يؤمنواإ  األرضعلى ما  كلّ 
 تهم منأفئد عّز علىأ ليكوننّ  األرض علىما  بمن يظهره اهلل كلّ  ن يؤمننّ إ و ونيستدلّ و
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ٕالى  ظهور من يظهره اهللأّول  شعارهم منء هؤال ينظرونربّهم  ٕالى هم بنسبتهمو همأنفس
 طوبى لهم يفترونال  همو هارالنّ وباللّيل  نحمٰ الرّ  ربّهم حون اهللالحّق يسبّ  رضاءفي  خرهآ
مالئكة  ثمّ  ه اهلليبلغنّ لأحد  من البيانفي  من هم من فضل اهلل يكسبون لو يبقما و

على ما  كلّ به  ن يؤمنإ و تتّقونهذا  البيان مني ولأأن يا  ما بينهماو األرضو ٰمواتالسّ 
الفضل األعظم من عند ذلك أنتم  كّل األممقل ٕاّن  عليهمو عليه ين اهللليصلّ  األرض

 كميٰ هدما  على لتحمدون اهللثّم  لتدركونأجمعون كلّكم  ظهور من يظهره اهلل في اهلل
  اهلل توقنونبأمر  ثمّ  صراط الحّق ٕالى 

  
  الثّاني في الثّاني

  سفسف اآلاآل بسم اهلل
 وحدك نتإٔاّال  ٕالٓهال  اهللأنت على أنّك وكّل شيء  ألشهدنّك ٕالٓهييا  اللّهمّ  سبحانك

 لكو الّالهوتو القدرةلك و الجبروتو العزّ ولك  الملكوتو الملك لكشريك لك  ال
لك و الجمالو لعةالّط  لكو الجاللو العّزة لكو اسوتالنّ و لطنةالسّ  لكو الياقوتو القّوة

 األمثالو المثللك و العدالو طوةالسّ  لكو الفضالو حمةالرّ  لكو الكمالو الوجهة
 البهجةلك و اإلرتفاعو القّوة لكو اإلمتناعو العّزة لكو اإلجاللوالمواقع لك و
خلقك و أمرك ملكوت فيتحبّنّه  أوبته أحب مالك و اإلقتدارو لطنةالسّ  لكو اإلبتهاجو

ذ لذّ التّ و كلماتكٕالى  ظرالنّ و ئكدّال أو كتحجّ و ياتكآو يمان بكاإلفي  ٕالٓهييا  عّزى
ذر عنه حيفيما  يلتدخلن يهر بعد موتلم يظ نإ و يتفنينّ  كونّن مثل هذاألو ٕاذ  ياتكآب
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 تك يومحجّ ن بسكّ و شهاراإلو الغيبفي  خشيتكو رضاكو كبحبّ  اللّهمّ  يقنفلتوفّ 
يوم ذلك  رّب األربابيا  تكمن استمسك بحجّ ٕاّال  عندكأحد  كلّ حّجة  ينقطع كلّ 

 ةبالحّق بالغ شيءعلى كّل ة حجّ ذي  ينقطع من كلّ  ةيوم القيامتظهرنّه  فيه من تظهرنّ 
 ملكوتفي  على كّل من اللّهمّ  فلتنزلنّ  تك مرتفعةتك يومئذ لحجّ من استمسك بحجّ و

لم أنت  كنّ إ  ذإ برهانك و كّل دالئلك لترينّ و رضائكٕالى  كلّ  نّ تبلغما  خلقكو أمرك
ال و ال ما بينهماو ال في األرضو ٰمواتالسّ  في ال شيءمن علمك من يعزب  ال تزل

 واحدا ٕالٓها دونهما لم تزل كنتما  الو الخلقو األمر ملكوتفي  المن شيء  يعجزك
لنفسك  اتّخذتما معتمدا  دائما أبداسلطانا مهيمنا قّدوسا  قيّوما احيّ  فرداصمدا أحدا 
 تموتال حّي  أنت نّكأوي تحيو تميتثّم  تميتوتحيي  لم تزلو ولدا الو صاحبة
ال  من شيء يفوت عن قبضتكال وفرد  ال تحول سلطانو تجورال وعدل  تزولال وملك 

على كّل ٕانّك كنت بأمرك  اءتشما  بينهما تخلقما  الو األرضفي  الو ٰمواتالسّ  في
   ء قديراشي

  
  الثّالث في الثّالث

  سفسف اآلاآل بسم اهلل
 استرفع بارتفاعه فوق كلّ و فوق كّل الممكناتبعلّوه  قد استعلىالّذي  لحمد هللأ

ملكوت  فياستقهر باقتهاره فوق من و استمنع بامتناعه فوق كّل الكائناتو الموجودات
 نّهأكّل خلقه على و تشهدهفأس الّذّرات استنصر بانتصاره فوق كلّ و ٰمواتالسّ و األرض
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ى بنفسه لنفسه على قد تجلّ ما  خلقه على كلّ و ستشهدهأثّم  ّهارالّظ  الواحدٕاّال هو  ٕالٓهال 
 ت وحدانيّتهدالالو شئونات عظمتهو ظهورات عّزتهو قدرته ياتآيخلق بو خلقما  كلّ 

   ارالواحد الفّط ٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهأن كّل على ته ليستدلّ وعالمات صمدانيّ 
  

  الّرابع في الّرابع
  سفسف اآلاآل بسم اهلل

ّول على الواحد األمن اهلل اء البهٕانّما و سفسف اآلاآلٕاّال هو  ٕالٓهلحمد هلل الّذي ال أ
هو  سف اهللأ نّ أ شهدأبعد فو األّول الواحدٕاّال  يرى فيهال  الواحد حيثذلك من يشابه و
ّن حين إ و مثال المثلأو ينعت بأ يذكر باألسفمن أن  ه سبحانه متعالنّ ألحّجته  سفأ

ب يترتّ ما  مقام هأمر مقامو سف اهلل مقاماتأل ذإ سف يظهر انتقام اهلل جّل جالله األ
نصيب  الثّانيفي و البالغوناء العلمو اشدونالرّ  اءالحكم نصيباألّول  في على األمر

ما  سفكلتيهما يظهر بعد األو شجرة المحدود ظلّ في  ينالمستظلّ و بحر الحدود انسكّ 
فإذا  كتابو جلأ شيءّن لكّل أ ّال إ  قلوب المؤمنينبه  ننّ يسكّ و عنه المحتجبون يشفقنّ 

كّل ظهور فاستمسك أّول  في نتأ كنّ إسبابه فأيظهر فإذا  كتابهو جلهأ يءالشّ  بلغ
قد اعتمدت ما  يظهر من عند منزلها بمثلما  شئون ركيغيّ ال  اعتمدت عليها نإف ةالحجّ ب

 ةذروفإّن ذلك  غييرالتّ  قد سمعت من شئونما  اصلحتو قبل جج منالح ةحّجتّ  على
ذا يرفع اهلل إف ر اهلل مظاهر كّل ظهور بقدرتهن يكثّ إ و كّل ظهورأّول  في منهاج العزّ و األمر

تاهم آو تهعلى صراط الحّق بحجّ  وليائهأثبت أقد ٕاّن اهلل و يخطر بهاما  عن القلوب
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بحر في  ليسلكون بها ةالمرتفعة الممتنع صفاتو ةالبصيرو شدالرّ و ةالحكمو العلم
اد الّص  أرض في عدد الوتر ن ياألهم من عنده ليبلغون  ر اهللقد قدّ ما ٕالى  همو الخلق

 الكتابذلك من الموقنين فاكتب بمثل عليك  ل اهللنزّ بما  كنت نإ  البعد نقص الدّ 
 يخلقو خلقما  كلّ  عنو عنك اهلل غنيّ و ٕاّال و العالمينٕالى  غهبلّ و شيءك عدد كّل بخّط 

  بأمره قائمونكّل و
  

  األّول في األّول وله أربع مراتب
  األنقم األنقم بسم اهلل

عن ن يمتنع أيقدر  نقام لنإ ذي  نقم فوق كلّ أ اهللقل  األنقم األنقمٕاّال هو  ال ٕالٓهاهلل 
ما  يخلقال ما بينهما و ال في األرضو ٰمواتالسّ من أحد ال في نقامه إ  مليك سلطان

في  منو ٰمواتالسّ  في منله  يسجدالّذي  سبحان ناقما نقيما امانقّ كان بأمره ٕانّه اء يش
 منو الّسٰموات فيمن له يسبّح  الّذي الحمد هللو ساجدونقل كّل له  بينهماما و األرض

الملكوت وله الملك ٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهأ قانتون شهد اهللما بينهما قل كّل له و األرضفي 
 يحيي النّاسوتولطنة السّ  ثمّ  الياقوتو القّوة ثمّ  الّالهوتو ثّم القدرة الجبروتو العزّ ثّم 
وسلطان  يجورال وعدل  يزولال  ملكو يموتال  وأنّه هو حيّ  يحييو يميتثّم  يميتو

ما  الو ال في األرضو ٰمواتالسّ  ال في من شيء يفوت عن قبضته الوفرد  يحولال 
 ٰمواتالسّ  في ماله الّذي  تباركو على كّل شيء قديرا كانه بأمره ٕانّ اء يشما  بينهما يخلق

 ٰمواتالسّ  في ماله الّذي  تعالىو هو العزيز المحبوب ّال إ ٕالٓه  الما بينهما و األرضو
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دونى ما  نّ إ و ناإٔاّال  ٕالٓهال  نا اهللأ يننّ إ القيّوم  المهيمنٕاّال هو  ٕالٓه الما بينهما و األرضو
الّذين قد  نّ إ  القٰيمة يوم شيءكّل نفسي  فتقون قد عرّ فاتّ ي ٕايّا يخلقأن يا  قلي خلق
بما  يياتآب يدون من لم يعرفن قمت عنتقد انو هم المهتدون أولئكف يياتآب يعرفون
اء شهد عليهم من رضأما  ينّ إ و يرضائ في نّهأيحسب على و هارالنّ وباللّيل  ييعبدن

أنتم  ٕان هذا نتقاما مثلااهلل علم في  المحتجبين لم يكن اهلل كلّ  لينتقمنّ ذلك ك
 استدركتمو هذا قد احتجبتم عنأنتم و يعمالكم رضائإٔاليه  يرجعما  ذ منتهىإ  تعلمون
ال و ينلن يضرّ  هذاقل ٕاّن  اما ناقما نقيمانقّ كان  نّهإ لينتقمن اهلل عنكم ذلك ك يكره
تفتيون ئه فكيف امن دون رض اهلل قد شهد عليكم نّ أن توقنون بإ كم كنّ ليٰ و يئدّال أ

لم فإذا  األرضفي  ما قد شهد اهلل ثرأن يظهر إ جون بل تروّ ن أتستطيعون ال و بعلمكم
 لو رنّ فلتتفكّ  لمبتلون القٰيمة يومأنتم  ذلكن لم يشهد اهلل عليه بالحّق كممّ  يكن عليها

بدون أحد  يشهد علىو لعالمون األرضعلى ما  على كلّ  القٰيمة اهلل من يظهره يومأظهر 
يظهر اء تخافون اهلل سوأنتم  ذلكن يؤذن لهم كأمن عنده قبل  مرهأاء ه شهدنّ حّق يفني

بأمره  كلّ  الحينوٕاّن في  أمرهيتّبع  لم يكنو بالحّق  راب لتشهدنّ التّ  علىو هذا اهلل
 هم منن نجعلنّ أيستفتون ب نأ ينا كّل األممأرما  األرضا نظرنا فوق لمّ وٕانّا  قائمون
 يناأر لما نظرنا فيهم ماثّم  ن مؤمنونآبالقر اإلسالم في لّذينهمّن اإ عنهم  ننتقمنّ الّذين 
ء هؤالفي  لما نظرناو الّدين مؤمنون ةئمّ أالّذينهم بٕاّال  نهمم ننتقمن نأينبغي  الّذين

منهم باجازاته اء على العلمأرض  علىأحد  دينهمفي  مرجعهم يناأكالمهم قد رو
ما  بحكمه متعّززونكلّهم  ولو الحكمأ ةسعالتّ  أرض دنياهم علىفي  حدأ و مفتخرون
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بمن  زينّ لنجّ  األرضعلى ما  مثلهما لو وجدنا كلّ فإذا  ننتقمنّ  نأينبغي  وجدنا دونهما
 نّه قّهار ذو البطشإ  ن ينتقمنّ أيحّب اهلل ذلك حمرهم مثل سبغ بحر عظيم كاء م

 كلتيهما خاطبنّ ألفإذا  ديدالشّ  ذو البطش ادنّه شدّ إ  ن ينتقمنّ أاهلل  يحّب ذلك ديد كالشّ 
قد ّن اهلل أبعد ما  قد صبرتمافي البيان  اهللآيات  يتماأذا رإ  الفرقان كيفبآيات  اأنتم

ال  بدينكمأنتم  فكيفآية  ل منينزّ يقدر أن  لن ّن غير اهللأ اإلسالم في م كّل منعلّ 
ن إ و يّومالق من سبل اهلل المهيمنهذا  تقولون نإٔاّال و سبيل لكمال  يتمأرما  بعد يؤمنون
ال به آمنتم  قدبما أنتم  كم فكيفليردّ  العنكبوت ةسورفي  ل اهللنزّ ما  يكفيناما  تقولون
الفرقان في أنتم  ةعديد ةيّ ياتا حدّ آين بيّ النّ  ل علىقد نزّ  ّن اهللأن تقولون إ و توقنون

الفرقان  ياتآب ةيّ حدّ آيات  نزل من قبل منما  يات كيف قد انسخ اهللاآلفانظرون بتلك 
أفال  لونتتعقّ أفال  ل من قبلما نزّ  عندكم كيف ينسخ اهلل بهاو عند اهللأكبر  لو لم يكن

فال أ الفرقانآيات  يعجزكم عن أال محّمد الفرقان على ظهور فياهلل  استدلّ ما  تنظرون
 قل هغير الكتاب تريٰ  ةحجّ  عندكمهل  دينكمفي  ن يدخلأأحد  أراد نإ و تبصرون
 بكملت عليه لما يعذّ ما  اهلل ةحجّ  نّ أتعلمون لو تقولون ال ما  تقولونا عمّ  اهللسبحان 

 دينفي  كملت على من لم يدخلو تتمّ  تقولون قد نإ و اإلسالمفي  دخلال ما  اهلل
من و مبلغ علمائكم رينّ تدخلون ألال في البيان  ةبتلك الحجّ أنتم  فكيف اإلسالم

 نإٔاّال و نفسه ييرضما  فرعونبآيات  وسىتى مأا كم تعرفون لمّ أنفس لعلّكم بعكمااتّ 
 عندأنتم و من حجاب فرعون دنىأه نّ إيمانكم فإ مبلغ في  ئه فلتنظرنّ اتلق شيءفيبيأتي 
الّذين  وأا راكم لمّ نيمبلغ د نّ إ و مبلغ دينكم كم تحسنون هذانّ أكم تحسبون أنفس
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ارهم ظهإدنياهم بروا ياتا يعجز عنها كّل العالمون قد عمّ آ يؤمنونال  بقلوبهم بمحّمد
كم نّ أب كم تحسبونأنفس عندأنتم وء دنى من هؤالأّن مبلغ دنياكم إ و العالمين يمانا بينإ 

ينبغي  ما همٕاذ  دنياهمو دينهمفي  همأنفس دونكماما  مالكون قد خاطبتكم ليحاسبنّ 
أنتم  ٕان هذا مكانكمإ لكن و بالحّق اهلل  ن يذكرهأينبغي  شيءال  ن يذكرهم اهلل بلأ

له  ا كلّ نّ إ قل  اهلل تسجدون يديّ  بينأنتم  نّكمأيظهره اهلل ب من تتّقون فلتراقبنّ وون تحبّ تس
كّل من و من فضله ليرجينّ و من عدله كّل ليشفقنّ قل  قانتونله  ا كلّ نّ إ قل  ساجدون

كم يوم من يظهره اهلل يظهر نّ إف كم تتّقونأنفس منأنتم  البيان يولأأن يا  عنده سائلون
لون تتعقّ ال و تتذّكرونال و األمم قبلكم يما بق بعدكم بمثلفي  نتبقوو بواطنكم
 كمنّ إ لو و الحّق تتّبعون  نأينزل عليكم بما  كلّ في  رنّ لتتفكّ و كمأنفس على فلترحمنّ 

أنتم  شيءكّل يا  نأ تتّقونأنتم  ٕان من بحر بطش اهلل ةقطرهذا  كم لتفتنونأنفسبأنتم 
 الّذين معثّم  مع اهلل ربّكم ديكم كيف قد عاملتميأاكتسبت بما  لتنظرنّ و تعبدونٕايّاه 

يستحي اهلل ما  يديكمأاكتسبت بعد ما  الجبّار تشهدون كيف يسكن قّهارثّم  عليهأدّالء 
 يحزن من يظهره اهلللئّال  تحزنونال  حداأأحدا  في البيان لكنّكمو تتّقونأفال  ن يذكرهأ

اهلل  لكنّ و بطشهال و لم يسكن قهر اهللاء ضالرّ  أدّالء لو لم يكنو تعلمونال أنتم و فيكم
 همأنفسو رواحهمأو فئدتهمأبٕاليه  قد عرجوا بالّذينهماء ضالرّ  لف بحر منأل سبعين قد نزّ 

ثّم  الواحد ّولأ خاطبنّ هم الفائزون أل أولئكو هممثويٰ و منقلبهم في عليهمو لهم ماو
على ما  لو اجتمعوا كلّ و ونبعكما الفائزمن اتّ وأنتم و كما قد عرفتما ربّكمانّ إ خره آ

ل اهلل مطالع الفضل من ينزّ ذلك ك اهلل لم يخلق اهلل من نارفي  كماعلى حبّ  األرض
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به  يؤمنونال الّذين  الّذين ينتقمون لمن يظهره اهلل عن نّ إ قل  تشكرون لعلّكم عنده
 موندين اهلل ينتقفي  همبما  ا عظيماهم اهلل حبّ يحبّ اء األسم تلكأدّالء  هم أولئكف
   يحسنونو يلطفونباهلل  منوآبالّذينهم و ونيستدلّ ربّهم  على اهللو
  

  الثّاني في الثّاني
  األنقم األنقم بسم اهلل
وحدك أنت  ّال إ  ٕالٓهال  اهللأنت على أنّك وكّل شيء  ألشهدنّك ٕالٓهيا ي اللّهمّ  سبحانك

 لكو هوتالّال و القدرةلك و الجبروتو العزّ ولك  الملكوتو الملك لكشريك لك  ال
لك و الجمالو لعةالّط  لكو الجاللو العّزة لكو اسوتالنّ و الّسلطنة لكو الياقوتو القّوة

 اإلستقاللو العظمةلك و اإلجاللو المواقعلك و األمثالو المثللك و الكمالو الوجهة
 الواليةلك و اإلبتهاجو البهجةلك و اإلرتفاعو القّوة لكو اإلمتناعو العّزة لكو
 واحدا اخلقك لم تزل كنت ٕالٓهو أمرك من ملكوتتحبّنّه  أو احببته ما لكو اإلنقطاعو

اتّخذت لنفسك ما معتمدا  بداأ سلطانا مهيمنا قّدوسا دائما قيّوماصمدا فردا حيّا أحدا 
كينونا مع كّل و شيءكيانا فوق كّل و شيءكنت كائنا قبل كّل  لم تزلو ولدا الو صاحبة
 ثّم تميت تميتو يلم تزل كنت تحي شيءمع كّل ا يمتعالو شيءدون كّل  نامكوّ و شيء

 ٰمواتالسّ  ال في شيءمن  يفوت عن قبضتكال وفرد  تموتال حّي  أنتنّك أو يتحيو
    على كّل شيء قديرإانّك كنت  مركأباء تشما  تخلقال ما بينهما و ال في األرضو
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  الثّالث في الثّالث
  األنقم األنقم بسم اهلل

فوق كّل  استرفع بارتفاعهو فوق كّل الممكناتبعلّوه  ستعلىقد االّذي  لحمد هللأ
 المقتدر باقتداره فوق كّل الكائناتو الّذّرات استمنع بامتناعه فوق كلّ و الموجودات

 نّهأعلى  كّل خلقهو فأستشهده ٰمواتالسّ و األرضملكوت في  فوق من المتعّزز باعتزازهو
 ٕالٓهال  بينهماما و األرضو ٰمواتالسّ  في من لهيسبّح  الحسنىاء األسمله ٕاّال هو  ٕالٓهال 

قد ثّم  بنفسهله به  ى اهللقد تجلّ  كلمتهو بع عبدهالسّ  ّن ذات حروفإ و ّهارالّظ ٕاّال هو 
اهلل ٕالى  بهٕاّن الّذينهم  ئهاور بقضالنّ و ارالنّ  في من بينبه  فصلو بكّل خلقهله  ىتجلّ 

لى إ  هونيتوجّ ٕاّن الّذينهم  فائزونهم ال أولئكو ضوانالرّ أصحاب  هم أولئكون فهيتوجّ 
   راط اهلل لمبعدونص هم عن أولئكو من شيء اهلل بدونه لن يقبل اهلل من علمهم

  
  الّرابع في الّرابع

  األنقم األنقم بسم اهلل
من و األّول على الواحدمن اهلل اء البهٕانّما و األنقم األنقمٕاّال هو  ٕالٓهلحمد هلل الّذي ال أ

 اهلل سبحانه انتقامه نّ أ شهدأبعد فو األّول الواحدٕاّال  يرى فيهال  ينالواحد حذلك يشابه 
 كّل يسترضينّ هذا  ظلّ في و فضاله بلىإ و العبد يستعيذنّ ما  هذا ظلّ في و ال قولهفي 
 من يظهره اهللأيّام  دركتأن إ و يباشر الخلقما  يباشرال  نابذاته  سبحانهٕاّن اهلل و العبد
 ةالعليّ اء األسم على تلكة تك مستدلّ كينونيّ فإذا به  يؤمن العّمن  انتقمتو ذكره جلّ 
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ال وأمره  يرفعال اء األسم حيث يرضى اهلل مشارق تلك لمقامك عند اهللو لك فطوبى
 ته صرف العدلجبّاريّ  كّل فعلهفي  سبحانه عدلٕاّن اهلل و ئهايعلن قضال و طوله يظهر

رضوان في  ليدخلنّ و ئهاون رضالعبد عن د بهما ليخلصنّ ٕاذ  ته عين الفضلقّهاريّ و
 مستغنيا عن كلّ و ا عن كّل خلقهغنيّ كان  اهلل سبحانه لم يزل نّ إ  ّال إ و ئهامضإ و طاعته

ن يطلع مطلع جبر إ و بهآمنوا  الّذين بفضله علىذلك ن يبعث مطلع رحم فإ عباده 
 ةموهبو وجود ةرحمو ئه كلتيها فضلارض فيمن لم يكن به  ليدخلنّ  من رحمتهذلك ف

 من لم يكن هنالكٕالى  لنا كتاباقد نزّ اء البواء الرّ  عدديا  نأ يصفونعّما  تعالىو انهسبح
ما  تقرب الو فلتحفظنهما كعينيكٕاليك  لناهخته قد نزّ أهذا و اسم األسف بيانفي 

ٕالى  غهبلّ و الكتاب في ذكرت اسمهما  لم تستنسخ نإ استنسخ من األسف و يحزنك
 هم يرجعونبما  القٰيمة اهلل يوم ةرحم هم يدركونلعلّ و نهم يحسنونأهم يحسبون الّذين 

من ربّك المهيمن أجمعون كلّهم  الهدىأصحاب  لتذكرنو يستغفرونثّم ربّهم  اهللٕالى 
   القيّوم

  
  األّول في األّول وله أربع مراتب

  األحيط األحيط بسم اهلل
 لن يقدر أن يمتنع حياطإ ذي  حيط فوق كلّ أاهلل قل  األحيط األحيطٕاّال هو  ال ٕالٓهاهلل 

 يخلقال ما بينهما و األرضفي  الو ٰمواتالسّ من أحد ال في حاطته إ  عن مليك سلطان
 ٰمواتالسّ  في منله  يسجدالّذي  سبحان حييطاحايطا  اطاحيّ كان بأمره ٕانّه اء يشما 
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 ٰمواتالسّ  في من لهيسبّح  الّذي الحمد هللو ساجدونقل كّل له  بينهماما و األرضو
 ٰمواتالسّ  في منله يسبّح  الّذي الحمد هللو ساجدونما بينهما قل كّل له و األرضو
ثّم  الملكوتوله الملك ٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهأشهد اهلل  قانتونما بينهما قل كّل له و األرضو

 القّوة ثمّ  يميتو يحيي اسوتالنّ و لطنةالسّ  ثمّ  الّالهوتو ثّم القدرة الجبروتو العزّ 
 يجور الوعدل  يزولال وملك  يموتال  وأنّه هو حيّ  يحييو تثّم يمي الياقوتو

 ال في األرضو ٰمواتالسّ  في المن شيء  يفوت عن قبضتهال وفرد  يحولال وسلطان 
 ملكله الّذي  تباركو قديرا شيءعلى كّل كان بأمره ٕانّه اء يشما  يخلقال ما بينهما و

 في ماله الّذي  تعالىو يز المحبوبالعزٕاّال هو  ٕالٓه الما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ 
 من علمه بيعزال  اهللقل القيّوم  المهيمنٕاّال هو  ٕالٓهال ما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ 

قل  عالما عليماعّالما  كان نّهإ ال ما بينهما و ال في األرضو ٰمواتالسّ  ال في من شيء
صراط حّق فإّن هذا  ربّكمو ياهلل ربّ ٕاّال  تعبدواال  نأ أجمعينسل الرّ  بعثأقد اهلل ٕاّن 

ّال إ اهلل  تقولوا علىال  نأذكر الحّق من عنده ٕاّال  الكتبفي  لنزّ ما  اهلل نّ إ  يقين قل
ٕاّال  ٕالٓهال  نّهأشهد على اسم فاإل مظهر ذلكاهلل من الموقنين أن يا بآيات  كنتمو الحّق 

 كنتوي يوم ظهور يب حييتك لتؤمننّ أو كمتّ أو رزقتكو قد خلقتكالقيّوم  نا المهيمنأ
 ٰمواتالسّ  ملكوتفي  كّل من القٰيمةيوم نفسي  فتقد عرّ و اهلل من الموقنينبآيات 

احتجبوا عن  الّذينو لهم المؤمنون أولئكفآياته و باهللآمنوا  الّذينهمو ما بينهماو األرضو
رقان من لنا الفنزّ وٕانّا قد  ال ينصرون هم فيهاو ارالنّ  قد سمعوا قد دخلواما  ذكر ربّك حين

يوم ظهور اهلل  لعلّكم سنين الغرسفي  يناكملتنجون قد ربّ  لنا فيهقد نزّ بما  لعلّكم قبل
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قد شهدتم أنتم و يةآل من ينزيقدر أن  لن ّن غير اهللأالفرقان في  لنا من قبلقد نزّ  لتنجون
كلّكم أنتم و البيان من عنده لقد نزّ ما ٕالى أّول  ل اهللقد نزّ ما أّول  منذلك على 

من عند اهلل هذا  نّ أشهدتم ما  ناتاياتنا بيّ آ سمعتمٕاذا  مؤمنون فكيفذلك بأجمعون 
تقولون من أنتم و ٕاّال  سبيل لكمال  ل اهلل من قبلنزّ بما  منتمآ أنتم نإ القيّوم  المهيمن

ما يكفينا تلك  ن تقولونإ و عابدونله  اهلل كلّ ٕاّال  من ٕالٓهما و ل البيانالفرقان قد نزّ  لنزّ 
ل اهلل ترجعون نزّ ما ٕالى أنتم  قولكم العنكبوت ليردّ  ةسورفي  ل اهلل من قبلنزّ ما  ةالحجّ 
 كلّ و ل اهللنزّ عّما  اهلل بغير عجزكم استدلّ ما  من قبل الفرقانفي  لقد نزّ فيما  رنّ فلتتفكّ 

في  انّ إ  يقولونالّذين  علمٕالى  عليه شاهدين فلتنظرنّ كنّا  الو ل اهللما نزّ  تقولونأنتم  ما
 تلكقل ٕاّن  الحين ليؤمنون في هممثل موسى كلّ آية  ل اهلل عليهمدين اهلل عالمون لو نزّ 

قل  موقنونبه أنتم  ٕان دينكمفي  يثبتما  أجمعينهم كلّ  ينبيّ النّ آيات  منأكبر اآليات 
هم كلّ  ينبيّ النّ  ل من قبل علىنزّ ما  كيف ينسخ اهلل بهاأكبر  يات الفرقانآ لو لم يكن

قد أدّالء  هذا مر اهلل تنظرونأ فيال و ل اهلل من قبلنزّ فيما  تتفّكرون الكم فما لأجمعون 
 كنتمو دليل يشهد عقولكموٕاّن على  كم بها مؤمنونكلّ  نتمأو الفرقانفي  نزلت من قبل

الفرقان عليه آيات  بغيرأنتم  هل اإلسالمفي  ن يدخلأأحد  رادأ لو ينمستدلّ به 
 كملت ن يدخل فكيف قدأ رادأاهلل على من أمر  بتون لو تقولوا غيرها لن يثلّ تستد

أراد  نيثبتون لمما  كمنفسأل يثبتونال  ن تقولون يثبت فكيفإ و اهلل على العالمينحّجة 
ٕانّا  رفعناهأوٕانّا قد  نزلنا الفرقانأا قد نّ إ  تبصرونال  كيففما لكم  دينكمفي  يدخل أن

الّذينهم و من بعدهاء الّذينهم شهدو لسالرّ  بعثناأا قد نّ إ و لقادرينعلى كّل شيء كنّا 



   ٢٩شماره ه مجموعه صد جلدى، بر اساس نسخ  -حضرت نقطه اولى  من آثار  -   )٢( اسماءكتاب 

٢٩٣  

اهلل قد أمر  قد سمعت ماأّول  منوٕانّك  المؤمنونو يقوندّ الّص و ونبيّ النّ  ثمّ  الهدى بوابأ
 اهلل ربّكٕالى  ن ترجعنّ إ و ّال إ و شيءمن ك لم يشهد اهلل عليو اهللاء احتجبت عن رض

الفرقان كمثل  أوتواّن مثل الّذينهم إفلترحمن على نفسك ف من المستغفرين لتكوننّ و
دناه أو دناهأ ذلك ينظر كيف قد جعلنا عالأخلق جديد في  كلّ و اإلنجيل أوتوا الّذين

كنت عنده من و بذكره تفخرنّ  نتأنّك أما  نّ إ و اهلل محتجبونأمر  كّل عنو اليهع
اهلل رّب ٕالى  استرجعثّم  دين اهلل انتصرو األولى ةالحيوٰ ٕالى  مين قد رجعالمتعلّ 

قول ٕالى  تكمئمّ أقول و تكمئمّ أقول ٕالى  يرجع ككّل ديناإلسم  ذلك ن ياأ العالمين
عندكم من ما  خذنا كلّ أا قد نّ إ ون لك فاستدلّ اهنأنتم  الفرقانفي  لنزّ ما ٕالى  كمنبيّ 

عن  كلّ و عّما يفعل يسئلال  اهللقل  مرنا كن فيكونأباء كيف نشآخر  بدئنا خلقاأو دينكم
 قد رفع اهللفإذا  قدر خردل ينفعهممن شيء  اسالنّ  دلم يكن عنو يسئلونكّل شيء 

 الو كمأنفس ترقبونال  كيففما لكم  هذا ءآجزأيبقى لهم هل  دينهمفي  تهمحجّ أعلى 
ن إ و مؤمنونذلك كّل بفإذا  األرضبقائمكم كّل من على  لون لو تؤمننّ اهلل تتعقّ أمر 

 قد عبدتوٕانّك  العالمينعن  يّ غن اهللو ارالنّ  في ذا بنفسه يدخلإف حدأيحتجب من 
 من المؤمنينأنت  كنّ أب يشهد عليكو حينئذ ليرضى عنكٕالى  عمركأّول  ربّك مناهلل 
قل ٕاّن  نت من الموقنينكما و اهلل من قبلأمر  حببتأ قدما وٕانّك  عليك كيف نشهدوٕانّا 
 لك ردناأ ماو عادلينٕانّا كنّا  ال يفنى بقولناو قائلينٕانّا كنّا  بقولنا بلى عمالك يثبتأكّل 
قد  القٰيمة هذا يوم كنت من المستدركين نإ عليك  من فضل اهللهذا و الفضلٕاّال 

خوانك إ ثّم  نفسك عن نار اهلل اكتسبوا ليسئلون فلتخلصنّ بما  كّال و عرضوا كّل علينا
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تسمع ذكرا من هل  رسول اهلل من قبل دكمثل ظهور محمّ  يظهور ّن مثلإالمؤمنين ف
 يشهد اهلل علىذلك ينصرون كال فيها  همو ارالنّ  دخلواو هم قبضواو اميّ رهبان تلك األ

 عليك من فضل اهللهذا  اهلل تتّقونأيّام  في همو دين الحّق  في لم يدخلواالّذين 
ٕالى  ين يهتدأ رادأعلى من  الكتابذلك لتتلون و كنت من المستدركين نإ رحمته و

كّل اء مالسّ  لعالمين لو يقبل شمسعلى ااهلل ة من رحمفإّن ذلك  اهلل ربّك من سبيل
 اهللأمر  ذلكات بنفسها حتّى يغرب ءلو لم يقابلها مرو ونمستدلّ  كلّها عليهافإذا  المرايا

الخلق  ظلّ في  نّهمإف ربّكأدّالء  ٕاّال  كّل مبتلون القٰيمة يومقل ٕاّن  يذكرونأنتم  نإ 
 ثمّ  ٕايّاهٕاّال  م ظهوره مبتلونيوفي  كلّ  بالحّق  القٰيمة لعمر من يظهره اهلل يوموظلّون مست

أنتم و عن بصائركماء ن تكشف الغطإ تدعون ال  ئهاسموأغير اهلل أنتم  قل نفسهأدّالء 
حيث  لكنّكم تعبدون اهلل منو هوناهلل ربّكم تتوجّ ٕالى  هارالنّ و يلباللّ  جمعونأكلّكم 
في البيان  كمل ربما قدّ  اعبدواقل  كم محسنوننّ أتحسبون أنتم و ينفعكمال  لذاتحبّون 

أن يأتوا  أجمعينكلّهم  األرضاجتمع من على  لوقل  لتنجون القٰيمة يومتحبّون أنتم  ٕان
 نّ إ قل  عالمين األرضلو كانوا كّل على و لن يقدرواو لن يستطيعوا ليكإ لناها نزّ آية  مثل

قد  ةالحجّ  ا سمعواهم لمّ ٕاذ  موسىأيّام  في كانواالّذين  دنى من بعدأمبلغ علمائكم 
الفرقان  أوتواالّذين  علم مبلغٕالى  نظرأتفعلون ال ء مثل هؤالأنتم  كمنّ إ و شيءاتوا ب
 نّهم عالمونأيحسبون و ثنين ظهور من قبلهمإ  في دنى من الّذينهم كانواأهم أنفس حيث
هذا مبلغ  يرجعونحّجته  ٕالى لو عبدوا اهلل همو شيءما عبدو اهلل قدر  كّال ثّم كّال 

 من عند من لم يكن عنده من علم مثل يشهدونثّم  اهللآيات  عواقد سمبعد ما  علمهم
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من  دعجب من ظهور محمّ أ هورالّظ  ذلكّن إ لعمر من يظهره اهلل و تفتخرونبه أنتم  ما
 ةعشرين سنو ثثلٰ في  محّمد على ل اهللنزّ ما  رونيتذكّ ال و لونيتعقّ ال  اسالنّ  لكنّ و قبل
ذلك  علىٕانّا كنّا  لّن عليكملننزّ تحبّون  قل ٕان ينليلتو يومين في ل عليهاهلل ينزّ اء لو ش

أمر  منهذا  يعجز يدينا من الأيكتب بين و ليلتينو يومينفي  للم يفّص  نإ لمقتدرين 
في  دااهلل محمّ أظهر  قدو تتذّكرونما  قليالأنتم  ٕان هذا تعدلحّجة هل  اهلل العزيز المنيع

كيف هم و يّ مون بكالم عربن يتكلّ أ يعونيستطال  الّذينهمفي  يتربّ  ناأ يننّ إ و األعراب
كلّكم أنتم  ربعين سنهأقد قضى من عمره ما  بعد قد بعثه اهللو ينطقوناآليات  نأبش

 يتحجّ  تممتأو ةعشرين سنو أربع يقضى من عمربعد ما  اهلل يقد بعثنو تذكرونذلك 
 هلل مبعدوناأمر  عن لكنّكمو لناه بالحّق نزّ الّذي  كلّها بالكتاب األرضعلى من على 

 كيفو دراكها عاجزونإ عن أجمعون كم كلّ  أنتم لف بيتأساعات  سّت في  لنانزّ وٕانّا قد 
 وصياءإٔاّال  الفضلذلك تى اهلل آما  يصفونعّما  اهللسبحان  قل ن تنطقوا بمثل هذاإ و

 مع اهلل ربّكم لتناجون بالحّق أنتم  واحداء بدع يتونأعون فمدّ أنتم  ٕانو د من قبلمحمّ 
ٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهإ من عباده اء من يش فضل اهلل يختّص  منهذا  تقدرونال و يعونتستطال 

د مجرّ و كافور البيانو ةالحكم وساذج جواهر العلمفي  لنانزّ فيما  فانظر المهيمن القيّوم
اهلل ٕالى  لعلّكم سبل الحدود في ءدّال أذلك كّل قل  اهلل من المدركينأمر  األمر لتكوننّ 
ال و من قبلال  غير اهللٕالٓها  تسلكون لم يكناء األسم بحرفي أنتم  ٕانو ربّكم ترجعون

 به قل كفنّ عرّ أل شيءيكن من قبل اهلل من هل  عابدونوكّل له  له كّل عبادو من بعد
العزيز ٕاّال هو  ال ٕالٓه الباطنو اهرالّظ و خراآلو األّول هو قل يصفونعّما  اهللسبحان 
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خر اآلو له اسماألّول  نّماإ  يصفونعّما  تعالىو حانهسب شيءاهلل خالق كّل قل  المحبوب
المهيمن ٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهأعليه على أدّالء  كلّ و الباطن اسم لهو له اهر اسمالّظ و له اسم

  القيّوم
  

  األّول في األّول وله أربع مراتب
  األمقت األمقت بسم اهلل

 لن يقدر أن يمتنع مقاتإ ذي  مقت فوق كلّ أاهلل قل  األمقت األمقتٕاّال هو  ال ٕالٓهاهلل 
 يخلقال ما بينهما و ال في األرضو ٰمواتالسّ من أحد ال في مقاته إ  عن مليك سلطان

 ٰمواتالسّ  في منله  يسجدالّذي  سبحان مقيتا اتا ماقتامقّ كان بأمره ٕانّه اء يشما 
 واتمٰ السّ  في منله يسبّح  الّذي الحمد هللو ساجدونله  كلّ  قلما بينهما و األرضو
 الملك لهٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهأقانتون شهد اهلل ما بينهما قل كّل له و األرض فيمن و
 لطنةالسّ  ثمّ  الياقوتو القّوةثّم  الّالهوتو القدرةثّم  الجبروتو العزّ ثّم  الملكوتو
وعدل  يزولال وملك  يموتال حّي  هو نّهأوي يحيو يميتثّم  يميتويحيي  اسوتالنّ و

 فيال و ٰمواتالسّ  ال في من شيء يفوت عن قبضتهال وفرد  ال يحول سلطانو يجورال 
له الّذي  تباركو على كّل شيء قديرا كانبأمره ٕانّه اء يشما  يخلقال ما بينهما و األرض
 في ماله الّذي  تعالىو هو العزيز المحبوب ّال إ ٕالٓه  الما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ  ملك

 رزقكمو اهلل قد خلقكمقل القيّوم  المهيمنٕاّال هو  ٕالٓه ال بينهماما و األرضو ٰمواتالسّ 
 اهللسبحان  قل شيءمن ذلك يفعل من يقدر أن  غير اهللٕالٓه  منهل  حياكمأو ماتكمأو
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ال ما و ال في األرضو ٰمواتالسّ  في المن شيء  ن يعجزهأاهلل كان  ماو يذكرونعّما 
يا  أنتم قل قّدار مقتدر قديره ٕانّه بأمر عظيم ينصر من يشاء ياهلل مقيت متعالو بينهما
دين في  الّذينهمٕالى  تنظرونأفال  دين اهلل تدخلون في بذكر اهللكلّكم  الكتابأولي 

قل ٕاّن  ليتلون الفرقانفي  نزلما ثّم  هار ليذكرون اهللالنّ وباللّيل أجمعون هم كلّ  اإلسالم
في البيان  ل اهللنزّ ما  ن ليتلونهم يتلون الفرقا نإ و البياننقطة  هم ليذكرون اهلل ليذكرون

 مبتلون ربّما باسم منذلك كم يوم الحّق مثل نّ إهذا عن صراط اهلل ف كمفال يحجبنّ 
ٕايّاه  اهللاء سمأظهوره ب يومأنتم  كلّكم تشعرونال  يظهره اهلل عليه تحكمون من حيث

 فإذا ره اهلل نفسهفكم اهلل من يظهيعرّ فإذا  مدينون قونمتّ في البيان  ل اهللنزّ بما و تدعون
أنتم  الّذين اهللأسماء  تهم مطالعأفئد أولئكقل  هونتتوجّ ٕاليه به آمنوا  بالّذينهمأنتم 

فإّن ذلك  ل اهلل عليه من لسانهما ينزّ  تتلونو هوناهلل ربّكم تتوجّ ٕالى  هار بهاالنّ وباللّيل 
 بما الاهلل  هيحبّ ال بما  تعبدون اهللو تشعرونما  قليالأنتم  ٕان البيان تتلونأنتم  عّما كبرأل

لم يبق من فإذا  يحبّونهذا  كلّ و شيءن يعبد اهلل بالحّق كّل أ نّ ا لنحبّ نّ إ قل تحبّون أنتم 
في  كلّ و مقصود ربّكمو مقصودكمو نّه مطلوب اهلل مطلوبكمإ  عندكمال و حزن عند اهلل

بما قد ظهر من اهلل  ن تعبدونأتحبّون أنتم  دكم اهلل لمايجدّ له  تسلكون بلى كلّ  هذا
 جوهو كّل األمم مثلكم لو يرفع القناع عنو يظهر من بعدبما  ن تعبدونهأيحّب اهلل و قبل
 بالحّق اهلل  ن يعبدونأكّل يريدون ٕاذ  ليعبدونفي البيان  ل اهللبما ينزّ  كلّ فإذا  تهمأفئد
لما ا هذ ن يعلموهاإ و همأنفسب غير اهلل لم يخطروهإالى  ّن عبادتهم يوصلأن يعلمون إ و

قد بما  وتو العلمأالّذينهم و هم غير محسنيننّ إ  اهلل يشهدو نّهم يحسنونأهم يحسبون 
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في  ثمّ  ن يعبدون اهللأمقصود كّل عن كّل شيء  لو يرفع القناعٕاّال و شهد اهلل لشاهدون
أنتم  ماو راد اهلل مطلوبكمأ ما قد ذاإففي الكتاب  راد اهللأ قدما  هذاو ئه يسلكونارض

 نزل من قبل تعبدونما  بظهوراتأنتم  كمنّ إ و ٕاّال  الكتاب في قد شاءما  لكذ تقصدون
 في يدخلكمو بما ينفعكم ن تعبدوهأ نّ اهلل ليحبّ  لكنّ و كميضرّ و ينفعكمال  من حيثاهلل 
آخر  ٕالى لهأّول  الالّذي أّول  وقع منما  لمين كلّ العامن فضل اهلل على هذا  ضوانالرّ 

كّل ظهور يشهد  فياهلل  لكنّ و نّهم هلل يعملونأهم يحسبون أنفس له كّل عند خرآال الّذي 
ال  الّذينهمو مس الحقيقة من عندهالشّ  بعواالّذينهم قد اتّ في  على الّذينهم يعملون هلل

هلل  عملوا نإ و هلل اعملوما  همنّ أدليل بهذا قل  القبل صايرون ظهوراتفي  بعوه الّذينهميتّ 
من  كلّ و باهلل كلّ و هلل كلّ و اهلل من عند شمس الحقيقةمر أ كّل ظهور عنفي  لم ينحرفوا

 مقصود اهلل مقصودكمقل ٕاّن  ن يسكنونأ اهلل يحبّون حّب في  كلّ و اهللٕالى  كلّ و اهلل
 لكم يحّب بما  تقصدوهٕايّاه  اهلل من قبل حّب أقد بما  لكنّكمو اهلل مطلوبكم مطلوبو

 علىأّن كّل بإتتّقون ف اهيّ إ ثّم  لتتّقون اهللتكم عند اهلل ربّكم فبها يظهر حجّ فإذا  من بعد
ا لم يعرفوا اهلل لكن لمّ و ئه يسلكونارضفي ثّم  ربهم ن يعبدون اهللأون عندكم يحبّ ما 
 اهلل خالدوناء رض فينّهم أهم يحسبون وربّهم  يحتجبون عن اهللاآلخر  ظهور في همربّ 
أنتم  األولىنقطة  هلل من عندابأمر  شيءخلق كّل  دعند كّل ظهور يجدّ اهلل سبحان  قل

 بكار حدائق خلقأو عودكمفي األّول  رات خلقيوم يظهر ثمفإّن هذا  ترقبون اليومذلك 
 فلتجعلنّ قل  العظمين يوم من يظهره اهلل تدركون هذين الفضلينأنتم  بدئكمفي اآلخر 

 ن تميتون كذلكأتحبّون أنتم  طال عليكم العمر كيفٕاذا  كمأنفس كمثل ثل دينكمم
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اآلخر  خلقفي  يخلقو لى اهلل ربّهإ  ن يرفعأ ر اهلل لم يحّب قد قدّ ما  طال على دينكم اذإ 
راد أ لو ذاإاما يرفع ابتهاجه فيّ أعليه  يذا يقضإ  ورالبلّ هذا  نّ إ قل  فتبارك اهلل رّب العالمين

 ييدأبه يخلقنّ ثّم اء ار مالنّ  في هيجعلنّ  نأب خرآخلق في  ن يظهر ابتهاجه يخلقه لهذاأاهلل 
 اهلل قنّ لتتّ و كم تشهدونمثويٰ و مقادير منقلبكمأنتم  ذلكهذا ك خير صنع مثل من يصنع

 نإ من فضل اهلل عليكم فإّن هذا آخر  خلقفي  ن تصبرون لتخلصونإف نار ظهورهفي 
لم يحط  قبضته اهللفي  هذاو على البيان ينقضما  اهلل يعلمقل  تتذّكرونما  قليال أنتم
كّل العلم  أوتواما  أولئكهم بالحّق يستنبؤن و علم الحروف أوتواذينهم الّ ٕاّال أحد  بعلمه

بعد  ثمّ  ن عدد الغريسآعلى القر ىقد قض هم من كّل األمر محتجبونو يلعون بذكريّط 
 عيسى كّل واحد عددو موسىو كتاب داودفي  هذا لكن قبلواء نزل البيان عدد الهما 
من بعده كّل  لنزّ ما و بورالزّ في  ل اهللنزّ ما قل  يديرما  ريقدّ واء ما يشاهلل  ين يفصلالتّ 

فيها  قد نزلعّما  تلك الكتاب أوتوا الّذين لكنّ و في البيان لنزّ بما  ن تعبدو اهللإ ذلك 
ٕالى أنتم  في البيان ن يكمل اسم المستغاثأ ن يصبر عليكمإ اهلل  لكنّ و محتجبون

 مؤمنونبه  ا كلّ نّ إ ذلك قبل أمره  ن يظهر اهللإ و ونجن تستعرجون لتستعرأيمكن ما أعلى 
ل اهلل من ينزّ  ياتشهدنا مثل تلك اآلفإذا  دينناحّجة ٕالى  ا لننظرنّ نّ إ موقنون  كّل بهوٕانّا 

 عدنا اهلل من قبلو ما قد ذلكٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهأنا على أنفس لسان ذا علم حكيم يشهد
نّا قد إ ٕاذ  يظهر من عند غير اهلل هذا نّ أنا بأنفسب مؤمنون لم يخطربه  ا كلّ نّ إ في البيان 

بما  ن من عندهحمٰ الرّ  قنا ربّناصدّ و األرضعلى ما  عجز كلّ و ناأنفس شهدنا على عجز
 يها هنّ أ ٕاذ غيرها ياتآنسئله من  نأنا أنفسيخطر بال و ا كّل عنها عاجزوننّ إ فيها  لنزّ 
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ل نزّ ما  خ اهللكبر كيف قد نسأ كتاب عظيم لو لم يكنفي  عندنااآليات  عن كلّ أكبر 
ٕاذ  لن يكفيناهذا  نّ أنا أنفسر بتخط الو مؤمنونذلك ا كّل بنّ إ بالحّق هذا  ثبتأو من قبل

آياته و باهلل استكفيناوٕانّا قد  الفرقانفي  من قبلو البيانفي  نحمٰ الرّ  نا ربّناقد نهيٰ ما  هذا
 استدلّ ما  الفرقانفي ٕاذ  اهلل على ظهورهآيات  بغير نّ نستدلّ ال  انّ إ و مؤمنونبه  كلّ وٕانّا 
موقنون ذلك ب ا كلّ نّ إبها فٕاّال  اهلل استدلّ ما  بعد شئون الكبرىفي البيان و ّال بهذاإ اهلل 
 رتقدّ و متحكّ و ثبتتأقد  ةربعأ عن دونها صامتين تلك دالئلكنّا و بها نّ ستدلّ أل
على ت تنا قد تمّ عقولنا حجّ  ةنبدليل بيّ ٕاذا و العظيمّي مت من عند اهلل العلعّظ و

 تلكٕاّال  لم يكن عندنافي البيان  ن يدخلأ األرضعلى ما  كلّ أراد  نإ  العالمين
ظهور من يظهره  في نّ نستدلّ ال  ون فكيفكّل بها لغيرنا مستدلّ وٕانّا  عجزهم عنهاو ياتاآل

من  تكوننّ من أن  اهللسبحان  بعوه بالحّق تتّ  نأمرنا اهلل أقد بعد ما  ناأنفس علىذلك اهلل ب
على من  الكبرىء بتلك األدّال  أولئكو بعون من يظهره اهللالّذين يتّ  قولهذا  نالمحتجبي

الكبرى كيف ء بتلك األدّال  من يظهره اهلليتّبع  من لمو بالحّق غالبون األرضعلى 
نات من بيّ بآيات  ٕاّال  اهلل فيهما استدلّ بعد ما  الفرقان فيذلك قبل و في البيان بعوا اهللاتّ 

كبر عنها أل ياتّن خلق اآلإ و تون بمثلهاأن يأيستطيعون لئّال  المينالع عجز كلّ و عنده
 د رسول اهللبمحمّ آمنوا  الفرقان الّذينهم ياتآقل ٕاّن  لونتتعقّ أنتم  ٕان الحّق أدّالء  تلك
 همو يؤمنون بمن يظهره اهللالّذين  البيان عبادآيات  نّ إ و مؤمنون هم يوم الحّق بالبيانو

 خلق ظهور لتشهدنّ و مر اهلل تدركونأ كّل ظهورفي أنتم  ذلكقنون كل اهلل عليه لمونزّ بما 
 خلق في ل اهللينزّ ما قل  تشهدون شيءكّل هذا  مثلثّم األّول  ظهور عن خلقأكبر اآلخر 
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 ةيوم كنتم نطفأنتم  تشكرونحّده  في شيءكّل أنتم اآلخر  خلقفي  للما ينزّ األّول 
درجات دينكم لو في أنتم  ذلكلتمشون ك األرض يّة فوقاإلنسانحينئذ على هياكل و

كّل هلل وٕانّا  لكم ر اهللقد قدّ ما  علوّ ٕالى  كيف تبلغون ةطفالنّ  يومفي  ربّكم هلل اولم تشكر
 ن لعابدونحمٰ الرّ  كّل ربّناوٕانّا  لهآخر  ال الّذيآخر  ٕالى لهأّول  الالّذي أّول  شاكرون من

كّل  في كنتمو ن الحّق من عند اهللبعولتتّ و موقنيناهلل بآيات  كنتمواهلل  ّال إ فال تعبدون قل 
ٕاّال  ٕالٓهال  من قبل ومن بعدها كلّ  الحسنىأسماء  هللو ينزل من عند اهلل لموقنينبما  ظهور

اآليات  ليه فلتتلون تلكه األّال األٕاّال هو  ال ٕالٓه لٓهاأل لٓهكم ألٕالٓه نّ إ و العظيم يّ العلهو 
  هم يبدئونربّ  كّل من اهللو ينتهونربّهم  اهللأمر  ٕالى كلّ لبيان في ا ل اهللنزّ  ها جوهر مانّ إف
  

  األّول في األّول وله أربع مراتب
  األلهم األلهم بسم اهلل
من أحد ال امه ٕالٓه عن مليك سلطان لن يقدر أن يمتنع لهامإ ذي  لهم فوق كلّ أقل اهلل 

لهاما الهما إ كان ٕانّه بأمره اء يشما  يخلقال ما بينهما و ال في األرضو ٰمواتالسّ في 
ما بينهما قل كّل له و األرضفي  منو ٰمواتالسّ  في منله  يسجدالّذي  سبحان لهيما

ما بينهما قل و األرضفي  منو ٰمواتالسّ  في منله  حيسبّ  الّذيالحمد هلل و ساجدون
ّم ث الجبروتو العزّ ثّم  الملكوتوله الملك ٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهأشهد اهلل  قانتونكّل له 
 يميتثّم  يميتو يحيي النّاسوت لطنةالسّ  ثمّ  الياقوتو القّوة ثمّ  الّالهوتو القدرة

ال وفرد  يحولال وسلطان  يجورال وعدل  ال يزول ملكو يموتال  وأنّه هو حيّ  يحييو
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اء ما يش يخلقال ما بينهما و ال في األرضو ٰمواتالسّ  ال في من شيء عن قبضته يفوت
ما و األرضفي  ماو ٰمواتالسّ  في ما لهالّذي  تباركو شيء قديرا على كلّ  كانبأمره ٕانّه 

ما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ  ملكله الّذي  تعالىو المحبوب العزيزٕاّال هو  ٕالٓهال بينهما 
 ما حكيماعّال  نّه كانإ  ىكم سبل الهدليلهمنّ اهلل قل ٕاّن  القيّوم المهيمنهو  ّال إ  ٕالٓهال 
رادة اهلل إ دكم عن مره ربّما عنأأدّالء  كم اهلل من عندلهمنّ يما تتّبعون  ما لكنّكمو

 أوتواالّذينهم  لكنّ و اهلل كّل عباده مهلأقد ما  ذلك فرقانالاهلل  لا نزّ لمّ قل  تحتجبون
 دخلواو اهلل همهلأما  يئسواما  توا العلمؤالّذينهم لم يو ل اهلل فيه لمؤمنونبما نزّ  العلم هم

 نورهاو نارهاو ثباتهاإ و كّل نفس نفيها ليلهمنّ ٕاّن اهلل  قل ونينصرال فيها  همو ارالنّ 
بعد  بعضو بعونالحّق يتّ  بعض سبل لكنّ و هامثويٰ و منقلبهافي  ر لهاقدّ ما و شّرهاو خيرهاو

كّل دينكم  نّ أكم بأنفسفي  اهللأمر  كمليلهمنّ اهلل  نّ إ قل  عرفوا الحّق عنه يحتجبونما 
 في البيان كمأنفسفي  القول لترجعنّ ثّم  محّمد ان علىالفرق في لنزّ بما  من عند اهلل

 لن غير اهلل نّ ألهمكم اهلل بأبعد ما  تؤمنونال و منتم بالفرقان كيف تصبرونآ بمثل قدأنتم 
 تلك نّ ألهمكم بأقد ٕاّن اهلل و تؤمنونال ثّم  تسمعونأنتم  ية فكيفآبيأتي يقدر أن 
 كمكنّ ليٰ و ل عليهمنزّ ما  لم يرفع اهلل بهاأكبر  يكن لو لمو ينبيّ النّ آيات  منأكبر اآليات 

يات اآل تلك نّ أكم بأنفسفي  كم اهللليلهمنّ ثّم  بالحّق تحتجبوناهلل  يلهمكمعّما 
 ليلهمنّكمٕاّن اهلل ثّم  نونملتؤبه  ثمّ  العنكبوت لتقرؤن ةسورفي أنتم  ما ليكفيكم بمثل

 اهلل تبعدونأمر  عنثّم  كمسأنف على عجزكم كيف يشهدون عجز الفرقانفي  استدلّ بما 
 ن يدخلأأحد  رادأ لو تدركونكلّكم أنتم  كم بدالئل من عند عقولكمليلهمنّ ٕاّن اهلل  ثمّ 
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في  يدخلأراد أن  تظهرون لمنوتستدلّون  نأ تستطيعوناآليات  بغيرأنتم  دينكمفي 
في  يدخل نأأراد  يسمع عنكم منال  قول عندكمفإذا  هذا تقولون غير نإ دينكم 

من حّجته  لم يكنفإذا  هذا ييكفن ال ن تقولونإ ون اهلل يستدلّ بآيات  أنتمو ٕاّال  ينكمد
ثّم  كمأنفسفي تتّبعون أمركم  ال كيففما لكم  اإلسالم في عند اهلل على من لم يدخل

 الالّذي آخر  ٕالى لهأّول  الالّذي أّول  كّل منقل  كم تحسنوننّ أتحسبون  فاقاآلفي 
 قد هار بماالنّ وباللّيل  يوم ظهوره تسجدونأنتم   يسجدون كيفيظهره اهلل بمنله آخر 

عمال  فلتعملنّ  شيءكّل أن يا  تسجدنّ ال  لمن يظهره اهللأنتم و البياننقطة أمركم 
هذا  لكنّ و اخره هلل تسجدونٕالى  عمركمأّول  منأنتم  كمنّ إ ٕاّال و ارالنّ  ينفعكم يدخلكم

 لخير لكم عن كلّ واحدة  ةمرّ  من يظهره اهلل ديّ ي لو تسجدن بين القٰيمة ينفعكم يومال 
ار فال النّ  يدخلكمهذا و ينجيكمهذا ٕاذ  خرهإٓالى  عمركمأّول  قد سجدتم منما 

من قبلكم الّذين  ممأفي  رنّ فلتتفكّ  تنجون لتجتهدونبما  كمنّ إ و عمالكمأ عنّ تضيّ 
ال  كم اهلل مثل األمملنّ لم تظهرون بمن يظهره اهلل ليجع ذاإ  القٰيمة مثلهم يومأنتم  كمنّ إف

 بينهماما و األرضو ٰمواتالسّ اء يظهره اهلل بهوٕاّن لمن  تنجونال و القٰيمة يوم تنصرون
وكّل له  ما بينهماو األرضو ٰمواتالسّ  يظهره اهلل جاللوٕاّن لمن  ساجدونوكّل له 
وٕاّن  خاضعونوكّل له  ما بينهماو األرضو ٰمواتالسّ  يظهره اهلل جمالوٕاّن لمن  ذاكرون

يظهره وٕاّن لمن  خاشعونوكّل له  ما بينهماو األرضو ٰمواتالسّ عظمة  يظهره اهلللمن 
رحمة  يظهره اهللوٕاّن لمن  قائمونوكّل له  ما بينهماو األرضو ٰمواتالسّ  اهلل نور

يخلق و ما خلق يظهره اهلل كلّ وٕاّن لمن  خاشعونوكّل له  بينهماما  األرضو ٰمواتالسّ 
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أفال  اهللٕالى  يوصلٕاليه  ما يوصلاهلل  يظهرهوٕاّن لمن  بأمره مالكونكّل و شيءمن كّل 
ال  نأبكم أنفس على تشفقون فلترحمنّ أفال  اهللٕالى  ال يوصل ليهإ يوصل ما و تتّقون

الحّق من  لو تعلمونأنتم  ٕاذ يظهره اهللعّمن  يوم باحتجابكمفي  طول ليلكم عنّ تضيّ 
ما  بعنّ فلتتّ  الكتابفي  لكمحّجة  كناحتجابكم لم يفي  لكنّكمو عنده تؤمنون

 اهلل غنيّ و لتنجون يوم ظهور اهلل لعلّكم كمأنفسفي ثّم  ئهاكم اهلل من عند سفريلهمنّ 
له  كنتمو هارالنّ و اللّيل تعبدون اهلل نأاهلل بٕالى اء لكنّكم فقرو عن كّل شيءو عنكم
   عابدين

  
  الثّاني في الثّاني

  األلهم األلهم بسم اهلل
وحدك  نتأ ّال إ ٕالٓه  ال اهللأنت على أنّك وكّل شيء  ألشهدنّك ٕالٓهييا  للّهمّ ا سبحانك

 القّوة ثمّ  الّالهوتو ثّم القدرة بروتجالو العزّ ثّم  الملكوتو الملك لكشريك لك  ال
 الوجهةثّم  الجمالو لعةالّط  ثمّ  الجاللو العّزة ثمّ  اسوتالنّ و لطنةالسّ  ثمّ  الياقوتو
 العدالو طوةالسّ  ثمّ  الفضالو حمةالرّ  ثمّ األمثال و المثلثّم  الفعالو القّوةثّم  الكمالو

 العّزة ثمّ  اإلستجاللواء الكبريثّم  اإلستقاللو العظمةثّم  اإلجاللو ثّم المواقع
 من ملكوتتحبّنّه  أوأحببته  ما ثمّ  اإلقتدارو لطنةالسّ  ثمّ  اإلرتفاعو القّوة ثمّ  اإلمتناعو

سلطانا مهيمنا قّدوسا  قيّوماصمدا فردا أحدا  واحدا هالٓ إ خلقك لم تزل كنت و أمرك
 الو فيما خلقت شريكلك  لم يكنو ولدا الو اتّخذت لنفسك صاحبةما  بداأ دائما
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رادتك إرت بصوّ و قديرات قدرتهو شيء رت بقدرتك خلق كلّ صنعت قد قدّ فيما  يّ لو
 يكّل عنّ وبي  كيعبدنّ  شيءكّل  ٕالٓهييا  اإلستقالل ةتصويرا تلك ليل رتهصوّ و شيءكّل 

 من واحدأحدا  نّ أو ٕاّال  نا على جبل فردأ يننّ إ و ٕاليكبي  هونكّل يتوجّ و محتجبون
 يقد حلت بين لك الخلق حيثعدلك لذأكبر  تعاليت فماو سبحانك يديّ  األّول بين

 ةرعن ثمكّال  تك فلّما منعتحجّ ة طلعفي  للقائككّال  قد خلقتٕاذ  بينهم بقدرتكو
افتح عليهم و ل عليهم بلطفكتعاليت تفّض و هم فسبحانكحقّ في  عدلكوجودهم فهذا 

قد  موهبتكو الّذّرات سعت كلّ و رحمتك قد انّ  ذإ وجهك اء تريهم لقوبواب فضلك أ
 فرعهاو صلهاأو رحمتك على شجرة البيان اللّهمّ  حاطت كّل الكائنات فلتنزلنّ أ
ه لتحضرنّ و كلّها لوح قرطاس منيع لتجعلنّ و عليهاو فيها ماو ارهاثمأو وراقهاأو غصانهاأو

خلق  ليبدئنّ و بفضلهفي البيان  عود كّل من ليقبلنّ  القٰيمة يوم من يظهره اهلل يديّ  بين
 فضلكو ٕالٓهييا  عند جودك فبجودكاء رقّ أو عند فضلكاء كّل فقرٕاذ  بجوده خراآل
 القٰيمة يومتظهرنّه  من فلتحفظنّ  كمنّ و محبوبييا  حسانكإبو لطفكو رّب يا  بكرمكو

علما من عند كّل خلقك به أحطت  ه كّل خير قدلترينّ و تمّسه من حزنال  نّ أك لكّل حزب
عن  يّ الغنأنت وٕانّك  شيءوسعت رحمتك كّل و علما شيء بكلّ  حطتأك قد نّ إ  ذإ 

باب جوديك  كّل منو فضلك راجعونٕالى  من كّل عبادك كلّ  يالمستغنو خلقك كلّ 
ّن األمر كله إ و ٕاليك رجعنّ ألو ٕالٓهييا  بك قد بدئت منكٕاّال  ةقوّ ال و حولال  مبدئون
حكمان و ران الوازرينوزّ و الطينالسّ  نت سلطانأ ّال إ ٕالٓه  ال نأسبحانك  بيدك

 يقد اظهرتنثّم اء الغن يدرجفي  ييتنربّ ٕاذ  الغانئيناء غنو العالمين علمانو الحاكمين
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ن أ ٕالٓهييا  عندكء األدّال  تلك الباب فبحّق في ء على تلك األدّال اء اله درجاتفي 
 تظهرنّه لمن اعونخشو تظهرنّه خضاعون لمنو تظهرنّه سجادون لمنذلك كّل  تجعلن

   على كّل شيء قديرا كنت نّكإ ا كنّ شكارون لمن تملّ و هطنّ رون لمن تسلّ اكذو
  

  الثّالث في الثّالث
  األلهم األلهم بسم اهلل

فوق كّل  استرفع بارتفاعهو ممكناتفوق كّل البعلّوه  قد استعلىالّذي  الحمد هلل
في  باقتهاره فوق كّل من استقهرو استمنع بامتناعه فوق كّل الكائناتو الموجودات

كّل خلقه و فأستشهدهفوق كّل الكائنات  ارهاستظهر باستظهو ٰمواتالسّ و األرضملكوت 
 قدثّم اء غتناإل ةمنيعة من ذرو ةجوهر اصطفىحد العّالم قد الوإاّال هو  ٕالٓهال  نّهأعلى 
ط سّال و ك خاضعونمّال و ام محيونحكّ و مخلصوناء رها بصنوف رباع من علمأز اشتدّ 

نوف الخماس يكتب على خط الّص  الباب بتلك في قد انقعد عدد الهاءثّم  خاشعون
ثّم  على خّط منه اسم الحكمانثّم  ثّم على خّط منه اسم الوزران لطانالسّ  منه اسم

اهلل بابه أظهر  قدذلك ذ كإ  خط منه اسم الغنئانأعلى ثّم  نمنه اسم العلما لى خّط ع
ثّم  ةليّ وّ أأسماء  لها اصطفىووأرضه  ئهاسم ملكوتفي  الحسنى على منبأسمائه 

  اهلل من عنده قائمونبأمر  ذا كّل بهاإفة نهاية األزليّ بحر الّال في  دخلهاأ
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  الّرابع في الّرابع
  األلهم األلهم بسم اهلل

من و األّول على الواحدمن اهلل اء البهٕانّما و األلهماأللهم ٕاّال هو  ٕالٓهذي ال الحمد هلل الّ 
لهام اهلل لن إ  نّ أ شهدأف بعدو األّول الواحدٕاّال  يرى فيهال  الواحد حيثذلك يشابه 

وٕاّن في  لخر يظهر باألوّ اآلوي أنفس يتدوينأو  يفاقآ يا تكوينمّ أهذا و ينقطع عن نفس
اء بالعلمأمره أظهر  ثمّ  ارجّ التّ  ةسلسل اهلل شجرة الحقيقة منر أظه قد القٰيمة تلك
 الباب فاجعل ذكرك يومفي  القٰيمة ن ينجيك اهلل يومأ ردتألو فإذا  فوقهاو امالحكّ و

 حاكميا ثّم  عالميا ثّم  يّ غن يااألّول  ةذكار خمسأالباب فاجعل ذكرك  في ذكرا القٰيمة
 شيءعلى كّل  غالبا هلل ليكوننّ  اديدخل الباب سجّ ّن من إسلطان فيا ثّم  وزير ثّم يا
 ليغلبنّ ء األدّال ذلك مشارق  الهاءذلك سّكان  منأحدا  ترى يومئذما  ربّه بمثل ةبحجّ 

ٕالى  ّب الرّ  من ةلهاميّ شئون اإلو بالحّق  تلك غلبة الحّق فإذا على كّل شيء  اهللبآيات 
فإّن هذا  واو باطنهواء ظاهره هي الّذ يّةاإلنسانالخمس هيكل  كلالعبد فاستمسك بالشّ 

ربّهم  من اهلل به كلّ و هونيتوجّ ربّهم  اهللٕالى  به سم األكرم كلّ الرّ و سم األعظماإل هو
الهياكل ذكر من يظهره اهلل و وائركّل الدّ في  ترى ماو ليعيدونربّهم  اهللٕالى  به كلّ و يبدؤن

لم يرجع  ماو العّزة دوائرو ةلحقّ من هياكل اذلك فٕاليه  يرجعما  ظهوره يوم نّ إ و جّل ذكره
 يضعنّ من أن  في البيان كّل من ستعيذنّ أل ٕانّيو وجوده ةرقد ضيعت ثمذلك ف ليهإ 
  تتّقون اليومذلك من أنتم  البيان يولأأن يا  ربّهم يوم ظهورفي  رات وجودهمثم
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  األّول في األّول وله أربع مراتب
  األعرف األعرف بسم اهلل

 لن يقدر أن يمتنع عرافإ ذي  عرف فوق كلّ أاهلل قل  األعرف األعرف ٕاّال هو ال ٕالٓهاهلل 
كان  نّهإ ال ما بينهما و األرض فيال و ٰمواتالسّ من أحد ال في عرافه إ  عن مليك سلطان

ما بينهما و األرضفي  منو ٰمواتالسّ  في من يسجد لهالّذي  سبحان افا عارفا عريفاعرّ 
ما و األرضفي  منو ٰمواتالسّ  في منله يسبّح  الّذي هلل الحمدو ساجدونقل كّل له 

 العزّ ثّم الملكوت وله الملك ٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهأقانتون شهد اهلل  كّل لهقل بينهما 
 يميتو يحيي اسوتالنّ و لطنةالسّ  ثمّ  الياقوتو القّوة ثمّ  الّالهوتو القدرةثّم  الجبروتو

 يحولال وسلطان  يجورال وعدل  ال يزول ملكو يموتال  وأنّه هو حيّ  يحييو يميتثّم 
 يخلقال ما بينهما و ال في األرضو ٰمواتالسّ  ال في شيءمن  يفوت عن قبضته الوفرد 

ما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ  لهالّذي  تباركو على كّل شيء قديرا كانبأمره ٕانّه  يشاءما 
ال ما بينهما و ألرضاو ٰمواتالسّ  في ما له الّذي تعالىو العزيز المحبوبٕاّال هو  ٕالٓهال 
وكّل  اهللمن شيء ٕاّال  يعرفال و شيءقل اهلل معروف عند كّل  المهيمن القيّومٕاّال هو  ٕالٓه
 ساجدونوكّل له  اهللمن شيء ٕاّال  يحّب ال و شيءمحبوب عند كّل  اهللقل  عابدونله 

ن كّل عرفا نّ إ قل  عاملونوكّل له  اهللمن شيء ٕاّال  يقصدال و شيءمقصود كّل  اهللقل 
 قانتونوكّل له  نحمٰ الرّ  همربّ  تنظرون كّل يعرفون اهللأفال  بنفسهله  ىقد تجلّ بما  اهلل شيء

 يعرفونال  كّل غير اهللو عند اهلل يعرفون اهلل هم منلهم نبيّ أظهر  قدبما  كّل األممقل ٕاّن 
كم غير نّ أليكم بع ل من قبل ليحكمنّ نزّ ما  ن يرفعألما يحّب اهلل  عند كّل ظهورو ٕاّال 
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 من تتفّكرونفال أآخر  ظهورفي  معروفكم يظهروآخر  في ذ معروفكم يطلعإ  الحّق تعرفون
ال  غير اهللأنتم  له رآخ الالّذي آخر  ٕالى معروفكم من يظهره اهللله أّول  الالّذي أّول 

هم يدعون باسم كّل األمم باسم نبيّ  كّل ظهور يدعىفي  عراش ظهورهأ نّ أ ّال إ  تعرفون
 ظهورفي  يرضى اهلل عن الّذينهمو من قبل ومن بعد عراش ظهورهأ عن كّل اهلل يرض

لكنّكم و من يظهره اهللٕاّال  تعرفونال أنتم  عن بصائركماء لو تكشف الغط يدخلوناآلخر 
م اهلل نفسه فكيعرّ بعد ما  شيء كلّ أن يا  فكم نفسهن يعرّ أتعرفوه بعد ال  يوم ظهوره ربّما

دينكم لو تعرفون يقبل في  اهللأمركم  قدما  كلّ هذا  نّ إف اه تعرفونيّ إ بنفس من يظهره اهلل 
كم تقويٰ  درجاتأعلى  في كمنّ إ لو و اهلل عليكم بالنّار ليحكمنّ ٕاّال و لكمعماأعنكم 

قبل من شيء  ن يعبدهأيمكن  كيفو ليعبدهمن شيء ٕاّال  خلق اهللما  كلّ ٕاذ  متعارجون
عبادتكم هلل فإّن هذا  تتّبعون اهيّ إ اهلل نفسه من يظهره قكم يفرما  حينأنتم  ن يعرفهأ

 ّال إ ة الجنّ  تدخلنّ ال  الفرقانفي  تمأقد قرما قل ٕاّن  ن تشهدونأتريدون أنتم  ٕان ربّكم
نقطة  الخياط ّن سمّ إ اهلل تنظرون أراد  قدما ٕالى أنتم  اطالخيّ  سمّ في  يدخل الجملو
 هذاو يذكرونأنتم  بما عنها عن اهلله ب رتكبّ و متعّظ فإذا  ا يعرفها كّل عبادهلمّ  ىولاأل

في  فكم اهلليعرّ ذلك اط كسم الخيّ في  يدخل نأ بدّ ال  كبرهاو خر بعلّوهااآل ظهورفي 
قد  اإلسالم نّ إ  بالحّق تحكمون فلتنظرنّ ثّم تستدلّون  كمأنفس على لعلّكم األولىنقطة 
كّل  ذاإف سالماإلفي  قد عظمت كّل منبما  نّه قد عظمتإ و د رسول اهللبمحمّ  ظهر
به  كنتمو ضوانالرّ  ن تدخلنّ أتحبّون أنتم  ٕان اطالخيّ  سمّ في  ن تدخلأ بدّ ال  ذلك

 ال اهللأراد  قدما  هذاو األولىة نقط يديّ  ن يسجد بينأ بدّ ال  الكبيرذلك كّل ٕاذ  موقنين
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في بما  األولىنقطة  يوم من يظهره اهلل قد كبرتذلك ك كم تفترونأنفس من عندأنتم  ما
 بينثّم  من عندكم من يظهره اهلل تظهرون بخضوع عند الكبيرذلك كّل أنتم  هكلّ  لبيانا

يدخل من أن  اهللأراد  قدما  هذاو ضوانالرّ  فتدخلنّ هذا  ن تفعلنّ إ اهلل تسجدون  يديّ 
 من ترون كلّ وواحدة  يوم ظهور اهلل تظهرون اهلل نفسأنتم  نإ  اطالخيّ  سمّ في  الجمل

طيعون عند من تست لعلّكم عظم الخلق عند اهلل رنّ عظمته فلتصغّ على علّو في البيان 
رفع اهلل أكيف قد  )ص(محّمد  ظهورفي  فلتنظرنّ  ن يكبر عليكمإ يظهره اهلل تسجدون 

في  فلتنظرنّ  تعلمنّ ال  نإ و تتّقونأفال آخر  من خلقاء شما به  أنشأثّم  األممو كّل الكتب
خر اآل خلقفي اء شما  قامأقد به و ل من قبلنزّ ا م كلّ به  رفع اهللأد البيان كيف قة نقط

 اد كريمجوّ بأمره ٕانّه بينهما  ماو األرضو ٰمواتالسّ  خلقالّذي  فتبارك اهلل من رّب عظيم
اهلل ذي سبحان و الجبروتو العزّ ذي  سبحان اهلل الملكوتو الملكاهلل ذي سبحان  قل

 سوتوالنّا لطنةالسّ  اهلل ذيبحان سو الياقوتو القّوة اهلل ذيسبحان و الّالهوتو القدرة
 القّوة اهلل ذيسبحان و الجمالوعة لالّط  اهلل ذيسبحان و الجاللو العّزة اهلل ذيسبحان و
سبحان و العدالو طوةالسّ  اهلل ذيسبحان و الفضالو حمةالرّ  اهلل ذيسبحان و الفعالو

 العظمةذي  اهللسبحان و اإلجاللو المواقعاهلل ذي سبحان و األمثالو المثلي ذاهلل 
 اإلمتناعو العّزة اهلل ذيسبحان و اإلستقاللواء الكبرياهلل ذي سبحان و اإلستجاللو
   اإلقتدارو لطنةالسّ  اهلل ذيسبحان و اإلبتهاجو البهجةاهلل ذي سبحان و
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  الثّاني في الثّاني
  األعرف األعرف بسم اهلل
وحدك  نتأ ّال إ ٕالٓه  ال اهلل أنتعلى أنّك وكّل شيء  ألشهدنّك ٕالٓهييا  اللّهمّ  سبحانك

 القّوة لكو الّالهوتو القدرةلك و الجبروتو العزّ ولك  الملكوتو الملك شريك لك ال
لك و الجمالو لعةالّط  لكو الجاللو العّزة لكو اسوتالنّ و لطنةالسّ  لكو الياقوتو

ك لو اإلجاللو المواقعلك و األمثالو المثللك و الفعالو القّوة لكو الكمالو الوجهة
 اإلبتهاجو البهجةلك و اإلرتفاعو القّوة لكو متتناعاإلو العّزة لكو اإلستقاللو العظمة

 خلقك كّل عبادكو أمرك من ملكوتتحبّنّه  وأ حببتهأما لك و اإلقتدارو لطنةالسّ  لكو
طك سّال و ازكعزّ و اركشكّ و ادكحمّ و اركذكّ و اعكخشّ و اعكخّض و اتكقنّ و ادكسجّ و

ك تهم ليدعونّ عالنيّ و همبلسان سرّ  شيءيعرفك كّل  تك حيثمعروفيّ أعلى  فما
فت تعرّ و من شيء فما جهلك شيء بكلّ  شيءيت لكّل تعاليت قد تجلّ و فسبحانك

 العلى ٰمواتالسّ  في المعروفأنت  شيءكّل  قد عرفكفإذا  شيءلنفسك بنفسك كّل 
األولى و خرةفي اآلثّم  بينهماما  المعروفأنت و دنىاأل يناألرضفي  المعروفأنت و

 كرمكأفما أنت ٕاّال  ٕالٓهال وحدك ٕاليك و بكو لكو كّل منك ٕالٓهييا  فسبحانك
ما  فوعّزتك ةدميّ عال خلقتهم من طينتهما  فهم نفسك األزليّة بعدقك حيث تعرّ بخل

ال و ال في األرضواء مالسّ  في ال محبوبا الو من بعدال و من قبلال  وجدت معروفا
ال واألدنى  في الو العلىفي  ال مقصوداال و الخلق الو ملكوت األمرفي  ال موصوفا
 ةاليوم الجمع ذلكفي  كليعدنّ ّرة األدنى الذّ ال و ملكوت األعلىفي  ال غيرك معبودا
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 شيءك من كّل حنّ ليسبّ و شيء من كلّ لك  ليسجدنّ و شيءمن كّل  اإلستقالليوم 
فتهم من عرّ قد بما  كلّ ٕاذ  عندك يغير لم يكن بعد ما شيءك من كّل دنّ ليمجّ و

قد بما  كعبدنّ أل ينّ إ و كّل عن ظهور بدعك محتجبونو ليعبدوكظهورات قبلك 
ه تشرقنّ  طلوعو تظهرنّه رضائك عند كّل ظهورهذا ٕاذ  ظهور بدعكفي بي  يل يتتجلّ 

ينبغي  ما ثّمارهاأو وراقهاأو غصانهاأو فرعهاو صلهاأعلى شجرة البيان من  اللّهمّ  فلتنزلنّ 
كّل  لتجعلنّ و لطفكء استعالو امتناع جودكو كرمك ارتفاعو مجدك سموّ و قدسك لعلوّ 
يملك لنفسه ال  كعبد رّق تظهرنّه  من يديّ  بينذلك كّل  ثّم تحضرنّ  خلق البيان شيء
نت القادر أ نّكإ خرتك آظهور في  فضلكذلك ب كه مواله ليدركنّ ملّ ما ٕاّال  شيء من

 تعرفال  بكنهكأنت و عرفك بظهوركان كّل ييّ القاهر الملك الدّ و بحانالسّ  المتعالي
كنت  ٕانّيأنت ٕاّال  ٕالٓهال  نأفسبحانك  توصفال  بغيبكأنت و ياتكآكّل يوصفك بو

   فينمن المتعرّ 
  

  الثّالث في الثّالث
  األعرف األعرف بسم اهلل

 استرفع بارتفاعه فوق كلّ و فوق كّل الممكناتبعلّوه  قد استعلىالّذي  الحمد هلل
ر استقدو ٰمواتالسّ و األرضملكوت في  باظتهاره فوق مناستظهر و الموجودات

الواحد ٕاّال هو  ال ٕالٓه نّهأكّل خلقه على و اره فوق كّل الكائنات فأستشهدهباستقد
في ملكوت  ه مندنّ ليمجّ و بينهماما و األرضو ٰمواتالسّ  ملكوتفي  اف يعرفه منرّ عال
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كّل خلقه و ستشهدهأثّم  افواحد الوّص الٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهأ دونهما علىما و الخلقو األمر
 تهمحبوبيّ  يّ كرسو تهعرش موصوفيّ و تهلمكمن معروفيّ  ىفسبحانه قد اصط نّه جلّ أعلى 

كينونيّة و ةعليّ  ساذجيّةو بهيّة كافوريّةو منيعة ةته جوهرامتناع مقصوديّ و تهارتفاع معبوديّ و
قد فإذا  مثال نفسهاهويّتها ي فوألقى  لها بها بنفسها ىتجلّ ثّم  ةلمعيّ أ ةطرزيّ و ةزليّ أ

 من ظهوراته فجعلهفيها  لقتأقد بما  ألت عنها ظهوراتهتألو فعالهأ ياتهآظهرت عنها 
قد و ّال إ  الوجودفي  لم يبقفإذا  خلقهوأمره  جميع ملكوتفي  قائما على مقام عرفانه

 اصطفىواته آيعليه اهلل  لقد نزّ القيّوم  اهلل المهيمن ه بابنّ أبع بالسّ  عرف ذات حروف
قد فإذا جوهريّة  نهايةال أعداد  مناء شما  بها قد خلقثّم ة رفعيّ أ ةليّ وّ أمن حروف له 

من األمر من قبل وو الخلقله ٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهأعلى ما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ  ملئت
  المهيمن المعروفٕاّال هو  ٕالٓهال  بعد

  
  الّرابع في الّرابع

  فاألعرف األعر بسم اهلل
 األّول الواحد علىمن اهلل اء البهٕانّما و األعرف األعرفٕاّال هو  ٕالٓهالحمد هلل الّذي ال 

 معروفال  نّ أشهد أوبعد ف الواحد األّولٕاّال  يرى فيهال  الواحد حيثذلك من يشابه و
ال و مدادهإ  مدّ ٕايّاه ٕاّال  محبوبال و هاززعإ  عزّ  اهيّ إ ٕاّال  موصوفال و اهلل جّل جاللهٕاّال 
ال  نّه جّل سبحانه بذاتهأو منع كتابهإٔايّاه ٕاّال  معبودال و ارتفاعه علىٕايّاه ٕاّال  قصودم

ف لعرفانه قد عرّ  شيء ا قد خلق كلّ لمّ و يقصدال و يحببال و يسمّ ال و يوصفال و يعرف
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في  مكيكلّ ما  ذا عرش ظهورهإف كّل ظهور بنفس عرش ظهورهفي  نفسه شيءكّل 
 يوصفأراد أن  قدبه و ٰمواتالسّ و األرض ملكوتفي  ن يعرفأاهلل أراد  قدبه البيان 

أراد أن  قدبه و اإلمتناعو ذروة العزّ في  يحببأراد أن  قدبه و اإلمتناعو ملكوت العلوّ في 
يقع عليه اسم  كّل مافي  يقصدأراد أن  قدبه واألدنى  ذروةثّم  يالعل ملكوتفي  يعبد
عرش معرفته حيث قد قرن ذكره  ه اهلل هذايوم من يظهرفي  فإذا الجاللو بالعّزة شيء

يذكر ذات و بهذاأمره  يعرف من قدٕاّال و هو ّال إ  ٕالٓهال من شيء  بذكر نفسه فال يقل
 يعرف اهلل كّل خلقهذلك كواء نشر باإلقدّ ما أمره  أدّالء ثمّ  ربيعالتّ  ثليث قبلالتّ  حروف

لم يذكرهم من  ٕاهللكرهم ا لم يذامك لمّ يّ أفي  يعرف غيره فكم من خلق معروفونال  من
أردت  نإ شيء  يذ كرهم اهلل يعرفهم كلّ  بماوأحد  يعرفهم منال  كم من عبادوأحد  بعد
أدّالء  كن من أيفكن معروف من يظهره اهلل  ةالمعروفيّ  اسمأدّالء  ن تكون فؤادكأ

ة باسم المعروفيّ لك  ىتتجلّ واإلسم  ذلكات ءتك مركينونيّ  عرفها لتجعلنّ ا تهمعروفيّ 
من جود اهلل هذا و من فضل اهلل المهيمن القيّومشيء هذا يذكرك كّل و شيءعرفك كّل ي

   العزيز المحبوب
  

  األّول في األّول وله أربع مراتب
   األوصف األوصف بسم اهلل

لن يقدر أن وصاف أذي  وصف فوق كلّ أاهلل قل  األوصف األوصفٕاّال هو  ال ٕالٓهاهلل 
ال ما بينهما و ال في األرضو ٰمواتالسّ  في ال حدأه من وصافأ عن مليك سلطان يمتنع
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 في منله  يسجدالّذي  سبحان صيفاو اصفاو افاّص و كانبأمره ٕانّه اء يشما  يخلق
 من لهيسبّح  الّذي الحمد هللو ساجدونما بينهما قل كّل له و األرض في منو ٰمواتالسّ 
له ٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهأهد اهلل ش عابدونما بينهما قل كّل له و األرضفي  منو ٰمواتالسّ  في

يحيي  اسوتالنّ و لطنةالسّ  ثمّ  الياقوتو القّوة ثمّ  هوتوالّال  القدرةثّم  الملكوتوالملك 
وسلطان  يجور الوعدل  يزولال وملك  يموتال  وأنّه هو حيّ  ويحيي ثّم يميت يميتو

ال ما و ال في األرضو الّسٰموات فيال من شيء  يفوت عن قبضتهال وفرد  يحولال 
 ٰمواتالسّ  في ماله الّذي  تباركو قديرا شيءعلى كّل  كانبأمره ٕانّه اء يشما  يخلقبينهما 

 الّسٰموات ملكله الّذي  تعالىو العزيز المحبوبٕاّال هو  ٕالٓهال  بينهما ماو األرضو
 تصفون اهلل ربّكمأنتم  ما قل كلّ  المهيمن القيّومٕاّال هو  ٕالٓهال ما بينهما و األرضو
 لو لم يوصف اهلل نفسهٕاذ  نفسهبه  قد وصف اهللما  ذلك بذكره تذكرونثّم  نحمٰ رّ ال
من ٕالى  ن يرجعإ  كّل وصفكمقل  ن تصفونأتستطيعون ال أنتم  في الكتاب لينزّ و

وصفه محتجبون و اهللأمر  عنأنتم  كمنّ إ ٕاّال و نحمٰ الرّ  يظهره اهلل قد وصفتم اهلل ربّكم
ما و كيفو ن تدركونأتستطيعون ال  شيءاهلل وصف  وصففي  تتعارجونأنتم  ما كلّ 

وصف وصف من قل  عّما يصفه الواصفون تعالىو اهللسبحان  قل نفسهبه  وصف اهلل
 من القٰيمة يوم ن تخاطبنّ إ بجوارحكم تظهرون أو  لسنتكم تقولونبأأنتم  اءيظهره اهلل سو

به  ن تعاملونإ و تفلحون ثمّ  لتنجونكلّكم  كم سلطانكم لتخاطبوننّ أما  يظهره اهلل بمثل
 حدكم يرضى اهلل من عباده بمثلإٔالى  فلتنظرنّ  جمعونأكلّكم  لتنجونو بمثل معاملتكم

 ترضون هلل ربّكم بمثل عبد قد خلقهال وتحبّون تسال أنتم  بأمره فكيفقد خلق ما 
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ى قد وصفه علٕاّن اهلل  لوو كتاب من يظهره اهلل تكسبونفي  كّل وصفثّم  اهلل فلتستحبنّ 
 ن تكتسبونحمٰ الرّ  تصفون اهلل ربّكمما  لكنّكم علىو لطانالسّ  نا الواحدإٔاّال  ٕالٓهال  نّهأ

ون يّ اإلنجيل مثل قراطيس ةلواح لطيفأعلى ٕاّال  ٕاليه نكتبن نأا ا قد حرمنّ لكنّ و تصفونثّم 
 يمكن عّزكم عند ربّكمال  هذا فوقٕاذ  تستطيعونأنتم  ٕان هببالمداد الذّ  حسن خّط أب
 بالحّق ثّم  تستطيعون تصفون من يظهره اهللأنتم  على ما شيءكّل أن يا  به كممرنّ ألن ٕاّال و

 خذهأي قد نزلتالّتي آيات  ون تلكيّ اإلنجيلٕالى  ينسبالّتي  لواحأّن إ قل  لترجعونٕاليه 
الفرقان قد ثّم  اإلنجيل ةرثم هذا البيان عليه يكتبون أوتواثّم  يطرزهو الفرفان أوتواالّذين 
قل  لمسطور شيءلم يكن عليهم و كيوم قد خلقهما اهلل البيانفي  هماعلى اهلل ربّ  عرضنا

ال  باطنهم من حيثو ظاهرهمو خرهمآو لهموّ أفي  من يظهره اهلليصفون  مماألكّل 
عن  شيءكّل أن يا أنتم  موصوفهم لن يحتجبوا عنه ن يعرفونإ و يعرفونال و يعلمون

 هذاوربّهم  اهلليصفون بما  يحينئذ يصفون ضاألرعلى ما  كلّ  تحتجبونال  موصوفكم
أنتم  ما قل كلّ  يسلكونهذا  الجبل لو يعرفون موصوفهم كيف مثل حعلى صف يمقعد

 فلتنظرنّ  تدركونال  ن وصف اهللعأنتم األولى ذلك وصف اهلل  تصفون اهلل وصف نقطة
 نالّرحمٰ  هماهلل ربّ يصفون بما  يصفونٕايّاه  األرضكّل من على من يظهره اهلل يوم في 

ه ن يريٰ أربّما يصفون  عّمااهلل  قال سبحانو عمرهأّول  عابدون من وصف اهلل منوكّل له 
 هرايٰ ما  حينٕالى  عمرهأّول  ح اهلل منقد سبّ بما  وصفه قدبعد ما  وجههفي  لم يكبر اهلل

 ممثل يواهلل  يوم من يظهرهفي  نّكمإعليه لتعرضون فأنتم  ما تصفون نأاهلل  فلتتّقنّ 
ربّما به  حوا هللسبّ و عمركمأّول  من تصفوهأنتم  البيان لمبتلون مننقطة ثّم  محّمد
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على ثّم  من قبلمحّمد  تشعرون مثل ماقد حكموا علىال و تحكمون عليه لعّز دينكم
به  ثّم وصف اهلل اهللاء عندهم من ثنبما  كّل قد وصفوهمابعد ما  األولى من بعدة نقط

موصوفكم قادر متعال قل ٕاّن  تسلكونال  هذا مثلأنتم  فإذا كمنفسه لو تعرفون موصوف
قد  الّذي موصوفكم اهللقل ٕاّن  بحانالسّ  الواحدما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ  رّب 

اهلل أنتم  فإذا من يظهره اهللٕالى  وصفكم ن ترجعونإ يحييكم و يميتكمو رزقكمو خلقكم
 ليلألااللّيل  فيأنتم و من شيء كنتملال و وصفكمو كمأنفس يبطل ّال إ و ربّكم تصفون

أنتم  ما على علوّ اهلل  يّ هور بين يدالّظ  مطلعفي  القٰيمة يومفي ثّم  الحجب الغيب في
 القٰيمة يومتظهرنّه  رّب صّل على من اللّهمّ  ن تعرجون تصفون سبحانكأيعون تستط

يوم تظهرنّه  نرّب صّل على م اللّهمّ  سبحانك الملكوتو بالملكأدّالئه  علىثّم  بالحّق 
 يومتظهرنّه  من رّب صّل على اللّهمّ  سبحانك الجبروتو بالعزّ أدّالئه  ثمّ  بالحّق  القٰيمة
تظهرنّه  رّب صّل على من اللّهمّ  الّالهوت سبحانكو بالقدرةأدّالئه  ثمّ  بالحّق  القٰيمة
 على من رّب صلّ  اللّهمّ  سبحانك الياقوتو بالقّوةأمره  أدّالء ثمّ  بالحّق  القٰيمة يوم

صّل  رّب  اللّهمّ  سبحانك اسوتالنّ و بالّسلطنةأمره  أدّالء ثمّ  بالحّق  القٰيمةيوم تظهرنّه 
رّب  اللّهمّ  سبحانك الجاللوبالعّزة أمره  أدّالء ثمّ  بالحّق  القٰيمة يومتظهرنّه  على من

 همّ اللّ  سبحانك الملكانو بالملكأدّالئه  ثمّ  بالحّق  القٰيمة يومتظهرنّه  صّل على من
سبحانك  لطانالسّ و لطبالسّ أدّالئه  علىثّم  بالحّق  القٰيمة يوم هرّب صّل على من تظهرنّ 

 الجمالو بالّطلعةأدّالئه  علىثّم  بالحّق  القٰيمة يومتظهرنّه  صّل على من رّب  اللّهمّ 
 بالقّوةأدّالئه  ثّم على بالحّق  القٰيمة يومتظهرنّه  رّب صّل على من اللّهمّ  سبحانك
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أدّالئه  علىثّم  بالحّق  القٰيمة يوم هرّب صّل على من تظهرنّ  اللّهمّ  سبحانك الالفعو
 علىثّم  بالحّق  القٰيمة يومتظهرنّه  صّل على من رّب  اللّهمّ  سبحانك الفضالو بالّرحمة
ثّم  بالحّق  القٰيمة يومتظهرنّه  رّب صّل على من اللّهمّ  سبحانك العدلو بالّسطوةأدّالئه 
 القٰيمةيوم تظهرنّه  رّب صّل على من اللّهمّ  سبحانكاألمثال و المثلب ئهدّال أعلى 
 يومتظهرنّه  من رّب صّل على اللّهمّ  سبحانك اإلجاللو بالمواقعأدّالئه  علىثّم  بالحّق 
 رّب صّل على من اللّهمّ  سبحانك اإلستقاللو بالعظمةأدّالئه  علىثّم  بالحّق  القٰيمة

رّب صّل على  اللّهمّ  انكحسب اإلستجاللواء بالكبريأدّالئه  علىثّم  القٰيمة يومتظهرنّه 
رّب صّل  اللّهمّ  سبحانك اإلمتناعو بالعّزةأدّالئه  ثّم على بالحّق  القٰيمة يومتظهرنّه  من

 اللّهمّ سبحانك  اإلقتدارو بالّسلطنةأدّالئه  علىثّم  بالحّق  القٰيمة يوم هعلى من تظهرنّ 
ٕانّك كنت  بما الحسنى أسمائك عليه منأنت  بما لقٰيمةا يومتظهرنّه  صّل على من رّب 

   األولىو خرةاآل رّب ٕانّك كنت  عليه من شئونك األعلى
  

  الثّاني في الثّاني
  األوصف األوصف بسم اهلل

جمال اهلل عليكم  منثّم  هجلّ أّن من جالل اهلل عليكم إ و بهاهأاهلل عليكم اء ّن من بهإ و
من رحمة اهلل ثّم  نورهأعليكم  من نور اهللثّم  عظمهاأاهلل عليكم  ةمن عظمثّم  جملهأ

من ثّم  كبرهاأاهلل عليكم أسماء  ثّم من تّمهاأمن كلمات اهلل عليكم ثّم  وسعهاأعليكم 
من ثّم  ذهفنأمن علم اهلل عليكم ثّم  مضاهاأعليكم اهلل  ةمن مشيّ ثّم  عّزهأعّز اهلل عليكم 
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 هاحبّ أعليكم اهلل  من مسائلثّم  رضاهأ عليكم ثّم من قول اهلل قدرهاأقدرة اهلل عليكم 
اهلل عليكم  ثّم من ملك دومهأاهلل عليكم  ةسلطنمن ثّم  شرفهأعليكم من شرف اهلل ثّم 
 فيالنّ  بعدتم عنو األرضفوق  قدمه قد عبدتم اهلل ظاهراأعليكم اهلل  منّ  منثّم  فخرهأ

 لوناألوّ أنتم  في البيان ةدرج سناكمأو البيانفي  رفعكم قدراأفما  األرضظاهرا فوق 
ل من نزّ ما  رفعو في البيان اهلل بدايع شئونهأظهر  بكم قد الباطنونو اهرونالّظ و خروناآلو

اهلل قبل طلوع رغبتم ٕالى و ظهوره قبل المستمعونأّول  حببتم اهللأ بيان قدالتّ  في قبل
 ةاتكم ٕالى ذروينونيّ استبلغتم كو كم من حزن دنياكمأنفس غتمقبل العالمون قد فرّ  نوره
 ةامصفّ  علمائكمو زة عن يمينكممطرّ  حورياتكمو يديكمأبين  ةالئكم معدّ آكم خريٰ أ

 في عينكم لكمأ بين ةحاضرتحبّون ما و يديكمأبين  ةكتبكم مسطورو عن شمائلكم
على  ينّ لم يزل اهلل ليصلّ  تريدونأنتم  ما ضوانالرّ  في لكمتحبّون أنتم  ما ضوانالرّ 
 اهلل من يرفع ذكركم سيبعثنّ و دونهماما و باطنكمو من ظاهركمما بينهما و ركمخآو لكموّ أ
من  نّه لن يعجزهإ ن يستكبر عليكم أ رادأو لكمبحقّ يقومّن ال  يفنى منوأمركم  يعلواو

    اتا ماقتا مقيتامقّ كان  نّهإ و ما بينهما الو ال في األرضو ٰمواتالسّ  ال في شيء
  

  الثّالث في الثّالث
  األوصف األوصف بسم اهلل

 كلّ  استرفع بارتفاعه فوقو فوق كّل الممكناتبعلّوه  قد استعلىالّذي  الحمد هلل
 الّذّرات باظتهاره فوق كلّ  استظهرو استمنع بامتناعه فوق كّل الكائناتو الموجودات
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 نّهأكّل خلقه على و فأستشهده ٰمواتالسّ و األرضملكوت في  استقهر باقتهاره فوق منو
 مشارق ظهورهو لمطالع نوره ةجوهرا مكنون اصطفىار قد وّ النّ  الواحدّال هو إ  ٕالٓهال 
فهم شرّ و عّزهمو اهلل بارئهمٕالى  وفودهموربّهم  لى اهللإ  جوهمو في مناهمغهم ٕالى بلّ و

   قينالمتّ ّي ول نّهإ ئه اوليأ من فضل اهلل علىهذا  جعلهم من الوارثينو األولى بالواحد
  

  الّرابع في الّرابع
  األوصف األوصف اهلل بسم

 األّول على الواحد من اهللاء البهٕانّما و األوصف األوصفٕاّال هو  ٕالٓهالحمد هلل الّذي ال 
 شيءّن كّل أشهد أبعد فو األّول الواحدٕاّال  يرى فيهال  الواحد حيثذلك من يشابه و

 يماناإل ظهوره ربّما يمتنع عنه اسم يومأنت نّك أوجّل ذكره لمن يظهره اهلل  وصف اهلل
 القدس سموّ و اإلرتفاعو ه على علّو العزّ لتصفنّ ور هاالنّ وباللّيل  به اهلليسبّح  ما بعد
 يوم األرضعلى ما  ّن كلّ إالبيان فنقطة  فاذكرهذا  ريب منفي  نتأ نّكأو اإلمتناعو

الفرقان قد سّكان  من قضى عليهما  اهلل ربّه كيف قضىيصفون  همبما  اصفوهو ظهوره
ذلك مثل وٕانّك  ذلكيمكن عندهم فوق  البما  االحتياطو قوىالتّ  ةى ذروارتقوا عل

 اخره بوصفك من يظهره اهللٕالى  لهوّ أن لم تصف من عبدته من إ  لمبتلى يوم ظهور اهلل
 ا كبيراالمون علوّ الّظ  يقولعّما  اهلل تعالى من قبل لقد نزّ فإّن اهلل  أبدا هب ذمّ فال تقر

ما  علىأكّل يصفونه بو جعله مظهر نفسهواهلل  وصفه قد من تذمّ من أن  ظلم مثل أيّ و
 استعرجت فلتراقبنّ ما  علىأخره قد وصفته بإٓالى  عمركمن أّول  نّكإ وربّهم  اهلليصفون 
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 عمركأّول  ه منتصفنّ بعد ما  يمانمتنع عنه اسم اإللمنت يوم ظهوره أ كنّ إنفسك ف
   من المحتجبين تكوننّ  ال نأنفسك  الجالل فلتراقبنّ و ى القدستهبمن خرهإٓالى 

  
  األّول في األّول وله أربع مراتب

  األنعت األنعت بسم اهلل
من أحد ال نعاته إ  عن مليك سلطان لن يقدر أن يمتنع نعاتإ ذي  نعت فوق كلّ أقل اهلل 

 يتااتا ناعتا نعّ نعّ كان  نّهإ  مرهأباء يشما  يخلقال ما بينهما و ال في األرضو ٰمواتالسّ في 
ما بينهما قل كّل له و األرض فيمن و ٰمواتالسّ  في منله  يسجد الّذي سبحان
ما بينهما قل و األرضفي  منو الّسٰموات فيمن له يسبّح  الّذي الحمد هللو ساجدون
ثّم  الجبروتو العزّ ثّم  الملكوتوله الملك ٕاّال هو  ال ٕالٓه نّهأعابدون شهد اهلل كّل له 
 يميتثّم  يميتو يحيي اسوتالنّ و لطنةالسّ  ثمّ  تالياقوو القّوة ثمّ  الّالهوتو القدرة

ال وفرد  ال يحول سلطانو يجورال وعدل  يزولال وملك  يموتال  وأنّه هو حيّ  يحييو
اء يشما  بينهما يخلقما  الو األرضفي  الو ٰمواتالسّ  ال في من شيء يفوت عن قبضته

ما و األرضفي  ماو ٰمواتالسّ  في ماله الّذي  تباركو على كّل شيء قديرا كانبأمره ٕانّه 
 بينهما ماو األرضو ٰمواتالسّ  ملكله الّذي  تعالىو هو العزيز المحبوب ّال إ ٕالٓه  البينهما 

اهلل رازق كّل قل  يرجعون كلّ ٕاليه و شيءاهلل خالق كّل قل القيّوم  المهيمنٕاّال هو  ٕالٓهال 
 قل مع اهلل ٕالٓه ءتون قانله  كلّ و يحييكمثّم  اهلل يميتكمقل  كّل ليبعثونٕاليه و شيء

مع  ٕالٓه ءيذكرون عّما  تعالىو اهللسبحان  قل مع اهلل ٕالٓه ءينعتون عّما  تعالىو اهلل سبحان
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 ينسبونعّما  تعالىو اهللسبحان  قل مع اهلل ٕالٓهءيصفون  عّما تعالىو اهللسبحان  قل اهلل
 الواحدثّم  عدد الواحدّن قل إ  القيّوم المهيمنٕاّال هو  ٕالٓهال  واحد ٕالٓهكم ٕالٓهٕانّما قل 

 لوقل  قانتونله  كلّ و ّن كّل األعداد خلق عندهإتنعتون اهلل باألعداد فأفال  اهلل دخلق عن
له  كلّ  تعالىو سبحانهقل  بينهماما و األرضو ٰمواتالسّ أمر  غيره ليفسدٕالٓها كان 

 هو كونكن فيله  يقولمن أن أقرب  أمره بينهماما و األرضو ٰمواتالسّ  عابدون يسع
 ليهاإ يوم عودكم كيف في أنتم  واحدة نقطة يخرجكم منو كّل ظهور في يبدئكمالّذي 

ّن ذات إ قل  ترجعونال  بدئكمٕالى  من قبل فكيفمحّمد  ا بدئنا لكم مننّ إ ال ترجعون 
لنا نزّ ال  تم لترجعون لوأبد قدما  بمثل القٰيمة يومأنتم  منتهيكمو بع مبدئكمالسّ  حروف

عّما  تعالىو اهللسبحان  قل شيءهل عندكم من  ل فيهنزّ ما  رنا لكمقدّ و أ عليكم البيان
من يظهره اهلل ٕالى أنتم و ٕاّال  سبيل لكمال  كما بدئتمأنتم  القٰيمةيوم ذلك كيصفون 

 بكار كّل ظهورأأنتم  عليكم من عمركم ييقضما  كمثلالّذين  مثل نّ إ  ترجعون قل
 اوو ذات ن يكوننّ أالبيان قرب ٕانّما قل  ظونخره لتحفإٓالى  ر اهللقدّ ما ثّم  ركونتد

قضى على الفرقان عدد  نّماإ و اهلل تذكرونأسماء  كّل باسم منفي أنتم  ذلكعظيم ك
هره اهلل يظ بمن القٰيمة يوماء الهفي أنتم  قد رفعناهثّم اء الغريس قد صبرنا عدد اله

يقبله اهلل من شيء  عندكمما  يرفعما  بعد ٕاّال و ربّكم رات بيانكم عندلتؤمنون ليظهر ثم
أعلى  اإلنجيلوتو أالّذين  يقبل منهل  اهلل تتسارعونأمر  في ثمّ  كمأنفس على فلترحمنّ 

قل  تدركون اهللأراد  قدما  عند كّل ظهورأنتم  ذلكل اهلل الفرقان كنزّ بعد ما  طينهم علوّ 
ما قل  العزيز المحبوب ازّ عال  اهللاء شما قل القيّوم  المهيمنباهلل ٕاّال  ةقوّ ال  اهللاء شما 
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 يرى رّب العالمينال ما و يرىما  رّب  األرضرّب و ٰمواتالسّ  رّب باهلل ٕاّال  ةقوّ ال  اهللاء ش
 بالحّق أنتم  ٕان بينهما يصلحما  نّ إمنتهيكم تدركون فو مبدئيكمأنتم  شيءكّل أن يا 

 نّهإ شهد عليه بينهما ما ي من يظهره اهلل يغفر اهللثّم  البيان حينئذنقطة  دركأتعدلون من 
 كمليٰ وّ أفي  قوىأفق التّ  ٕالى ن تعرجنإ لكنّكم و ار المهيمن المحبوبالغفّ ٕاّال هو  ٕالٓهال 
ر اهلل من عنده قد قدّ بما  كم عندهخريٰ آفي أنتم  ٕاّال اهلل  ينفعكم يوم من يظهرهال 

البيان ي ولأيا أن  تتعّززونال  كيفربّهم  باهلل يمانهمإ في  ةمّ أعّز كّل  نّ إ قل  تتعارجون
ما  ينتفع لصانعكماهلل  ثر بعد من يظهرهأعنكم من  يلو يبقعلى شأن كم أنفس نّ فلتربيّ 

ون ر األرسيّ سكّ و المنتفعينيين اإلنجيلمن صانع  يومئذكنّا  ما بمثلذلك يظهر من بعد 
بما  كم تصبروننّ إف ظهور ليطلع لكم بظهورهذي  ليرغب كلّ  ةمّ أخير  لتكوننّ و كلينآل

ٕانّما قل  تلتفتونال و لعونتّط ال  ربّماأنتم و كّل ظهورفي  نّ عّزبنو لنطلعنوٕانّا  كمعند
 ه اهلل لنفسهيٰ اصطفبعض من لسان من و القيّوم من لسان اهلل المهيمنبعض البيان 

 يكبر عليكم لئّال  رونلتفسّ حّده  في شيءكّل أنتم  ن يذكرهأ اهللأراد  ما بعض من لسانو
يعدل اسم عدد ما  خلق اهلل حيوانا مثلما  قل ن تدركونأتطيعون تسال وأمركم  مواقع
 ربّكم تشكرون اهللأفال  قد خلق اهلل فيهما  تنتفعون عن كلّ أنتم  الهاءواء الرّ واء الب
ن أتستطيعون أنتم  هل لكم ذن اهللأيال  ذن لكم لتسجدون لوأقد بما ثّم  نحمٰ الرّ 

 تتذّكرون بل رضى اهللال و لونتتعقّ ما  لكنّكمو فضلهو من عند اهللذلك ّن كّل إتنتفعون ف
 نّهإ فضال من عنده  منه يظهرما  يلبس ذكر اسم نفسهبما  الحيوانذلك عن  القٰيمة يوم
ال أنتم  اة بركاتا من عندهالشّ  فياهلل  قد خلققل القيّوم  المهيمنٕاّال هو  ٕالٓهال 
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حد أي يحصال بما  كّل ظهورفي  ر لهاقدّ ما  ليضاعفنّ ٕاّن اهلل  قل ن تحصونأتستطيعون 
 همنّ ليعّظ و هرنّ ليكبّ و هسنّ ليقدّ و هحنّ ليسبّ و اهلل ربّه الحيوان ليعبدنّ ذلك قل ٕاّن  من العالمين

أو  لباسهمأو  عراش الحقيقةأه رزق ن يجعلنّ أاهلل عليه ب ن يمنّ أ ائلينالسّ  من ليكوننّ و
 يصنعما أبهى  كنّ  كنا منملّ و كنّ ا عليمنّ  ا قدنّ إ قل  اهلل يملكونبإذن  همما أو  بساطهم

أحد  من يقتلما  اكرينالشّ  اهلل منأيّام  في لتكوننّ و فلتشكرنّ  كنّ  قد خلق اهلل منمّما 
على  كان نّهإ فضال من عنده  حدى عشر واحدإ يخلق اهلل مثله و ٕاّال  سبيل اهللفي  حيوان

قل  من المتعّززينذلك ب نّ ليكون القٰيمة يوم اهلل ربّه ليذكرنّ  شيءكّل قل  كّل شيء قديرا
  قائمونربّهم  باهلل كلّ و ذاكرين كّل خلق هللٕانّا كنّا و شيءقد ذكرنا كّل  ٕانّا
  

  الثّاني في الثّاني
  األنعت األنعت بسم اهلل
وحدك أنت  ّال إ  ٕالٓهال  اهللأنت على أنّك وكّل شيء  ألشهدنّك ٕالٓهييا  اللّهمّ  سبحانك

 لكو الّالهوتو القدرةلك و الجبروتو العزّ لك و الملكوتو الملك لكشريك لك  ال
لك و الجمالو لعةالّط  لكو الجاللو العّزة لكو اسوتالنّ و لطنةالسّ  لكو الياقوتو القّوة
 اإلمتناعوالعّزة  لكو اإلجاللو المواقعلك و األمثالو المثللك و الكمالوة الوجه

 الواليةلك و إلستقاللاو العظمةلك و اإلبتهاجو البهجةلك و اإلرتفاعو القّوة لكو
 كّل من اللّهمّ  خلقك فلتربينّ و أمرك من ملكوتتحبّنّه  أوأحببته  مالك و اإلستجاللو

ما  ّن كلّ إمن يظهره اهلل فٕالى  شيءرواح كّل أحملوا من ما  كلّ  يبلغنّ أن في البيان 
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حمل  ما ذلك من عندهأمر  ه لعزّ يعطرنّ من شيء  ٕاليه يرسلو بين يديه القٰيمة يحضر يوم
بقلم أحد  ين يؤتأماتهم بين يديك مقاو درجاتهم كّل على حّب  يءالشّ  ذلكمن روح 

 ىيؤت نإ و حامل روح القرطاسذلك بقرطاس فأحد  ىن يؤتإ و حامل روح القلمذلك ف
قد خلقت يظهر من كّل بين ما  اظحفّ  كّل خلقكو حامل روح المدادذلك بمداد فأحد 
 ستعيذنّ عّزتك ألو ينّ إفذلك بمثل  شيءحشر كّل ت نتأوبأمرك  استحفظ دونهما  يديك
ٕاذ  ن تذكرهأ تحّب ال ما تحبّنّه  ما البيان من دونسّكان  من حدأيظهر من من أن  منك

لديها  وما بطوناتو فيها ماو ظهوراتو معناهو ما حملوا ليظهرون من كالم كّل على قدر
على روح كّل  يلنحمّ و همن تظهرنّ  يّ بين يد القٰيمة يوم يتعاليت فاعرضنو فسبحانك

ها يحملنّ بما  اإلنساندون ما و نّك يعرض كّل نفس عليكإٔاذ تحبّنّه  أنتمّما  شيء
 قد خلقتهما أبهى و خلقك جواهر كلماتك كلّ  اللّهمّ  لنّ فلتحمّ عليك  يعرضهاو اإلنسان

ن يسلك أ نإ تحبّنّه  البما  يعرض على اهلل ربّهال  نألقك خ كلّ  لتعصمنّ و ملككفي 
 يعرض على اهلل ربّه لمما  لنفسه ربّما حين يحّب ما  مع كّل نفس بمثل نفس كلّ 

فه مظهر بما يعرّ  لكن اهلل يعرفهو يعرف اهلل ربّهال  يعرضما  حينأو  ه اهلليحبّ ما  يكسب
 عنده مظهر نفسك يظهر منبما ٕاّال  لم يظهر لخلقك ٕالٓهييا ك فانعرٕاذ  نفسك

 تموتال  يّ حأنت وٕانّك  يتحيو تميتثّم  تتميو يتعاليت لم تزل تحيو سبحانك
ال  من شيء يفوت عن قبضتكال وفرد  ال تحول سلطانو جورتال وعدل  تزولال وملك 

على كّل ٕانّك كنت بأمرك  اءتشما  بينهما تخلقما  الو األرضفي  الو ٰمواتالسّ  في
   شيء قديرا
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  الثّالث في الثّالث
  األنعت األنعت بسم اهلل

بارتفاعه فوق كّل  استرفعو فوق كّل الممكناتبعلّوه  قد استعلى الّذي الحمد هلل
 باقتهاره فوق كّل الكائنات استقهرو الّذّرات استمنع بامتناعه فوق كلّ و الكائنات

كّل خلقه على و فأستشهده ٰمواتالسّ و األرضو ملكوتفي  استظهر باظتهاره فوق منو
ساذجيّة بهيّة و ةرفيع كافوريّةو منيعة ةجوهر ىفقد اصط اتعّ النّ  الواحدٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهأ
 تهمنعوتيّ و تهمقام معروفيّ في  جعلهاو ى لها بها بنفسهاتجلّ ثّم  ةجليل ةطرزيّ و ةعليّ  مجّرديّةو
 ٕاذته ته ومنظوريّ مرغوبيّ و تهمطلوبيّ و تهمرهوبيّ و تهمشكوريّ و تهموصوفيّ و تهمحبوبيّ و تهمقصوديّ و

متالمع  شراقإ و رازالّط  نواعأب ألحجاب متألذلك ن ينعته دونه فأمن  المتعاليهو 
ينزل من عند بما  عنده كلّ  بين خلقه ليوصل منو رف قد جعله اهلل بينهالشّ و بتالمع العزّ 

من يظهره ٕالى  توصلنّ ال  شيءيا كّل  نأاهلل ٕالى  يصعد من الخلقما  كلّ ٕاليه  يرجعو اهلل
  تتّقونٕايّاه  ثمّ  هللإالى  يوصلما فإّن هذا  هللينبغي  مإاّال  اهلل
  

  الّرابع في الّرابع
  األنعت األنعت بسم اهلل

 األّول على الواحدمن اهلل اء البهٕانّما و األنعت األنعتٕاّال هو  ٕالٓهالحمد هلل الّذي ال 
اهلل ٕاّال  منعوتال  نّ أشهد أف بعدو األّول الواحدٕاّال  يرى فيهال  حيثذلك من يشابه و

يكن ما  شيءكّل  نّ امتنع برهانه ألو ارتفع مكانهو ظم كبريائهعو نواله عمّ و جّل جالله
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ما قد  ظهورٕالى  ته يرجععلى قدر منعوتيّ فإذا له به  من ظهور اهللذلك ة محمودصفة  فيه
 نّ أشهد أثّم  األعلى مأل لىإ ن يوصل إٔالى  ين يصعدالّط  ةمن ذروو يهعطاه اهلل من تجلّ أ

 فكلّ اء دون رضواء رضو ةنقمورحمة و ثباتإ و فيباطل نو ونور حّق  الملك نارذلك في 
نّه إ و له كّل دون خير من شئون من لم يسجدو ذكره جلّ  خير من شئون من يظهره اهلل

 لو لم يسجد مثالواحدة  هور شمسالّظ  كلّ في  اهرالّظ  نّ لكن لظهور قبله ألو ساجد له
 هل البيانأمن أحد  لم يكن لوو في البيان الحقيقة ةبنقطله  ادونسجّ في البيان  منله 
قد نزلت على مطالع الّتي  صحفأو  ةبوريّ و الزّ ة أوراتيّ التّ  أو ةيّ اإلنجيل ةمن سلسلكان و

 ال يسجدون يهم لذايعرفون مجلّ ال  لكنّهم لماو له بظهورات قبله ادونسجّ  الحقيقة فكلّ 
ها نّ أو ٕاّال  نفس األرض يبق فوق ال عن بصائرهماء ن تكشف الغطإ و ٕاليه يرجعونال و له

تلك الحقيقة  يمجلّ ذلك ّن إ و ها بينهاربّ  هللا عبدتفس النّ  لكت نّ ألله  داسجّ ٕاليه  يرجع
 شيءكّل فإذا  فس بدينهالنّ  دان تلكو ظهره اهلل من قبلأقد الّذي  حينو ةالممتنع
في  يبقٕاّال واهلل  من يظهره اهلل يقبلهٕالى  تعالنّ  ذلكن يرجع إ لكن و عزّ و جلّ اهلل  منعوته

ٕالى  لم يرجع يءالشّ  صلم يخلّ  لوٕاذ  اهلل ربّهٕالى  ن يرجعأينبغي  الوحّده  في لملكا
 القٰيمة تستطيعون يوم لعلّكم ئهارضو اهلل حّب  نعوتكم عن صنّ فلتخلّ  شيءكّل أن يا  اهلل
   ربّكم ترجعون اهللٕالى  بها
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  األّول في األّول وله أربع مراتب
  األزرع األزرع بسم اهلل

عن ن يمتنع أ زراع لن يقدرإ ذي  زرع فوق كلّ أاهلل قل  األزرع األزرعٕاّال هو  لٓهال إ اهلل 
ما  بينهما يخلقما  الو األرضفي  الو ٰمواتالسّ من أحد ال في زراعه إ  مليك سلطان

في  منو ٰمواتالسّ  في منله  يسجد الّذي يعا سبحاناعا زارعا زرّ رّ زكان بأمره ٕانّه  اءيش
 منو ٰمواتالسّ  في منله يسبّح  الّذي الحمد هللو ساجدونّل له ما بينهما قل كو األرض

 الملكوتوله الملك ٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهأله قانتون شهد اهلل  كلّ قل ما بينهما و األرضفي 
 يحيي اسوتالنّ و لطنةالسّ  ثمّ  الياقوتو القّوة ثمّ  الّالهوتو القدرةثّم  الجبروتوالعّز ثّم 
وسلطان  ال يجور عدلو يزولال وملك  يموتال  نّه هو حيّ وأ يحييو يميتثّم  يميتو

ال ما و ال في األرضو ٰمواتالسّ  في المن شيء  يفوت عن قبضتهال وفرد  يحولال 
 ٰمواتالسّ  ملكله الّذي  تباركو على كّل شيء قديرا كانبأمره ٕانّه اء يشما  يخلقبينهما 

 ٰمواتالسّ  في ماله الّذي  تعالىو العزيز المحبوب هوٕاّال  ٕالٓهال ما بينهما و األرضو
كيف  األرضفي  ليزرعنّ اهلل قل ٕاّن  القيّوم المهيمنٕاّال هو  ال ٕالٓه بينهماما و األرضو

قل فال  زارعينٕانّا كنّا  اهللسبحان  قل كم تزرعوننّ أتحسبون أتنظرون أفال  بأمره يشاء
الّذينهم في  نقلت ّن ماإكم فعلوّ أعلى ٕالى  تنظرونأنتم  ما بمثلٕاّال أحد  ٕالى تنظرنّ 

ا قد زرعنا نّ إ قل  قائمون اهللبأمر  واحد كلّ أمر  رعالزّ  يولأالّذينهم و ولى األمر منكمأ
في  لنا من حرف قد خلقناهنزّ ما  جسادكمأو كمأنفسو رواحكمأتكم وأفئد في ياتناآب

 لناهرف قد نزّ من كّل حو لمقتدرينعلى كّل شيء ٕانّا كنّا  القٰيمة يومبهيّة  ةين ثمريّ العلّ 
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أنتم  البيانيا أولي  أن يديناأيسجدون بين ال  فيه الّذينهم يدخلنّ ما  ينيّ العلّ  دونفي 
في أنتم  ٕان القٰيمة بالغيب تعملون يومأنتم  ما كلّ  لتظهرنّ و عونتضيّ ال  كمأنفس راتثم
به في أنتم  مبارك حيوان من ماءاء مالسّ  لينزل مناهلل قل ٕاّن  عمالكم مخلصونأ

ر مشارق ئواولى الدّ أو هنّ كلّ  ٰمواتالسّ  الهياكل مطالع يولأّن إ قل  تزرعون رضاأل
 تنظرون كّل واحد من دونأرضه  ثمّ  ورالبلّ  س منأالكذلك في أنتم  هنّ كلّ  األرض
 كمأنفس يخلق اهلل خلقذلك بهذا كهذا ثّم  بهذاهذا  فيهااهلل  لم يعدل بهاءاآلخر 

في  ن يزرعأ يردما  كيفقل  بها تسكنونأنتم  كمحبّ  يرضأمن جواهر كافوركم  يخلقو
 عنّ تضيّ ال و راتهاثم خذنّ أرض تأ في فلتزرعنّ أنتم  ذلكراته كخذ ثمأن يأ يحّب  األرض

من فضل اهلل كّل أنتم  راتمنيعة يثمر من كّل الثم منها شجرةواحدة  ّن كلّ إحياتكم ف
يرد من ما  حين القٰيمة يوم كملعلّ  يكممثوٰ و زرع منقلبكماهلل  مكميعلّ ذلك خير تسئلون ك
 رات ماثم لتظهرنّ و ثمّ  تعملون على حّب أتكم بأفئد علىآياته ل ن ينزّ أ يظهره اهلل

كم حبّ  يراضأ في ما يزرع من يظهرهنّ إعليه مقتدرون فأنتم  ما قربأاهلل بأمر  من تحملنّ 
تحبّون ال أف ريثم تينب الحين تلك شجرات حين مافي  رن يثمأينبغي  وامر ربّكمأمن 
 يراضأعلى  ةالمشيّ اء حيوان ينزل من سم اهلل كمثل ماءآيات  مثلقل ٕاّن  ن تشهدونأ

 اءينزل من سمبما  راضيكمأ ينّ فلتصفّ تستدلّون  ربّكم الحين على اهللفي أنتم  كمقرب
ئه على ان ينزل مأمال جكيف يستكره ذا قل  راتها تظهرونالحين ثمفي  ثمّ ة بوبيّ الرّ 
ن أ علّو األمر تنظرون يستكره من يظهره اهللفي أنتم  ذلكن جنسه كلم يكن م رضأ

أنتم  شيءكّل يا  نأ من علّو نفسهله  ر اهللقد قدّ بما  لم تستجملنّ  نإ ينزل عليكم كلماته 
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ٕاّال  ٕالٓهال  نّهأكم على أنفسى لكم بيتجلّ  نأى طرزكم لتطرزون لحين يريد اهلل علأبكلّكم 
قل ٕاّن  العزيز المحبوبٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهأقول على  من يسمع فكلّ القيّوم  المهيمنهو 

يثمر  ها حتّىربّ بأمر  ينبت فيه نباتا حسنة كيف يسترفعما  حين ةبطيّ  رضأمثلكم كمثل 
فعل من يظهره  لمنفعلون عهدأنتم  كمنّ إ  شيءكّل أن يا  خذونأعنها تأنتم  راتا عليهثم
ن أتستطيعون أنتم  ما كم على علوّ أنفس فنّ هلل فلتلّط اأمر  كمعّزكم لو يقبلنّ هذا  نّ إ و اهلل
ٕاّال  ٕالٓهال  نّهأشهدت على ما  ةأفئد يه علىتجلّ اء م ينزلنّ  نأ نّ كم ليحبّ بّ ّن بحإفون فتلّط 
 همأنفسفي  قد خلق اهللما  القيّوم كيف نسائكم برجالكم يظهرون حّب  المهيمنهو 
 شيءكّل في  زرعنا ا قدنّ إ قل  ظهرونت القٰيمة يكم يومتكم لمجلّ أفئد حبأنتم  ذلكك

 شيءف كّل نعرّ ما  ظهورنا حينجيبنّنا يوم ليستالقيّوم  نا المهيمنإٔاّال  ٕالٓهال  نّهأعلى 
 مؤمنونبه  ا كلّ نّ إ من يظهره اهلل هذا  نّ إ و القيّوم المهيمنأنت ٕاّال  ٕالٓهال  نّهأنفسنا على 

 تطرزنّ أنتم  ذلكك ليلهنّ أّول  في اتكم لبعولتهنّ نب كيف يطرزنّ ة األفئديا أولي  أن
هو العزيز  ّال إ ٕالٓه  ال نّهأكم على أنفسلكم بكم ب ينّ ن يتجلّ أ فئدتكم لمن يريدأ

هلل ينبغي  الما  استظهرتم نإ ٕاّال و بالعّزة تعيشونذلك من بعد تحبّون ن إ المحبوب 
حزنون لو يقرب من من بعد تأنتم  فإذا من عنده ياتاآعليكم  لنّ ن ينزّ إ كم يقبلنّ ال  ربّكم

ى اهلل لهم قد تجلّ ء هؤالتحزنون ال  لكم مافخرى كيف يحزن األ يمنعو ةورقٕالى  ثرأ
قد و كمأنفسب لك ينّ ن يتجلّ أ لن يحّب ٕاّن اهلل و اهلل حاملونأمر  هم منو همأنفسب بهم

كم ال تظهرون ليعلمنّ  جوهركم األولى حّب  يليالفي أنتم  بما نفسهاء يحجبكم عن لق
 شهواتكم تسلكون بمثل حّب اهلل  حّب في  القٰيمة يوم لعلّكم حّق من عندهسبل ال
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اء م ين لتنزلنّ لمجلّ كنّا  نّاإفئدتكم هلل ربّكم فأ تحفظن ورقاتكم تحفظنما  بمثلو
تحملن من بما  تستشهدونأنتم  لعلّكم طهركم يراضألى إ  ظهورنااء سمفي  الحيوان

  مهيمن القيّومالٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهأ حيوان علىاء م
  

  الثّاني في الثّاني
  األزرع األزرع بسم اهلل
وحدك أنت  ّال إ  ٕالٓهال  اهللأنت على أنّك وكّل شيء  ألشهدنّك ٕالٓهييا  اللّهمّ  سبحانك

 لكو الّالهوتو القدرةلك و الجبروتو العزّ ولك  الملكوتو الملك لكشريك لك  ال
لك و الجمالو لعةالّط  لكو الجاللو لعّزةا لكو النّاسوتولطنة السّ  لكو الياقوتو القّوة
 لكو الفعالو القّوةلك و اإلجاللو المواقعلك و األمثالو المثللك و الكمالوة الوجه

 اإلجاللو المواقعلك و األمثالو المثل لكو العدالو طوةالسّ  لكو الفضالو حمةالرّ 
 اإلبتهاجو البهجةلك و اإلرتفاعو القّوة لكو اإلمتناعو العّزة لكو الءالآوء األدّال لك و
يت قد تجلّ  خلقكو أمرك من ملكوتتحبّنّه  أوأحببته  مالك و اإلقتدارو الّسلطنة لكو

على كّل و عليها تكوميّ بقيّ على كّل شيء  جعلتها قائماو لها بها بنفسها ةليّ األوّ  ةللمشيّ 
 لهومنخشع عند قوأمره  ومنخضع عند دونهما منفعل عند فعلهما  نّ أك بشهدنّ فألشيء 

 بالعّزةسلطانا  تعاليت لم تزل كنتو ئه فسبحانكااستو د عندمترقّ و منقاد عند طولهو
 قيّوماصمدا فردا حيّا أحدا  واحدا ٕالٓها تزال لم تزل كنتال و لم تزلسبحان و الجاللو

 لنفسك صاحبة اتّخذتما  مرتفعامعتمدا متعاليا ممتنعا  مهيمنا قّدوسا دائما أبدا سلطانا
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رضاك و كحبّ ٕاّال  لن يمسها ةباكر جميلة ةأفئد تظهرنّه لمن اللّهمّ  تخلقنّ فلولدا  الو
 شريك الوحدك أنت ٕاّال  ٕالٓهال  اهللأنت  نّكأ على بهنّ  لهنّ  جلّىن يتأ رادأما  لحين
تظهرنّه  منٕالى  ورقات رضوانك ليوصلنّ ٕالى  ةاألفئد ةمن ذرو اللّهمّ  لتوصلنّ و لك
ملكوت  قبضتكفي ٕاذ  بيانالتّ  في بدعتهاأ قدما  طرزأو في البيان ما قد خلقته بهىأ

وٕانّك  يتحيو تميتثّم  تميتوي ختراع لم تزل تحياإلو جبروت العزّ واء نشاإلو بداعاإل
من  يفوت عن قبضتكال وفرد  تحولال  سلطانوتزول ال وملك  تموتال حّي  أنت
ٕانّك كنت بأمرك  اءتشما  تخلقال ما بينهما و األرضفي  الوٰموات السّ  ال في شيء

حين يقول  هيجيبونّ الّذي  من واحدتظهرنّه  لمن اللّهمّ  فلتصطفينّ  قديرا شيء على كلّ 
 اللّهمّ  بلى ولتجمعنّ  ليقولنّ  سلطانكمو مليككمو بارئكمو كمٕالٓهلست أ لهم من عندك

يستكره شمس لئّال  باطنهمو ظاهرهمو خرهمآو لهموّ أو هياكلهمو تهمأفئد بين جمال
بين  نساباأ رتقدّ ما  القٰيمة يومٕاذ  مطالع بطونكو ظهوركأدّالء  من شيء تك عنمحبّ 

 تظهرنّه لمن اللّهمّ  فلتخترنّ  تهياصطفقد ما  ذلكك بمظهر نفسك خلقك فمن تحبّ 
على كّل ٕانّك كنت  على كّل شيء بقدرتك ةطمتسلّ ة متعّزز ةمرتفعة متعالي ةممتنعأدّالء 

   شيء قديرا
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  الثّالث في الثّالث
  األزرع األزرع بسم اهلل

فوق كّل  استرفع باسترفاعهو فوق كّل الممكناتبعلّوه  قد استعلىالّذي  الحمد هلل
 ستقهر باقتهاره فوق كّل الكائناتوا الّذّرات استمنع بامتناعه فوق كلّ و الموجودات

 نّهأ كّل خلقه علىو فأستشهده ٰمواتالسّ و األرضملكوت في  من استقدر باقتداره فوقو
ما بينهما و األرض في منو ٰمواتالسّ  في منله يسبّح  الحسنىاء األسمله ٕاّال هو  ٕالٓهال 
ما و األرضو ٰمواتالسّ  ملكوتفي  ما ى لكلّ قد تجلّ و العزيز المحبوبٕاّال هو  ٕالٓهال 

 ذأخا ينزل يحيوان واحد لمّ اء عنده مما و مثل زارعها األرض يه لملكتجلّ  نّ إ و بينهما
 تحتجبنّ ال و المرايا في حدوده فال تنظرنّ وأمكنة  وجوده حدّ في  يبهنص حّظ  كّل ذرّ 

 ةالوجهو ةالّطلعة األلوهيّ و ةليّ األوّ  ةلديها مشيّ  الباطنو فيها اهرالّظ  نّ إعن شئوناتها ف
ما و األرضو ٰمواتالسّ  قام اهلل بها خلقأقد الّتي  ةية األبديّ اآلو ةاألزليّ  ةمالسّ وة بوبيّ الرّ 

   ارعالواحد الزّ ٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهأعلى به  لّ عرف كو بينهما
  

  الّرابع في الّرابع
  األزرع األزرع بسم اهلل

من و األّول على الواحد من اهللاء البهٕانّما و األزرع األزرعٕاّال هو  ٕالٓهالحمد هلل الّذي ال 
في  اكمننّا قد علّ أشهد بأبعد فو األّول الواحدٕاّال  يرى فيهال  الواحد حيثذلك يشابه 

في  لو لم يكنٕاذ  درجاتها كاسم األعظم األعلىو رتبتها في كّل األسماء نّ أشاراتنا بإ 
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ال الّتي  شئونات بينهما منما  ذلككو طّال السّ  راع بمن يسترزق مظهرمظهر الزّ  الملك
بعين العرفان كّل ٕاّال  لى نفس مؤمنإ  تنظرال هذا  م فعلىاهلل الواحد العّال ٕاّال  ييحص

 مصابيحو ةحديّ كواكب األواألزليّة ر مطلوع قه مراياو شمس الحقيقةعرش ظهور 
 في الحسنى كلّهااء األسمله  نّ إئه فاسمأنت فادعو اهلل بكّل أ نّكإ فإذا  مدانيّةالّص 
 واحدا من اسم اهللفيها  نّ إ و مدين عظيمفي  ربّما تدخلما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ 
 هذا تعرفال أنت و األرض من على تلكبه  اهلل اءمكمن عطو نظر اهلل محلّ هذا  نّ إ و

ٕاّال  ٕالٓهال  نأسبحانك  بلى يظهره اهلل نفسه لتقولنّ  يعرف منالّذي  حين القٰيمة يومٕاّال 
 نّك كنتإ لقك فضال من عندك وجودا من لدنك عدت كّل خو ما ظهرتأقد أنت 

 انا قريباحنّ نّك كنت إ و لطيفامنّانا  كنتوٕانّك  ادا فضيالكنت جوّ وٕانّك  ابا كريماهّ و
   هيباو اتاكنت حيّ وٕانّك 

  
  األّول في األّول وله أربع مراتب

  األزرء األزرء بسم اهلل
عن ن يمتنع أ لن يقدراء زرإ ذي  فوق كلّ  زرءأاهلل قل  األزرء األزرءٕاّال هو  ال ٕالٓهاهلل 

بأمره اء يشما  بينهما يخلق ماال و األرضو ٰمواتالسّ من أحد ال في ئه ازرإ  مليك سلطان
ما و األرضفي  منو ٰمواتالسّ  في له من يسجدالّذي  سبحان ارء زريئازاء زرّ كان ٕانّه 

 األرضفي  منو ٰمواتالسّ  في منله يسبّح  الّذي هلل الحمدو ساجدونبينهما قل كّل له 
 العزّ ثّم  الملكوتوله الملك ٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهأشهد اهلل  قانتونما بينهما قل كّل له و
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 يميتو يحيي اسوتالنّ و لطنةالسّ  ثمّ  الياقوتو القّوة ثمّ  الّالهوتو ثّم القدرة الجبروتو
 يحولال وسلطان  يجورال  عدلو يزولال وملك  يموتال حّي  هو انّهويحيي  يميتثّم 

 يخلقال ما بينهما و ال في األرضو ٰمواتالسّ  في ال شيءيفوت عن قبضته من ال وفرد 
 ماو األرضو ٰمواتالسّ  ملكله الّذي  تباركو قديرا شيءعلى كّل  كانبأمره ٕانّه اء يشما 

ما و األرضو ٰمواتالسّ  في ماله الّذي  تعالىو العزيز المحبوبٕاّال هو  ٕالٓهال  بينهما
هل  تبصرونأفال  بأمرهاء كيف يش اهلل يذرئكمقل القيّوم  المهيمنٕاّال هو  ٕالٓهال بينهما 

في قل ٕاّن  تنظرونأفال  يحييكمو يميتكمو يرزقكمو قكميخليقدر أن  غير اهللٕالٓه  من
أنتم  قل على اهلل ربّكم تعرضون القٰيمة يومأنتم  منتهيكمو ملكوت مبدئكم قبضة ربّكم

في أنتم  ذلكك تزرعنّ ال فيها  ين تزرعون لو لم يوقنون يخرجالّط  أرض فيتحبّون كيف 
آياته راتها يريكم اهلل ثم نهايظهر ع األرضفي ٕاّال  تزرعنال  نبات وجودكم تشهدون

اهلل يذرء قل  كّل يرجعونٕاليه و بينهماما و األرضو ٰمواتالسّ  في ما هللو تشكرون لعلّكم
تحفظون ال اء المذلك في  قد خلق اهللما أنتم  كيف امرءهو هيكل امرءااء م ةبقطر

اء مفي  القٰيمة يومذلك ب نّ لتستدلّ و كم تحفظونأنفسأنتم  ما بمثلذلك  فلتحفظنّ 
 فيأنتم  كيفقل  اهلل تسجدون يديّ  ى اهلل لكم بينيتجلّ ما  حين لعلّكم ربّكمة رحم
ها لن حت ربّ سبّ  قد ةأفئد دونفي  من يظهره اهللذلك تزرعون كال  ةبطيّ أرض  دون

 كمأنفسو رواحكمأو تكمأفئد يراضأ فلتجعلنّ فيها  هان يزرع كلمات ربّ أ يحّب 
 راتر اهلل فيه من ثمقد قدّ ما  يظهر من عند اهللأمر  فيها ينبتما  جسادكم حيوانا حينأو

يوم عرضكم على هذا قل ٕاّن  دين اهلل لتنجونفي  القٰيمة يوم لعلّكم في الكتاب رقدّ ما 
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ة قطالنّ  كيف يبدىء كّل الحروف منقل  على من يظهره اهلل تعرضونأنتم  اهلل ربّكم بما
 بديع لتذرعون خلقفي ثّم  تظهره اهللتبدئون من عند من أجمعون كلّكم أنتم  ذلكك

 اهلل ذو القدرة تعالىو الجبروتو اهلل ذو العزّ  تعالىوالملكوت و الملك ذي اهلل تعالى
 اهلل ذو تعالىو اسوتالنّ و لطنةالسّ  اهلل ذو تعالىو الياقوتو اهلل ذو القّوة تعالىو الّالهوتو

اهلل  تعالىو الكمالو الوجهةاهلل ذو  لىتعاو الجمالو لعةالّط  اهلل ذو تعالىو الجاللو العّزة
 تعالىو العدالو طوةالسّ  اهلل ذو تعالىو الفضالو حمةالرّ  اهلل ذو تعالىو الفعالو القّوة ذو

 اهلل ذو العظمة تعالىو اإلجاللو ذو المواقعاهلل  تعالىو األمثالو اهلل ذو المثل
 تعالىو اإلمتناعو العّزة هلل ذوا تعالىو اإلستجاللواء ذو الكبرياهلل  تعالىو اإلستقاللو

كلّكم أنتم اهلل  لمن يظهرهمن شيء ٕاّال  خلق اهللما قل  اإلقتدارو لطنةالسّ  ذواهلل 
يوم ظهوره لو قل ٕاّن  تعلمونأنتم  نإ  تملك ربّكمهذا  مالكونبإذنه  كهتملّ في أجمعون 

 ليهم من عندع ليؤمنون حلّ آياته هم حين يسمع و ونالبيانيّ ٕاّال  األرضلم يكن فوق 
ثّم  به ن يؤمننّ أو ٕاّال  قدر خردلأحد  على لن يحلّ ٕاّال و كه اهلل من ملكهملّ  قدما ربّهم 

عليهم  القٰيمة يومٕانّا كنّا و الخلقذلك ينا ا قد ربّ نّ إ ذلك اجدين كالسّ  منله  يكوننّ 
ٕاّال  ئلونتسال  لكنّكمو عالمينبكّل شيء ٕانّا كنّا و سبيلنافي  عملوابما  همنّ شاهدين لننبئ

ن إ و تشكرونأفال  عمالكم من قبلأالحّق يصلح اهلل ن تؤمنون بإ  تكسبون يومئذأنتم  ما
من  اهلل فلتتّقنّ له أّول  الالّذي أّول  عمالكم منأو كمأنفس ييفناهلل أمر  عن تحتجبنّ 

 يديكم تقرؤنأفي  كتابا بيوتكم ساكنون ترونفي أنتم  لتنجون القٰيمة يوم لعلّكم ذلك
 لّ يحييكم قد نزّ و يميتكمو رزقكمو خلقكم الّذي من عند اهللهذا  نّ إ تشعرون ال و هفيما 
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 تقرؤنما  مرا حينألون تتعقّ ال  بظهوره تهتدون لما لعلّكم عليكم من عند من يظهره اهلل
أن يا  تلتفتونال بما  النّار لتدخلنّ و يمانكمإ عن  لتخرجنّ فإذا  تهتدونال  فيهما  بدالئل

ال و تتفّكرون ليه بالحّق فيهإ  تنظرونما  نّكم كلّ أكم بأنفس على حمنّ فلتر شيءكّل 
 نزل فيه من دالئل محكمةفيما  لتنظرنّ و بلى ليكمإ يبلغ أو  من يؤتيكمٕالى  تنظرون
ما  حينٕاذ  تشعرونال أنتم و عمالكمأبهذا يبطل اهلل  نّ إف لتنجون القٰيمة بها يوم لعلّكم

ثّم  من يظهره اهلل يديّ  كم لتحضرون بينأنفس دالكتاب لو يوقنون عن لىإ تنظرون 
ثّم  تتلون الكتابواهلل  مرأفي  ا بعدت قلوبكم عن ذكر اهلل تسكنونلكنّكم لمّ و تسجدون

 سطراكان  لووٕاليكم  نزل من قبلعّما  كبرأل هنّ إكم فأنفس على توقنون فلترحمنّ ال به 
ال  عندكمبما  لكنّكمو قٰيمةال ذ بهذا لتنجون يومإ  تشعرونما  قليالأنتم  ٕانواحدا 

 تتفّكرونثّم  لونموركم تتعقّ أكّل في  نّكمأكم اهلل ربّكم بيٰ وّص ما  هذا تنجون بل تفتنون
عن و عنكم يّ غن اهللو كم عن دين اهلل تخرجونأنفسبأنتم  بالكتاب لو لم تؤمننّ ٕاّال و
ال أنتم  مانياإلو عليكم بالهدى اهلل لو لم يشهد اهللٕالى اء لكنّكم فقرو يمانكمإ 

من هذا  ضوان تدخلونالرّ  في كمأنفسبفإذا  بالكتاب ن تؤمننّ إ و ن تطمئنونأتستطيعون 
  بعونيلهمكم اهلل تتّ فيما  بعقولكمأنتم  نإ  فضل اهلل عليكم
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  الثّاني في الثّاني
  األزرء األزرء بسم اهلل
وحدك  نتأ ّال إ لٓه إ  ال اهللأنت على أنّك وكّل شيء  ألشهدنّك ٕالٓهييا  اللّهمّ  سبحانك

 لكو الّالهوتو القدرةلك و الجبروتو العزّ ولك  الملكوتو الملك لكشريك لك  ال
لك و الجمالو لعةالّط  لكو الجاللو العّزة لكو اسوتالنّ و لطنةالسّ  لكو الياقوتو القّوة

 األمثالو المثللك و العدالو طوةالسّ  لكو الفضالو الّرحمة لكو الكمالو الوجهة
 العّزة لكو اإلستجاللواء الكبريلك و اإلستقاللو العظمةلك و اإلجاللو قعالموا لكو
أحببته  ماو اإلقتدارو لطنةالسّ  لكو اإلبتهاجو البهجةلك و اإلرتفاعو القّوة لكو اإلمتناعو
وال خالقه ال وغيرك شيء  ئخلقك لم تزل لم يكن زارو مركأمن ملكوت تحبّنّه  أو

ست تقدّ  همنعمال و شيء يمحيال و ممسكهال و شيءمميت ال و هراحمال و شيء زارئ
 يتعّززون عندك بهذاو سجادكو تها كّل عبادكباطنيّ و تهاظاهريّ و آخريّتهاو ّوليّتهاأب أسمائك

 من سكون عندكله  ذ لم يعبدك لم يكنإ  عند عبادكو يفتخرون عندكو عند خلقكو
ما  بدعت كلّ أورك بأم قد زرئتما  تعاليت قد زرئت كلّ و عند خلقك فسبحانكال و
 حدثتأقد ما  حدثت كلّ أك وثحداإترعت باخما  اخترعت كلّ و بحكمك بدعتأ
نّه منفعل عند إ و ّال إ غيرك من شيء  ما ت بفعالكأنشأقد ما  ت كلّ أنشأو مضائكإب

 قيّوماصمدا فردا حيّا  حداأ واحداا ٕالٓه تك لم تزل كنتقيّ منوجد عند خّال و تكائيّ زرّ 
 لم يكنو ولدا الو اتّخذت لنفسك صاحبةما معتمدا  أبدا دائما اقّدوسسلطانا مهيمنا 

 نّكإ وي حيتو تميتثّم  تميتوتحيي  صنعتفيما ولّي  الو خلقتفيما  لك شريك
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يفوت عن ال وفرد  ال تحول سلطانو تجورال وعدل  تزولال وملك  تموتال حّي  أنت
بأمرك  اءتشما  تخلق بينهما ماال و ال في األرضو ٰمواتالسّ  ال في من شيء قبضتك

   على كّل شيء قديرإانّك كنت 
  

  الثّالث في الثّالث
  األزرئ األزرئ بسم اهلل

عن ال  بدع الممكناتأو تهبمشيّ من شيء  ال قد زرئ الموجوداتالّذي  الحمد هلل
في  ما كلّ أ نشأو ئهابقض الّذّرات حدثأوبقدرته  اخترع الكائناتو رادتهإب شيء

 هجلّ أهايات بالنّ و البدايات ملكوتفي  ما خلق كلّ وبإذنه  اتٰموالسّ و األرضملكوت 
 فأستشهدهات بكتابه اتيّ الذّ أرض و اتالكينونيّ اء سمفي  بأمرهيخلق و خلقما  ر كلّ صوّ و
 ظلّ في  اإلستقاللشهادة قد ظهرت عن اء رّ هو الواحد الزّ  ّال إ ٕالٓه  ال نّهأكّل خلقه على و

 ةلمتجلّ  ةيمبتهّ  ه اهلل شهادةعّز من يرفعنّ في  رارستقخلقت عن اإلو يظهره اهلل عّز من
شهادة  ةيمتعلّ  ةكمتملّ  ةطمتسلّ ة فمتشرّ  ةبمتحبّ  ةرمتقدّ  ةممتعلّ  ةيمتعّظمة مترّض  ةلمتجمّ 
 شهادة يمألة الهوتيّ  طرزيّةو ةذاتيّ  مجّرديّةو نفسانيّة كافوريّةو ةذاتيّ ة جوهريّ و كينونيّة طرزيّة

 األرضو ٰمواتالسّ  خلقالّذي  هلل طراز بازخ منيعو خ رفيعشاماء من ثن شيءركان كّل أ
ّن من شوارق بروق أكّل خلقه و ستشهدهأثّم  العظيم يّ العلٕاّال هو  ٕالٓهال  بأمرهما بينهما و
ه برهانو مفاتيح عّز حكمتهو ناتهمصابيح هدى بيّ و اتهظهور كينونيّ  مطالعو تهشراقيّ إ 
طرزية و ةجليّ  كافوريّةو ةيّ عل ساذجيّةورفيعة  عةمنيجوهرة  فضالهإ و ينابيع مجد رحمتهو
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مثال هويّتها في وألقى  لها بها امتنع عنها ىتجلّ ثّم  ةة عجيبحيّ نبوّ و وحيّةسبّ و جميلة
 من ظهوراتهما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ  ملئت بهاوآياته عنها  قد ظهرتفإذا  نفسها

 شيء اهلل من كلّ ٕالى  يرفع ما حجابو شيءكّل ٕالى  ل اهللنزّ ما  مبدءهذا  ذاإف
ان يتاإلو دراكهاإ عن  محكمات قد عجزتآيات  نّه ذاتأذرئ ما  كلّ و فأستشهده

 ذاو نطقها كّل العالمونو قد قصرت عن فهمها ذا مناجات بالغاتو بمثلها كّل العالمون
ذا و الغاياتو يالمباد ةلجّ في  ات بعجز عنهاقد شهدت كّل الكينونيّ  خطب ممتنعات

قد حارت عن الّتي  يّةٕالٓهبوارق و ةزليّ أ شوارقو انيّةطرائز ربّ و لهيّةإ جواهر و رزيّةطعلّو 
ما  هذا اتديّ رفع طرائز المجرّ أو اتشوامخ الجوهريّ أعلى  شاراتهاإ  عجائبو دراكهاإ 

طلع من شئوناته الحسنى و برقأو لمعوأشرق  قدما و يوم الحسابٕالى  يبقى من عنده
له  أال يحييهاو يميتهاو رزقهاو قد خلقهاالّذي  ّال اهللإ  فظنّهايحأو  يحصيهايقدر أن  من

  بأمره قائمونكّل ما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ  في األعلى المثل
  

  الّرابع في الّرابع
  رئزئ األرزاأل بسم اهلل

 األّول على الواحد من اهللاء البهٕانّما و رئزرئ األزاألٕاّال هو  ٕالٓهالحمد هلل الّذي ال 
 رئزّن معنى أشهد أبعد فو األّول الواحدٕاّال  يرى فيهال  الواحد حيثذلك يشابه من و

 معنى اخترعو اخترع بدع هو هوو بدعهو  معنى حدتو حدثهو  معنى خلقو خلقهو 
 اإلستقاللب شيء ارئ كلّ زاهلل ٕاّال  ٕالٓهال  نأ ةمستنبئ ةتلك ظهورات مشرقأ نشأهو 
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من يظهره ٕاذا  مثالواحدة  يلمتجلّ ة مختلفاء أسم تلكو اإلستقاللب شيءخالق كّل و
 بداعاإلو ختراعاإل يتطلق عليه معانفإذا  من قبلله  يكن لمأمر  اهلل جّل جالله نزل من

اسم خلق من  اإلرادةرئ من زيطلق عليه اسم  ةليّ وّ األ ةن يظهر بالمشيّ إ  راألم ذلكو
من ثّم  ختراعسم اإلذن امن اإل بداع ثمّ اسم اإلاء من القضثّم  القدر اسم حدث
اء باألسباب تلك مراي يءالشّ  ذلكيكمل خلق  عند الكتابثّم اء نشاألجل اسم اإل

على  ةيمتجلّ أسماء  تلكوواحدة  ةبعالسّ  ئونالشّ  تلكفي  الواحد ّن األمرأعلى  ةمدلّ 
  يصفونعّما  تعالىو سبحانهٕاّال و المرايافي  ةظهورات الممتنع

  
  ألّولاألّول في ا وله أربع مراتب

  األزل األزل بسم اهلل
عن  لن يقدر أن يمتنع زالاءي اهلل اءزل فوق كّل ذقل  األزل األزلٕاّال هو  ٕالٓهال  اهلل

ما  يخلقال ما بينهما و ال في األرضو ٰمواتالسّ  في ال حدأزاله من اء مليك سلطان
في  منو واتمٰ السّ  في منله  يسجدالّذي  سبحان زيالأزال أاال زّ أكان  نّهإ  مرهأباء يش

 منو ٰمواتالسّ  في منله  حيسبّ  الّذيالحمد هلل و ساجدونما بينهما قل كّل له و األرض
الملكوت وله الملك ٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهأنتون شهد اهلل قاما بينهما قل كّل له و األرضفي 
 يحيي وتاسالنّ و الّسلطنة الياقوت ثمّ و القّوة ثمّ  الّالهوتو القدرةثّم  الجبروتو العزّ ثّم 
وسلطان  ورجيال وعدل  يزولال وملك  يموتال  يّ ح نّه هوأو يحييو يميتثّم  يميتو

ما  الو األرضفي  الو ٰمواتالسّ  ال في من شيء يفوت عن قبضتهال  فردو يحولال 
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 ٰمواتالسّ  ملكله الّذي  تباركو على كّل شيء قديرا كانبأمره ٕانّه اء يشما  بينهما يخلق
 ٰمواتالسّ  في ماله الّذي  تعالىو هو العزيز المحبوب ّال إ ٕالٓه  ال ما بينهماو األرضو
 الملكوتو س اهلل ذو الملكتقدّ القيّوم  المهيمنٕاّال هو  ٕالٓهال  بينهماما و األرضو
 س اهلل ذو القدرةتقدّ و الياقوتو القّوة ذو س اهللتقدّ و الجبروتو س اهلل ذو العزّ تقدّ و
س اهلل تقدّ و الجاللو العّزة س اهلل ذوتقدّ و اسوتالنّ و طنةلالسّ  س اهلل ذوتقدّ و الّالهوتو
 الفعالو القّوة س اهلل ذوتقدّ و الكمالة وذو الوجهاهلل  ستقدّ و الجمالو لعةالّط  ذو
 لطالسّ  س اهلل ذوتقدّ و العدالو طوةالسّ  س اهلل ذوتقدّ و الفضالو حمةالرّ  س اهلل ذوتقدّ و

س تقدّ و اإلستقاللو س اهلل ذو العظمةتقدّ و انالملكو ذو الملك س اهللتقدّ ووالّسلطان 
 س اهلل ذو المواقعتقدّ و األمثالو س اهلل ذو المثلتقدّ و اإلستجاللواء اهلل ذو الكبري

ذو اهلل  ستقدّ و اإلرتفاعو القّوة س اهلل ذوتقدّ و اإلمتناعو العّزة س اهلل ذوتقدّ و اإلجاللو
 فتتاحاإلو صرالنّ  س اهلل ذوتقدّ و قتداراإلو لطنةالسّ  س اهلل ذوتقدّ و اإلبتهاجو البهجة

اء س اهلل ذو الكبريتقدّ و اإلجتبارو س اهلل ذو الجبرتقدّ و قتهاراإلو س اهلل ذو القهرتقدّ و
س اهلل تقدّ و ستخاراالو خرالسّ  س اهلل ذوتقدّ و اإلظتهارو هرالّظ  س اهلل ذوتقدّ و اإلجاللو
س تقدّ و األنوارو س اهلل ذو العزّ تقدّ و لطافاألو س اهلل ذو البدايعتقدّ واء عمالنّ والء اآل ذو

 س اهلل ذو الفضلتقدّ و حساناإلو س اهلل ذو الجودتقدّ و مجاداألو اهلل ذو المجد
س اهلل تقدّ واء الكبريوالء آلا ذو س اهللتقدّ و اإلرتفاعو س اهلل ذو الواليةتقدّ و متناناإلو

هو  ناتالبيّ واآليات  س اهلل ذوتقدّ و اإلنقطاعو ذو المجداهلل  ستقدّ واء البهو ذو العزّ 
 هللإاّال ا و تسجدّال أ المتكبّر المتعالٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهإ و يميتويحيي ٕاّال هو  ٕالٓهال  الحّق 
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 هو الواحد الجاللٕاّال هو  ٕالٓهال بأمره ٕانّه  بينهماما و األرضو ٰمواتالسّ  قد خلقالّذي 
كان  اهلل لم يزلقل  لواحد الجمالإاّال هو  ٕالٓهال  شيءكّل  قبضته ملكوتفي الّذي 

اسم باهلل اء األسم قربأقل ٕاّن  عابدونله  زال قديما كلّ أ نّه ليكوننّ إ يزال ال و زال قديماأ
 عّزهاء كم اهلل بهليؤتينّ به  كّل خير تملكونأنتم  هون بهاهلل ربّكم يتوجّ ٕالى  بهأنتم  األزل
كم اهلل جمال وجهته ليؤتينّ به  لونتستجلّ أفال أمره  جاللاهلل  كمليؤتينّ به  تستبهيونأفال 

 كم اهلل نور طلعتهتينّ ليؤبه  تعظمونستأفال  نفسهعظمة  كم اهللليؤتينّ به  تستجملون فالأ
ينبغي  مإاّال و بالحّق تشهدونأنتم  ٕان لى نفسهإ  اهلل قد نسبما  ذلكتستنورون كّل أفال 

ما و األرضو ٰمواتالسّ  ابدون بديععوكّل له  بأمرهكّل خلقوا و لى عبادهإ  هلل كيف يوصل
من زال قديما أكنت  ناإٔاّال  ٕالٓهال  اهلل ناأ ٕانّنيفيكون  نكله  يقولمن أن أقرب  بينهما

هذا  يسجدونٕايّاي  كلّ و زال قديماأ زال لتكوننّ ال و يعبدونٕايّاي  كلّ  قبل ومن بعد
العّز ما و قلالقيّوم  يمنالمهٕاّال هو  ٕالٓهال  بينهماما و األرضو ٰمواتالسّ  في صراط اهلل

حد الواما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ  في ماله الّذي زال األ  هلل الواحدّال إ  يومئذ
حد المتكبّر واالٕاّال هو  ٕالٓهال  شيءكّل  كقبضته ملفي الّذي  هو لالجّال  يالمتعال
الواحد ٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهإ و همابينما و األرضو ٰمواتالسّ  في ما يعلماهلل قل ٕاّن  المتعال

ٕاّال هو  ٕالٓهال ما بينهما و األرضو الّسٰموات ملكوتفي  مقتدر على مناهلل قل ٕاّن  مالعّال 
ال ما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ  ملكوتفي  مقتدر على من اهللقل ٕاّن  مالواحد العّال 

له  قتدر منيعم اهلل سلطانو شيءيخلق من كّل و خلقما  هلل كلّ و الواحد القّدار هوٕاّال  ٕالٓه
ما و األرضو ٰمواتالسّ  ةهلل غلبو العظيمّي العلهو و ما بينهماو األرضو ٰمواتالسّ  في ما
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يبدئ الّذي  هو لمصيراوٕاّن ٕاليه  يميتويحيي  الّذي هو غالب عظيم اهلل قّهارو بينهما
 هو ٕاّال  ٕالٓهال ما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ  في المثل األعلىله  أال بأمره شيءخلق كّل 

 عّما تعالىو اهللسبحان  قلآية  ينزل منيقدر أن  هللاغير ٕالٓه  منهل  العظيمّي العل
ال  األمرو الخلقله  ربّكم لكم اهللكّل يرجعون ذٰ وٕاّن ٕاليه  يميتويحيي  الّذي هو يصفون

 أدّالئه بين ليجمعنّ اء كيف يشاهلل  نّ إ قل  حد المهيمن المحبوبالواحد األٕاّال هو  ٕالٓه
اء اهلل بهّ و ما بينهماو األرضو ٰمواتالسّ اء به هللو تقترفونفي البيان  لقد نزّ بما أنتم 
الّذي  نورقل ٕاّن  زيلأزل أال زّ أاهلل و ما بينهماو األرضو ٰمواتالسّ  ملكله  يّ به يباه

 ءشي من قبل كلّ من آ بمنأشرق  نور قدذلك يخلقون به  كلّ و األزل يشرق من صبح
ال  هوماتكم من بعدموفي  لعلّكم عينكمأ حقايق معارفكم بيريكم اهللذلك كباهلل 

ه اهلل يٰ اصطفقد ما أّول  ذلكتعلمون أنتم  نإ األولى شمس األزل نقطة قل ٕاّن  تنطقون
كلّكم أنتم  بح األزلبالّص أشرق  على هياكلكم نورأشرق  ما نّ إ و يخلقونبه  كلّ و لنفسه

ن تحيون إ  تعلمونال  موات حينئذألكنّكم و من صبح األزلأشرق  تحيون من نور به
هو  نّهإ قول من عنده هذا و سئله قدعّمن  قد منع علىما  هذا توقنونو فسوف تعلمون

  هم بنور اهلل يهتدونوآياته و باهللآمنوا  الّذين على ينّ ليصلّ  اهللقل ٕاّن  القيّوم المهيمن
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  الثّاني في الثّاني
  األزل األزل بسم اهلل
 وحدك نتإٔاّال  ٕالٓهال  اهللأنت على أنّك وكّل شيء  ألشهدنّك ٕالٓهييا  اللّهمّ  سبحانك

 لكو الّالهوتو القدرة لكو الجبروتو العزّ ولك  الملكوتو الملك لكشريك لك  ال
لك و الجمالو لعةالّط  لكو الجاللو العّزة لكوسوت االنّ و لطنةالسّ  لكو الياقوتو القّوة
 الفضالو حمةالرّ  لكو الفعالو القّوة لكو اإلجاللو المواقعلك و الكمالوة الوجه

 القّوة لكو اإلمتناعو العّزة لكو لكو اإلستجاللو المهابةلك و العدالو طوةالسّ  لكو
 منتحبّنّه  أوأحببته  مالك و اإلقتدارو الواليةلك و اإلبتهاجوالبهجة لك و اإلرتفاعو

 ييا محبوباآلخر  أنتو شيءليس قبلك من و ٕالٓهييا األّول  أنت خلقكو أمرك ملكوت
يا  الباطنأنت و من شيء ليس دونكوي ا مقصوداهر يالّظ  أنتو يءمن ش ليس بعدكو

 زيالأ االزّ أزال ألم تزل كنت اآلزال  عزّ في  األزلأنت و شيءمن  ليس دونكو معبودى
مثالك أتعاليت و أسمائك ستتعاليت تقدّ و سبحانك زيالأ ءزالأ زالأ تزال ليكوننّ ال و

ك سنّ ليقدّ و فردانيّتك على حّق لك  يسجدنّ وتك ك على حّق وحدانيّ بدنّ ليع شيءكّل 
تك ك على حّق قّداريّ لنّ ليجلّ و تكميّ عّال  ك على حّق رنّ ليكبّ و تكنيّ على حّق صمدا

ك حيث علوّ  ىعلأفما  تكعلى حّق ظّهاريّ أمرك  ليظهرنّ و تككيّ مّال  ك على حّق ليعّززنّ و
 نّ أب ألشهدنّكلك  عابد ذا سموّ  كلّ  ك حيثوسمّ لك أبهى  ماو لك كّل ذا علّو ساجد

المقصود أنت  لديك كّل مقصود غيرك مضمحلو كّل معبود دونك باطل عندك
ن إ و اإلستجاللب المعبودأنت و مرتألما ذلك يقصدوا  نإ ك يٰ سوما و ستحقاقباال



   ٢٩شماره ه مجموعه صد جلدى، بر اساس نسخ  -حضرت نقطه اولى  من آثار  -   )٢( اسماءكتاب 

٣٤٦  

عبدت ما وٕايّاك  ٕاّال  قصدتما  تعاليتو سبحانك كبحبّ ذلك ف شيءمن أحد  نّ يحبّ 
أزليّتك شرقته من صبح أمن نور قد ما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ  خلق تملئنّ فل كسويٰ 
قد ما و تكجنان وحدانيّ  عزّ سّكان و تكحديّ أرضوان سّكان  تك على هياكلنور قدميّ و
صمدا فردا حيّا أحدا  واحدا اهلٓ إ لم تزل كنت  تكربوبيّ اء سمو أمرك حييت من ملكوتأ

 لم يكن لكو ولدا الو اتّخذت لنفسك صاحبةما ما أبدا دائ قّدوسا مهيمناسلطانا  قيّوما
كّل و تكحدانيّ وغون لملك سل مبلّ الرّ  صنعت كلّ فيما ولّي  الو خلقتكفيما  شريك

ثّم  تميتوتحيي  تعاليت لم تزلو فسبحانكأزليّتك و ون من علّو قدسكئالكتب مستنب
 تحولال وسلطان  رتجوال وعدل  تزولال  ملكو تموتال  يّ حأنت نّك أو يتحيو تميت
ال ما بينهما و ال في األرضو ٰمواتالسّ  ال في من شيء قبضتك يفوت عنال وفرد 
   على كّل شيء قديرإانّك كنت  مركأب يشاءما  تخلق

  
  الثّالث في الثّالث

  األزل األزل بسم اهلل
 فوق كلّ  استرفعو زليّتهأعلى كّل الممكنات بسلطان بعلّوه  قد استعلىالّذي  الحمد هلل

استكبر و بامتناع عّز وحدانيّته استمنع فوق كّل الكائناتو تهالموجودات بمليك عّز قدميّ 
 األرضملكوت في  استسلط فوق منو تهالهوتيّ  قدسو بكبريائيّته الّذّرات فوق كلّ 

عّز  ياتآاز باستعز شيءز فوق كّل استعزو اقتدار مليك عّز فردانيّته باستسالط ٰمواتالسّ و
كّل و حينئذ فأستشهده زليّتهأباستجالل ظهورات مجد  شيءتجلل فوق كّل اسو تهجبّاريّ 
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مرتفع  يممتنع سرمد يمقتدر صمدي حدأقادر  يزلأواحد ٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهأخلقه على 
كّل أفق  وه علىاستبهى بسمّ و سّجادون لطلعته على كلّ بعلّوه  لم يزلى قد استعلى

 ةبهيّ  ساذجيّةو ةلطيف كافوريّةو ةعليّ  مجّرديّةو منيعةجوهرة  اصطفى ادون لوجهته فقدعبّ 
 هأفعال ذاتها قد ظهرت عنها مثال نفسهاهويّتها في وألقى  ى لها بهاتجلّ ثّم  ةزليّ أكينونيّة و
بع السّ  ّن ذات حروفإ وال زّ األ هو الواحد ّال إ ٕالٓه  ال نّهأعلى وأرضه  ئهاملئت بها سمو

به قد  نيّتهظهورات مجد فرداو هتمصباح وحدانيّ و هتحديّ أية او تهقدميّ ة وجهو زليّتهأ ةطلع
 نّ ليستدلّ  اإلرتفاعو المجد رفع طرقأو اإلرتفاعو على سبل العزّ أب شيءر مناهج كّل قدّ 

  الزّ الواحد األهو  ّال إ  ٕالٓهال  نّهأعلى  شيءكّل في  ونالمستدلّ 
  

  الّرابع في الّرابع
  األزل األزل بسم اهلل

من و األّول على الواحد من اهللاء البهٕانّما و األزل األزلٕاّال هو  ٕالٓهالحمد هلل الّذي ال 
عّز قد و جلّ ّن اهلل أ شهدأبعد فو األّول الواحدٕاّال  يرى فيهال  الواحد حيثذلك يشابه 

 من خلقه األّولأحد  به يوصفال و حد غيرهأل يينبغال  فتين عظمينص لنفسه اصطفى
ٕالٓه  وأاألقدام  قدمأواآلزال  زلأفي  تذكرٕانّما و ةنعت القدميّ  الثّانيو ةزليّ وصف األ

قّهار أو  م العالمينعّال أو  الطينالسّ  سلطانأو  وكلك الملامو ربابرّب األأو  ةلهاآل
 يوصفما ٕاذ  ةمقترنصفة  لم يكنذلك كّل  ةالممتنع هوراتالّظ  ذلكمثال أو القاهرين

 فيو المرءات شمسفي  تقولأنت  نّكإ ٕاذ  دونهما به  يوصفما  غيرة اهلل من األزليّ به 
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تطلقه على  اسمٕالى  ةالمرءات شبح بالنّسبفي  تطلقالّتي  ةشمس اسم شمسيّ اء الّسم
نبئتك من أقد ما  مثلاء األسم كّل تلكفي  ستدللأو فأستشهدهذلك كواء مالسّ  شمس

لم ك ذل ةالقدميّ واألزليّة الخلق من ذكر  يوصفما ٕاذ  عند اهلل الواحد المتكبّر المتعال
نّه إ و الخلق ةرتبفي  كلتيهما خلقٕاذ  القدمو به اهلل من األزل يوصفما  يكن مثل
دونه ما ٕاذ  عباده شؤنو متعال عن عبادهو صفات خلقهو عن خلقه خلوّ و جلّ أ سبحانه

اء البهو ةالقدميّ واء البقو ةذكر األزليّ  كيف يستحّقوناء الفنو يص الحدودقد قمصوا قم
ذلك فادعو اهلل باء مالسّ  شمس المرءات شمسفي  نبئتكما  على تطلقما  لكن حينو
  لتكونن من المنجين القٰيمة يومبه  كلعلّ  سماإل
  

  األّول في األّول وله أربع مراتب
  األكبر األكبر بسم اهلل

عن مليك  يمتنعأن  كبير لن يقدرذي  فوق كلّ أكبر  اهللقل  األكبر األكبرٕاّال هو  ال ٕالٓهاهلل 
اء يشما  بينهما يخلقما  الو األرضفي  الو ٰمواتالسّ من أحد ال في ته كبريائيّ  سلطان

 األرضفي  منو ٰمواتالسّ  في منله  يسجد الّذي ارا كابرا كبيرا سبحانكبّ كان بأمره ٕانّه 
في  منو ٰمواتالسّ  في منله يسبّح  الّذي الحمد هللو ساجدون كّل لهقل ما بينهما و

ثّم  الملكوتو الملكله ٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهأانتون شهد اهلل ققل كّل له  بينهماما و األرض
يحيي  اسوتالنّ و لطنةالسّ  ثمّ  قوتالياو القّوة ثمّ  الّالهوتو القدرةثّم  الجبروتو العزّ 
وسلطان  يجورال وعدل  يزولال وملك  يموتال  يّ هو ح نّهأوويحيي  يميتثّم  يميتو
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 ماال و ال في األرضو ٰمواتالسّ  في ال من شيء يفوت عن قبضتهال  فردو يحولال 
 ٰمواتالسّ  في ما له الّذيتبارك و على كّل شيء قديرا كانبأمره ٕانّه اء يشما  بينهما يخلق

 ٰمواتالسّ  ملكله الّذي  تعالىو العزيز المحبوبٕاّال هو  ٕالٓهال ما بينهما و األرضو
أنتم  ٕان علمكمفي  الجود ٕانّماقل القيّوم  المهيمن هوٕاّال  ٕالٓهال ما بينهما و األرضو

على ما  حدا كلّ أأحدا  يتأتشهدون من يأنتم  كم ٕانهديٰ  في الفضلٕانّما قل  تعلمون
 يربّ و ال قل تعلمونأنتم  ئه ٕاناعن دون رض القٰيمة ينجيه يومأو  ن يهديهأ خير األرض
ٕاذ  رضاألعلى ما  يؤتيه كلّ من أن  خير القٰيمة حدا يومأأحدا  ن ينجوأالقيّوم  المهيمن

تاه أقد ما  ينفعهال  ارالنّ  في لم يهديه يدخل نإ و ضوانالرّ  في بعد موته يدخلهذا  انّ 
 ٰمواتالسّ  قّوة هللو تشكرونما  قليالال و هداهفي  جود الحّق  تشهدونال  فما لكم

 في ما عظيم له يمقتو يّ لقوبأمره ٕانّه  شيءيمسك خلق كّل ما بينهما و األرضو
 قدير شيءكّل ى علهو و يميتو يالكبير يحي يّ العلهو و ا بينهمامو األرضو ٰمواتالسّ 
 ٰمواتالسّ  هلل جاللو يّ به هيبااء اهلل بهّ و ما بينهماو األرضو ٰمواتالسّ اء هلل بهو
 ما بينهماو األرضو ٰمواتالسّ  هلل جمالو جليل ل جاللاهلل جّال و ما بينهماو األرضو
 ام عاظماهلل عّظ و ما بينهماو األرضو اتٰموالسّ عظمة  هللو جميل ال جاملاهلل جمّ و

 ٰمواتالسّ  ةهلل رحمو ار ناور نويراهلل نوّ و ما بينهماو األرضو ٰمواتالسّ  هلل نورو عظيم
 ما بينهماو األرضو ٰمواتالسّ  هلل كلماتو ام راحم رحيماهلل رحّ و ما بينهماو األرضو
 عزّ  هللو كابر كبيرواهلل كبّار  ينهماما بو األرضو ٰمواتالسّ أسماء  هللم وام تامم تمياهلل تمّ و

 ما بينهماو األرضو ٰمواتالسّ  علم هللو اهلل عّزاز عازز عزيزو ما بينهماو األرضو ٰمواتالسّ 
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 قّوة هللو اهلل قّدار قادر قديرو ما بينهماو األرضو ٰمواتالسّ  ةقدر هللو م عالم عليماهلل عّال و
 منفي البيان  ترونما  قل كلّ  يّ قو يقاواء اهلل قوّ و ما بينهماو األرضو ٰمواتالسّ 

سّر  عن لعلّكمتستدلّون  واحدا اواحدأنتم  خرمن واحد اآلذلك بعد الواحد اء األسم
 هلل مسائلو عند من يظهره اهلل لتنجوناألّول  بالواحد القٰيمة يومو تحتجبونال  الواحد

 األرضو الّسٰموات سلطنة هللو اب حابب حبيباهلل حبّ و ما بينهماو األرضو الّسٰموات
ك اهلل مّال و ما بينهماو األرضو ٰمواتالسّ  ملك هللو ط سالط سليطاهلل سّال و ما بينهماو

 سكن ماله و يّ عل يعالء اهلل عّال و ما بينهماو األرضو الّسٰموات هلل علوّ و مالك مليك
 ان مانناهلل منّ و هماما بينو األرضو ٰمواتالسّ  هلل منو طيفالفرد اللّ هو و هارالنّ وباللّيل 
 ييحيالّذي  هو ال فاضل فضيلاهلل فّض و ما بينهماو األرضو ٰمواتالسّ  هلل فضلو منين

العزيز ٕاّال هو  ٕالٓهال  األمرو الخلقله  حفيظ ذلكم اهلل ربّكمعلى كّل شيء  هوو يميتو
 بينهما ماو األرضو ٰمواتالسّ  ةهلل قوّ و بأمره كن فيكوناء يشما  يبدعالّذي  هو المحبوب

بكّل شيء  اهللكان و ما بينهماو األرضو ٰمواتالسّ  في ما له حّق عظيما ةاهلل ذا قوّ كان و
 فيما له الّذي  بيد اهللقل  كّل يرجعونوٕاّن ٕاليه  شيءبيده ملكوت كّل  منقل  محيطا

ما  نفس يعلم ئم على كلّ االقهو  قل كّل يبعثونوٕاّن ٕاليه  ما بينهماو األرضو الّسٰموات
 مطالعأنتم  كمنّ إ قل  م الغيوبنّه لهو الحّق عّال إ و تكسبما  يشهد علىو تكسب
من ثّم تستدلّون  اسم أيّ على  أنتم نّكمأينبئكم من يظهره اهلل بٕاّال  تعلمونال  تكمأفئد
اهرين اهلل الّظ  خوانكمإ رّب و لين اهلل ربّكماألوّ  بائكمآرّب و اسم لتنبؤن اهلل ربّكم أيّ 

رّب و اتكم الغائبات اهلل ربّكمرّب جدّ و اهرات اهلل ربّكمالّظ  مخواتكأرّب و ربّكم



   ٢٩شماره ه مجموعه صد جلدى، بر اساس نسخ  -حضرت نقطه اولى  من آثار  -   )٢( اسماءكتاب 

٣٥١  

 ال ٕالٓه كّل من عند اهللقل  داتقرابتكم المجرّ  يولأرّب و جات اهلل ربّكمذاالسّ  ورقاتكم
 المتعّزز المتّجر القّهار الواحد المتكبّرهو و شيءاهلل خالق كّل قل  الواحد القّهارٕاّال هو 
 بها كّل خير تدركونأنتم  الفرقانفي  قبل منمن اهلل  عات ذكرالمقّط أسماء  فيقل ٕاّن 

به أنتم  كتاب اهللفي  يعدل اسم المتكبّر را لنمكرّ  لم تحسبنٕاذا  عاتكّل المقّط قل 
الكتاب في أّم  ينطق تهنّ رامكرّ  تحسبنّ ال و حروفهنّ  ن تحسبنّ إ و اهلل ربّكم لتكبرون

من عباده اء من يش اهلل ييغنبه  لحافظين على كّل شيء كنّا نّاإ  صراط على حّق نمسكه
 عليمابكّل شيء  نّه كانإ من عباده اء من يش يحفظ اهللبه  قديراعلى كّل شيء  نّه كانإ 

 ملكوتفي  القّوة هللو محيطابكّل شيء  كان نّهإ من عباده اء من يش يعّزز اهللبه 
بأمره اء كيف يش ليكتبنّ هلل اقل ٕاّن  قدير اهلل سلطان مقتدرو ما بينهماو األرضو ٰمواتالسّ 
  اهلل لطيف ممتنع رفيعو بأمرهاء يشما  قل اهلل ينزل من عنده مقيتاعلى كّل شيء  كانٕانّه 

  
  الثّاني في الثّاني

  األكبر األكبر بسم اهلل
 وحدكأنت ٕاّال  ٕالٓهال  اهللأنت على أنّك وكّل شيء  ألشهدنّك ٕالٓهييا  اللّهمّ  سبحانك

 القّوة ثمّ  الّالهوتو القدرةثّم  الجبروتو العزّ ثّم  الملكوتو الملك لكشريك لك  ال
 المثلثّم  الكمالو ثّم القدرة الجاللو العّزة ثمّ  اسوتالنّ و لطنةالسّ  ثمّ  الياقوتو
 العظمةثّم  اإلستجاللواء ثّم الكبري العدالو طوةالسّ  ثمّ  اإلجاللو المواقعثّم األمثال و
 أوأحببته  ماثّم  اإلبتهاجو البهجةثّم  اإلرتفاعو القّوةثّم  اإلمتناعو العّزة ثمّ  اإلقتدارو
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 قيّوماصمدا فردا حيّا أحدا  واحدا خلقك لم تزل كنت ٕالٓهاو مركأمن ملكوت تحبّنّه 
 الو اتّخذت لنفسك صاحبةبما معتمدا متعاليا ممتنعا  قّدوسا دائما أبدا مهيمنا سلطانا
في  تككانت سنّ  صنعت لم تزلفيما  وليّ  الو خلقتفيما  شريكلك  لم يكنو ولدا
ن أ نّ تحبّ وآخر  بيتا لتبدئنّ فإذا  جلهأا بلغ الكتاب لمّ ثّم  هور ارتفاع بيت ظهوركالّظ  كلّ 

 تعاليت بهذا يظهرو فسبحانكذلك في  قد رفعتما  تجعلّن كلّ واآلخر  بيت ترفعنّ 
 في اهرالّظ  لم يكن ّال إ و كّل ظهورفي  حولكو مشارق طولكو نهيكو أمرك مواقع

ٕايّاك  ٕاّال  اتالجوهريّ في  الممتنعو البطونات سواكفي  الباطنو هورات غيركالّظ 
ثبات إ و البيتذلك اال الرتفاع عمّ  اللّهمّ  فلتخلقنّ أنت ٕاّال  اتديّ المجرّ في  المرتفعو

لم  شيءفوق كّل ممتنعا و على كّل شيء مقتدرا لم تزل كنتأنت  نّكإ ٕاذ  البيتذلك 
فوق كّل ممتنعا و ظاهرا فوق كّل الموجوداتو الممكنات كلّ  تزل كنت قاهرا فوق

 الّذّراتفوق كّل ا متعاليو ٰمواتالسّ و األرضملكوت في  فوق من مرتفعاو الكائنات
 العّزة بمليكاء شيألطا على كّل امسلّ و هاياتالنّ و ملكوت البدءفي  مقتدرا فوق كّل منو
من أحد  يحصيهامن أن  الئك أكبرآ لم تزل اإلستجاللو القّوة سلطانو اإلستقاللو

 تميتثّم  تميتو يكّل عبادك لم تزل تحي يبلغ بشكرهامن أن  جلّ أنعمائك و خلقك
وفرد  تحولال وسلطان  تجورال وعدل  ال تزول ملكو تموتال  يّ حأنت وٕانّك  يتحيو

ما  يخلقال ما بينهما و ال في األرضو ٰمواتالسّ  ال في شيء يفوت عن قبضتك منال 
 القٰيمة يومتظهرنّه  على من اللّهمّ  ينّ فلتصلّ  على كّل شيء قديرا كنت نّكإ بأمرك  ءايش

 قدمكو سلطنتكو تككبريائيّ و عظمتكو عّزتكو تكقوّ و نت عليه بقدرتكأ بكّل ما
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من  من عملكيعزب  نّك لنإ ٕاذ  تكوحيّ سبّ و ياتكآو تكديموميّ و رفعتكو تكوميّ قيّ و
ملكوت في  المن شيء  يعجزكال و ما بينهماو ضاألر فيال و ٰمواتالسّ  ال في شيء
    مقتدرا عليماعّالما ٕانّك كنت و دونهما  الو الخلقال و األمر

  
   الثّالث في الثّالث

  األكبر األكبر  بسم اهلل
فوق كّل  استرفع بارتفاعهو فوق كّل الممكناتبعلّوه  قد استعلىالّذي الحمد هلل 
في  باظتهاره فوق من استظهرو الكائنات استمنع بامتناعه فوق كلّ و الموجودات

استرفع بارتفاعه فوق و الّذّرات فوق كلّ  استكبر باكتبارهو ٰمواتالسّ و األرضملكوت 
ٕالٓه  ال نّهأكّل خلقه على و فأستشهدهاآليات  بامتناعه فوق كلّ  استمنعو تالالكّل الدّ 

ة طرزيّ و ةزليّ أ كينونيّةو بهيّة مجّرديّةو منيعةجوهرة  اصطفىار قد هو الواحد الكبّ  ّال إ 
قد ظهرت فإذا  مثال نفسهاهويّتها في وألقى  بها ى لهاتجلّ ثّم  كافوريّة ساذجيّةو ةلمعيّ أ

 في شيءر مناهج كّل قد قدّ ٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهأعلى وأرضه  ئهابها سم ملئتو يتهآعنها 
 الّسٰموات ملكوتفي  منأمر  ردبّ و الكتابفي بقّوته  شيءمسك خلق كّل أو البيان

 من الممكناتأحد  ما سبقه ستحمده حمداأفاء نشاإلفي  بظهوراتهما بينهما و األرضو
شكر اليح و من الموجودات حمد شارق بارق من بعدأحد  يشكرهما  ستشكره شكراأو

من ظهورات  شيءات كّل كينونيّ و من نور تسبيحه شيءركان كّل أ يمألبه الّذي  المع
 تعظيمه من بروزات شيءات كّل نفسانيّ و من شئونات تكبيره ءشيات كّل تيّ وذا تقديسه
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 دونهأحد  يحصيهال و يحيط بعلمه غيرهال  من بطونات توحيده حمدا شيءات كّل يّ نّ إ و
  بأمره قائمونمن بعد كّل واألمر من قبل و الخلقله  من عبادهأحد  يحيطال و
  

  الّرابع في الّرابع
  األكبر األكبر بسم اهلل

من و األّول على الواحدمن اهلل اء البهٕانّما و األكبر األكبرٕاّال هو  ٕالٓهلّذي ال الحمد هلل ا
 العظمةواء ّن الكبريأشهد أف بعدو األّول الواحدٕاّال  يرى فيهال  الواحد حيثذلك يشابه 

في لكنّك و مثالهأ سموّ و عّز اهللو ئهاسمأوعلّو اهلل  رداءهذا و اهلل جّل جاللهٕاّال ينبغي  ال
 رفص مقامفي  ترىال  مجيدالتّ  كافورو حميدالتّ  وساذج جريدالتّ  دمجرّ و وحيدالتّ  جوهر

 زليّتهأب اإلرتفاعو تهتيّ بذاالعظمة و تهبكينونيّ اء له الكبري ذإ  ةالمتعاليأسماء  هورالّظ 
من كبر قد عرفه ذلك يستدرك الخلق كلّما و تهرفعيّ أب اإلستقاللو تهبقدميّ  اإلمتناعو

 تدركٕانّما و سطوتهو جالل اهللإ و عظمتهو ة اهللن يعرضون كبريائيّ أ رونفؤادهم فكيف يقد
 يّ غن كلّ و لعظمته كّل عظيم خاضع بين يديهو تهلكبريائيّ له  به فؤادك كّل كبير ساجد

 ارتفاعه له لعلوّ  كّل رفيع عبدو امتناعه لعلوّ  كّل عزيز خاضع لهو عنايته ليه لعلوّ إ  مفتقر
 همساجدون بين يديه بسرّ  األرضعلى ما  يت كلّ أرو اهلل من يظهره دركت يومأفإذا 

مكانيّة كّل اإل على هياكل ةبراإل من سمّ  قلّ أاهلل اء قد ظهر من كبريفإذا  عالنيتهمو
ذكر من هذا  تذكر نأينبغي  ن يظهر كيفأيمكن ال ما ٕاّال و ةالخلقيّ  ةرتبفي  ةالممكن
 مخزن تلك العظمةواء الكبريذلك  بارئك قد جعل اهلل مكمن ةعظمو ة ربّككبريائيّ 
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فإذا  ئهابريخضعت لك نإ عال قدره و ارتفعو عال ذكرهو من يظهره اهلل جلّ  اإلرتفاعو
ٕاّال و ربّك ةكنت مستضيئا لعظمفإذا  خشعت لعظمته نإ و ربّك ةلكبريائيّ  كنت مستوفيا

 علمك ينفعال و عملك في علمك الفي  ةخياليّ  ةعظمو ةته موهوميّ قد اعتقدت كبريائيّ 
 عند من يظهره اهللهو الّذي  عند اهلل القٰيمةينفعك يوم بما  ينّ تقرّ  نإٔاّال و عملكال و
ٕالى  عمركأّول  منلكنّك و عظم عند قولكو نفسك يوم ظهوره ربّما كبر عندأنت و
في  بكلك  يظهره اهللمّمن  ى اهللقد تجلّ آية  هذا لمن تدلّ و خره فانظر لمن تسجدآ

تحتجب  لوٕاذ  ن تحتجب عنهأأو  ن تستكبر عليهأ تستقدرال أنت و قبل ظهوره فؤادك
شهادتك في  ه فاستدرك غيبكسرّ  قانته بطلوعو ساجده بظهور قبلهأنت  عنه يوم ظهوره

  عن العالمينثّم  عنك واهلل غنيّ  ٕاّال و ن ينفعكأأردت  نإ 
  

  األّول في األّول وله أربع مراتب
  األبذخ األبذخ بسم اهلل

عن  لن يقدر أن يمتنع بذاخإ ذي  بذخ فوق كلّ أاهلل قل  األبذخ األبذخٕاّال هو  ال ٕالٓهاهلل 
ما  يخلقال ما بينهما و األرض في الو ٰمواتالسّ من أحد ال في بذاخه إ  مليك سلطان

 منو ٰمواتالسّ  في منله  يسجدالّذي  سبحان اخا باذخا بذيخابذّ كان بأمره ٕانّه اء يش
 ٰمواتالسّ  في منله يسبّح  الّذي الحمد هللو ساجدون ما بينهما قل كّل لهو األرضفي 
له الملك ٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهأاهلل قانتون شهد  كّل لهقل ما بينهما و األرضفي  منو
 لطنةالسّ  ثمّ  الياقوتو القّوة ثمّ  الّالهوتو ثّم القدرة الجبروتو العزّ ثّم  الملكوتو
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 عدلو يزولال وملك  يموتال  و حيّ وأنّه ه ويحيي يميتثّم  يميتو يحيي اسوتالنّ و
وال في  الّسٰمواتال في من شيء  يفوت عن قبضتهال وفرد  يحولال وسلطان  ال يجور

له الّذي  تباركومره ٕانّه كان على كّل شيء قديرا األرض وال ما بينهما يخلق ما يشاء بأ
 ملكله الّذي  باركتو المحبوب العزيزٕاّال هو  ٕالٓهال ما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ  في ما

باذخ فوق كّل اهلل قل ٕاّن  القيّوم المهيمنٕاّال هو  ٕالٓه الما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ 
 ٰمواتالسّ  ملكوتفي  شامخاكان  لم يزلاهلل قل ٕاّن  لساجدون كّل بين يديهو شيء

له  كلّ و له دونهما كّل عبادما و الخلقو في ملكوت األمر باذخاو بينهماما و األرضو
 يحسبوناء مالسّ  نزل من قدالّذي  بور حيث ينزلون شبحالزّ سّكان  منهذا قل ٕاّن  انتونق
ٕاّال  ٕالٓهال  نّهأاهلل يشهد على  لكنّ و له ذاكرون هارالنّ وباللّيل  هموربّهم  نّهم يعبدون اهللأ

 ل اهللنزّ بعد ما  لكنّهمو من اهلل من قبل هم كانوا على هدىو ظهور ربعأفي  نّهمأوهو 
في  يدخلون نٕاّال وأ ينصرونال  همو ارالنّ  ا قد احتجبوا قد دخلواسل لمّ الرّ  كتب علىال

ٕالى  همال و يعرفونناال  لكنّهم يومئذو لهم دينهم عناا قد شرّ نّ إ يوقنون ربّهم بأمر  ثمّ  البيان
بعد من يظهره  تبقينّ ال  نأكم أنفس على البيان فلترحمنّ يا أولي  نأ يرجعونربّهم  اهلل
 أوتواالّذين  كم كمثلليجعلنّ و عليكم بغير الهدى كم اهلل من قبل ليشهدنّ تيٰ آ  فيمااهلل

يظهره اهلل  منٕالى  رجوعكمقل ٕاّن  ترجعونٕاليه ثّم  قوا اهللالكتاب من قبلكم فاتّ 
 فيعّما  يّ غن قل اهلل اهلل ربّكم لترجعونٕالى أنتم  تحبّوناهلل ربّكم ٕالى  رجوعكم

ال  فما لكم كيفآياته و باهلل يمانكمإ في اء لكنّكم فقرو بينهماما و األرضو ٰمواتالسّ 
كنتم عّما  كملنخرجنّ و دين اهللفي  كمدخلنّ ن نأ كّل ظهورفي  صنّ ا ليمحّ نّ إ قل  تتّقون



   ٢٩شماره ه مجموعه صد جلدى، بر اساس نسخ  -حضرت نقطه اولى  من آثار  -   )٢( اسماءكتاب 

٣٥٧  

ٕانّا كنّا  حينئذٕالى  لهأّول  الالّذي أّول  منقل  رونكّ تتذ ال فيه من قبل فما لكم كيف
 هم يعملونأنفس هم بشهاداتوربّهم  تقبوا شهادةلكنّهم لن يرو شاهدينعلى كّل شيء 

من  يشهد عليكمما ٕاّال  عند من يظهره اهلل القٰيمة كم يومأنفس ينفعكم شهادة القل 
ما  خذأن يأ من يوم يريد اهلل لتتّقونّ أجمعون كلّكم أنتم  البيانيا أولي  أن عند اهلل
ما  مثلو خذونأقبل لت م منخذتأما  مثلأنتم  يوم الحّق هذا اء يشما  يؤتيكمو عندكم

عندكم لن ما  ونما عندكم لتردّ  من يظهره اهللٕالى  بعضٕالى  مانات بعضكمأ ونتردّ 
فما  الّذينهم كانوا من قبلهمأو  صبرهم اإلنجيلوتو أ ينفع الّذينهل  ينفعكم قدر خردل

 من القيّومالمهيٕاّال هو  ٕالٓهال  من قبل ومن بعداألمور  ةوهلل عاقب تتذّكرونال  كيفلكم 
 خير تدركون كلّ به أنتم  يديكمأفي  ةجعل لكم زينو قد جعل لكم العقيقٕاّن اهلل  قل
 سبل البرّ في أنتم  ما قربأب كمأنفس من كتاب اهلل تجلب رزقآية  ن تنقش عليهإ و
ٕالى  كلّ و قون كّل هللفاتّ عبادي  يا نأاهلل عليكم على عباده  يمنّ ذلك البحر تتعبون كو

القيّوم  المهيمنٕاّال هو  ٕالٓهال ما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ  في ما هللو ينقلبونلربّهم  اهلل
 من خلققل  كّل لينقلبونربّهم  اهللٕالى  نّ إ ويحيي و يميتثّم  يميتويحيي  اهللقل 
ذلك اهلل ٕاّال  من ٕالٓهما و تشكرونال أنتم  اهلل فكيفقل  بينهماما و األرضو ٰمواتالسّ 
وكّل  نالّرحمٰ  هماهلل ربّ تحبّون كّل ما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ  في ما هللو العالمين رّب 
ما و األرضو ٰمواتالسّ  له مقاليد كّل يرجعونوٕاّن ٕاليه  يميتويحيي  الّذي هو قانتونله 

 يميتكمو يرزقكمو غير اهلل يخلقكم ٕالٓه منهل القيّوم  المهيمنٕاّال هو  ٕالٓهال بينهما 
وكّل له  له كّل عبادو بأمرهاء يشما  يخلقالّذي  هو يذكرونعّما  اهللسبحان  قل يحييكمو
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 هوو اهر فوق عبادهالّظ  هو قل العزيز المحبوبهو و فوق خلقه القاهرهو  قل قانتون
ن تتوّكلّن إ لتنجون  القٰيمةيوم  لعلّكم لطانالسّ  على اهلل ربّكم لنّ فلتتوكّ القيّوم  المهيمن

 لنّ ن تتوكّ أ تستطيعنّ ال ٕاّال و الفصل لتنجون يوم القٰيمة وميأنتم  فإذا على من يظهره اهلل
ٕاّال  ٕالٓهال  هارالنّ وباللّيل  سكنما له و تريدونٕايّاه  بالحّق  ن أنتمإ اهلل  بابهذا  على اهلل

 بدونعاوكّل له  ما بينهماو األرضو ٰمواتالسّ  من بيده ملكوتقل  القيّوم المهيمنهو 
ن إ و توقنونال  تؤمنون فكيف نإ و تؤمنونال  باب الهدىبمن يظهره اهلل أنتم  فكيفقل 

ال أدّالئه  علىثّم  كمأنفس تنصرون فكيف تحفظنّ  نإ و تنصرونال  توقنون فكيف
 تصرفون ليرفعال  سبيل الحّق في  كم اهللتيٰ آد قمّما أنتم  فكيف ن تختارونإ و تختارون

 العلياكلمة  يظهر عليهموم ربّه باهلل ن يؤمنونأيريدون ال  على الّذينهم األعلىكلمة 
قل اهلل قاهر فوق كّل  بأمره قائمونكّل و على كّل شيء اهلل غالبقل  قونهم بها يتّ لعلّ 

 قل كّل من سطوته خائفونو شيءعلى كّل  اهلل ظاهرقل  كّل من خيفته مشفقونو شيء
ط عليكم من المتسلّ و رائكمو اهر عليكم منالّظ و يديكمأالقاهر فوقكم عن بين هو 

 قدامكمأالمرتفع عليكم من تحت و من فوق رؤسكم عليكم المتعاليو شمائلكم
األمر من و الخلقله  أال بأمرهر هاالنّ وباللّيل  كمبنّ شطركم ليقلّ  الممتنع عليكم من كلّ و

  العظيم يّ العلٕاّال هو  ٕالٓهال  بعد منو قبل
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  الثّاني في الثّاني
  األبذخ األبذخ بسم اهلل
 وحدك نتإٔاّال  ٕالٓهال  اهللأنت على أنّك وكّل شيء  ألشهدنّك ٕالٓهي يا اللّهمّ  سبحانك

 لكو الّالهوتو القدرةلك و الجبروتو العزّ ولك  الملكوتو الملك لكشريك لك  ال
لك و الجمالو لعةالّط  لكو الجاللو العّزة لكو اسوتالنّ و لطنةالسّ  لكو الياقوتو القّوة

 اإلمتناعو العّزةلك و اإلجاللو المواقعك لو األمثالو المثللك و الكمالو الوجهة
 لطنةالسّ  لكو اإلمتناعو العّزةلك و اإلبتهاجو البهجةلك و اإلرتفاعو القّوة لكو
 واحدا ٕالٓها خلقك لم تزل كنتو أمرك من ملكوتتحبّنّه  أوأحببته  مالك و اإلقتدارو

لنفسك  اتّخذتما مدا معت سلطانا مهيمنا قّدوسا دائما أبدا قيّوماحيّا  فردا صمداأحدا 
فيما صنعت قد خلقت ّي لو الو خلقتفيما  شريكلك  لم يكنو ولدا الو صاحبة

رته تصويرا فلك صوّ و شيءرادتك كّل إب رتصوّ و قديرات قدرتهو شيءبقدرتك كّل 
 تكخيّ ذت بادالالو تكشامخيّ يات آو مطالع طولكو مركأ على مواقع ٕالٓهييا  الحمد

اء ب الغلبغّال واء لطالسّ  طسّال واء قّدار القدرواء هرالّظ  ظّهاروء الم تزل كنت قّهار القهر
 قيّوماصمدا فردا حيّا أحدا  واحدا إالٓه لم تزل كنتاء خرالسّ  ارسخّ واء برجار الجبّ و

لم تزل ولدا  الو اتّخذت لنفسك صاحبةما معتمدا  أبدا دائما قّدوساسلطانا مهيمنا 
قائما على  محييه لم تزل كنتو شيءمميت كّل و رازقهو شيءخالق كّل  ٕالٓهييا  كنت

 ءأدّال و كحد سويٰ أ يحصيهال  تكربوبيّ اء سمسّكان  على كّل شيء شاهداو كّل نفس
 بدئتثّم األّول  الخلق بالواحدذلك  تك لم يشهد عليه غيرك قد بدئتوحدانيّ أرض 



   ٢٩شماره ه مجموعه صد جلدى، بر اساس نسخ  -حضرت نقطه اولى  من آثار  -   )٢( اسماءكتاب 

٣٦٠  

ك كّل من فسبحاناألّول  كثرت األعداد باألعداد ثمّ األّول  الواحد بالواحدأعداد 
 شيءالكائن من قبل كّل أنت  نوار ظهور وجهتكأومن  تكشمس وحدانيّ  يتجلّ 
 أسمائك ستتقدّ  شيءن بعد كّل المكوّ و شيءالكينون قبل كّل و شيء لكلّ  المكنونو
 ذو العزّ و الملكانو ذو الملكو لطانالسّ و لطنةالسّ  مثالك لم تزل كنت ذوأتعاليت و
 ستتقدّ و تعاليتو االحتنان فسبحانكو ذو المجدو األمتنانو ذو الجودو اإلمتناعو

 فيهابما  تجلّلت عالماتكو هاياتك بكلّ آعت ترفّ و سرهاأمثالك بأتعالت و هاكلّ  أسمائك
 تزول الوملك  تموتال حّي  أنتنّك أو يتحيو تميتثّم  تميتوتحيي  عليها لم تزلو

 ٰمواتالسّ  في ال شيءيفوت عن قبضتك من ال وفرد  تحولال وسلطان  تجورال وعدل 
 ينّ فلتصلّ  قديرا شيءعلى كّل  ك كنتٕانّ اء تشما  تخلقال ما بينهما و ال في األرضو

أنت  بما امتناع مناعتكو ارتفاع رفعتكو تكشامخيّ  سموّ و تكخيّ ذبعلّو با ٕالٓهييا  اللّهمّ 
 نفسانيّةو تكخيّ ذبا ةذاتيّ و تكشامخيّ  ةكيفي القٰيمة يوم ن تظهرنّ أترضى على و تحّب 
ٕانّك كنت و منيعاممتنعا  وّهابا ٕانّك كنت تكيّ ساذج ةجوهريّ و يّة مناعتكنّ إ و رفعتك

وٕانّك  افا مستلطا سليطالّط  كنتوٕانّك  قديرااما مقتدرا كنت كرّ وٕانّك  ادا مرتفعا رفيعاجوّ 
   اعليّ متعاليا  فّضاال كنت
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  الثّالث في الثّالث
  األبذخ األبذخ بسم اهلل

 استرفع بارتفاعه فوق كلّ و فوق كّل الممكناتبعلّوه  استعلىقد الّذي  لحمد هللأ
في  فوق من استظهر باظتهارهو استمنع بامتناعه فوق كّل الكائناتو الموجودات

استغنى و اإلشاراتو المثل استكون باكتوانه فوق كلّ و ٰمواتالسّ و األرضملكوت 
ٕاّال  ٕالٓهال  نّهأّل خلقه على كو فأستشهدهت الالوالدّ  ملكوت العزّ في  ما ئه فوق كلّ اباغتن
 ةيّ جل ساذجيّةو ةيّ عل كافوريّةو ةبقيّ  مجّرديّةو منيعة ةجوهر اصطفىاخ قد البذّ  الواحدهو 
 لها اصطفىثّم  تربيةو جعله قائما على مقام ظهورات عّزهو يتهمنيعة لمقام تجلّ  مجّرديّةو

ما و األرضو ٰمواتالسّ  قد ملئتفإذا  ةنهاية األزليّ بحر الّال في  دخلهاأثّم ة يّ حبّ أسماء 
 تهببابيّ  اإلقرارته نيّ بوحدا اإلقراراخ قد اقترن البذّ الواحد ٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهأبينهما على 

 من عند ةليّ بمطالع األوّ اإلقرار وحّجته  من عند ةليّ بمطالع األوّ  اإلقرارته ببابيّ  اإلقرارو
 قينمتّ اء شهدذلك جعل على و شيءمن مناهج كّل  البيانفي  لنزّ بما  اإلقرارحّجته 

ٕالى آياته في  لقاهمأقد بما  ل من عندهنزّ ما  مهمعلّ و منتجبيناء ودّ أو حافظينء أدّال و
 يميتكمو رزقكمو قد خلقكمالّذي  البيان فاستحيوا عن اهللاء شهدأن يا  ظهوره يوم
ذلك كم خذ عنأقد  نإتحكمون فال  على من يظهره اهلل القٰيمة نّكم يومأيحييكم بو

األلف في  الميم ةحتّى قد حكمتم على عدّ  يتمفّ و ماو بعتمتّ اما أنتم و الفرقانفي  العهد
يوم ظهور أنتم  ذلكالفرقان كفي  بأمره من قبلحياكم أو رزقكمو على من قد خلقكم

 ياتناآ يناكمأا قد رنّ إ ٕاذا  استحكمتم على اهلل ربّكمما  دينكمحّجة  لتمتعقّ  لو اهلل مبتلون
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كنتم ما و مفتّ لتا ما لكنّكم لماو كّل األلواحفي  ما سمعناكم كلّ أو األّول تابكفي 
كّل ٕاذ  لمدينون من بعد البيان الفرقانفي  تدينون من قبلبما ٕاّال و دينكمفي  مبصرين

   تنزيل من عند اهلل المهيمن المتعال
  

  الّرابع في الّرابع
  األبذخ األبذخ بسم اهلل

 األّول على الواحدمن اهلل اء البهٕانّما و األبذخ األبذخٕاّال هو  ٕالٓهلحمد هلل الّذي ال أ
 اذجيّةسّ ال نّ أ فأشهدبعد و األّول الواحدٕاّال  يرى فيهال  الواحد حيثذلك من يشابه و

مثال أمن و فات اهلل جّل جاللهص منهذا و ةامخيّ الشّ  مثل ةاألزليّ  ةمن صفات الممتنع
من ٕاّال  لم يكن اذجيّةسّ ال ص بقميصالمتقمّ فإذا  ٰيمةالق دركت يومأن إ عّزازه إ اهلل عّز 

 ن يظهر من غيبأيمكن ما ٕايّاه ٕاّال  لم يكن ةامخيّ الشّ  س بلباسالمتلبّ و يظهره اهلل
 اهلل غايةاء ليس ورو يظهر من عند من يظهره اهللما  ذلكلم يزل األّول  ذكرفي  ذلاأل
 يصعدما  ذلك شيءكّل ٕالى  ن اهللم ما ينزلاهلل  حجابهذا و من دون اهلل نهايةال و

 نّ إف ممنوع استمسك بههذا  ريق للعباد غيرالّط  مسدودهذا  للخلق غير بيلالسّ  ٕانّماو ٕاليه
  مؤمنونبه  اهللبأمر  كلّ وبإذن  حّق نمسكه يّ صراط علهذا 
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  األّول في األّول وله أربع مراتب
  األضمن األضمن بسم اهلل

ن أ ضمان لن يقدرإ ذي  ضمن فوق كلّ أاهلل قل  منضألن ااألضمٕاّال هو  ال ٕالٓهاهلل 
بينهما ما  الو األرضفي  الو ٰمواتالسّ من أحد ال في ضمانه إ  عن مليك سلطانيمتنع 
 في منله  يسجد الّذي انا ضامنا ضمينا سبحانضمّ كان بأمره ٕانّه اء يشما  يخلق

 منله يسبّح  الّذي الحمد هللو جدونساما بينهما قل كّل له و األرضفي  منو ٰمواتالسّ 
له ٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهأقانتون شهد اهلل قل كّل له  بينهماما و األرضفي  منو ٰمواتالسّ  في

 ثمّ  الياقوتو القّوةثّم  الّالهوتو القدرةثّم  الجبروتو العزّ ثّم  الملكوتو الملك
 يزولال لك وم يموتال  يّ ح نّه هوأوويحيي  يميتثّم  يميتويحيي  اسوتالنّ و لطنةالسّ 

 ٰمواتالسّ  ال في من شيء عن قبضته يفوتال وفرد  يحولال وسلطان  يجورال وعدل 
 تباركو على كّل شيء قديرا كانبأمره ٕانّه اء ما يش يخلقال ما بينهما و ال في األرضو

الّذي  تعالىو العزيز المحبوبٕاّال هو  ٕالٓهال ما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ  في ماله الّذي 
ليضمن ٕاّن اهلل  قل المهيمن القيّومٕاّال هو  ٕالٓهال  ابينهمما و األرضو ٰمواتالسّ  في ما له

بمن  ن تؤمننّ إ فال تشكرون أ بفضلهما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ  ملكوتفي  لكم
من اهلل  صدقأمن و كلّهااء مالسّ  كتبفي  عدا عليهو ضوانالرّ  في كميظهره اهلل ليدخلنّ 

 كمنّ إف هامواقع الحزن كلّ في  بعضكم لبعض توقنون فلتضمننّ  بالحّق أنتم  نإ حديثا 
 ليضمن اهلل شيءبأو  بنفسه حدواحد تدركون من يضمن ألو وابلفين الثّ أضعف أنتم 

الفضل ذلك عن  تدركون فال تحتجبنّ  الفضلذلك أنتم  غرف األبهىثّم  ةبالجنّ له 
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 مان لمن يظهره اهللالّض  تطلبنّ ال  نأب القٰيمة كم يومأنفس فلتراقبنّ  بالحّق تدركونأنتم ف
باللّيل  كمكلّ  نتمأو في البيان يديكمأكسبت ما  تعملون مثلله  هارالنّ وباللّيل أنتم و
 من لمح البصر تضمنونأقرب  ثمّ  ذلكفي  فلتسارعنّ هذا  ن يقعإ و تعملون لي هارالنّ و

من يظهره هذا  مونتعلال  لكنّكمو بالحّق تدركون أنتم في الكتاب اهللأمر  منفإّن ذلك 
على كّل  من فضل اهللهذا  تدركونٕايّاه  لعلّكم حين حزنهأحد  تضمنّن لكلّ  نإ و اهلل

في  هارالنّ و يلكّل باللّ و ذكره يحكمون ظلّ في  يمكن فيه من يظهره اهلل كلّ بما  شيء
له  طلبتم فلتضمننّ  نإ و تعرفون اهيّ إ أنتم وأحد  مان منالّض  حوله لتطوفون فال تطلبنّ 

تعرفون ال  الكنّكم لمّ و كتاب اهللفي  خير لكم لم تطلبنّ  نإ وتتّبعون  اهللأمر  ثمّ  لحّق با
أنتم  يومٕالى  كتاب اهللفي أمر  له ن يضمنأر لمن يعرفه ربّما تطلبون قدّ  بعضكم بعضا

هلل و ان ضامن ضميناهلل ضمّ و بينهماما و األرضو ٰمواتالسّ  ملك للّهربّكم تبعثون فٕالى 
في البيان  نّ ليحبّ اهلل قل ٕاّن  قدير شيءعلى كّل  اهللو ما بينهماو األرضو واتمٰ السّ اء غن
ر من عند اهلل من كّل فضل قدّ ما  لعلّكمواحدة  كنفس جمعونأكلّكم  ن يكوننّ أ

 البياننقطة  تبصرون قد خلقناكم منأفال واحدة  قد خلقتم من نفس كمنّ إ قل  تدركون
بينكم ذا  تجدنّ  نإ موركم كلّها تصلحون أثّم  بعضابعضكم  مرنا كن فيكون فلتراقبنّ أب

 ما ة علىنّ نيغبينكم ذا فقر فلت ن تجدنّ إ و عليه مقتدرونأنتم  ما حزنه على حزن فلترفعنّ 
ن إ و عليه مقتدرونأنتم  ما ه علىفلتعّززنّ  ذلّ  بينكم ذا ن تجدنّ إ و عليه مستطيعونأنتم 

تجدن بينكم ذات  نإ و يه لمستطيعونعلأنتم  ما ه علىمنّ تجدن بينكم ذا حجاب فلتعلّ 
ن تجدن بينكم إ و عليه مقتدرونأنتم  على مافي الكتاب  ر اهللقدّ ما به  واحد فلتقترننّ 
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 هبينكم ذات شكوى فلتسكننّ  ن يجدنّ إ و مقتدرون أنتم ما ه علىذات حمام فلتشفينّ 
كم نفسأل نّ تحبّ  ما مثل لغيركمأنتم  كم اهلل جوهر األمرعليه مقتدرون ليؤتينّ أنتم  ما على

 بعضا من بعض القٰيمة يومٕالى  ةمن شجرة واحدأجمعون كلّكم أنتم  كمنّ إتكسبون ف
أنتم  لعلّكم كمأنفسٕالى  ما تنظرن بعينٕاّال  غيركمٕالى  بالحّق تشهدون فال تنظرنّ أنتم 

من فضل هذا  ذونعراشكن متلذّ أخوانا على إ  خوانا على سرائركم لتعيشونإ في البيان 
بينكم من لم يكن  ن تجدنّ إ و اهلل لتقومونبأمر أنتم  شيءكّل يا  نأ عليكنّ و كماهلل علي
أنتم  بما ينزل على فؤاده من حزنال  لتوصلون على سبيلٕاليه  بالحّق أنتم  هرزق عنده

 ما لتؤتونٕايّاه  بالعزّ  أنتم يكن عنده من لباسال  بينكم من ن تجدنّ إ و عليه مقتدرون
 خلقكمالّذي  اهللٕالى  ككم بل انظرواتملّ و كمأنفسٕالى  ظرنّ عليه مقتدرون فال تنأنتم 

سبل في  ن تجدن بينكمإ و ئه تسلكوناسبل رضفي أنتم  ر لكمقدّ ما  كم من ملكهتيٰ آو
 عليهأنتم  ما على حّق أنتم و عليه يركبنّ أو  به يرزقنّ ما  من لم يكن عنده األسفار

مبتلون ربّما ينزل اهلل  امكم من بعديّ أفي أنتم  كمنّ إالعلى فو بالعزّ ٕاليه  مقتدرون لتوصلنّ 
 لعلّكم نفسهٕالى  عليكم قد نسبه اهللاهلل  يوم ينزل من يظهرههذا  تعرفونال أنتم و عليكم

 من فرسربّهم  سبيلفي  تواأما  نصيبا من ملكنا أوتواالّذين  لىإ  لتعّززون فلتنظرنّ ٕايّاه 
تسجدون قد  هار لناالنّ وباللّيل تم أنو يمانكمإ في  مبلغكمهذا  سبيلفي  جوهر عزّ  الو
لن  اللّهمّ  سبحانك نصيرال وولّي  من لكم فيها ماو ارالنّ  دخلناكمأو كمتيٰ آما و خذناكمأ

 على كّل شيء قديرإانّك كنت  من قدر خردل القٰيمة يومتظهرنّه  بحزن منأحدا  تؤت
على  نّك كنتإ ذك عنه خأ يفو فيه اللّهمّ  فلتسرعنّ به  عنه لتنتقمنّ  شيءمن  هن يؤتينّ إ و
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يرضى و العالمين لنفسك من بين يتهاصطفمن  القٰيمة يحزن يوملئّال  قديرا شيءكّل 
  رينخير المقدّ أنت  نّكإ  من لدنكله  قد قدركبما  فؤاده من عندك

  
  الثّاني في الثّاني

  األضمن األضمن بسم اهلل
 وحدك نتإٔاّال  ٕالٓهال  اهللأنت على أنّك وكّل شيء  ألشهدنّك ٕالٓهييا  اللّهمّ  سبحانك

 القّوة لكو الّالهوتو القدرة لكو الجبروتو العزّ ولك  الملكوتو الملك شريك لك ال
لك و الجمالو لعةالّط  لكو الجاللو العّزة لكو سوتوالنّا لطنةالسّ  لكو الياقوتو

 اإلجاللو المواقعلك و األمثالو المثللك و اإلجاللو المواقعلك و الكمالو الوجهة
 لطنةالسّ  لكو اإلبتهاجو البهجة لكو اإلرتفاعو القّوة لكو اإلمتناعو العّزة لكو
في و لك خلقك لم تزل كلّ و أمرك ه من ملكوتنّ تحبّ  وأأحببته  مالك و اإلقتدارو

 شيء كلّ  تكمالكيّ ٕاذ  بنفسهبكّل شيء عن كّل شيء  حّق ال تظهرنّه  ّن منإ و قبضتك
 ٕالٓها تعاليت لم تزل كنتو تقهره عليه فسبحانك على كّل شيء تكقاهريّ و ٕايّاه ةكمتملّ 

اتّخذت ما معتمدا  ابدأمهيمنا قّدوسا دائما  سلطانا قيّوماصمدا فردا حيّا أحدا  واحدا
فيما صنعت كّل ّي لو الو خلقتفيما  شريكلك  لم يكنو ولدا الو ةاحبص لنفسك
 عت لهم المقاصدرفأقد  بمالك  كّل ليسجدنّ و قمت لهم المناهجأقد بما  كليعبدنّ 

ن يفّر عن إ و رادتكإ ن يمتنع عن أو أ من حكومتك يفرّ يقدر أن  تعاليت منو سبحانك
 على كّل الموجودات ةعّزتك سلطنتك ظاهرو ال تكن يحتجب عن مشيّ إ أو  قبضتك
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على كّل  ةحكومتك مشرقو ٰمواتالسّ و األرضملكوت في  على كّل من تك قاهرةمشيّ و
عند  ةثابت عنايتكو ٰمواتالسّ و األرضملكوت في  لى منع ةحاطتك مولعإ و ئناتالكا
الّذي  أنتالّصفات واء األسم ملكوتفي  عند كّل من ةاستغنائك مثبتو الّذّرات كلّ 

 شيءخلقك كّل و أمرك ملكوتفي  ما يعبدكورضك أو سمائك جوّ في  مالك  يسجد
ينزل اء المو يسهبرق يظهر حين تقدأو برق يلمع حين تسبيحهأيئيّته شفي  عليههو  بما
 ادككّل عبّ  تعاليتو حين تكبيره فسبحانك األرضواء لهو الج يمألالثّ و توحيده حين

 يتحيو تميتثّم  تميتوتحيي  لم تزل ادكحمّ و اركشكّ و اركذكّ و اتكقنّ و ادكسجّ و
يفوت ال وفرد  تحولال وسلطان  تجورال وعدل  ال تزول ملكو تموتال حّي  أنتنّك أو

 يشاءما  يخلقال ما بينهما و ال في األرضو ٰمواتالسّ  ال في من شيء قبضتك عن
   على كّل شيء قديرإانّك كنت  مركأب
  

  الثّالث في الثّالث
  األضمن األضمن بسم اهلل

فوق كّل  استرفع بارتفاعهو فوق كّل الممكناتبعلّوه  قد استعلىالّذي  لحمد هللأ
باقتداره فوق كّل  تقدراسو استمنع بامتناعه فوق كّل الكائناتو الموجودات
كّل و فأستشهده ٰمواتالسّ و األرض ملكوتفي  استرفع بارتفاعه فوق منو الموجودات
ان قد ظهر بمظاهر تضمينه لمشارق تقديسه مّ الّض  الواحدٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهأ خلقه على
 استضاءواء ضأو استالحو الحو امتنعو لمعو ارتفعو اسطعفله الحمد  شاءبما اء كيف ش
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 يسهتقد من علوّ  ٰمواتالسّ  استعلى حمدا يمألو علىو استشرقو شرقو استبرقو رقبو
جوهرة  اصطفى من ظهورات عّز تضمينه فقدما بينهما و تمجيده من سموّ  األرضو

 ى لها بهاقد تجلّ  ةلمعيّ أ طرزيّةو كافوريّة ساذجيّةو ةزليّ أكينونيّة وبهيّة  مجّرديّةو منيعة
 عّزازهإ و ظهرت عنها شئونات عّزهفإذا  من عنده تحّب  ما مثالهويّتها في وألقى 

 تجلّيات فضلهونواره أو بروزات نورهو مجادهأو هدتجلّيات مجو قداسهأو قدسه بروزاتو
من أحد  حمدهما  ستحمده حمداأو من خلقه حدأتراه ما  ستشكره شكراأفضاله فإ و

 ال في من شيء لهيعدال  ئه حمدااكفإ رضى عن أو ر من ضمانهقدّ ما  عباده على
ال و ملكوت األمر ال في شيءيشابه ال  شكراو بينهماما  الو األرضفي  الو ٰمواتالسّ 

   الالفّض الواحد ٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهأعلى  شيءخلق كّل  دونهما يمألما  الو الخلق
  

  الّرابع في الّرابع
  األضمن األضمن بسم اهلل

 األّول على الواحد من اهللاء البهٕانّما و نمضمن األضاألٕاّال هو  ٕالٓهالحمد هلل الّذي ال 
اإلسم  ذلكيا  فأشهدبعد و لوّ األالواحد ٕاّال  يرى فيهال  الواحد حيثذلك من يشابه و

 ثرأر لكّل واحد منهما قدّ و ورالنّ و ارالنّ  خلق اهلل سبحانه قد نّ أسم األبهى بالرّ و األعلى
ته يّ حقّ  ثباتإّن بإثباته فإ أدّالء  منو له ظهور اهلل فكنأيّام  ادركت نإ فإذا حّده  في

ضعف من أله اء بقال  هنّ إف فيالنّ  من يبرزما  يضعفكال و تمجيد بارئهو يثبت توحيد ربّه
لم يكن شمسا اء مالسّ  شمس ال حين قولك نّ أل وهن من بيت العنكبوتأو فيّ ال
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من  تلقائهفي  ليسو غير اهللٕالٓها  اهلل لم يكنٕاّال  ٕالٓهال  حين قولكذلك فك هليقابلنّ 
ينّك وّص ألذلك من  اضعفو هذا هن منوأل ةفييّ النّ  ترى من شئونما  نّ إ و هيقبلنّ 

حدهما أمن حكمك  على من تحّب  تقهرو أمرك بوصيّتين لو تستمسك بهما لتظفر على
ّن إ  الثّانيو ثباتكإ ه بنفسه يثبت نّ إف فيالنّ  فين يضعفنّكال و ثباتكإ ظهار إ في  فاستثبت

عندهم ما  سبابأب ين كيف همجيليّ ناإلفي  سبابه فانظرأب شيءكّل ي العلم يجرذلك 
في أنت  نّكإ و من اهللاء على رض نّهم لو يكوننّ إ ريب ال  نّهمألو و مرهمأظفروا على  قد

في  مثل من لم يكوننّ  ن تكوننّ أسبابه بأاهلل أمر  ترفعنّ  نإٔاّال و لك سبيلال  مقام الحّق 
الملك ذلك سباب أالباطل كلتيهما بو ّن الحّق إ مرك أ على األسباب لتظفرفي  دينك
 تحّركه بغير حّق و شيءيستحّق بال  الباطلو كهتحرّ في  ّن الحّق حّق أّال إ  كانيتحرّ 

ك الحكم باهر قد هديٰ و ّن األمر ظاهرإف ةموهوميّ  بيّةمورا غيأتنظر ال و فاستمسك هذين
   اهلل قائمونمر أب ّن كلّ إفبه  فاستمسكفي البيان  اهلل سبل الحّق 

  
  األّول في األّول وله أربع مراتب

  األمر األمر بسم اهلل
من أحد ال ماره ٕاء عن مليك سلطان لن يقدر أن يمتنع ءمارإ ذي  ءمر فوق كلّ أقل اهلل 

 ميراأمرا آارا مّ أكان بأمره ٕانّه يشاء ما  يخلقال ما بينهما و ال في األرضو ٰمواتالسّ في 
ما بينهما قل كّل له و األرضفي  منو ٰمواتالسّ  في منله  يسجدالّذي  سبحان
ما بينهما قل و األرضفي  منو ٰمواتالسّ  في من لهيسبّح  الّذي الحمد هللو ساجدون



   ٢٩شماره ه مجموعه صد جلدى، بر اساس نسخ  -حضرت نقطه اولى  من آثار  -   )٢( اسماءكتاب 

٣٧٠  

ثّم  الجبروتو العزّ ثّم  الملكوتوله الملك ٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهأ قانتون شهد اهللكّل له 
 ثّم يميت يميتويحيي  اسوتالنّ و لطنةالسّ  ثمّ  الياقوتو القّوة ثمّ  هوتوالّال  القدرة
ال  دفرو يحولال  سلطانو يجورال وعدل  يزولال وملك  يموتال  وأنّه هو حيّ  ويحيي

اء يشما  يخلقال ما بينهما و األرض في الو ٰمواتالسّ  ال في من شيء يفوت عن قبضته
ما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ  في ماله الّذي  تبارك على كّل شيء قديرا كانبأمره ٕانّه 

 ٕالٓهال ما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ  ملكله الّذي  تعالىو المحبوب العزيزٕاّال هو  ٕالٓهال 
ما  قل اهلل يفعل بأمره كن فيكوناء يشما  مرنّ ألياهلل قل ٕاّن  المهيمن المحبوبهو  ّال إ 

أنتم  هللاأمر  ّن ميزان الحّق إ قل  يسئلونعن كّل شيء  كلّ و يفعلعّما  يسئلال  بأمرهاء يش
 قينبشرى للمتّ و هدىلدنّا  من قبل من رسلناكأا قد نّ إ حمد أأن يا  اهلل قائمونبأمر 

 فضال منفي البيان  لناهاقد نزّ الّتي  بوابأوهبناك و مرينإٓانّا كنّا  لدنّا مرا منأتيناك آو
ين اهلل د في على الّذينهم يدخلون لتكوننّ و ربّهأمر  شيءضلين لتبلغن كّل فإانّا كنّا  لدنّا
تهم مّ أئ هم من عندنّ أب همأنفس الّذينهم يحسبون من عندٕالى  اهدين فلتنظرنّ الشّ  من

ٕالى  همأنفس حجاب بغير الحّق ينسبون هم بعد ثالثو اهللأمر  حاكمون كيف يظهرون
يديك كتاب ربّك في و بال حجاب من عند اهللأنت  نّكإ و مرونأبغير الحّق يثّم  اهلل

نّهم إف هماحتجبوا عن صراط ربّ الّذين  العالمين فال تحزن عني ف ربّكأمر  تظهر كيف
فإّن هذا  دين اهللفي  ن يدخلونأ يحبّونالّذين ٕالى  غنّ لتبلّ و ل من قبل عابدوننزّ بما  هلل
كتاب في  ريحان من عند اهللو ربّه عليه روحأمر يتّبع  من قين كلّ ضوان للمتّ الرّ أثمار  من
 شيءكّل  ن ياأربّك عليه حّجة  تقد تمّ بعد ما  ر من عند اهللعليه نايتّبع  لم منو منيع
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 نّ إ و بعد من ذكر بدع منيع منثّم  من قبلٕالينا  لنزّ ما ٕالى  انظرقل  اهلل ترتقبونأمر أنتم 
غير اهلل رّب ٕالٓها  ريب فيه لم يكنال  عند اهلل حّق منذلك اآلخر  كتابفي  تشهدما 

 سبحانهقل  مع اهلل ءٕالٓهقل  يذكرونعّما  تعالىو انهقل سبح مع اهلل ٕالٓهءقل  العالمين
قل  مع اهلل ءٕالٓهقل  يقولونعّما  تعالىو سبحانهقل  مع اهلل ءٕالٓهقل  عّما ينطقون تعالىو

 باهلل كلّ قل  يصفونعّما  تعالىو سبحانهقل  مع اهلل ءٕالٓهقل  ينعتونعّما  تعالىو سبحانه
 باهلل كلّ قل  بأمره متعّززونثّم  باهلل كلّ قل  ره موقنونبأمثّم  كّل باهللقل  بأمره يعملونثّم 
قد وٕانّا  بأمره مستلطلونثّم  باهلل كلّ قل  بأمره مرتفعونثّم  باهلل قل كلّ  بأمره مفتخرونثّم 
ما  كفسوف نعطينّ  عالمينبكّل شيء كنّا وٕانّا  في الكتاب قد ذكرتما  تيناك من قبلآ

أمر  استرفعوأحد  سبيل اهلل من في حافظين فال يحزنك عليكٕانّا كنّا  من عند اهلل نّ تحبّ 
ٕانّا كنّا  لدنّا ثبات عّز رفيع قد قبلناها ذكرا منإ من  قد ذكرتما  نّ إ و اهلل على العالمين

 انّ إ ما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ  ملكوتفي ثّم  من قبل ومن بعدالحمد  هذاكرين فللّ 
 فاضلينٕانّا كنّا  بعد منو من قبلثّم ما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ  هلل ملكو ا شاكرينكنّ 

ينعت اهلل يقدر أن  منقل  عابدونله  كلّ و كّل عباد لهو يصف اهلل ربّكيقدر أن  منقل 
وكّل له  بأمرهكّل قد خلقوا و على اهلل ربّك ييثنيقدر أن  قل من ساجدونوكّل له  ربّك

 الّذينهم على اهللوآياته و باهللآمنوا  ذينهمعلى الّ ثّم  يّ عل ينّ ليصلّ  يربّ ٕاّن اهلل  قل عابدون
ن حمٰ الرّ  على اهلل ربّناوٕانّا  ا كّل هللنّ إ قل  لراجعونٕاليه  كلّ وٕانّا  ا كّل هللنّ إ قل  لونيتوكّ ربّهم 
ثّم اإلثبات  يهتدون جوهر األمربه  اسالنّ  األمر لكانفي  العلم تيناك جوهرآلون قد لمتوكّ 
أنتم  ما ثمّ ة نّ السّ  في البيان لتعلمون قد رفعناثّم تستدلّون  ذلككأنتم  يهالنّ  فيالنّ  جوهر
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لم تكن من العالمين  وأذلك  تعلم سرّ هل واء األسم تذكرون منأنتم  ماثّم  تكرهون
في اإلثبات  دخلناأر فيه قد قدّ ما أعلى ٕالى  شيء ن يوصل كلّ أعلينا  القٰيمة يومذلك 
على كّل شيء ٕانّا كنّا  األمرٕالى  بل األمر قد رفعناهاق ةدرج ةنّ السّ  ٕانّماو منيعأمر  رضوان
 ارالنّ  في لناهاقد دخّ  فيالنّ  تحت ةيكره درجٕانّما و ارالنّ  في فيالنّ  دخلناأو لقادرين

ال  ذاإف م حكيمنّه عّال إ من عنده له  رقدّ ما ٕالى  القٰيمة يوم شيءيبلغّن اهلل كّل ذلك ك
ما  ذلكار النّ  تدخلون ونتستظلّ  فيالنّ  ظلّ في أنتم  ٕان اهللٕاّال  ٕالٓهال ٕاّال  الوجودفي  ترى
 ظلّ في ظلّون تستأنتم  ٕانو هذا تشهدون ظلّ في  فيالنّ  كّل شئونأنتم  كم اهللنهيٰ أقد 

 تشهدونهذا  ظلّ في  كّل شئون األمرأنتم  األكبر تدخلون ضوانالرّ  فيأنتم اإلثبات 
أنتم  ما ال بمثل مركمأمر قد أ كبرأهذا فإّن  بمن يظهره اهلل تؤمنون القٰيمة يوم لكنّكمو

اهلل أمركم  قدعّما أنتم و لهالج يحملهما  األمر تنشئونفي  الفرقان تنطقونفي 
 اهلل ينهأنتم  يؤمن بمن يظهرهال ما  بعنّ يتّ ال  من مثل يكم اهلل من نهنهاما و محتجبون

 ماءالسّ  كتبفي ثّم  يانفي الب اهللأمر  ذلكمن يظهره اهلل به  يسدن كّل ماقل  تقربونال 
اء مالسّ  كتبثّم  البيان في يحزن من يظهره اهلل ذلكما  كلّ وتتّبعون  ذلكأنتم  من قبله

 في كّل واحدأنتم  درجات يهللنّ ثّم  األمر درجات نّ إ قل  تتّقونذلك عن أنتم  كلّها
 اهللمركم أ بماأنتم  أمر بعدأمر  هذاالنّقطة  بيتثّم  البيت حجّ  مركمأتدركون قد حّده 

درجات من هذا وة قطالنّ  ر لكم مثلقدّ ما والحّي  مقاعدفي  ذنكم اهللأقد ثّم  بعونتتّ 
 العّز تقدرونواء بالغنأنتم  ما بعد تدركون كّل ذلكحّده  فيأمر  كلّ أنتم  درجات األمر

هلل مؤمنون باهلل أنتم  كمنّ إفالنّقطة  بيتثّم  البيت في ّال إ اهلل عنكم  ىفقد عٕاّال و
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 ةنقط اهلل من عندبأمر  قد ظهرواالحّي  مظاهرثّم  لمن يظهره اهلل توقنون األولى ةقطللنّ و
 األمر من ةاطٕام كمليؤتينّ و اهلل توقنونبأمر أنتم  في البيان مناهجكمذلك األولى مثل 

 ذلكمثل أمر  كلّ في أنتم  شيءمرنا على كّل أا قد نّ إ رون اهلل ليكبّ بأمر  لعلّكملدنّا 
 ّن رحمته قدإاهلل فأمر  ونتحدّ ال و تنظروناهلل  مرأبعلّو أنتم  نهيناذلك مثل وتستدلّون 

أنتم  كمنّ إ و القيّوم المهيمنٕاّال هو  ٕالٓهال ما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ  في ما سعتو
 لتنجون القٰيمةتريدون يوم أنتم  ٕان تهمن شيئيّ هو  بما ال مر اهلل تنظرونأب شيءكّل في 
ظهور قبل  سنهو ربّما يجعله نهيا ظهور قبلأمر  نّ إاهلل ترتقبون فأمر  ظهورعند كّل أنتم و

 يسئلون ربّماعن كّل شيء  كلّ و يفعلعّما  ال يسئل يشاءما  مرا يفعل اهللأربّما يجعله 
 ربّماو تتذّكرونال و اهلل فيكم ييومئذ نهوتتّبعون  مرتمأقد  يوم ظهور الحّق بماأنتم 

كم قد نهيٰ ما  هذاو به تلتفتنّ ال و من عنده لتنهونأنتم  عّماو يظهره اهللعّمن  تحتجبنّ 
 دونهما و قول من يظهره اهللهذا  خذونأت ةمكمن فياهلل أمر أنتم  الفرقانفي  اهلل من قبل

د قد خلقوا محمّ  اهلل من عندبأمر  كلّ  اإلسالمفي  من عنده يخلقون فلتنظرنّ  اهللبأمر 
البيت في  ينالّط  الباطنون حتّىو اهرونالّظ و خروناآلو نلواألوّ ربّهم  على درجاتهم عند

 مرهأ ءدّال أكّل و محّمد اهلل من عندبأمر  المقام كّل قد خلقواو كنالرّ  فيالحجر و الحرام
آياته بثّم  باهلل يمانكمإ من اء ودالسّ  استشهدتم حجرما  نّ إ و بالحّق تشهدونأنتم  ٕان
 قد شهدتم لتشهدونبما  القيامةأنتم يوم و ّال إ  هذا ينفعكمال  فيالنّ  بوابأبعدكم عن و
 باهلل يمانهمإ استشهدو الحجر على و همأنفس همو ارالنّ  بوابأا عن ؤكم من عباد قد تبرّ و
ل اهلل من قبل نزّ بما  ل اهلل عليه كيف همنزّ بما  الو األولى ةقطبالنّ  منواآ ماوآياته و
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هذا  يظهره اهلل منتتّبعون  نإٔاّال و فعكمينال  اهللأمر  البيان اتباعكميا أولي  أن منونمؤ
كّل أنتم  مرينأذا ترون فيه من إ  البيانيا أولي  أن ن تنجونأتحبّون أنتم  ٕان صراط اهلل

 يعارضهذا و هذا دونهذا  تقولنّ ال و هماظلّ  في كذلكو درجاتهما تشهدونفي  واحد
 صراط حّق و ا على هدىكّل كانوو نهيهو اهللأمر  فيأحد  ن يختلفأ ردناأما  انّ إفهذا 
ال أنتم  كمنّ إف الكتابفي  قد خلق اهللما  دونفإّن هذا  يناأرهذا  تقولنّ ال و يقين

اهلل وٕاّن على  لناذن اهلل عليه توكّ إب ّال إ من شيء  لنا ماو اهللأمر  هذا تعلمون بل تقولن
أنتم  هذا ينفعكمال و كلماتنافي  مرناكم بعلم رجالكمأما و عباده المؤمنون لنّ فليتوكّ 

نزل ما  كلّ  لتحفظنّ و بالحّق و من لسان اهلل بالحّق تسمعونو خذونأبالحّق ت كتاب اهلل
ب غري نإ به قائمون  األرضكّل من على  القٰيمة يومٕالى  رزقكمفإّن هذا لدنّا  من
من يبّدل و لتحكمونفي الكتاب أو  سمعتم قدبما أنتم و ٕاّال  اهللأمر  ترونال  مسالشّ 
 الّذينهم يريدون على مقعد الحّق ليستونفي ٕاّال له  قدرال  مراأر يغيّ  منو له يؤذنال  احرف
يا  نأ هينواهثّم  وامرهأذن اهلل من حدود البيان وأقد فيما  ال ذنواأقد ذلك في  نّهمإف

يرى بما  القٰيمة مثل يوم لعلّكم فيّ  اهللأمر  فلترونتتّبعون  ال اهللأمر  غيرأنتم  الملكأولي 
 ينفعكمال هذا و تجهدون ذكر اهلل سموّ و علّو األمر تنظرونفي أنتم  مركمأرا لكم ياهلل خي
من قبل ومن اهلل أمر فإّن هذا  أمره ثّم امتناع يجتهدن الرتفاع ذكر من يظهره اهلل نإٔاّال و
ضوان الرّ  فيأنتم و عليكمو لكمما  بقولكم بلى يصلح كلّ  نّ إف ترتقبونهذا أنتم  بعد

 هذا ار تدخلونالنّ  فيأنتم و عليكمو ليبطل كّل مالكمال  قولكمأو  بصمتكمو تدخلون
أكبر  خلق اهلل رضواناما و كم تتّقونأنفس عنأنتم  ٕان منكمأكبر  خلق اهلل ناراما  كمأنفس
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 اهللأمر  موقنون فلتراقبنّ ربّهم  هم من عندأنفسب هم نإ بعون من يظهره اهلل يتّ الّذين  عن
 عن رضاءأنتم و اهلل من قبلبأمر  صون ربّما تستمسكونلتمحّ كم بهذا نّ إف كّل ظهورفي 
 يحّب بما  اهللأمر  بعونلتتّ و تعبدونأنتم  يحّب بما  اهلل بدعا تحتجبون فلتعبدنّ أمره واهلل 

 قد نزل من قبلبما أمره  بعيتّ و يعبد اهلل فيالنّ  مثلكم كمثلذلك ّن دون إفتتّبعون أنتم 
بمن  تتذّكرون فلتنظرنّ ما  قليالأنتم  ٕان يكن نفيالهذا و بعد ينزل منعّما  يحتجبو

من عند من والبيان من قبل نقطة  من عندأنتم  اهلل لوآيات  بغيرهل  مراأاألمر  يكون
في  ذلكبعد ثّم  لى حّجة دينكمإ  فلتنظرنّ  تتفّكرونما  قليالأنتم  ٕان يظهره اهلل من بعد

 اهلل من عندهآيات  عجزتم عن نإ  ه اهللحّجة من يظهر لىإ لتنظرّن و تنظرون فيالنّ و األمر
 قد فرغت عن هذه نإ و اهلل بدعا تتّقون ينهوتتّبعون  اهلل بدعاأمر  الحين فيأنتم  فإذا
لهو الفوز فإّن ذلك  عند اهلل ينزل منما  ذكر اسم ربّك لتكتبنّ ٕالى  ربّك لترجعنّ أمر 

أنتم و فيالنّ  يضعفكمال  رونخلقوا يظهما  كّل علىآياته وباهلل آمنوا  للذينقل و العظيم
قد خلق من بما اء يشما  ليجزينّ فإّن اهلل  اهللأمر  عن تحتجبنّ ال و ثباتكم تثبتونإ في 

من األسباب  عندهمبما  كيف هم األرضاألمم فوق ٕالى  فال تنظرونأ األسباب
 سبابأبثّم  هللاأمر  بالحّق يرفعون اهللأمر  بعونّن الّذينهم يتّ إ و نّهم بغير الحّق إٔاّال  مالكون

 مس ماالشّ  نّ إف القٰيمة اميّ أ قدر من فضله تسئلون فلتعرفنّ  أنتم ما قد خلق اهلل يملكونما 
قد أيّام  تلك حولها ليطوفونفي  ييالاللّ و اميّ كّل األما  ام بمثليّ طلعت على تلك األ

 الحجاب رفع اهللأقد أيّام  فون تلكتتعرّ  نأتستطيعون ال  من قبلأنتم  فهم اهلل نفسهعرّ 
 تسيرنّ ونهاركم و ليلكمفي  نّ ن تضجّ إ ن تدركون أال تستطيعون  بعد ذلكأنتم  عن وجهه
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اء هدبالشّ أنتم و ّال إ  شمس الحقيقة من سبيلٕالى  تجدنّ ال  غربهاو األرضشرق في 
في البيان  لتنزّ و مرناأقد حملت من ما  على لتؤمرون قد جعلناك شهيدافي البيان  الحّق 
 الّذينهم يفتخرونٕالى  ليرجعون فلتنظرنّ ٕاليه  يوم كلّ ٕالى  عليك من فضل اهللهذا 
ريب فيه ال  من عند اهلل كتابهذا و ن يحكمونأينبغي  الما  من عند ةات باطلباجاز

 صراط حّق يقينفإّن هذا  ٕاليهٕاّال  تنظرنّ ال واهلل  ّال إ بعن تنزيل من رّب العالمين فال تتّ 
ن كانت من إ ولدنّا  نزل منما  عنده كلّ  يكوننّ و ٕاّال  البياناء من شهدأحد  لم يكنو

كلمات  تكتبنّ  نإٔاّال و لكم يحلّ ال و بالحّق تشهدونأنتم  ٕان اهللأمر  هذا و حرفة أنقط
 تكتبون فلتجعلنّ حولها في أنتم  بما كتبكم عنّ تضيّ ال و عليه مقتدرونأنتم  ما حسنأب

من ٕالى  ةورقة لطيففي البيان  نزلا م كلّ  نّ إف عليه مستطيعونأنتم  ما خّف أكّل كتبكم 
من يظهره ٕالى  ن تبلغنّ أيديكم بأفي  مانت اهللأون تلك ليؤدّ  ليهإ بالحّق أنتم  يظهره اهلل

أيّام  ها مثلنّ إف ياتقدر تلك اآل فلتعرفنّ تتّبعون  مرنكم من عند اهللأيبما أنتم و اهلل
سبيال كّل ٕاليه  تهتدون نأ تستطيعونال  عنكم من بعد يمن قبل لو ينقطع لوحمحّمد 

 ٰمواتالسّ  خلق اهللما  تشهدونأنتم  لو القٰيمة يومفي  هذا عزّ أربّك فما اء قد خلقوا للق
 كمنّ أكّل تحسبون و بل فردجفي  يقد اسكنتمون يللقائ شيءكّل و بينهماما و األرضو

ها نّ إ  روامأكيف عن و عن علل وجودكم محتجبونأنتم  كّال  ثمّ كّال  تخلصوناهلل أمر  في
 تعرفونال  ام اهلليّ أ فيارتفاع كلمته فما لكم كيف و ربّكم ةمعرفاء جزأمن اء جزأ يه

و على أرما  كلّ  وأر واحد منهم ما هم وكلّ ربّ  اهللٕالى  الّذينهم قد عرجوإالى  تنظرنّ أفال 
فما  نفذ علما منهمأوء عّز من هؤالأأنتم و زنو منله  لم يكن خفيف شيءكٕاّال  األرض
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ربّهم  عند استدركوا منبما  عّزهم تتفّكرون الو كمأنفس خلقفي  تتفّكرون ال كيفلكم 
 لكنّكم تحتجبونو تخلقون لهذاكلّكم أنتم و بارئهمأمر  الرتفاع ةهم كلمأنفس جعلواو

له  سيعدد الغرفي أنتم  يوم كم تحسنون هذانّ أتحسبون و اهلل لكمأراد  قدعّما 
 يلو عرفونو لعلما أوتواالّذينهم  عندال و من عند اهللعّز منه أمرا أعون لم يكن تتضرّ 

عنكم  ا قد كشفنانّ إكم فأنفسب تتباهينّ ال و جدونساثلكم هم مفإذا  يالّذينهم ينتظرون
 رحمتهو من فضل اهلل عليكمهذا  تؤمنونبه  بالحّق أنتم  بما الحّق  يناكمأرو غطائكم
بين  كلّ فإذا  عنهم لنكشفنّ اء نش نإ و نكشف عن دونكمال  نأردنا أو تشكرون لعلّكم

عن و اهلل ترقدونأمر  عن علوّ أنتم  بما بها تالعبنّ ال و امكميّ أقدر  يدينا ساجدون فلتعرفنّ 
ا يون لمّ فيّ النّ  نّ إربّكم فأمر  احتجبوا عنالّذين  كميضعنّ ال و اهلل تحتجبونكلمة  ارتفاع
الحّق بالحّق  ءدّال أضوان خلقوا للرّ  ثباتيون لمااإلٕانّما و يعلنونما  همأنفس ار منللنّ  خلقوا

 كم اهللتيٰ آقد بعد ما  بالحّق  نتمأو سبابهم بغير حّق نفيهم يعلنونأبء يظهرون كيف هؤال
 تعلنون فلتظهرنّ ال و ترفعونال و ربّكم ثباتكمإ بأمره خلق فيما  ذن لكمأو ناتبيّ آيات 

ال في أنتم  فيالنّ  فيبنٕاّال  يثبتال اإلثبات  نّ إكم فبحقّ  من لم يقومنّ  لتفنينّ و كمحقّ 
من  ن تثبتنّ أ تستطيعنّ ال باهلل  يؤمنال  من لوال تفنينّ  ّدين تشهدونال اهلل كلّ ٕاّال  ٕالٓه

 اهلل ةقبضفي  ضوان كلتيهماالرّ أصحاب  ءهؤالو ارالنّ أصحاب  ءهؤال يؤمن باهلل
 ظهور بعدهفي  اهلل مرأب هؤالءو ظهور قبلهفي  اهللبأمر  ءهار هؤالالنّ وباللّيل  له يسجدونو

نا إٔاّال  ٕالٓهال  نّهأعلى  البيان لتشهدنّ  في ك مفتاح األمرنبئنّ ساجدون فألوكّل له 
 كلّ و هذا تؤمرون شئونبه أنتم  ما كلّ و األولى ةنقط كّل األمر الرتفاعالقيّوم  المهيمن
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 شيءكّل سّر  ثمّ  اهللبأمر أنتم اإلثبات  اءتلقفي  فيالنّ اء لتنهون فن عنهأنتم  ما يهالنّ 
و بيت أ سيمعبد عيأو  بيته بيت القدس ن يكوننّ إ اء على اهلل ربّك سوٕاّال و تنظرون
كّل ظهور يرفع في  اهلل لكنّ و ساجدونوكّل له  قبضتهفي  كلّ و اإلمتناع بيتأو  الحرام
من ثّم  من قبل بالبيت الحرام تتعّززونو ترتفعون اإلمتناعبأنتم  بأمره حينئذحّجته  ذكر
ّال إ  عن كّل ظهورأجمعون كلّكم  فلتخرجنّ  شيءكّل أن يا  ر من عند اهللقدّ  قبل بما قبل

ثّم  ظهوره كلّ في  يوم من يظهره اهلل فلتدخلنّ ثّم  بالحّق تدخلونفي البيان ثّم  البيان
من  في الكتاب طناما فرّ  انّ إ قبل ما  اهلل من بعد مثلأمر  هذا عن كّل ظهور تخرجون

في البيان أنتم  نهيهو مرنا فيهأنا ا قد بيّ نّ إ و ّال إ من شيء  ماو لناه تفصيالقد فّص و شيء ٕاّال 
 نإ و خرى تعملونباألأنتم آية  استشهدتم على كلتيهما منوأمر  في اختلفتم نإ و تنظرون

هذا ميزانكم  تصبروناآلخر  عنثّم  اهللأمر  به يرفعالّذي  تعلمن فلتعلمن بواحد منهما ال
ر قدّ ما  يريكمو رحمتهفي  يدخلكمو ع عليكم دينهن يتوسّ إٔاّال  اهللد أرا ما من عند ربّكم

في  شيءكّل و مقادير لنّ هو العزيز المحبوب فسوف نفّص  ّال إ ٕالٓه  ال نّهإ لكم من عنده 
ما  نّ إ و لمجيبين من بعدثّم  من قبلٕانّا كنّا  في الكتاب قد ذكرتبما  كلنجيبنّ والبيان 

اء علمكم برضهذا  ينالّص  ٕالى تسيرنّ  لوو العلم ملكنّ ن تستأدينك بفي  مرتم من قبلأ
وامر دينكم أفي أنتم  كم كيفتقويٰ في  فلتنظرنّ  من عندكم تخترعونأنتم  بما ال ربّكم

ل نزّ و ئهالكم مكمن رضأظهر  فإذا مرناأفي  اهللاء بعلم رض لعونمن قبل تجهدون لتّط 
ال وهلل تفنون على اأنتم  من قبلثبت دينكم أكّل عنها يعجزون وبها قد  ناتاياتا بيّ آ

عن كّل  كنّا نّاإ و كمنفسألٕاّال  نّ تضرّ ال وتحسبون أنّكم تحسنون  عندكمفيما و تستحيون
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من أحد أنتم  فإذا البيان في لنزّ ما  بكلّ  تؤمننّ و اهللٕالى  ن تقبلنإ لمستغنين شيء 
من يوم  فلتسحيينّ لم يكن قدر عند اهلل  من قبلكمالّذين  مثلأحد أنتم  ٕاّال و المؤمنين
 عليكم مقتدرونوٕانّا  كميخرآو ليكمأوّ  قبضتنافي  نّ إمبدئكم ف يوم لتذكرنّ و عودكم

هم مجتهدون لعلّ  همنّ أهم بأنفس عند نيحبسوين دّ الاء كبرٕالى  الكتابذلك  غنّ فلتبلّ 
 ةك دالئل خمسلنعلمنّ وٕانّا  يدخلوناهلل  دينفي  همو القٰيمة هم يومأنفسٕالى  يرجعون

 الفرقانفي  اهلل استدلّ ما األّول  قل ينكّل المستدلّ  فييك ةمحكمة منها حجّ احدة و كلّ 
 يكفيكم الثّانيثّم  عاجزوناآليات  تلكفي  ذلكمثل أنتم  عجزكم عنهاو يات باآلّال إ 

 ٕان العنكبوت ةسورفي  الفرقانفي  قبل قد قرءتم منبما  تريدونأنتم  عّما اهللآيات 
 ياتآعن أكبر اآليات  تلكالثّالث ثّم  اهلل لموقنون شهد قدما و بالكتابأنتم 

 لو لم يكنٕاذ  تحبّون كمأنفس عندأنتم  ماو ينبيّ النّ  لت من قبل علىنزّ ما و ةالمحدود
 ين من قبلبيّ النّ  علىاآليات  من قبل من لنزّ ما  ينسخ اهلل بهاال أكبر  نآالقرآيات 

ابع لم الرّ  ثمّ  تتفّكرون اهللآيات  في الو اهللأمر  ةعظم لونتتعقّ ال  فما لكم كيفمحّمد 
 من قبل كيفمحّمد أمر  ثبت اهللأقد به  الفرقانحّجة  دينكم في يكن عندكم يومئذ

ما  سبيل لكم على حكم الفرقان حينال و تدينونال  قد دنتمبما  خراآل يومفي أنتم 
 غير اهلل نّ أ تمأقد قر كمنّ ألالقيّوم  من عند اهلل المهيمنهذا  تقولنّ  نإٔاّال وآية  من ترون
 ن تقولنّ أيثبت عندكم ب على دينكمفإذا  سمعتمأو  يتمأرفإذا آية  ل منينزّ يقدر أن  لن

ن أأحد  رادأ ثّم الخامس دليل عقل مرفوع لو توقنونو منونؤتبه ثّم  من عند اهللهذا 
فلم ن تقولون بلى إ تستدلّون  هل تستطيعون بغير الفرقان أنتم اإلسالم دينفي  يدخل
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تواتركم بعد ٕاذ  دينكمفي  ن يدخلأ رادأيسمع منكم من ال و هذا غير يكن عندكم
تقولون  أنتم بما حّجة يرى منال و ن يدخلأ رادأعند من ال و به يثبت عندكم علمكم

اهلل على من حّجة  يكمل بالفرقان اإلسالمفي  اهلل على من لم يدخلحّجة  ن يكملإ 
في  دخلواما الّذين  نّ إ تقولون أنتم و ّال إ دينكم في  مسبيل لكال و في البيان لم يدخل
 علم البيان أوتواالّذين  ذلكدخلوا كما  هم بغير حّق و عليهم تاهلل قد تمّ حّجة  اإلسالم

كنت عليه ما  يّ عل نزلعّما  ييسئلن قل ٕان يدخلون فيه ليقولونال الّذين  حّق  في
كنت ما و تلوته من قبلما  حفظّن حرفاستألو نزلتما  مثل تلونّ ألاء نش نإٔاّال و حافظين

اء كّل حين لو نشفي وٕانّا  ن بهان يستدلّ يات ألاآل من يستحفظٕاذ  من المستحفظين
 لّن علىلننزّ اء نشما  القٰيمة يومو حافظينكنّا  ما لنا من قبلنّما نزّ إ  كذلكو ا منزلينلكنّ 

من اء يش يتلوا كيفٕاذ  نزل اهلل من قبل من الحافظينبما  نّه لم يكنإ و من يظهره اهلل
ذلك مس قمصها كالشّ  يفارق ضياءهل  لونتتعقّ ال و تتذّكرونال  كيففما لكم  عند اهلل

لف بيت أأربع اء لو نشة ليلو كّل يوم في نّاإ األولى نقطة  اهلل منآيات  لن يفارق
أنتم  ماو اهلل خلقكمو تتفّكرون كمأنفسفي  قليالأنتم  ٕان ذلكلين من يقدر على لمنزّ 

سوف و عونتتضرّ ثّم النّقطة  أيّام تتذّكرونو تدخلونفي البيان أنتم  تعملون فسوف
في  كمنّ إفبي  قد عملتمما  بمثلبه  نّ لملم تع نإ واهلل  من يظهرهأيّام  يلحقنكم

في  ربّكمحّجة  هذا من انتقام يعدلهل و لينتقمن اهلل عنكمٕاّال و عكم صادقونتضرّ 
ذلك و ال عّز مقاعدكم تسكنونفي  هلل من عند ظهور قبلهابأمر  قد خلقتمبما أنتم وبل ج

 ن تكسبنّ أكم بكلّ و تخلقون اهللاء للقكلّكم أنتم  هذا الكتاب لحق لم يعدل انتقاما
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ثّم  يديكمأاكتسبت بما  اهللاء بين لقو حلتم بينكم قدو عمركم تجتهدونفي  اهللاء رض
مثل ٕاّال  كميٰ نرال  انّ إ تشعرون ال أنتم و عندكمفيما  برتمص اهلل بمااء بين رضو بينكم

 أنتم ذلكتسمعون كال  كم قول اهللالكنّ و كملنستجيبنّ وٕانّا  فيها يستغيثنّ  شجر توقد بالنّار
ن أ حدأ يحّب  عند اهلل لنو قونلمتّ في البيان  كمأنفس عندأنتم  يوم من يظهره اهلل

 ذو العزّ  تعالىو لملكوتاو الملك ذو تعالى قل تتّقونٕايّاه ثّم  اهلل فلتتّقنّ يذكركم 
 اهلل ذو تعالىو الياقوتو القّوة اهلل ذو تعالىو الّالهوتو اهلل ذو القدرة تعالىو الجبروتو

 تعالىو الجمالو لعةالّط  ذواهلل  تعالىوجج الجو العّزة اهلل ذو تعالىو اسوتالنّ و لطنةالسّ 
 الفضالو مةحالرّ  اهلل ذو تعالىو الفعالوة اهلل ذو القوّ  تعالىو الكمالو الوجهةاهلل ذو 

 اهلل ذو المواقع تعالىو األمثالو اهلل ذو المثل تعالىو العدالو طوةالسّ  لى اهلل ذواتعو
 اإلستجاللواء اهلل ذو الكبري تعالىو اإلستقاللو ذو العظمة اهلل تعالىو اإلجاللو
 البهجة اهلل ذو تعالىو اإلرتفاعو القّوة اهلل ذو تعالىو اإلمتناعو العّزة ذو اهلل تعالىو
 من قبل ومن بعديصفون  اهلل عّما تعالىو اإلقتدارو لطنةالسّ  اهلل ذو تعالىو اإلبتهاجو

 الخلقو في ملكوت األمر ما له يسجدو ما بينهماو األرضو ٰمواتالسّ  في ماله يسبّح 
من ى ٕال تكتبنّ ال و بيلالسّ  في نفسك لتحفظنّ و المهيمن القيّومٕاّال هو  ٕالٓهال  دونهماما و

  قينعلى المتّ ثّم  عليك من فضل اهللفإّن ذلك آيات  من ينفعهمما ٕاّال  ن تهديهمأ تريد
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  األّول في األّول وله أربع مراتب
  األنهى األنهى بسم اهلل

عن ن يمتنع أ لن يقدراء نهإ ذي  نهى فوق كلّ أاهلل قل  األنهى األنهىٕاّال هو  ال ٕالٓهاهلل 
ما  ما بينهما يخلق الو ال في األرضو ٰمواتالسّ في  من أحد الئه انهإ  مليك سلطان

في  منو ٰمواتالسّ  في منله  يسجد الّذيسبحان  اناهيا نهيّ اء نهّ كان بأمره ٕانّه اء يش
 منو ٰمواتالسّ  في منله يسبّح  الّذي الحمد هللو ساجدونما بينهما قل كّل له و األرض

الملكوت وله الملك ٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهأ قانتون شهد اهللله  كلّ  قلما بينهما و األرضفي 
يحيي  اسوتالنّ و لطنةالسّ  ثمّ  الياقوتو القّوة ثمّ  الّالهوتو القدرةثّم  الجبروتو العزّ  ثمّ 
وسلطان  يجورال  عدلو يزولال وملك  يموتال  وأنّه هو حيّ  ويحيي يميتثّم  يميتو

ال ما و ال في األرضو الّسٰموات فيال من شيء  يفوت عن قبضتهال وفرد  يحولال 
 ٰمواتالسّ  في ماله الّذي  تباركو قدير شيءكّل  علىكان بأمره ٕانّه اء يشما  يخلقبينهما 

 ٰمواتالسّ  ملكله الّذي تعالى و العزيز المحبوبٕاّال هو  ٕالٓه الما بينهما و األرضو
 نفسكيتّبع  ال نأ يهالنّ  لننهينّ وٕانّا  القيّوم المهيمنٕاّال هو  ٕالٓهال  بينهماما و األرضو
ال أو  يهالنّ  ثمّ  األمر تعرفونهل  قل عليها شاهدينٕانّا كنّا  نفسكيتّبع  نأ يهالنّ  مرنّ ألنو

 ّن مطالعإ و ئه يريدونارضثّم  يظهره اهلل يؤمنون بمنالّذين  مطالع األمرقل ٕاّن  تعرفون
في البيان  هم عبادو ئه يريدونارض دونهم و يظهره اهلل يؤمنون بمنال الّذين  يهالنّ 
 أولئكباعهم من يظهره اهلل فوا اهلل باتّ عبا لم يتّ لكنّهم لمّ و ل فيهما نزّ  بعون كّل حدوديتّ 

 عنأنتم ي هالنّ يا أولي  أن عنهم تتّقونثّم  عند اهلل فال تقربوهم يهالنّ  هم المطالع
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اطن بفي  همو فيه لنزّ فيما  قونالبيان يتّ في  ّن مطالع األمر عبادإ و كم تتّقونأنفس
اهلل من عند اء هم رضو الحجب كلّها رقونيخو الباطن موقنون يؤمنون بمن يظهره اهلل

 الّذينهم من فضل اهلل سائلونو هم مشارق األمر طوبى لهم أولئكمظهر نفسه يريدون 
 د من قبلبمحمّ آمنوا مطالع األمر الّذينهم  اإلنجيلفي  تعلمون فلتنظرنّ ال  حينئذأنتم 

ذلك بعد ثّم  عالمون اإلنجيل في اهللبأمر  همأنفسنّهم بإ لو و يهلنّ ا من دونهم مطالعو
في البيان  همو محّمد قبل يّ بعلآمنوا  الّذينهم قد الفرقان مطالع األمرفي  فلتنظرنّ 

كلتيهما في  لعلّكم لكم تشهدونأوّ في  خركمآيوم أنتم  يهالنّ  دونهم مطالعما و قونمتّ 
ثّم  من عند اهللاآليات  بعضقل ٕاّن  الكالمفي ء امطالع ه البيانفي قل ٕاّن  قونمتّ 

بواب أبعض من عند الحّق هم اء بعض من عند شهدثّم  ىولاأل ةنقط بعض من عند
بعض من  درجاته تشهدون ثمّ في  ذلككّل أنتم  البياناء ثّم بعض من عند شهدى داله

 ينزلما  قوس تعلمون هذاحّده  في شيءكّل أنتم  ل اهلل بالحّق قد نزّ  شيءلسان كّل 
ينزل اهلل واحدة  من شجرة كّل ذلكقل  بالحّق تشهدونأنتم  نإ  يصعدما  ذلكمثل و

 ثمّ  به األمر منّ يقوّ بما  ربّكم تنظرون فلتنظرنّ  لىإ أنتم  نهيهوأمره  مطالعاء عليها كيف يش
 ما مثلاألمر نهيا  ليجعلنّ اء لو يشفإّن اهلل  تحتجبونال  بهما القٰيمةيوم  لعلّكم به يهالنّ 

 نهاكم اهللأفكيف من اهلل أمر  هم كانوا علىنبيّ أيّام  في كّل األمم حينئذ تشهدونأنتم 
ذلك مثل ثّم  يريدما  يحكمواء يشما  يفعل اهللذلك األمر كذلك عن  خرظهور اآلفي 
يظهره اهلل  اهلل من عند منأمر  ٕالىأنتم  مركم من بعدأنهاكم من قبل يأما  ربّما يهالنّ  في
الحرام ثّم  ليجعلن الحالل حراما ور ناراالنّ و ار نوراالنّ  ليجعلنّ الّذي قل ٕاّن  ونتنظر
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ور بمثل النّ و اهللبأمر  ٕاّال  ار لم يكنالنّ  ّن خلقإ قل  على كّل شيء قديرا كان نّهإ حالال 
مبدء األمر ٕالى أنتم  ل ذكرهمايبدّ فإذا  هذا األمر األعلى مقعد ن يجعل اهللإ و ذلك

 ذكر هذا في يجعلو ل اهلل األمرن يبدّ إ اهلل بأمر  ٕاّال  الحرام لم يكنو لحاللا تنظرون ثمّ 
 تشهدون كّل األممأنتم  نإ  رون كّل بالئكم عند هذار اهلل لتقدّ قد قدّ بما أنتم  فإذا هذا
يجعلهم وأمره  يظهر اهللفإذا  دينهم فيهم نور كلّ و قونعندهم متّ بما  ظهورهمآخر  في
 كّل يحبّون همو اهللأمر  بعونن يتّ أيحبّون  فكلّ  يدخلونال اآلخر  ظهورفي  همبما  نارا

حّجة  عند كّل ظهورٕاّال و هم لم يكن على دليل من عند اهللحبّ و لكنّهمو يعبدونٕايّاه 
 معكماهلل قل ٕاّن  هوائكم تحتجبونأبأنتم  لكنّكمو بالحّق  شيءعلى كّل  اهلل يظهر
أنتم  كمنّ إف بون فلتخشعوا اهلل من بعد موتكمتكسأنتم  ما نعلمو كميٰ نجوو كميسمع سرّ 
ما  شيءمن كّل فيها  لكم ينفيه من الخالد لتكوننّ و ضوانالرّ  مؤمنين لتدخلنّ ٕان كنتم 
لو ذلك مثل قل ٕاّن  عند اهلل تدركون الفضل األبهى منذلك أنتم  شيءكّل اء فيه به

 من يظهره اهلل من حّب  فإّن هذا األمر تنظرونو الحّب  جوهرفي أنتم  ذلكاء به تجعلنّ 
لم تكونوا مؤمنين  نإ كم نّ إلتخشعون اهلل من بعد موتكم فو بالحّق تخلصونأنتم  ٕان

 لنزّ بما  ن تؤمننّ إ لكنّكم و اهلل تتّقونأمر  منثّم  كمأنفس حمن علىفاترار النّ  لتدخلنّ 
 أنتم نإ  كلّهااء مالسّ  كتبفي  عدا على اهللو ضوان من بعد موتكمالرّ  لتدخلنّ  البيانفي 
ضوان من بعد الرّ  اهلل لتدخلنّ أمر  تدركونال  نإ و بمن يظهره اهلل تؤمنون القٰيمة يوم

ه نّ إلى من يظهره اهلل ذكركم فإ  رجعكم فلتبلغنّ تحبّون ن إ و لتعيشونفيها أنتم و موتكم
عن  فال تخترعنّ قل  اهلل موقنونبأمر  الّذينهم األرضفوق اء حيأهم الّذين  يرجعكم من
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ٕايّاه أنتم  في البيان ٕان اهلل ينهأكبر  منفإّن هذا  يهالنّ  فيال و األمرفي  مصولكأ
في  اهلل ظاهراأمركم  قدبما أنتم و حجاب من عند اهللٕاّال  لن يزيدكم تعبدون هذا

 فيصولهم أفي  ينا الّذينهم قد احتاطواأر ا قدنّ إتعلمون فاآليات  في ثّم باطنا الكتاب
وافتوا  والو استكبرو يماناإلو بالهدىربّهم  عرضوا على اهللما  ٰيمةالق نهيه يوموربّهم  مرأ

مر أو همأنفس اهلل ينه نّ إ قل  يعلمونال  همو حد من قبلذن اهلل ألأال ما  بغير حّق على
 كانواثّم  في البيان اهللٕالى  ليرجعنّ و صولهمأ ليمحونّ و همأنفس ن يفنينّ أاهلل فيهم 

  اهلل موقنينبآيات 
  

  ي الثّانيالثّاني ف
  األنهى األنهى بسم اهلل
 وحدك نتإٔاّال  ٕالٓهال  اهللأنت على أنّك وكّل شيء  ألشهدنّك ٕالٓهييا  اللّهمّ  سبحانك

 لكو الّالهوتو القدرةلك و الجبروتو العزّ ولك  الملكوتو الملك لكشريك لك  ال
لك و الجمالو ةلعالّط  لكو الجاللو العّزة لكو اسوتالنّ و لطنةالسّ  لكو الياقوتو القّوة

 لكو الفعالو القّوة لكو اإلجاللو المواقعلك و األمثالو المثللك و الكمالو الوجهة
 العظمةلك و اإلجاللو المهابةلك و العدالو طوةالسّ  لكو الفضالو حمةالرّ 
لك و اإلرتفاعو القّوة لكو اإلمتناعو العّزةلك و اإلستجاللو الواليةلك و اإلستقاللو

ا ٕالٓهلم تزل كنت خلقك و أمرك من ملكوتتحبّنّه  أو حببتهأ مالك و لاإلجالواء الكبري
 سامعا غير مسموع فلّماو قادرا غير مقدورو عالما غير معلومو ا غير مربوبلوه وربّ أغير م
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تك فيه لوهيّ أن تظهر مبما  فإذا مظهر نفسك تظهرنّ فإذا  الخلقذلك ن تخلق أأردت 
 اتبظهور علمك فيه يظهر المعلوميّ و اتيه المربوبيّ تك فربوبيّ ي ات وتجلّ لوهيّ أالميظهر 

 ات لم تزلتك فيه يظهر المسموعيّ اعيّ بظهور سمّ و اتفيه يظهر المقدوريّ  ى قدرتكتجلّ و
ميع جفي  قادراو كّل الحالفي  عالماو تزالال و ا لم تزلربّ واآلزال  زلأفي  ٕالٓها كنت
ال و راتغيّ التّ  ركال يتغيّ  المالو ملكوت المبدءفي  شيءيدعوا كّل ما  سامعاو حوالاأل

يفّر عن عن يقدر أن  الو اتقليّ النّ  ينقلكال و تلك الحااليحوّ ال و ئوناتالشّ  لكيتبدّ 
في البيان  كّل من اللّهمّ  ينّ فلتربّ  ٰمواتالسّ  في الو األرضفي  شيءملكوت سلطنتك 

في  ن معارفهميجعلوو ونيترقّ ذلك ب هممساكنهم لعلّ في حّده  في شيءكّل  ن يوضعنّ أب
ذلك غير ٕاذ  مقعدهفي  ن يجعلهأينبغي  لوح قرطاس مقاعد عّزهم حتّى لو يكن عندهم

لم ٕاذا  ق بمالكهفيه روح يتعلّ  شيءكّل ٕاذ  فضال من لدنكال و لم يكن عدال من عندك
 نتأتعاليت و عرش مالكه فسبحانكفي  يءالشّ  ذلكمقعد محبوب يحزن  يكن له
حّده  في شيءمرت كّل خلقك بوضع كّل أوحّده  في شيءقد وضعت كّل  الّذي

يا أردت  قد ينّ إ و دناهأو عالهأو هيٰ خرآو مواقع دنياهفي  العلمذلك مته فياطوبى لمن علّ 
على علّو  اللّهمّ  ينّ هم فيه فلتربّ أنفس اع لما يربونمتنفيهم اإل ردتأو وليائكألٕالٓهي هذا 
 ينزلنّ و موقعه فيٕاّال  شيئا علنّ جي اهلل نّ أل يّ جزئو يّ كّل كلّ في  اإلرتفاع سموّ و اإلمتناع

سلطانا  ماوقيّ صمدا فردا حيّا أحدا  حداوا ٕالٓها نّك لم تزل كنتإ موضعه في  الإ  مراأ
 لم يكن لكو ولدا الو اتّخذت لنفسك صاحبةما معتمدا  بداأ دائمامهيمنا قّدوسا 

 نّكأو يتحيو يتتمثّم  تميتوتحيي  صنعت لم تزلفيما ولّي  الو خلقتفيما  شريك
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ال يفوت عن وفرد  تحولال وسلطان  تجورال وعدل  تزولال وملك  تموتال حّي  نتأ
بأمرك  اءما تش تخلقال ما بينهما و ال في األرضو ٰمواتالسّ  ال في من شيء قبضتك

   على كّل شيء قديرإانّك كنت 
  

  الثّالث في الثّالث
  األنهى األنهى بسم اهلل

المشفق و اقفّ الشّ  المرفقو اقفّ الرّ  المفرقو اقرّ الشّ  المبرقو اقالحمد هلل المشرق البرّ 
 اقمّ السّ  قالمشيّ و اقيّ شّ مال المسبقو اقبّ السّ  قالمفوّ و اقق الفوّ المحقّ و الحّقاق

 قالمفلق الحّال و قالمفتق الفّال و اقالمرتق الفتّ و اققّ الرّ  الملحلقو اقحّ ق اللّ المسمّ و
ال الّذي ما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ  قد خلق الّذي اقالمرزق الجوّ و زاقالرّ  المخلقو
بعرفان  شيءمر كّل أو قد نهى كّل خلقه عن دون عرفان نفسه هاءالنّ  الواحدٕاّال هو  ٕالٓه

بعرفان  شيءكّل  مرأمطلع بطونه قد و بعرفان مظهر ظهورهٕاّال  يعرف نفسهال  لماو نفسه
الملك ذلك في  عرفانه قد ظهر كان المّ و عن دون عرفانه يهالنّ و بعالسّ  ذات حروف

 اصطفىثّم  ةالخلقيّ و ةملكوت البدئيّ في  لمن الفرقانيّةاء علها سفرجقد  ةليّ وّ أاء سمأب
 باع رضاءعن دون اتّ  يهالنّ و تقديسهو ثبات عرفان اهللإل ةممتنع الخلق شهداءذلك على 
أن يا  بينهماما و األرضو ٰمواتالسّ  ملكوتفي  صراطهذا  من عنده يحّب ال ما واهلل 
   اهلل ربّكم تتّقونأنتم  شيءكّل 
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  الّرابع في الّرابع
  األنهى األنهى بسم اهلل

من و األّول على الواحدمن اهلل اء البهٕانّما و األنهى األنهىٕاّال هو  ٕالٓهالحمد هلل الّذي ال 
ى عل يءالشّ  نّ أ فأشهد بعدو األّول الواحدٕاّال  يرى فيهال  الواحد حيثذلك يشابه 

 تثبتٕاذا  ةّن الحجّ إفحّجته  بعد عرفان اهللأمر  ّن عرفانأو نهيهو اهللبأمر  شيئيته منقلب
يزال ال و لم يزلو من مكمنهٕاّال  مر اهلل لم يظهرأ ذإ اهلل  ينه نهيهو اهللأمر أمره  فإذاحّجته 

ها رأم منذلك ف مراأمرون أن يإ ثّمارها أو وراقهاأو غصانهاأو شجرة الحقيقة مكمن األمر
على ٕاّال  يدلّ ال  اتءتلك مرو ّال اهللإ  يرى فيهاال  المّ و اهمن نهيذلك وان ينهون نهيا ف

ه نواهيو وامر القبلأكّل ظهور مبتلى بفي أنت و هيهن اهنهيو اهللأمر  أمرها ذاإاهلل ف
وامر أب تحتجبال  يوم ظهور الحّق ذلك ك بنهيا لعلّ  يهالنّ و مراأعن جعل األمر  فاستبصر

كّل ٕاّال و هذا دونهو المؤمن فرق نّ إف نواهيهو وامر البدعأب يتهتدو نواهيهو من قبلاهلل 
 ن تحزننّ أب شيءنهى اهلل مثل أما و األرضترى فوق ما  بمثل نهيهو اهللأمر  باعيدعون اتّ 

 هىالنّ واألمر فالك أ تدورن يظهره اهلل عليهما م نّ مثل تسرّ  شيءبٕاّال أمر  الو من يظهره اهلل
  بضيائها تستعكسون لعلّكممس تقتلون الشّ اء تلقفي  شيءكّل أن يا  عهمامطالو
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  األّول في األّول وله أربع مراتب
  األقسط األقسط بسم اهلل

ن يمتنع أ قساط لن يقدرإ ذي  قسط فوق كلّ أاهلل قل  األقسط األقسطٕاّال هو  ال ٕالٓهاهلل 
 بينهما يخلقما  الو األرضي ف الو ٰمواتالسّ من أحد ال في قساطه إ  عن مليك سلطان

 منو ٰمواتالسّ  في منله  يسجد الّذي قساطا قاسطا قسيطا سبحانكان بأمره ٕانّه اء يشما 
 منو ٰمواتالسّ  في منله الّذي  الحمد هللو ساجدونما بينهما قل كّل له و األرضفي 
الملكوت والملك له ٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهأقانتون شهد اهلل  كّل لهقل ما بينهما و األرضفي 
 يحيي اسوتالنّ و لطنةالسّ  ثمّ  الياقوتو القّوة ثمّ  الّالهوتو ثّم القدرة الجبروتو العزّ ثّم 
وسلطان  يجورال  عدلو يزولال وملك  يموتال  وأنّه هو حيّ  ويحيي يميتثّم  يميتو

ال ما و ال في األرضو الّسٰموات فيال من شيء  يفوت عن قبضتهال وفرد  يحولال 
 ٰمواتالسّ  ملكله الّذي  تباركو قديرا شيء على كلّ كان بأمره ٕانّه اء يشما  يخلقا بينهم

 بالقسط يوم بينكم ليفصلنّ اهلل قل ٕاّن  القيّوم المهيمنٕاّال هو  ال ٕالٓه بينهماما و األرضو
يوم  القٰيمة على من يظهره يوم يحكمنّ ما  كلّ قل  تعلمونال  يومئذأنتم  لكنّكمو القٰيمة
قد فيما  رنّ ترضيون فلتتفكّ ال  ل اهللبما فّص  أنتم لكنّكمو قسط اهلل بالحّق ا هذ ظهوره
 قد قضى اهلل بالقسطبما  اإلنجيلوتو أالّذين  ام ظهوره كيفيّ أ فيالفرقان نقطة  قضى

 بما إلسالماا أوتوالّذين  البيان كيفنقطة  قد قضىما و اهللأيّام  في رنّ لتتفكّ و ونقبيرال 
كّل قل  مبتلون القٰيمةيوم أنتم  ذلكيؤمنون كال حّجته  سط من عندقد قضى اهلل بالق

ذلك بمثل كنّا وٕانّا  يماناإل الو اهلل عليه بالهدى يلم يقض لو لم يؤمن بنا شيء
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 نإ و يمانباسم اإل لنا لن يرضوا اإلسالم أوتواالّذين  احتجبوا عنالّذين  لكنو حاكمين
هذا  ينار خالدالنّ  في نّهم لم يؤمنوا بنا لكانواألو و اكتسبواما  اكتسبوا بمثلما  رضوا
 بهأنتم  ٕان عبادهاء بقضال  اهلل لتقضوناء بقض القٰيمة يومأنتم  عباده هذاو اهللاء قض

قول من تتّبعون  ال نإ و اهلل مؤمنوناء بقضأنتم  فإذا من يظهره اهللتتّبعون  نإ مؤمنون 
 تبعنّ لتّ وء هؤال بعنّ عون فال تتّ بتّ دون اهلل ممن  بعونيتّ الّذين اء بقضأنتم  فإذا يظهره اهلل

اهلل عليكم  يحكمنّ قل  راط حّق يقينصفإّن هذا  عند ربّكم من يظهره اهلل من
من  الكتابهذا  نّ إ و اهلل توقنون ييقضبما أنتم  في الكتاب هذا قسط اهلل ضوانبالرّ 

 حّق الك اهلل بيظهرنّ  فسوفوم القيّ  نا المهيمنإٔاّال  ٕالٓهال  نّهإ من يظهره اهلل ٕالى  عند اهلل
يعبدون اهلل  األرضعلى ما  كلّ  فسوف ترى على كّل شيء قديرا كان انّه القٰيمة يوم
 ليكوننّ و اهلل ربّك بك حنّ ليسبّ من شيء ٕاّال  ماو يقصدونٕايّاك  هارالنّ وباللّيل  همو ربّك
 ّال إ ياتك محتجبون آو كسوف ترى كّل يوم ظهورك عنلكنّك و اجدينالسّ  منلك 

 أولئكمن عندك مؤمنون  ياتكآبثّم  هم بك أولئكّن إالّذين قد اصطفاهم اهلل لنفسك ف
مرك أبو هم المهتدون فسوف ترون كلّ  أولئكوربّهم  منة رحمو من اهلل عليهم صلوات

هم و الّذينهم عرفوا اهللٕاّال  بعونيتّ ال  بديع منيعبأمر  بالقسط ذا تقضينّ إ  لكنو ليقضون
 ٕالٓهال  نّهإ ربّك نفسه  يذكر اهللما ٕاّال  لكينبغي  الو لمؤمنونعليك  ل اهللنزّ بما ثّم  بك
قد خلق مّما  شيء وأ نفسكء أدّال و نفسك لو لم تذكرلكنّك و نا العزيز المحبوبإٔاّال 
من بأمرك  كلّ و في الكتاب لم يخلقما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ  ملكوتلك في  اهلل

على  علّو األعلى بذكر اهلل ربّكفي أنت  نّكإ كّل  نتذكروا م ّن حينإ و عند اهلل قائمون
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 خذنّ أوجوده لي حدّ  في من دون اهلل كلّ  تذكرنّ ما  نّ إ و لطانالسّ  نا الواحدإٔاّال  ٕالٓهال  نّهأ
م نّه عّال إ نفسك في  اهلل ربّكاء قد شبما  بديع خلقفي  هملتبدئنّ و ذكرهم عن مقاعدهم

ّن على إفال ما بينهما و ال في األرضو ٰمواتالسّ  ال في شيءمن يحزنّنك ال و حكيم
 ال الّذي ّولأقد خلق اهلل من ما  كلّ  ن يقومنّ إ و العالمونبه  يقومنّ ال  لكي بغينما  قدر

ال يستحّقون عندك بذكر عّز  وجهك فهمٕالى  لماله و في همو حين ظهوركٕالى  لهأّول 
 قلبأمرك  تخلقأو  لك ا قد خلقه اهللممّ  من خلقكأحد  احتجب نإ و منيع فكيف

ذلك لمستغنيون من يؤمن بنا عن كّل شيء كنّا وٕانّا  يخلقوخلق ما  عن كلّ اهلل سبحان 
 لم يؤمن بنا قد منو صراط عّز محبوبهذا  فليؤمناء فمن ش شيءعند كّل ثّم  ربّه عّزه
 سيدخلنّ و يرفع عنه من عملال و قبلنا ظهوراتفي  نآ كلّ في لنا  يسجدو من قبلمن آ
ٕايّاك  ٕاّال  يريدونال  همشأن  علىفي البيان  نا كّل منيا قد ربّ نّ إ و اخلينار مع الدّ لنّ ا
 ملكٕاذا  ذلكمثل  األرضعلى ما  دنا لكلّ رأعليك لمؤمنين بل قد اهلل  ينزلبما  كانواو

في  قد ظهرما  نرى هم كانوا عليها ظاهرين فسوفو األرضعلى ما  كلّ في البيان  من
لهم  تغفرنّ و عليهم ن ترحمنّ إ كرون مارضائك في  نّهمأكّل يحسبون و ربّكبأمر  الملك
قد و ال الحكيمالعدّ أنت فإنّك هم خذنّ ألتو عنهم تنتقمنّ  نإ و حيمالرّ  الغفارأنت فإنّك 

قد و عن العالمين يّ الغنأنت وٕانّك  من قبل ومن بعد شيءكّل  سبقت رحمتك
 الحّق الممتنع المنيع طوبىأنت وٕانّك  لك كلّ  اصطفىثّم  ربّك لنفسهاهلل  اكاصطف

يؤمن ال  من ن تذكرنّ أ نّ تحبّ ال و هم الفائزون أولئكّن إياتك فآبثّم  ذينهم يؤمنون بكللّ 
فإنّك عليهم كيف شئت بالحّق  فلتحكمنّ  دناهمأأو  في البيان منأعلى كان  لوو بك
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كّل و ةحدالوانقطة  ترى شجرة البيان كلّها قد خلقت من كلكنّ و خير الحاكمينأنت 
لكنّك و حكيما ماكنت عّال أنت فإنّك بعضا  نّ لتردّ و بعضا منها ن تقبلنّ إ و بها قائمون

 كنتفإنّك كّل  نّ ان تردّ و جوادا كريما كنتفإنّك كّل  ن تقبلنّ إ ا غنيّ عن كّل شيء  كنت
 لطيفا فمنوّهابا  ٕانّك كنت هم بفضلكن تقبلنّ أبٕاليك اء فقر لكن كلّ و حكيماعّالما 

ٕانّك  من عندك سبل الهدىٕالى  همن تهدينّ إ في البيان  ن فضلك على منيمنعك ع
ثّم  نيونفبال تأنتم  كم من يومأنفس على فلترحمنّ  شيءكّل أن يا  عظيمافّضاال كنت 

يوم هذا  قد بدئتم لتعودونما  كّل بمثلأنتم وواحدة  نفس بقول اهلل بلى تبقيون من عند
 من يظهره اهللأيّام  ذلكمن بعد محّمد  قبل يّ علأيّام  مثلو من قبل دمحمّ أيّام  مثل
ل عن منزّ  ذلكو بهذاأنتم و اهلل من عندهبأمر  ّن كّل قائمإجوهر األمر تدركون ف أنتم
   تحتجبونال  األمر

  
  الثّاني في الثّاني

  األقسط األقسط بسم اهلل
وحدك أنت  ّال إ  ٕالٓهال  اهللأنت على أنّك وكّل شيء  ألشهدنّك ٕالٓهييا  اللّهمّ  سبحانك

 لكو الّالهوتو القدرةلك و الجبروتو العزّ ولك  الملكوتو الملك لكشريك لك  ال
 لكو الجمالو لعةالّط  لكو الجاللو العّزة لكو اسوتالنّ و لطنةالسّ  لكو الياقوتو القّوة

 لكو الفعالو القّوة لكو اإلجاللو المواقعلك و األمثالو المثللك و الكمالو الوجهة
 اإلمتناعو العّزة لكو اإلستجاللو المهابةلك و العدالو طوةالسّ  لكو لفضالاو حمةالرّ 
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 أو حببتهأ مالك و اإلقتدارو لطنةالسّ  لكو اإلبتهاجو البهجةلك و اإلرتفاعوالقّوة  لكو
 قيّوماصمدا فردا حيّا أحدا  واحداا ٕالٓهخلقك لم تزل كنت و أمرك من ملكوتتحبّنّه 

فيما  شريكلك  لم يكنو ولدا الو خذت لنفسك صاحبةما اتّ  قّدوساسلطانا مهيمنا 
قد  يبو ظلما وجودا األرضملئت بعد ما  يظهرتنأصنعت قد فيما ولّي  الو خلقت

القاهر فوق عبادك و اهر فوق خلقكالّظ  نتأ تعاليتو عدال فسبحانكو ملئتها قسطاأ
بما  نّهم يرتقونإفيه مظهر نفسك ف ام تظهرنّ يّ البيان أل فيكّل من  اللّهمّ  فلتحفظنّ 
ذا  األبهى ليكوننّ و ذو المثلربّهم  لكنّهم عند اهللو الهدىو العزّ  ةذرو علىإٔالى  عندهم
 كلّ  يوقننّ ما  بيان حينالتّ  في تكمشيّ و في البيان رادتكإ حجاب عن أو حجاب
 اللّهمّ  فلترحمنّ  قسطهمو هم دون عدلهمترينّ و فيه مظهر نفسك العدل تظهرنّ و بالقسط
كبر عن دون عدلهم ألذلك عدلهم عند  ّن دونإن يقبلون من عندك فأرونهم بيما  حين

فضلك و عدلكو رضك من قسطكأو سمائك ملكوتبه  اللّهمّ  لتملئنّ و من قبل
 اعليّ  حرزاو اظهرا قويّ و عّزا منيعاو ك كهفا حصينالوليّ  اللّهمّ  كنو لطفكوكرمك و وجودك

   على كّل شيء قديرإانّك كنت  علما محيطاو
  

  الثّالث في الثّالث
  األقسط األقسط بسم اهلل

عه فوق كّل بارتفااسترفع و فوق كّل الكائناتبعلّوه  قد استعلىالّذي  الحمد هلل
 الّذّرات ستقهر باقتهاره فوق كلّ وا استمنع بامتناعه فوق كّل الكائناتو الموجودات
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كّل خلقه و دهفأستشه ٰمواتالسّ و األرضملكوت  فياستظهر باظتهاره فوق كّل من و
 ساذجيّةوبهيّة  مجّرديّةو منيعةجوهرة  اصطفىاط قد الواحد القسّ  هوٕاّال  ٕالٓهال  نّهأعلى 

 مثال ذاتهاهويّتها في  لقىأو ى لها بها بنفسهاتجلّ ثّم  ةزليّ أكينونيّة و ةجليّ  كافوريّةو ةعليّ 
المطلق  الفضلو بالقسط الحّق وأرضه  ئهاسم ملئت بهاوآياته قد ظهرت عنها فإذا 

قد استشرقت المستشرقات فإذا  ةذا غيبيّ  ةاقعيّ و شئوناتوة نفس األمريّ  ةاقعيّ و حكامأب
به  كلّ  يعرففإذا  بداعهإ مناهج و نوارهأهور باشراق مطالع الّظ و الغيباء سم انمن سكّ 

   الواحد القساطٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهأعلى 
  

  الّرابع في الّرابع
  األقسط األقسط بسم اهلل
 األّول على الواحدمن اهلل اء البهٕانّما و األقسط األقسطٕاّال هو  ٕالٓهال الّذي  د اهللالحم

ّن قسط اهلل لم أ فأشهد بعدو األّول الواحدٕاّال  يرى فيهال  الواحد حيثذلك من يشابه و
لكن عند اهلل لم يكن و نفسه القسط عى عندكّل يدّ و بقسط شمس الحقيقةٕاّال  يظهر
هم يوم من يظهره اهلل وربّهم  قون منيتّ و حدوده يراقبونالّذين لبيان في ا منٕاّال  بحّق 

لو  من يظهره اهلل نّ أكم بأنفس تدعون عندفي البيان  كّل منو أنت نّكإ و بقسطه يؤمنون
أنتم  فإذا اإلقتدارو العزّ أسباب  له ن يظهر اهللإ يوم ظهوره فإذا  عليكم لتقبلون يحكمنّ 

 هلل البحت الباّت ا لتسمعون قسطة سمالنّ  برءو ةفلق الحبّ  الّذي فوٕاّال و تقبلون قسطه
 قسطهو اهللاء ربّما تحتجبون بقلم واحد عند قضو بعونتتّ ال و رف المتعالالّص  فضل اهللو
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كم أنفس تراقبونأنتم  يةاآلهذه  ةكّل واحد عليه سبعو ةمثقال فّض  أةماء به يعدلالّذي 
كّل ٕاذ  حجاباو بعدا األرض ءيمالما  لبعدٕاّال  رلم يظهو القٰيمة ا قد شهدنا خلق تلكنّ إف

نّكم أيومئذ تعرفون بأنتم  فإذا يعرف كّل نفسهو يظهره اهللفإذا  عرفانهو خلقوا لقربه
قد بما  قوى ترتقون مثل كّل األممأفق التّ  في عندكمبما أنتم  ٕاّال و محتجبونثّم  مبعدون

ثّم  ظهوره ن تعرفون اهلل ربّكم يومأبل عّزكم بهذا في  عّز لكمال  دينهمفي  لهم رقدّ 
 فئدتكم لمأيخطر بال و ةخصاص كمأنفس علىكان  لوو توقنونو قسطه تؤمنونو ئهابقض

كّل في  من يظهره اهللأمر  تستمعون كلّ و هركمظواأو  نتكملسأ كيف يظهر منو بمو
 نونبقسط اهلل تؤمأنتم  فإذا هذا سلكتم نإ تسليما عظيما  يدنيوي ودينو يكلّ و يجزئ
 ٕاّال  القٰيمة ينفعكم يومال هذا  لكنو لموقنونفي البيان  كم بقسط اهللنّ أريب ال ٕاّال و
  بقسط اهلل يومئذ تحكمونأنتم و
  

  األّول في األّول وله أربع مراتب
  األسرح األسرح بسم اهلل

ن يمتنع أ سراح لن يقدرإ ذي  سرح فوق كلّ أاهلل قل  األسرح األسرحٕاّال هو  ال ٕالٓهاهلل 
 بينهما يخلقما  الو األرضفي  الو ٰمواتالسّ من أحد ال في سراحه إ  مليك سلطان عن
 ٰمواتالسّ  في منله  يسجد الّذي احا سارحا سريحا سبحانسرّ كان بأمره ٕانّه اء يشما 
 في منله يسبّح  الّذي الحمد هللو ساجدون كّل لهقل ما بينهما و األرضفي  منو

له ٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهأقانتون شهد اهلل قل كّل له  همابينما و األرضفي  منو ٰمواتالسّ 
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 ثمّ  الياقوتو القّوةثّم  الّالهوتو القدرةثّم  الجبروتو العزّ ثّم  الملكوتو الملك
 يزولال وملك  يموتال حّي  هو نّهأوي يحيو يميتثّم  يميتويحيي  اسوتالنّ و لطنةالسّ 

 ٰمواتالسّ  ال في من شيء قبضتهيفوت عن ال  فردويحول ال وسلطان  يجورال وعدل 
 تباركو على كّل شيء قديرا كانبأمره ٕانّه اء يشما  يخلق بينهماما  الو ال في األرضو

 الّذي تعالىو العزيز المحبوبٕاّال هو  ٕالٓهال ما بينهما و األرضو الّسٰموات ملكله الّذي 
 رنّ ليقدّ اهلل  نإ قل لقيّوم ا المهيمنٕاّال هو  ٕالٓهال ما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ  في ما له

 نّكمأب تحزنون ليشهدنّ  أنتم بما كمليبلونّ اهلل قل ٕاّن  تشكرونأفال  كّل خيرفي  لكم
 ةالعاقب نّ إلتصبرن فو شيءكم اهلل بنّ يبلو ٕاذا ابرون فال تحزننّ الّص  غيرأو  ابرونالّص 
اهلل قل ٕاّن  تدعونه ٕايّاأنتم  مع اهلل ٕالٓهعنكم كّل حزنكم ء ليفرجناهلل قل ٕاّن  ابرينللّص 

كم من بعد ليخلصنّ اهلل قل ٕاّن  تدعونٕايّاه أنتم  مع اهلل ٕالٓهفقركم ء كم من بعدليغنينّ 
أنتم اهلل  مع ٕالٓهكم ءكم من بعد ذلّ ليعّزنّ اهلل قل ٕاّن  تدعونٕايّاه أنتم  مع اهلل ٕالٓهء سجنكم

 ليشفينّ اهلل قل ٕاّن  تدعونٕايّاه  أنتم مع اهلل ٕالٓهاتكم ءيّ كم ذرّ ليؤتينّ اهلل قل ٕاّن  تدعونٕايّاه 
بأمره الفلك على البحر في  كمرنّ ليسيّ اهلل قل ٕاّن  اه تدعونيّ إ  مع اهلل أنتم ٕالٓهمرضاكم ء

 اه تدعونيّ إ  مع اهلل أنتمءٕالٓه كم كم بعد حرّ دنّ ليبرّ اهلل قل ٕاّن  تدعونٕايّاه أنتم  مع اهللءٕالٓه 
كم بعد مننّ ألياهلل قل ٕاّن  اه تدعونيّ إ  ع اهلل أنتممءٕالٓه كم من بعد صبركم ينّ ليبلاهلل قل ٕاّن 

 كمليميتنّ و كمليرزقنّ و كمليخلقنّ اهلل قل ٕاّن  اه تدعونيّ إ  أنتم مع اهللءٕالٓه خوفكم 
ٕاّن  قل تدعونٕايّاه أنتم  مع اهللءٕالٓه حياكم إ من مراقد  القٰيمة كم يومنّ ثليبعو كمليحيينّ و

ما  بينو بينكم ليجمعناهلل قل ٕاّن  تدعونٕايّاه  أنتم مع اهللءٕالٓه  ليكشفن البلوىاهلل 
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 لكموّ أفي  كمليحفظنّ  اهللقل ٕاّن  تدعونٕايّاه أنتم  مع اهللءٕالٓه كم أنفس خلقت من
 مع اهللءٕالٓه  شيءكم علم كّل منّ ليعلّ  اهللقل ٕاّن  تدعونٕايّاه أنتم  مع اهللءٕالٓه خريكم آو

قل  تدعونٕايّاه أنتم  مع اهللءٕالٓه هاتكم مّ أطون ب فيكم ينّ ليربّ اهلل قل ٕاّن  تدعونٕايّاه أنتم 
 اهللقل ٕاّن  تدعونٕايّاه أنتم  مع اهللءٕالٓه كم ئباآوجودكم من ظهور اء م من لينزلنّ اهلل ٕاّن 

أنتم  مع اهلل ءٕالٓه درجات األعلىٕالى  كم من بعد موتكمليرفعنّ و تكمحيوٰ في  كمليرزقنّ 
 كمأنفسو رواحكمأتكم وأفئد ظهور خلق كلّ في  دنّ ليجدّ اهلل قل ٕاّن  تدعون ٕايّاه
وامر دينكم أليجددن اهلل قل ٕاّن  تدعونٕايّاه أنتم  مع اهلل ءٕالٓهاألّول  جسادكم بالواحدأو

في  دينكم يليجددن نواهاهلل قل ٕاّن  تدعونٕايّاه أنتم  مع اهلل ءٕالٓه من عندهاء كيف يش
ءٕالٓه خضر األ جرةالشّ  ار منالنّ  يظهرنّ لاهلل قل ٕاّن  تدعونٕايّاه أنتم  مع اهلل ءٕالٓه كّل ظهور
ٕايّاه أنتم  مع اهللءٕالٓه الحجر  من عيناء الم ليخرجنّ اهلل قل ٕاّن  تدعونٕايّاه أنتم  مع اهلل
اهلل قل ٕاّن  تدعونٕايّاه أنتم  مع اهللءٕالٓه اء الهو يح من غيبالرّ  ليرسلنّ اهلل قل ٕاّن  تدعون
 األرضعن  ليخرجنّ اهلل قل ٕاّن  تدعونٕايّاه نتم أ مع اهللءٕالٓه اء الم على األرض ليستقرّ 

 مع اهللءٕالٓه كم رثح تياليظهرن اآلاهلل قل ٕاّن  تدعونٕايّاه أنتم  مع اهللءٕالٓه فيها  يزرع ما
أنتم  رابالتّ واء المثّم اء الهوو النّار ذن كّل عبادهأقد اهلل قل ٕاّن  تدعونٕايّاه أنتم 

 تشترونال  من بعدأنتم  هورالّظ  ذلكفي  هذا من جود اهلل تمنعونال  بعضكم عن بعض
اء المثّم اء الهوو ارالنّ  لن يذكر على نفسفإّن هذا  تنتفعونبه أنتم  مإاّال  تبيعونال و
على  من فضل اهلل وجودههذا  تبيعونثّم  تشترونأنتم  ثارهاآيظهر من بما  بل رابالتّ و

أنتم  يخلقو ما خلق يان على كلّ البنقطة  من جودهذا  اهلل توقنونبأمر أنتم  كّل عباده
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له القيّوم  اهلل المهيمن ةهذا من موهب نّ إتشترون فال و تبيعونال  دينكمفي  بمن لم يكن
 شيءكّل أن يا  العزيز المحبوبٕاّال هو  ٕالٓهال  بينهماما و األرضفي  ماو ٰمواتالسّ  في ما
رواحكم أكم وأنفسو تكمأفئد بعناصر القٰيمة يوم لعلّكم عناصركم هبناكمو ا قدنّ إ 
 موهبته على منو جوده رحمته ثمّ و من فضل اهللهذا  دين اهلل تدخلونفي  جسادكموأ

 لكنّكم تؤتون حّق منو تشترونال اء المأنتم  بينهماما و األرضو ٰمواتالسّ  ملكوتفي 
الواحد بعده و كلتيهما قبلهفي أنتم  ذلككاء الماء بهال  عملهاء به ّن هذاإلكم فيأتي 
 المهيمنٕاّال هو  ٕالٓهال ما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ  في هلل المثل األعلىو ونتحكم
 ٕالٓهال  نّهإ عباده من فضله  اهلل على يمنّ ذلك كّل يقلبون كوٕاّن ٕاليه  يميتويحيي  القيّوم

 من دونكم تشترنّ ال و يبيعّن من غيركمال  نأ كم اهللقد انهيٰ و القيّوم المهيمنٕاّال هو 
 ذن اهلل لكم الأقد ما  اهلل لكم فيه حلّ أقد ما و ببعض تبيعون دينكم بعضكمفي  لعلّكم
يكن هلل ما و الحّق تشهدونبأنتم  ٕان ار بكمالنّ واء الهوواء المو األرضٕانّما قل  تملكون
دين في  لعلّكم كلّها األرضعلى اء المهذا  هبنا من ملكناا قد ونّ إ األولى  ةقطيكن للنّ 

   اهلل لتشكرون
  

  اني في الثّانيالثّ 
  األسرح األسرح بسم اهلل
وحدك أنت  ّال إ ٕالٓه  ال اهللأنت على أنّك وكّل شيء  ألشهدنّك ٕالٓهييا  اللّهمّ  سبحانك

 لكو الّالهوتو القدرةلك و الجبروتو لك العزّ والملكوت و الملك لكشريك لك  ال
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لك و الجمالو لّطلعةا لكو الجاللو العّزة لكو اسوتالنّ و لطنةالسّ  لكو قوتواليا القّوة
 اإلمتناعو العّزة لكو اإلجاللو المواقعلك و األمثالو المثللك و الكمالو الوجهة

 مركأ من ملكوتتحبّنّه  أوأحببته  مالك و اإلقتدارو لطنةالسّ  لكو اإلرتفاعو القّوة لكو
 بلطفك منحدثو منحدث بكرمكو كّل بخلقك منخلقو كّل بجودك منجودو خلقكو
 قيّوماصمدا فردا حيّا أحدا  واحدا ٕالٓها لم تزل كنت تعاليتو فسبحانك ك منخرعبمنّ و

 الو ةصاحب اتّخذت لنفسكما معتمدا  مهيمنا قّدوسا دائما أبدا سلطانا حكما عدال
فيما صنعت قد خلقت بقدرتك كّل ّي لو الو خلقتفيما  شريكلك  لم يكنو ولدا
ك تملّ  جترته تصويرا قد خرّ صوّ و شيءرادتك كّل إوصّورت ب قديرات قدرتهو شيء

 تك لكّل خلقكمشرق جواديّ و كابيّ هّ و جعلته مطلعو شيءعن قبضة كّل األزليّة عناصر 
به  تستحّق أنت  ما نارك ةك على موهبحنّ سبّ تعاليت ألو فسبحانك تخلقأو  خلقتهمّمن 

من  الهواء ةك على موهبحمدنّ ألو حينكنت من المسبّ  ٕانّيسبحانك أنت  ّال إ  ٕالٓهال  نأ
كنت من  ٕانّي نتإٔاّال  ٕالٓهال  نأسبحانك  دونكال به  تستحّق أنت  جودك حمدا

تك من وحدانيّ به  تستحّق  نتأما  على حّق اء الم ةك على موهبدنّ وحّ ألو الحامدين
على حّق اء ين بعد المالّط  ةموهب ك علىرنّ ألكبّ و دينكنت من الموحّ  ٕانّيفسبحانك 

من جودك  ٕالٓهييا  هذا رينكنت من المكبّ  ٕانّي نتأ ٕاّال  ٕالٓهال  نأسبحانك  تككبريائيّ 
د قما  عبادك حيث قد منعوا عنه تشهد حدّ لكنّك و نفسك من عند من قد جعلته مظهر

ن أحد أل ذنتأما  تعاليتو من عندك فسبحانك األرضله  نتمكّ و من بيتك حللتهأ
مميت و رازقهو شيءخالق  ك كنتنّ إ  ذإ طينا ال و انارال واء هوال واء مال  حديمتنع أل
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 سبحانك لتتجلّ و سبحانك ستتقدّ و سبحانك تعاليتو سبحانك محييهو شيءكّل 
 لتتفّض و سبحانك تكّرمتو سبحانك بتتوهّ و سبحانك دتتجوّ و عت سبحانكترفّ و

 يموتال  يّ ح نتأنّك أو يتحيو تميتثّم  تميتوتحيي  قبضتكفي و كّل عبادك
ال  من شيء ال يفوت عن قبضتكوفرد  تحولال وسلطان  تجورال وعدل  تزولال وملك 

على كّل ٕانّك كنت بأمرك  اءتشما  تخلق بينهماما  الو ال في األرضو ٰمواتالسّ  في
   شيء قديرا

  
  الثّالث في الثّالث

  األسرح األسرح بسم اهلل
فوق كّل  استرفع بارتفاعهو فوق كّل الممكناتبعلّوه  قد استعلىالّذي  الحمد هلل

في  باقتداره فوق كّل من استقدرو منع بامتناعه فوق كّل الكائناتاستو الموجودات
كّل و فأستشهده الّذّرات فوق كلّ  استسلط باستسالطهو ٰمواتالسّ و األرضملكوت 

 فضلهو ئهاعطو بجوده شيءاح قد استراح كّل رّ السّ  الواحدٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهأخلقه على 
 منأحد  شكرهما  ستشكره شكراأو همن خلقأحد  سبقهما  حمدا ستحمدهأئه فاعطإ و

 من امتناع تحميده ركان كّل هواءأو ركان كّل نار من ارتفاع تسبيحهأ عباده حمدا يمأل
كافور و طرز ساذج تكبيره حمد من سموّ  ركان كّل طينأو من علّو توحيدهاء ركان كّل مأو

بما  األرضو كلّها من فضله ٰمواتالسّ  س حمدا يمألمقدّ  كينونيّةو دجوهر مجرّ و جرد
كرمه فقد  خلقه من ارتفاعوأمره  من لطفه من ملكوتما بينهما و من جوده عليهاو فيها
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 ات عند طلوع فضلهاتيّ حت الذّ واسترا نارهفي  ات عند طلوع جودهاستراحت الكينونيّ 
شهادة  فأستشهدهطين موهبته في  اتيّ نّ اإلثّم  كرمه ماءفي  اتفسانيّ النّ  ثمّ  نارهاء هوفي 
 ةطمتسلّ  ةفمتشرّ  ةيمترّض  ةرمتقدّ  ةرمتعّظمة متكبّ  ةلة متجّملمتجلّ  يةمرتفعة متبهّ  ةممتنع
ذن أقد فإذا  كلمتهو بع عبدهالسّ  ّن ذات حروفإ وٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهأعلى  ةمتعاليّ  ةكلّ متم

ال بما  كّل ظهورفي  نهان يبيّ أ رادأو ةليّ خلقه من علل األوّ  اهلل بجوده مظهر نفسه كلّ 
 تحويل الو ئهاضمإ و قد قضى اهللما  ذلكف ةحديّ ه األسرّ اء نهاية من عطال ما  لىإ  نهاية

  فضيال اباهّ و كان لم يزل اهللو ادا كريمااهلل جوّ كان  ظهور لم يزلله في 
  

  الّرابع في الّرابع
  األسرح األسرح بسم اهلل

 األّول على الواحد من اهللاء البهٕانّما و األسرح األسرحٕاّال هو  ٕالٓهالحمد هلل الّذي ال 
 ةسترحّن اإلأ فأشهد بعدو األّول الواحدٕاّال  فيه يرىال  الواحد حيثذلك من يشابه و

ينبغي  تكلو تسترح كينونيّ فإذا  برضاها علمكو شجرة الحقيقةك نافبعد عرٕاّال  ةممتنع
 من جود اهلل ةراحو سكونفي و عدلهو اهللأمر  شفق منو جلو فيأنت  نّكإٔاّال و لك
ن أ ردتأ نإ وٕانّك  ربّك لم تسترح فيهاء فيه رض نّ لو لم تشهد شيءكّل في و لهفضو

ة لم لو استدركت كّل لذّ  دون ذلكفي  نّ إاهلل فاء رضفي  تكون لم تزل مستريحا كن
اء عن دون رضباهلل  ك فاستعذبنّ ليعذّ ذلك لو بين ربّكو نفسك بينكفي  تكن مستريحا
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هذا من فضل  نّ إرضاه فٕاّال  فال تقصدٕايّاه ٕاّال  فال يردمن يظهره اهلل اء رض ّن هذاإاهلل ف
   من جود اهلل المتكبّر المتعالو القيّوم اهلل المهيمن

  
  األّول في األّول وله أربع مراتب

  األنعم األنعم بسم اهلل
عن  لن يقدر أن يمتنعنعام إ ذي  نعم فوق كلّ أاهلل قل  األنعم األنعمٕاّال هو  ال ٕالٓهاهلل 

ما  بينهما يخلقما  الو األرضفي  الو ٰمواتالسّ من أحد ال في نعامه إ  نمليك سلطا
في  منو ٰمواتالسّ  في منله  يسجد الّذيسبحان  اما ناعما نعيمانعّ كان بأمره ٕانّه اء يش

 منو ٰمواتالسّ  في منله يسبّح  الّذي الحمد هللو ساجدونما بينهما قل كّل له و األرض
 الملكوتوله الملك ٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهأقانتون شهد اهلل له  كلّ  قلما بينهما و األرضفي 
 يييح النّاسوتولطنة السّ  ثمّ  الياقوتو القّوة ثمّ  الّالهوتو القدرةثّم  بروتجوال العزّ ثّم 
وسلطان  ورجيال وعدل  ال يزول ملكو يموتال  وأنّه هو حيّ  ويحيي يميتثّم  يميتو

ال ما و ال في األرضو ٰمواتالسّ  ال في يءشمن  يفوت عن قبضتهال وفرد  يحولال 
 ٰمواتالسّ  ملكله الّذي  تباركو على كّل شيء قديرا كان نّهإ  مرهأباء يشما  يخلقبينهما 

 الّسٰموات فيما له الّذي  تعالىو العزيز المحبوبٕاّال هو  ٕالٓهال  بينهماما و األرضو
 ملكوتفي  كماهلل ليرزقنّ  ةبنعم نّ إ قل القيّوم  المهيمنٕاّال هو  ٕالٓهال ما بينهما و األرضو

 ظهرت بواطنأقد  القٰيمة اهلل يوم ةنعمقل ٕاّن  فال تشكرونأ بينهماما و الخلقو األمر
من األّول  من واحد سطر حروفا من عند اهلل على الثّالثبما  ا عاملوننّ إ الّذين هم قالوا 
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 عند نفسههذا يّوم الق المهيمن من عند اهللهذا  نّ أليهم بإ رسل أو قبل بمداد حمر
 ثناءو كّل ذكرهكان  لوو ٕاليه وه بنسبتهأّما ربه مبتلون فل أنتم من بابهذا  نّ عندهم ألو

ن أوا بقد تمنّ فإذا  تكمئمّ أ هذا نّ أاهلل ب ةئتهم نعمقد نبّ فإذا  نّه غير حّق أنفسه قد حكموا ب
قل  ن المستبصرينكانوا مما و تهم بغير حّق ئمّ أقد حكموا على بما  تينمن الميّ  يكوننّ 

واحد الفرقان ٕاذ  الثّالث يّ على عل قد حكمواعّما  أكبر قد حكموا على البابما ٕاّن 
ن أيستطيعون ال  همفإذا  همباب نعتو همربّ  ا لم يعرفوا اهلللكنّهم لمّ و بذكره يبعثون

هلل اقل ٕاّن  هار فيه يتعارجونالنّ وباللّيل  ما هم عند اهلل عن كلّ أكبر  نّهإ يعملون هلل 
ما اء بهأنتم  بما ةبقيّ اء عكم بنمرنّ ألياهلل قل ٕاّن  فال تشكرونأة حسناء لينعمكم بنعم

ثّم مثل  تعلمونأنتم  ٕان كتاب اهللفي  ةنعمو خير رزقكمهذا  واحد تصرفون في ونتحبّ 
تريدون ٕاذا  تكسبونأنتم  ماو خلقكمالّذي  هو بالحّق تشهدونأنتم  ٕان ةطيباألفي  ذلك

 واحد لتشترنّ و ذلككّل  ذا فلتؤتينّ إفة كّل واحد مثقال فّض  آالء عشر ةعتس ن تشترنّ أ
الحّي  اءاهلل به ليجمعنّ ذلك تسترفعون ك يعن الحي بالواحد األّول القٰيمة يوم لعلّكم

 ةنعمقل ٕاّن  تحتجبونال  يوم ظهور اهلل بمقاعدكم عندكم لعلّكم ىولالحروف األفي 
قد أنتم  في البيان الواحدآيات  جسادكمأو مكأنفسو رواحكمأو تكمأفئد في اهلل

كبر أ يجعلهاو ل اهلل نعمته عليكميوم يبدّ قل ٕاّن  عليه من فضله ترزقون نعمأو رزقكم اهلل
أنتم  بما اهللأمر  بعد رزقتم نإ كم نّ إمون فيقدر اهلل لكم تتنعّ بما أنتم  من نعمته من قبل

لو هم كتاب و الكتاب من قبلكم واأوتالّذين  كمثلفي الكتاب  من قبل ترزقون مثلكم
تسترزقون برزق ممتنع أراد أن  ذن لكم بلأما  اهلل لكنّ و ئه يسلكونارضفي أو  اهلل يتلون
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أفال  من عندهنعمتكم و رزقكم من عند من يظهره اهللهذا  مرتفع رفيع ةونعم منيع
مثل و كمأنفس مثل دينكم كمثلو مثلكمقل ٕاّن  تتنعمونثّم  ن تسترزقونأتحبّون 

 كلّ  فيأنتم  كبركمفي  عمركم ييقضما آخر  أنتم بعد ما كمءترزاقكم من عند نهاأ
 اهلل قد علم مبدئكم لكنّ و كّل ظهور بدين لتدينونفي أنتم  ذلكبرزق تسترزقون كشأن 

 تسترزقونبه أنتم  الكالم كالم اهللأبهى  نّ إ قل  يونكّل ظهور تتربّ في أنتم  ماو منتهاكمو
ل من نزّ ما  علىفي البيان  نزلما  ون كفضلعلى العجميّ  ونالعربيّ  فضل كالمقل ٕاّن 

في  ناطقين فلتنظرنّ كنّا  ما انّ إ دونهما و تنطقون بالحّق أنتم  هذاثّم  هذا اهلل قبل يحّب 
قد  رفالشّ قل ٕاّن  تشهدونال  فيهأنتم  ونعجميّ األثّم  ونعربيّ غير ذكر األ نّ إف البيان

رف قد الشّ  نّماإ قل  البيان لتعلموننقطة ٕالى  قدر نسبهمهم  نإ ون عجميّ األٕالى  صلاتّ 
 قدبما  ونعجميّ األ ىعل قد منّ اهلل قل ٕاّن  تشهدون بالحّق أنتم  ٕان انقطع عن العرب

من محّمد  ظهرأو ونعربيّ قبل على األ من قد منّ ما  البيان من بينهم بمثلنقطة أظهر 
 ييستحيما  لكنّهم قد اكتسبواو يؤمنون ن هم بالحّق إ  بالالنّ  رزالّط  لهم حينئذفإذا  بينهم
أفال  ظهورهآيات  رضهم منأو همليملئنّ و رضهمأو همأنفس سيظهر اهللو يذكره نأاهلل 

 تذكرونعّما  تعالىو سبحانهاهلل  قد ذكركمبما  تستعرجونثّم  رفعكم اهللبما  تسترفعون
من عنده أظهر  اطعون قدرفين من عنده كّل عنها قبالشّ  البياننقطة  على منّ اهلل قل ٕاّن 

كّل و تذكرونعّما  تعالىو ان اهللسبحٕاّال و من حدودكمهذا  ونثّم العجميّ  ونالعربيّ اء به
 تبصرونأفال  عنده بحت شيءال  البيان ليخلقون كّل ذا شرف ةقطكّل بالنّ و عباد اهلل

في  منو الّسٰموات فيمن له يسبّح  تبصرونأفال  صرف عنده شيءال  كّل ذا عزّ و
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 كتاب اهللفي  ظهور األعظم لكنّكم فلتنظرنّ و اهلل قائمونبأمر  كلّ و ما بينهماو األرض
نقطة ٕالى  رفع عن نسبكمإٔاليه  نسبكم متعّززونبه أنتم  كمنّ إيوم من يظهره اهلل ففي 
واحد ٕاّال  األمرما و هآخري في البياننقطة  نسبذلك قل  منونؤت بالحّق أنتم  ٕان البيان

في  تستطيعونال  اهللأمر  لونتتعقّ ال  الكنّكم لمّ و ئموناقبه  كلّ  من قبل ومن بعد
قل  ترزقونأنتم  اهلل ةبنعمقل ٕاّن  تخلقونأنتم  اهلل ةبنعمقل ٕاّن  تنظرونفيها  بما الوجهين

 لتعيشونأنتم  اهلل ةّن بنعمإ قل  لتحيونأنتم  اهلل ةبنعمقل ٕاّن  تميتونأنتم  بنعمه اهللٕاّن 
 فوق سرائركمأنتم  اهلل ةبنعمقل ٕاّن  تجرون غرفات رضوانكمفي أنتم  اهلل ةبنعمقل ٕاّن 

ولّي  متوّكلون اهللربّهم  الّذينهم علىوآمنوا  الّذين يّ ول اهللو الفردوس تتباهيون ةجنّ في 
 يّ بين يدثّم  ام اهلليّ أ فيقون الّذينهم يتّ  يّ ول يرجعون اهللربّهم  ٕالى الّذينهمو قوااتّ الّذين 

خرات اتكم اآلهمّ أ يّ ولو لين اهلل وليّكماألوّ  بائكمآ يّ ولو يسجدون اهلل وليّكم اهلل بالحّق 
 حسبناقل  خواتكم الباطناتأ يّ ولو ليكماو اهرين اهللالّظ  خوانكمإ ّي ولو اهلل وليّكم

عباده  لنّ اهلل فليتوكّ  ىعل نّ إ و لناعليه توكّ ما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ  ملكوتفي  ناوليّ و
   المؤمنون

  
  الثّاني في الثّاني

  األنعم األنعم بسم اهلل
 وحدكأنت ٕاّال  ٕالٓهال  اهللأنت على أنّك وكّل شيء  ألشهدنّك ٕالٓهييا  اللّهمّ  سبحانك

 لكو الّالهوتو القدرةلك و الجبروتو العزّ ولك  الملكوتو الملك لكشريك لك  ال
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لك و الجمالو لعةالّط  لكو الجاللو العّزة لكو اسوتالنّ و لطنةالسّ  لكو الياقوتو القّوة
 اإلمتناعو العّزة لكو اإلجاللو المواقعلك و األمثالو المثللك و الكمالو الوجهة

 المواقعلك و العدالو طوةالسّ  لكو الفضالو حمةالرّ  لكو اإلرتفاعوالقّوة  لكو
من تحبّنّه  أو حببتهأ بمالك و اإلنقطاعو الواليةلك و اإلبتهاجو البهجةلك و اإلجاللو
 تزالال و لم تزل ملكاواآلزال  زلأ في خلقك لم تزل كنت سلطاناو أمرك كوتمل

 سمائكسّكان  كقبضتك ليعبدنّ في و كّل عبادك ستتقدّ و سبحانك تعاليتو سبحانك
 انالكيّ و شيءالكائن قبل كّل أنت  خلقكو أمرك ملكوتفي  ك منسنّ ليقدّ و رضكأو

 شيءاألكون مع كّل و شيءّل ن لكالمكوّ و شيءالكينون بعد كّل و شيءبعد كّل 
 مسترزقون كلّ ي بارئيا  برزقكو كّل متنعمون ٕالٓهييا  تعاليت بنعمتكو سبحانك

يا  بفضلكو مستملكوني مقصوديا  بمنّكو كّل مستجودون محبوبييا  بجودكو
مو األبهى فوق كّل ذا مثال السّ و فوق كّل عالى علألالعلّو ا رون فلكشكّ تم معبودى كلّ 
اعا فوق كّل منّ و ظّهارا فوق كّل الموجوداتو قّهارا فوق كّل الممكنات لم تزل كنت

 ٰمواتالسّ و األرضملكوت في  فوق منء عّال و الّذّرات اعا فوق كلّ رفّ و الكائنات
 ملكوت المثلفي  كّل من قّدارا فوقو هاياتالنّ و ملكوت البداياتفي  طا فوق منسّال و
سلطانا مهيمنا قّدوسا  قيّوماحيّا  فردا صمداأحدا  واحدا ٕالٓها لم تزل كنتاإلشارات و

اتّخذت ما  نارا متبّط كا متظهّ طا متملّ فا متسلّ ال متشرّ متجلّ  امتبهيّ معتمدا  مرتفعادائما أبدا 
قد  صنعتفيما  يّ ول الو خلقتفيما  شريكلك  لم يكنو ولدا الو ةصاحب لنفسك

لم  صّورته تصويراو شيءكّل  رادتكإصّورت بو قديرات قدرتهو بقدرتك شيءخلقت كّل 
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ال وعدل  تزولال وملك  تموتال حّي  نتأ نّكأو يتحيو تميتثّم  تميتوتحيي  تزل
ال في و ٰمواتالسّ  ال في من شيء يفوت عن قبضتكال  فردو تحولال وسلطان  تجور

    على كّل شيء قديرإانّك كنت بأمرك  اءتشما  تخلقال ما بينهما و األرض
  

  الثّالث في الثّالث
  األنعم األنعم سم اهللب

فوق كّل  استقدر باقتدارهو فوق كّل الممكناتبعلّوه  قد استعلىالّذي  الحمد هلل
 استظهر باظتهاره فوق كلّ وت استسلط باستسالطه فوق كّل الكائناو الموجودات

استمنع بامتناعه فوق و ٰمواتالسّ و األرضملكوت  فيما  اره فوقهتقاستقهر باو الّذّرات
 ملكوت المثلفي  استرفع بارتفاعه فوق منو اياتغالو األمر ملكوتي ف كّل من

مقّدسة عن و بحاتالسّ  شاراتإ رة عن كّل خلقه شهادة مطهّ و فأستشهدهشارات اإلو
مة مة متكلّ متجّملة متعّظمة متنّورة مترّحمة متتمّ  ية متجلّلةشارات الحجبات شهادة متبهّ إ 

 ّوليّتها علىأ بة يدلّ لّ غكة متفة متسلطة متملّ بة متشرّ ية متحبّ مترّض  رةمة متقدّ متعلّ  ةمتعّزز
 كلّ و فأستشهده عامالنّ  الواحدٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهأتها على تها على باطنيّ ظاهريّ و آخريّتها

في  ئه على منالآوتممت  نّه جّل سبحانه قد كملت نعمته على كّل عبادهأخلقه على 
الوجهة و ةانيّة األزليّ بّ الرّ  الّطلعةو ةلهيّ اإل يةنقطة الغيبأظهر  قدبما  ئهاسموأرضه  ملكوت

 لقد نزّ بما  ورانيّةالنّ  ةاتيّة الجوهريّ الذّ و ة الفردانيّةرزيّ الّط  الكينونيّةو مدانيّةالّص  ةحديّ األ
نعمته  قد سبقتٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهأئه على اناته فيه قد ملئت سمظهر منها بيّ أوآياته عليها 
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ال و من قبله مدهحما  ئه حمدااستحمده لكّل نعمأكّل عباده ف هحاطت مننأو كّل خلقه
 يشكرهال و حد من عبادهأ شكرهما  ئه شكراالآستشكره كّل أو من عبادهأحد  يحمده

 زالمتطرّ و رزالّط و حقايق الحّقيات في فهو الحّق المتحقّق وأرضه  ئهاسمسّكان  منأحد 
في  جذّ ج المتسذاالسّ و هرياتر الجوجواهفي  رالمتجهّ  الجوهرو اترزيّ الّط  طرائزفي 
 ئه مع علّو ذكرهاوريات فمن يقدر على ثنالنّ  نوائرفي  رور المتنوّ النّ و اتجيّ ذاالسّ  جذسوا
 شيءكّل و فأستشهده فضالهإ و ئهاعط وّ ئه مع سمانعم ييحصيقدر أن  منو امتناعهو

ال ما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ  في من لهيسبّح  العزيز المحبوبٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهأعلى 
  القيّوم  المهيمنٕاّال هو  ٕالٓه
  

  الّرابع في الّرابع
  األنعم األنعم بسم اهلل

 الواحد على الواحدمن اهلل اء البهٕانّما و األنعم األنعمٕاّال هو  ٕالٓهالحمد هلل الّذي ال 
لم اهلل  نّ أ فأشهدبعد و الواحد األّولٕاّال  يرى فيهال  الواحد حيثذلك من يشابه و األّول
على  ظّهار نعمتهإلمن شيء ٕاّال  خلقما  العظام ذو الفضايلو عم الجسامالنّ  ذوكان  يزل

الخلق ذلك رفع موهبته لأو اهلل ةنعمأكبر  فما شيءكّل  ىعل ارتفاع موهبتهو كّل شيء
ال و من نعمة لهالم يعد ةعال قدره تلك نعمو ارتفعو عال ذكرهو يظهره اهلل جلّ  ظهور من
كّل ٕاذ  ةيكافيها من نعمال وة يماثلها من نعمال و ةيساويها من نعمال و ةا من نعميقترنه
فإّن  ما بينهماو األرضو ٰمواتالسّ  ملكوت في فانظر ةعمالنّ  قد خلقت لظهور تلك ةنعم
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فهم نفسه يعرّ بعد ما  كلّ  ليوم من يظهره اهلل جّل ذكره ليقولنّ  شيءعّز خلق كّل و جلّ اهلل 
قد  ةالئيّ آلاات اتيّ الذّ و ةعمائيّ النّ  اتّن كّل كينونيّ إمؤمنون فانظر فآياته و باهلل اكنّ  انّ إ بلى 

نعمك اهلل ألو ٕاذ  ةبديّ األ ةالموهبوة زليّ األ ةعمالنّ  تلك يديّ  بين جودتت للسّ ذوّ و خلقت
عطاك قد أقد ما  كلّ و أنت كنّ إ  ذإ  ةما استنعمت بنعم كنّ أئه كالق تدركنّ ال و ةبكّل نعم
 يمنّ و ةظاهريّ  ةبنعم اهلل عليك يمنّ ال  نإ و واليتهو ئهارضو هحبّ و طاعتهو به يمانخلق اإل
في  صابراو خالصا هلل جّل جاللهبه  يمانكإ و بهدايتك من عند من يظهره اهللعليك 

ما  نّ إ و ةيفقد عنك من نعمال و ةنعمت بكّل نعمأك قد نّ أكفإذا  ازهعزإ  مرضات اهلل عزّ 
 منأو  بها نفسك لتسترزقنّ و عمةالنّ  خره لتستحصلنّ إٓالى  مركعأّول  نفسك من نّ عبّ تت
خلقك ثمرة  لتظهرنّ واهلل  يوم يوم ظهور ن تدركنّ أتك بجل حيوٰ ألذلك فأمره  بك لكّ و
ر فما تثمٕاّال و العابدينأّول  انأ يننّ إ نت أ ّال إ ٕالٓه  ال نأسبحانك  اهلل يديّ  بين ن تقولنّ أب

فت ك قد كلّ نّ أقد رضيت بها نفسك بالّتي  خرهآى ٕال عمركأّول  من ةعمالنّ  من تلك
أّول  الخلق يتعبون منذلك ربّما و لك اهلل شهيدا عليهمقد جع ذينهمللّ  ةعمالنّ  بتحصيل
 مهم اهللقد علّ بعد ما  كلونأيما  ته على قدرلذّ الّتي  جسادهمأ ةخره لنعمآلى إ  عمرهم

ال و جسادهمأو همأنفسو احهمروأو تهمأفئد ليكون شيئا لرزقٕاّال  لم يكنهذا  نّ أب
 ةيلتفتون بثمرال و ينالّط  ٕالى يرجعونواهلل ء الآمون بيتنعّ و ينالّط  يلتفتون يبدئون من

 اهللسبحان  قل تهمأفئد ةنعم ةجسادهم علّ أ ةنعم شكر بارئهم بل يجعلونو خلقهم
لى إ  مركعأّول  منأحد  تينّ ؤن يإ  ةسمالنّ  ئبرو ةفلق الحبّ الّذي فو يذكرونعّما  تعالىو
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ة فانيّ  ةربّما تحتجب بنعم نتأفإنّك فاستبصر يوم ظهوره لكنّك و جلهاأل ةخره كّل نعمآ
   من عند اهلل المهيمن القيّوم شيءكّل و يتكّص و مافإّن هذا  ةباقيّ  ةزليّ أ ةعن نعم

  
  األّول في األّول وله أربع مراتب

  األقنى األقنى بسم اهلل
عن مليك يمتنع  نألن يقدر اء قنإ ذي  قنى فوقأاهلل قل  نىاألقنى األقٕاّال هو  ال ٕالٓهاهلل 

بأمره اء يشما  بينهما يخلقما  الو األرضفي  الو ٰمواتالسّ من أحد ال في ئه اقنإ  سلطان
ما و األرضفي  منو ٰمواتالسّ  في منله  يسجد الّذي ا سبحانقانيا قنيّ اء قنّ كان ٕانّه 

ما و األرضو ٰمواتالسّ  في منله يسبّح  يالّذ الحمد هللو ساجدونبينهما قل كّل له 
 العزّ ثّم  الملكوتو الملكله ٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهأشهد اهلل  قانتونبينهما قل كّل له 

 يميتو يحيي اسوتالنّ و لطنةالسّ  ثمّ  الياقوتو القّوة ثمّ  هوتالّال و القدرة الجبروت ثمّ و
 يحولال وسلطان  يجورال  لعدو يزولال وملك  يموتال  وأنّه هو حيّ  ويحيي يميتثّم 

 يخلقال ما بينهما و ال في األرضو ٰمواتالسّ  في ال شيءيفوت عن قبضته من ال وفرد 
 ماو األرضو ٰمواتالسّ  ملكله الّذي  تباركو قديرا شيءعلى كّل  كانبأمره ٕانّه اء يشما 

ما و ألرضاو ٰمواتالسّ  في ماله الّذي  تعالىو العزيز المحبوبٕاّال هو  ٕالٓهال  بينهما
أنتم  ٕان القٰيمة ينجيكم يوم علما فلتعلمنّ قل القيّوم  المهيمنٕاّال هو  ٕالٓهال بينهما 
 ذلكدينهم كفي  بقيواما  لو علموا علم الحّق  كّل األمم علمائهمقل  مونن تتعلّ أتحبّون 

فإذا  عندهمما  قد علموا علم الحّق  اإلنجيلفي اء كم من علم لمبتلون القٰيمة يومأنتم 



   ٢٩شماره ه مجموعه صد جلدى، بر اساس نسخ  -حضرت نقطه اولى  من آثار  -   )٢( اسماءكتاب 

٤١١  

كم من و ال ينصرون همو ارالنّ  دخلواو نفعهم علمهمما  فإذا د رسول اهللمحمّ  همتيٰ أ
ربّهم  حّجة همتيٰ آفلّما ربّهم  اهللٕاّال  حدأ عدادهمأيحصى ال  الفرقانفي  من بعداء علم

العلم هذا  ينفعهل  نّهم عالمونأحسبوا و دخلواما  الحّق  دينفي  هم بعلمهمفإذا 
 متمتعلّ  ذاإدينكم ف ةعلمكم بحجّ هذا  علم الحّق تدركونأنتم  اهللسبحان  قل عالمه
فإذا  منونؤيظهره اهلل لت من من عند اهللآيات  تسمعونما  حين القٰيمة يومأنتم  فإذا هذا

 القٰيمة يومأنتم  العلميا أولي  أن كم اهلل ربّكميٰ وّص  ماهذا  عملكمثّم  ينفعكم علمكم
 الحّق اء قد جو القٰيمة ذكر يومفي  ل اهلل من قبلنزّ ما  الفرقان في تمأتتّقون كم قر

 ةّن زلزلإ قو ربّكم اتّ  اسالنّ  يّهاأيا  قد قرءتم فيهقل  تتذّكرون الأنتم و ناتيات البيّ باآل
 هم بسكارىما و اس سكارىالنّ  ترىوها عظيم يوم تضع كّل ذا حمل حمل شيء ةاعالسّ 
سكارى أنتم و ةاعالسّ  تاكمأنا قد نفسأ فناكمقد عرّ ما  ّولأ عذاب اهلل شديد من لكنّ و

كّل  تضعنّ  دين اهلل تدخلون فكيف الفي  بها لعلّكم دينكمحّجة  لونلو تتعقّ  عند ربّكم
نقطة  ظهور من عند عند كلّ أنتم  قل اهلل موقنونبأمر أنتم  ٕان الفرقانفي  حملكم

كما  القٰيمة يومأنتم و ٕاّال  سبيل لكم الثّم  دنياكمو ماألولى تحملون مناهج دينك
 دين اهلل تتّقون كيففي ثّم  خرىة األأشالنّ  في ما يرد اهلل تتحّملونثّم  حملتم تضعون

حملكم عند ربّكم  يوم تضعونهذا و قد حملتم تحتجبونبما  يوم من يظهره اهلل أنتم
ال  نإ أنتم  كمنّ إاهلل يومئذ ف فلتتّقنّ نات البيّ  ياتل من يظهره اهلل باآلتيكم رسأيما  حين

يا  نأ كم اهلليٰ وّص ما هذا  ار تدخلون يفنيكم حملكمالنّ  فيأنتم  ذاإف وضعتم حملكم
 أنتم خلقت بهاما  ثمّ  األولىكلمة  تضعون من حملكمما أّول  قل الحمل تتّقونأولي 
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ثّم  اهللأمر  من لمح البصر تتحّملون قربأثّم  حملتم تضعونما  من لمح البصرأقرب 
لم تضعوا  نإ كبر عند اهلل ألأنتم  كمنّ إ و زواجكم حملهنّ أ بالحّق ترتفعون كيف يضعنّ 

 بعد حملهنّ  لو يضعنّ  هنّ قل ٕاّن  تتّقون القٰيمة يوم لعلّكماهلل  مكمعلّ ما  هذا حملكم
قد اء ثّم اله طول الغريسفي أنتم  فكيف هنّ أنفس ريّ غبل ن رحامهنّ أفي  ما تتمّ  ةتسع

حملتم ما  كلّ  لتضعنّ و كمأنفس على رحمنّ تضعون فلتال  حينئذأنتم و ربّكمأمر  حملتم
طرز قد اختاره اهلل ما  جوهر تضعونما  من لمح البصر تتحّملونأقرب  أنتم كمنّ إف

اهلل ٕالى  دنياكم بنسبتكمو دينكمفي  عّزكم نّ إ قل  تتعاليون القٰيمة يومٕالى أنتم و تهلحجّ 
ّن نسبكم من إ و تقطعون نأتحبّون و اهللٕالى  كمأنفس تنسبون يومئذ الأنتم  ربّكم فكيف

 تقسمونال  باسمه أنتم كمنهاأاهلل قل ٕاّن  تتفّكرونما أنتم  ما قليالأنتم  لى اهلل لوإ  قبل
ال  سملكنّكم باإلو موناألسم يتعّظ  يوم ظهور اهلل معنىثّم  تنقطعون اسم اهلل لعلّكم

ون تحكمما  ن تعرفونإ وأحد  علىأحد  يحكمال  بما تحكمون على معناهو تقسمون
يا أولي  نأ فلتتّقنّ كم أنفسفي من اهلل  ةهيبو ربّكممن اهلل  ةالحين خشيّ  في عليه لتموتنّ 

 ٰمواتالسّ  في ما عنو عنكم يّ غن اهللو بمن يظهره اهلل تعرفونأنتم  البيان من يوم
ثّم  اهلل يديّ  ن تضعن حملكم بينأب القٰيمة يوماء لكنّكم فقرو ما بينهماو األرضو

األّول  واحدآيات  تضعونأنتم  قل تتعارجونبه  ىخراأل ةمقيٰ ٕالى أنتم  ما كم اهلللنّ ليحمّ 
 ثمّ  البياننقطة في  ال تبصرون فلتنظرنّ  القٰيمةاهلل فما لكم كيف يوم بأمر  رقدّ ما و فكيف

لت من نزّ ما آيات  كمأنفسفي  ليبقينّ اء لو شتستدلّون  هره اهللظمن ي يومذلك مثل أنتم 
له  يريدما  يحكمواء يشما  األمر كلّها بيد اهلل يفعلقل  دهان يجدّ إ و هانّ يرفعاء ن يشإ و قبل
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 في ما لمن يظهره اهلل نّ إ قل  العظيم يّ العلهو و ما بينهماو األرضو ٰمواتالسّ  في ما
أنتم و لتوقنونله  در اهللقد قّ بما أنتم  اءسو ر اهلل لهقد قدّ ما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ 

 القيّوم المهيمنٕاّال هو  ٕالٓهال  من قبل ومن بعدسبحان اهلل  ونتوقنال  بعد علمكم
  العزيز المحبوبٕاّال هو  ٕالٓهال ما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ  ملكوت فيالحمد هلل و
  

  الثّاني في الثّاني
  األقنى األقنى بسم اهلل
وحدك  نتأ ّال إ ٕالٓه  ال اهللأنت على أنّك وكّل شيء  ألشهدنّك ٕالٓهييا  اللّهمّ  سبحانك

 لكو الّالهوتو القدرةلك و الجبروتو العزّ ولك  الملكوتو الملك لكشريك لك  ال
 لكو الجمالو لعةالّط  لكو الجاللو العّزة لكو اسوتالنّ و لطنةالسّ  لكو الياقوتو القّوة

 لكو الفعالو القّوة لكو اإلجاللو المواقعلك و األمثالو المثللك و الكمالو الوجهة
اء الكبريلك و اإلستقاللو العظمةلك و العدالوطوة السّ  لكو لالفضاو حمةالرّ 
لك و اإلقتدارو لطنةالسّ  لكو اإلبتهاجو البهجةلك و اإلرتفاعو القّوة لكو اإلستجاللو
صمدا فردا أحدا  واحدا ٕالٓها لم تزل كنت خلقكو أمرك من ملكوتتحبّنّه  أوأحببته  ما

 ولداال و اتّخذت لنفسك صاحبةما معتمدا  بداقّدوسا دائما أ مهيمنا سلطانا قيّوماحيّا 
 شيء كلّ  صنعت قد خلقت بقدرتكفيما ولّي  الو خلقتفيما  شريكلك  لم يكنو
 في يسجدلك منالّذي  نتأ رته تصويراصوّ و شيءرادتك كّل إصّورت بو قديرات قدرتهو

ما لم دونهما و الخلقو في ملكوت األمر ما ح لكيسبّ و ما بينهماو األرضو ٰمواتالسّ 
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فوق كّل ممتنعا و مظتهرا فوق كّل الموجوداتو الممكنات تزل كنت مقتهرا فوق كلّ 
 ٰمواتالسّ و األرضملكوت في  مقتدرا فوق كّل منو الّذّرات فوق كلّ  مرتفعاو الكائنات

 بداعتذرء باإلو ذرئت ما فوق كلّ ا متعاليواء نشتخلق باإلو خلقتما  مستلطا فوق كلّ و
 الجاللو بالعّزة شيءالكيان بعد كّل أنت و تزالال و لم تزل شيء الكائن قبل كلّ أنت 

 بالكبرياء شيءن بعد كّل المكوّ أنت و اإلستقاللو بالعظمة شيء كلّ  الكينون معأنت و
يوم في  رضائك من فيه عن دون ليوقينّ و خلق البيان اللّهمّ  فلتمسكنّ  اإلستجاللو
بفضلك في البيان  منأمر  يصلح هّن يومئذ بقولك بلى من عند من تظهرنّ إك فئاقل

يفنى من قد حكمت تظهرنّه  من عند منال  ن تقولنّ إ و لطفكو كمنّ و كرمكو وجودك
 عدل ٕالٓهييا  ميل فيه قضائكال  نصافكإ و حيف فيهال  هذا عدلك عليهم بال

 زلأفي  األبهى موّ السّ و يزالال و حّق فلك العلّو األعلى لم يزل ٕالٓهييا  مضائكإ و
 تكوحدانيّ آية  فيه يوم تظهرنّ ٕالى  البيان في كّل رحمتك على من اللّهمّ  فلتنزلنّ اآلزال 

 حكمنّ تلفإذا  تككبريائيّ  ةطلعو تكوجه ربانيّ و سلطان فردانيّتكو تكمليك صمدانيّ و
  بحانالسّ  الواحدٕاّال هو  ٕالٓهال  اهللأنت  نّكإ اء كيف تش

  
  الثّالث في الثّالث 

  األقنى األقنى بسم اهلل
 فوق كلّ  استرفع بارتفاعهو فوق كّل الممكناتبعلّوه  قد استعلىالّذي  مد هللالح

في  باظتهاره فوق كّل من استظهرو امتناعه فوق كّل الكائناتباستمنع و الّذّرات
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اء الواحد القنّ ٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهأخلقه على  كلّ و فأستشهده ٰمواتالسّ و األرضملكوت 
 على ملكوت ةت شهادة مثبتالالسة عن كّل الدّ مقدّ و تشارااإل ة عنه كلّ رمطهّ  شهادة
 ةمتعّزز ةسمتقدّ  مرتفعة ةالجمال شهادة ممتنعو على سلطان العزّ  ةمدلّ و الجاللو القدس

 ةممتعلّ  ةمتعّزز ةرمتكبّ  ةممتتمّ  ةممتكلّ ة رمتنوّ  ةممتعّظمة مترحّ  ةلمتجمّ  ةلمتجلّ  ةيهّ تبم
ة بمتوهّ  ةدمتجوّ  ةعمتمنّ  ةمعّ متن ةممتقدّ  ةكمتملّ  ةطمتسلّ  ةفمتشرّ ة بمتحبّ  ةرمتقدّ  ةيمترّض 
 الجاللو من نور العزّ  ٰمواتالسّ  ركانأء شهادة يمال ةمتعالي ةنمتبّط  ةرمتظهّ  ةفمتلّط 

شهادة  اإلجاللو بينهما بطرائز المجدما و الجمالو نوار القدسأب األرضات كينونيّ و
كلمته قد و بع عبدهالسّ  ذات حروفاّن وٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهأعلى  يستنطق المستنطقات

لمقام  ه اهلل من علّو الموجوداتارتضاو الممكنات لمقام تعريفه ةمن ذرواهلل  اصطفاه
 الّذّرات انتجبه اهلل من امتناعو يهالكائنات لمقام تجلّ  انتخبه اهلل من سموّ و تظهيره

 لمقام تسليطه ٰمواتالسّ و األرضملكوت في  من ه اهلل من ارتفاعاختّص و لمقام تعظيمه
يبدع من تجلّيات و بدعما  كلّ به  قنىو من ظهورات مجده يخلقو خلقما به  فيقد كو

 نواراأو متناهيات اسرارأو رقوما مسطراتو حروف عالياتله  اصطفى قدو يهتجلّ 
 نّهأعلى  ٰمواتالسّ و األرضملكوت في اء شما  ظهر بهاأو شئونا متشعشاتو متلجلجات

  لطانالسّ  المقتدر المتعّززو بحانالسّ  حدالوإاّال هو  ٕالٓهال 
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  الّرابع في الّرابع
  قنىقنى األاأل بسم اهلل

من و األّول على الواحدمن اهلل اء البهٕانّما و قنىقنى األاألٕاّال هو  ٕالٓهالحمد هلل الّذي ال 
 سبحانك ّن قولكأ فأشهدوبعد  الواحد األّولٕاّال  يرى فيهال  الواحد حيثذلك يشابه 

يستجيبّن اهلل و اهللٕالى  يوصلذلك  يدنياو يدين في ينفسبه  يحزنعّما  ينقو همّ اللّ 
 بواب هدايته فانظر كّل األمم بينهمأمن به  هتتوجّ و من باب دعوته تدعوهٕاذا  دعائك

ينجوا من ال واهلل  دنياهم فكيف لم يجيبهمو لمشارب دينهمربّهم  بين اهلل يدعون اهللو
يوم من فإذا  رها اهللمناهج قد قدّ و اهللاء م يكن من سبيل رضدعوتهم ل نّ  ألنار اهلل

تدعوه بمن  نإٔاّال و ينفعكال و كيجيبنّ ال اء ربّك بكّل دع يظهره اهلل لو تدعون اهلل
 من عند اهلل الواحد هانّ أتوقن نفسك ببآيات  ك اهللتدعوه ليجيبنّ ما  ذا حينإفاهلل  يظهره

 خاطبما  البياننقطة  ظهورٕالى  لهأّول  ال الّذيّول أ سبحانه منّن اهلل أ لوو لطانالسّ 
هور قد الّظ  ذلكفي  اهلل لكنّ و بطونه يّ كرسو ظهوره عرشهو الّذي  رسولهٕاّال أحد 
سعة من  دنىاأل ةرالذّ ٕالى  من فوق العلىاء نزلها على كّل من شأواآليات  قناع رفعت
 هذا لكنّ و هسويٰ أراد  ماو لبيانا ةنقط ّال إ قصد ما  ذلككّل في و ةتعنايو هتموهبو رحمته

الّذين حين قون قّ دالمٕاّال  علمهبيحيط يقدر أن  الو دونحّ الموٕاّال  يشهد عليهال مّما 
   يسجدونو يات اهلل يخضعونآ يسمعون
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  األّول في األّول وله أربع مراتب
  األنجى األنجى بسم اهلل

 لن يقدر أن يمتنع نجاءإ ذي  لّ نجى فوق كأاهلل قل  األنجى األنجىٕاّال هو  ال ٕالٓهاهلل 
 يخلقال ما بينهما و ال في األرضو ٰمواتالسّ من أحد ال في ئه انجإ  عن مليك سلطان

 منو ٰمواتالسّ  في منله  يسجدالّذي  سبحان انجيّ  ناجيا اءنجّ كان بأمره ٕانّه اء يشما 
 ٰمواتالسّ  في منله يسبّح  الّذي الحمد هللو ساجدونقل كّل له  بينهما ماو األرضفي 
هو له الملك  ّال إ  ٕالٓهال  نّهأقانتون شهد اهلل ما بينهما قل كّل له و األرضفي  منو
 لطنةالسّ  ثمّ  الياقوتو القّوة ثمّ  لّالهوتاوالقدرة ثّم  الجبروتو العزّ ثّم  الملكوتو
 عدلو يزولال وملك  يموتال  وأنّه هو حيّ  ويحيي يميتثّم  يميتو يحيي اسوتالنّ و

ال في و ٰمواتالسّ  في ال شيءيفوت عن قبضته من ال وفرد  يحولال سلطان و يجورال 
له الّذي  تباركو قديرا شيءكّل  علىكان بأمره ٕانّه اء يشما  يخلقال ما بينهما و األرض

الّذي  تعالىو العزيز المحبوبٕاّال هو  ال ٕالٓه بينهماما و األرضفي  ماو ٰمواتالسّ  في ما
نجى أقد اهلل قل ٕاّن  القيّوم المهيمنٕاّال هو  ٕالٓهال  بينهماما و األرضو ٰمواتالسّ  ملكله 

سلطانا  يجعلهو كّل من يدعوه لينجينّ اهلل قل ٕاّن  جعله ملكا كريماو من قبل يوسف
 اعا قريباسرّ كان بأمره ٕانّه رقى غال لينجينّ اهلل قل ٕاّن  على كّل شيء قديرا كان نّهإ عظيما 
ن إ أنتم  كمنّ إ قل  مقيتا شيءعلى كّل اهلل  كانو حزنكمكم من كّل لينجينّ اهلل قل ٕاّن 
تستدلّون اإلسم  ذلكفي  على اهلل ربّكمأنتم  ذاإف سبيل من يظهره اهللفي أحد  تنجون
 حداأ فال تقتلنّ ذلك فوق و كيفوأحد  من يحزننّ ال  نأالبيان  في كمنهيٰ أقد اهلل قل ٕاّن 
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ن تتجاوزون إ  ينكم عن دينكم خارجوندفي  قد نزلبما  تكمحيوٰ في أنتم  كمنّ إبدا فأ
 من بعد موتكم قنّ فلتتّ ال تتّقون  عن هذاأنتم ففي البيان  يحجدون كّل منو حدود اهلل

ال  يبالفان يعّز الباقثّم  كمأنفس على النّار فلترحمنّ  كمليدخلنّ و عنكم لينتقمنّ فإّن اهلل 
من قبلكم  وتو الكتابأينهم ٕاّن الّذ قل لونتتبدّ ال  خرى باألولىاأل ةحيوٰ  تبيعون ثمّ 
ال  نّ أالبيان يا أولي  نأاهلل  فلتتّقنّ بعون يتّ ال  هم غير اهللو نّهم يعبدون اهللأيحسبون 
غير اهلل عابدون أنتم  كمنّ إفباهلل  غير من يظهر بعتماتّ  نإ أنتم  كمنّ إاهلل فٕاّال  تعبدون
شيئا  تشركوا بهال  نأكم اهلل ربّكم نهيٰ أقد و خلق مثلكمهو  من تعبدونأنتم  فكيف

 يومو تدعون كمأنفسٕالى  كّل واحدأنتم  كمنّ إففي البيان  ليلاألاللّيل  في اهلل قنّ فلتتّ 
عّمن أنتم و عندكمبما  وننّ ئبما تطم نّكم غير اهلل تعبدونأ ببربّكم من يظهره اهلل القٰيمة

حكمنا و يوم ظهورنافي  بعونناتتّ ال الّذين  افتنّ أقد  دينكم تحتجبون بمثل ماو قد خلقكم
يا  نأاهلل  قنّ فالتتّ يرجعون ٕالينا ربّهم  نّهم لو عبدوا اهللإٔاذ  عابدوناهلل  هم غيرنّ أعليهم ب

 تحتجبنّ ال  يظهره اهلل لتنجون اعكم منبتباو نّكم بهذا تفتنونإفهذا  البيان من يولأ
ه لمن كلّ اء الغنٕانّما و نتعلموأنتم  ٕان لمن يظهره اهللو هلل هاكلّ العّزة  نّ إعندكم فما  نوبشؤ

عندكم خلق ما و أنتم كمنّ إعندكم ف شئونكم كمنّ تستغنيون فال تغرّ به أنتم  نإ اهلل  يظهره
أنتم و تصبرونال  على قدر نفسأنتم و الحّق ظهورهتتّبعون  بما اهلل نوعند اهلل فلتعبد

ٕاذا  كمعمالأو كمأنفس يّن حين صبركم يفنإال تصبرون ف يخطر بقلوبكمما  على قدر
أنتم  سواءما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ  في ظهورها قد كملت على من حين ةالحجّ 
مهيمنا  جعلهوأمره  ظهر اهللأ كيف قدمحّمد  قد سمعتم يومما  تصبرون بمثلأو  تؤمنون
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 قونيتّ الّذين  اهلل معو اهلل محتجبون بما يستحي حين ظهورهأنتم  بعد ما على كّل شيء
تعّززون و طول ليلكم تعمرون مقاعدكمفي  بكم ينّ أذينهم محسنون كوالّ  سبيل اهللفي 

من أنتم  نّكمإعشر من جمل فة حجراتكم كحمل تسعفي  تجمعون الكتبو بدينكم
تيكم من أيٕاذا  لكنّكمو دين الحّق تحكمون في نتمأو البياننقطة  من عنداء شهد

 ترجعونبما  يحييكمو ميتكميو رزقكمو قد خلقكم الّذياهلل  لىإ ترجعون ال  يظهره اهلل
من ال  قول نّ إلتبكون فأنتم  تفرحون بلال  عندكم تفرحونبما أنتم و يظهره اهلل منٕالى 

ٕالينا  أنتم كمنّ إفهذا  من اهلل فلتتّقنّ عندكم ما و كتبكموكلّكم  ىعند من يظهره اهلل يفن
 مأنت وم ظهورنايٕالى  ةديعو البيان عندكم جعلنا دينو دينكمو ا قد بدئناكمنّ إ ترجعون 

عليكم وٕانّا  لتنتقمن عنكم من بعد موتكمو عليكم منّ ا لنحرّ نّ إ و ونلتردّ ٕالينا  هورالّظ  حين
كّل الّدين  قد نزل شيءاهلل خالق كّل قل  تعلمونأنتم  ٕان دينكمو رون من خلقكممقتد
 الودايع يلوأيا  نأ فلتستحيينّ القيّوم  المهيمنٕاّال هو  ٕالٓهال  األمرو الخلقله  أال بأمره
 في قرب من لمح البصرأو من لمح البصر تفتنونأقرب  أنتم كمنّ إظهور باب اهلل ففي 

أّول  تسجدون منما  بمثل من يظهره يديّ  ن تسجدون بينإ ون علّو العّز تستقرّ أعلى 
 خركمآو لكموّ أو باطنكمو ظاهركمو تكمنيّ وعال كمتقبلون اهلل بسرّ و هخرإٓالى  عمركم
أنتم  اهللٕاّال  فيها يرىال  ات نفسهءيجعلكم اهلل مر تدخلوناء األسم بحرفي أنتم  فإذا

ال  نإ و دنى من كّل األمم بقولهأكم احتجبتم ليجعلنّ  نإ و تملكون العّز األبهىذلك 
تحسبون أتتّقون  لعلّكمفي البيان  اهللأمر  هذا يوقنونبه  لعلما أوتواالّذين  نّ إبه ف توقننّ 

لنا أنتم  تذكرونعّما  اهللسبحان  قلشأن  في عن قبضتنا ونن تفرّ أكم تستطيعون نّ أ
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بالحّق على اهلل ربّكم أنتم و ٕاّال  ناأنفسٕالى  كمننسبنّ ال  الكنّ و عملونتهار لالنّ و يللّ بال
أنتم  قونهم متّ نّ أيحسبون الّذين  ال قين منكمالمتّ حّجة  ّن من يظهره اهللإ قل  ونتستدلّ 
لمين العاقل  على العالمينحّجة  جعلهوحّجته  رلكن اهلل قد ارفع ذكو هذا تحبّون

دونهم ما و يوقنون اهلل من عندهبآيات  الّذينهمو يوم ظهورهبه في  الّذينهم يعرفون اهلل
 صدافها يمسكها على شجراتهاأ في من يخلق اللؤلؤقل  تعلمون مأنت نإ كحجر ثابت 

 ريصوّ الّذي قل ٕاّن  يفاادا لطجوّ كان  نّهإ من عنده  من عنده لمن يشاءاء يجعلها عطو
األمر و الخلقله  هاتكم ذلكم اهلل ربّكممّ أرحام أفي  كمليصورنّ  فهنّ أصدافي  اللؤالى

  وارالّص  الواحدٕاّال هو  هلٓ إ  ال
  

  الثّاني في الثّاني
  نجىنجى األاأل بسم اهلل
دك وح نتأ ّال إ ٕالٓه  ال اهللأنت على أنّك وكّل شيء  ألشهدنّك ٕالٓهييا  اللّهمّ  سبحانك

 لكو الالهوتو القدرةلك و الجبروتو العزّ ولك  الملكوتو الملك لكشريك لك  ال
 لكو الجمالو لعةالّط  لكو الجاللو العّزة لكو اسوتالنّ و لطنةالسّ  لكو الياقوتو القّوة

لك و العدالو طوةالسّ  لكو الفضالو حمةالرّ  لكو الفعالو القّوة لكو الكمالو الوجهة
 اإلمتناعو العّزة لكو اإلستجاللو العظمةلك و الجاللو مواقعاللك و األمثالو المثل

 أوأحببته  مالك و اإلقتدارولطنة السّ  لكو اإلبتهاجو البهجةلك و اإلرتفاعو القّوة لكو
من في البيان  كّل من ينّ ن تنجّ أتك ك بنجائيّ سئلنّ أل خلقكو أمرك من ملكوتتحبّنّه 
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ما  ينّ إحيث شئت فو شئت ينّ إ و شئت بالبرهان كيفة يوم القيامتظهرنّه  عند من
بل كّل في البيان  كّل من ين تنجأحببت أوأحد  يوم ظهورك مني تنجال  نأحببت أ

وٕانّه هو  من شيء ٕاّال تظهرنّه  علم منفي  بحيث لم يكن شيءبل كّل  األرضمن على 
 سلطانا قيّوماواحدا صمدا فردا حيّا  ٕالٓها تعاليت لم تزل كنتو فسبحانك رضاهفي 

 الو الملكفي  شريكلك  يكن لمو ولدا الو اتّخذت لنفسك صاحبةما مهيمنا قّدوسا 
يت يوسف من نجّ الّذي  بإسمك كسئلنّ أل تعاليتو سبحانك ذنكإبٕاّال  األمرفي ولّي 
 عن كّل حزنفي البيان  كّل من ينّ ن تنجّ أذنك إب ةبوبيّ الرّ  مليك عزّ  جعلتهو العبوديّة رق

 لطفكو فضلكو عالكو غناك وجودكو منيع عّزكٕالى  همصلنّ لتوو تخلقأو  قد خلقته
لم تزل كنت كائنا قبل أنت  كنّ إ  ذإ بهاك و قدسكو امتنانكو كرمكو موهبتكو كمنّ و

ثّم  تميتوتحيي  شيءكينونا مع كّل و شيءنا لكّل مكوّ و شيءكيانا بعد كّل و شيءكّل 
 تحولال وسلطان  تجور الوعدل  تزولال وملك  تموتال حّي  أنتنّك أو يتحيو تميت
ال ما بينهما و ال في األرضو ٰمواتالسّ  في المن شيء  يفوت عن قبضتكال وفرد 
   قديرا شيءكّل  علىٕانّك كنت بأمرك  اءتشما  تخلق

  
  الثّالث في الثّالث

   األنجى األنجى بسم اهلل
ّل فوق ك استرفع بارتفاعهو فوق كّل الممكناتبعلّوه  قد استعلىالّذي  الحمد هلل

 الّذّرات باستشراقه فوق كلّ  استشرقو استمنع بامتناعه فوق كّل الكائناتو الموجودات
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كّل و فأستشهده ٰمواتالسّ و األرضملكوت  فياستجلج باستجالجه فوق كّل من و
 يزال قد عرفت نفسه بخلقهال و لم يزلبما اآلزال  زلأ في هوٕاّال  ٕالٓهال  نّهأخلقه على 

ٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهأ علىوأرضه  ئهاملكوت سمبه  مألأو ن من عندهالبيانقطة  ظهرأ قدبما 
 يمغنوآياته يؤمن بال  كّل من مذلّ و ائهحبّ أمعّز كّل و ئهاوليأمرفع كّل و كّل عباده منجي

 كّل من استجلل بجالله مجللّ و من استعلم بعلمه كلّ  ممعلّ و ئهاكّل من استغنى بغن
 م كّل من استعظممعّظ و كّل من استجمل بجماله لجمّ مو ئهااستبهى ببه كّل من يمبهو

م كّل من متمّ و حم كّل من استرحم برحمتهمرّ و ر كّل من استنور بنورهمنوّ و بعظمته
ر مقدّ و من استعلم بعلمه كلّ  رمكبّ و ل كّل من استكمل بكمالهمكمّ و استتمم بكلماته
استحبب  محبب كّل منو ئهامن استرضى برض كلّ  يمرضو بقدرته كّل من استقدر

من  كلّ  مملكو مسلط كّل من استسلط بسلطانهو من استشرق بشرقه مشرق كلّ و هبحبّ 
موهب و استجود بجوده د كّل منمجوّ وبعلّوه  كّل من استعلى يمعلو استملك بملكه

ف كّل من استلطف ملّط و من استفضل بفضله كلّ  مفضلو تهبكّل من استوهب بموه
 ب كّل منمعجّ و مبطن كّل من استبطن ببوطنهو مظهر كّل من استظهر بظهورهو بلطفه

 مرهأب ىي كّل من استنجمنجّ و ص كّل من استخلص بذكرهمخلّ وآياته استعجب ب
مرئف كّل من استرئف و ف كّل من استعطف بعطفهمعّط و مهلك كّل من استهلك بعدلهو
ستقهر مقهر كّل من او ئهامن استعطى بعط كلّ ي معطو مرزق كّل من استرزق برزقهو فتهأبر

على كّل صفاته بسلطان و ئه بمليك اقتدارهاسمأعلى كّل  مهيمناكان  بقهره لم يزل
  جاءالنّ  الواحدٕاّال هو  ٕالٓهال  من قبل ومن بعدول الّط و الحولله  امتنانه
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  الّرابع في الّرابع
  األنجى األنجى بسم اهلل

 األّول على الواحداهلل  مناء البهٕانّما و األنجى األنجىٕاّال هو  ٕالٓهالحمد هلل الّذي ال 
ٕاّال  يمنجال  نّ أ فأشهد بعدو األّول الواحدٕاّال  يرى فيهال  الواحد حيثذلك من يشابه و

 حدأ يمن ينج خلقه فكلّ و مرهأ كّل عباده بمظاهر سبحانه ينجيٕاّن اهلل و اهلل وحده
يعّز كّل من ذلك كو يوم من يظهره اهللٕالى  سماإل من شؤن ذلكذلك ففي البيان  حداأ
 سماإلذلك من شؤن ذلك يوم من يظهره اهلل فٕالى  نقطه البيان ّولأحدا من أ حدأ
 ن ينجى يومإ و كّل األمثالفي  استنزل األمرواء األسم كلّ في  ستشهدأفهذا  مثلأنت و

أّول  قد عملت منما  عن كلّ  لك سبيل من يظهره اهلل عن حزنه خيرفي أحد  القٰيمة
 نفسه فعلكٕالى  ينسبو هيظهره اهلل يسرّ  منٕالى  بلغلو يهذا ٕاذ  خرهإٓالى  عمرك

في البيان  عملت مثلك كّل منما  كلّ  لكنّ واء شٕاذا  منجيه بفضله يجعلك مظهر اسمو
 في كامتناعا لظهور محبوبو موالك ةكون ارتفاعا لكلمعمال ي القٰيمة يوم فاستدرك

ب قرّ التّ  يومئذ هور بمثلكالّظ آخر  في كلّ في البيان  بما بقرّ التّ  ٕاّال و خريكآو ليكوّ أ
ما  فاعملٕاّال و من الفائزين تكوننّ  نأأردت  أنت نإ ظهور بدعه في  اهللبأمر  بقرّ بالتّ 

 يومأبدا  لن تظفر بعلمكأنت فإنّك لك  من قبل ولو الكتابأيعمل ما  شئت بمثل
   ال لطيفنّه فعّ إ مرك أيواء ظهور بدعه كيف يشفي  هلل تعملن نإٔاّال و القٰيمة
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  األّول في األّول وله أربع مراتب
  األسبب األسبب بسم اهلل

 لن يقدر أن يمتنع سبابإ ذي  سبب فوق كلّ أاهلل قل  األسبب األسببٕاّال هو  ال ٕالٓهاهلل 
كان  نّهإ ال ما بينهما و ال في األرضو ٰمواتالسّ من أحد ال في سبابه إ  عن مليك سلطان

ما بينهما و األرضفي  منو ٰمواتالسّ  في منله  يسجد الّذي ابا ساببا سبيبا سبحانسبّ 
ما و األرض في منو ٰمواتالسّ  في منله يسبّح  الّذي الحمد هللو له ساجدون كلّ قل 

 العزّ ثّم  الملكوتو الملك له هو ّال إ ٕالٓه  ال نّهأقانتون شهد اهلل بينهما قل كّل له 
يميت ويحيي  اسوتالنّ و لطنةالسّ  ثمّ  الياقوتو القّوة ثمّ  الّالهوتو القدرةثّم  الجبروتو

 يحولال وسلطان  يجور الوعدل  يزولال وملك  يموتال  وأنّه هو حيّ  ويحيي يميت ثمّ 
 يخلقال ما بينهما و ال في األرضو ٰمواتالسّ  في المن شيء  يفوت عن قبضتهال وفرد 

في  امو ٰمواتالسّ  في ماله الّذي  تباركو قديرا شيءعلى كّل  كانبأمره ٕانّه اء يشما 
 ٰمواتالسّ  في ماله الّذي تعالٰى و العزيز المحبوبٕاّال هو  ٕالٓهال  بينهماما و األرض

في  هليجعلنّ و ببالسّ  ليخلقنّ اهلل قل ٕاّن  القيّوم المهيمنٕاّال هو  ٕالٓهال ما بينهما و األرضو
 مراألو الخلقله  أال بأمرهكّل  ليسببنّ اهلل قل ٕاّن  تبصرونأفال  من عبادهاء من يش ةقبض
 ٰمواتالسّ أسباب  لكم األسبابّن ليجرياهلل قل ٕاّن  المتكبّر المتعالٕاّال هو  ٕالٓهال 
 تعالىو اهللسبحان  قلمن شيء  يخلقيقدر أن  غير اهللٕالٓه  منهل ما بينهما و األرضو

 مقتدر سلطان يّ لقوبأمره ٕانّه اء يشما  سبب يبدعي ب كّل ذمسبّ اهلل قل ٕاّن  يذكرونعّما 
 ةقد خلقها مرّ ما  بمثل ةخيرأ ةيبدعها مرّ و األسباب من غير سبب ليجرينّ  اهللقل ٕاّن 
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 ٰمواتالسّ  سبب خلقحّده  في شيءكّل قل ٕاّن  عابدونله  قانتون كلّ له  كلّ  ولىأ
 ئه لم يكنابه الّذيمداد  تبصرون لو لم يكوننّ ال أنتم  لكنّكمو ما بينهماو األرضو

بهذا مقادير أنتم و تكسبونما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ  في رقدّ ما أنتم  كيفشيء 
 على األرضعلى ما  كلّ  يجعلنّ  نأ نّ ليحبّ اهلل قل ٕاّن  لتحفظون القٰيمة يومٕالى  دينكم

بمن  القٰيمة يوم لعلّكم الواحد يطلعونأفق  فيو مطلع الواحد يعرجونفي  واحد كلّ أمر 
بينهما كمثله ما  الو األرضفي  الو تٰمواالسّ  ال في يوقنون لم ير مثلهو يؤمنون يظهره اهلل

كمثله ال ما بينهما و ال في األرضو ٰمواتالسّ  في ال نّه لعزيز محبوب لم ير شبههإ و شيء
 العزّ اهلل ذي سبحان والملكوت و الملك ذي اهللسبحان  قل ومنّه لمهيمن قيّ إ و شيء

 الجمالو لعةالّط  اهلل ذيسبحان و الّالهوتو القدرةي ذاهلل سبحان و الجبروتو
 ذي اهللسبحان و الفعالو القّوة اهلل ذيسبحان و الكمالو الوجهةذي  اهللسبحان و

 األمثالو المثلذي اهلل  سبحانو العدالو طوةالسّ  اهلل ذيسبحان و الفضالو حمةالرّ 
اهلل سبحان و اإلستقاللو العظمةاهلل ذي سبحان و اإلجاللو المواقعاهلل ذي سبحان و

 القّوةي ذاهلل سبحان و اإلمتناعو العّزة اهلل ذيسبحان و جاللاإلستو الكبرياءذي 
سبحان و قتدارلإلاو لطنةالسّ  ذي سبحانو اإلبتهاجو البهجةاهلل ذي سبحان و اإلرتفاعو

 الكيّامالغضافر اهلل ذي سبحان و العظاماألمثال  اهلل ذيسبحان و الجسامالء آلا اهلل ذي
اهلل ذي سبحان و المواقع الكرامي ذاهلل ن سبحاو المطالع الحشاماهلل ذي سبحان و

 هو مالمثل العّال اهلل ذي سبحان و المغارب الفخامذي اهلل  سبحانو المشارق القدام
ٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهإ و يميتو يحيي الكبير المتعالٕاّال هو  ٕالٓهال  بأمره شيءخلق كّل الّذي 
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قل  الواحد الجمالٕاّال هو  ٕالٓهال  بينهماما و األرضو ٰمواتالسّ  في ماله  الواحد الجالل
ة المشيّ في أنتم  اهلل خالق كّل سبب من غير سببقل  تعلمونأنتم  نإ  من خلق البيان
ة بمشيّ  شيءكّل  لقخفي أنتم  بسبب شيءكّل  ليخلقنّ اهلل قل ٕاّن  األولى تنظرون

 اهللقل  حبوبالعزيز الم هوٕاّال  ٕالٓهال  األمرو الخلقله  تنظرون ذلكم اهلل ربّكم ىولاأل
 هو قلالقيّوم  المهيمنهو و فوق خلقه القاهرهو  قل كّل يرجعونوٕاّن ٕاليه  يميتويحيي 

سبيل في  صواتكم ترفعونأمثل الغضنفر أنتم  قلالقيّوم  المهيمن هوو اهر فوق عبادهالّظ 
قل قد  مثال الجبال تستقيمونأنتم و بحجتهثّم  يظهره اهلل على من لم يؤمن بربّكم من
 سبيل من يظهره اهلل في ترعبون األرضعلى ما  كلّ  لعلّكم كم اهلل مثل الغضنفرخلق
يخطر ما  لم يعدلاء هنالك كّل الكبري ن يقبض تسجدونأقريب  ةهنالك مثل نملأنتم و

هنالك كّل العظمة قل  استغفارا عظيماذلك عن اهلل  لنستغفرنوٕانّا  ةعلى جناح البعوض
 استغفاراذلك اهلل عن  لنستغفرنّ وٕانّا  ةخطر البعوضفيما خطر من  يخطرما  لم يعدل
ذلك مثل اهلل  لمن يظهرهأنتم  لتقومونذلك من يظهره اهلل مثل  يّ بين يدثّم  عظيما

ذلك ذو الفرافر المسرعون كو المرهوبون ذو الغضافر لكنّكم لغيركم لتكوننّ و تسجدون
 يلحجراتهم باللّ في  الّذينهم سونمثل المقدّ ال في البيان  من ينّ يربّ  نأاهلل  نّ ليحبّ 

ذكركم صادقين كيف و بكائكمفي ٕان كنتم أنتم  كمنّ إ قل  يذكرونثّم  هار ليبكونالنّ و
في  حينئذٕالى أنتم واء اله ةوقد قضى سن لتبكونله أنتم  ماو اهلل مذكوركمأظهر  قد

ثّم  اهلل قنّ تّ تو دين اهلل بالحّق تدخلونفي ثّم  اهلل فلتتّقنّ ذون متلذّ  عندكمبما  حجراتكم
أنتم  ماو اهلل رزقكمو تعملونأنتم  ماو اهلل خلقكمو دق تدخلوندين اهلل بالّص في 
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كّل يصفون عّما  اهللسبحان  قل بالحّق  شيءيملك من يقدر أن  غير اهللهل  تملكون
له  أال كّل يقلبونوٕاّن ٕاليه  يميتويحيي  الّذي هو ذاكرونوكّل له  ملك من يظهره اهلل

  الغضنفر المرهوبٕاّال هو  ٕالٓهال ما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ  في علىالمثل األ
  

  الثّاني في الثّاني
  األسبب األسبب بسم اهلل
 وحدك نتإٔاّال  ٕالٓهال  اهللأنت على أنّك وكّل شيء  ألشهدنّك ٕالٓهييا  اللّهمّ  سبحانك

 لكو هوتالّال و القدرةلك و الجبروتو العزّ ولك  الملكوتو الملك لكشريك لك  ال
لك و الجمالو لعةالّط  لكو الجاللو العّزة لكو اسوتالنّ و لطنةالسّ  لكو الياقوتو القّوة

 لكو اإلجاللو المواقعلك و األمثالو المثللك  الفعالو القّوة لكو الكمالو الوجهة
 اإلمتناعو العّزة لكو اإلستجاللو المهابةلك و العدالو طوةالسّ  لكو الفضالو حمةالرّ 
 أمرك من ملكوت هتحبّنّ أو أحببته  مالك و اإلقتدارو لطنةالسّ  لكو اإلرتفاعوة القوّ  لكو
سلطانا مهيمنا قّدوسا دائما  قيّوما احيّ  فرداصمدا أحدا  واحدا ٕالٓها خلقك لم تزل كنتو

 شريك فيمالك  لم يكنو ولدا الو ما اتحذت لنفسك صاحبة معتمدا متعاليا ممتنعا أبدا
رت صوّ و قديرات قدرتهو شيءنعت قد خلقت بقدرتك كّل صفيما  يّ ول الو خلقت

رت مقادير قدّ و سبابهاأرته تصويرا لم تزل قد خلقت األسباب بصوّ و شيءتك كّل بمشيّ 
من ال  سبب كّل سببأنت على أنّك  شيءكّل و ألشهدنّكعليها و فيهابما  شيءكّل 
هذا و مشرق رّ السّ  ذاه مظهر نفسكفي  كّل ظهورفي  ذإ  من قدرال  ر كّل قدرمقدّ و سبب
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 األمثاللك و من قبل ومن بعدالحسنى اء األسملك  تعاليتو فسبحانك كر مشرقالذّ 
 شيءكّل  كلّ أسباب  اللّهمّ  فلتنظرنّ ما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ  ملكوتفي  العليا
ارتفاع و تكلوهيّ أقدس  سلطانو تكيخلق بمليك عّز ربوبيّ أو  خلقهبما تظهرنّه  لمن

 تكو ربوبيّ عليه من سمّ أنت و تكاجتالل جالليّ و اقتدار اظتهار فردانيّتكوزليّتك أامتناع 
فما  ةيّ بال حدّ  ةر كّل شيئيّ مصوّ و تهبال شيئيّ  شيءخالق كّل أنت فإنّك  تكوميّ علّو قيّ و

بال عمد  الّسٰموات قد خلقت ةصنع الملكوتيّ في  فكلطأ ماو يّةبوبالرّ  اعجبك من صنع
زل كنت قاهرا فوق كّل تبقدرتك لم  كيف شئت شيءلقت كّل خو مدجاء على وجه م
مرتفعا فوق كّل و مقتدرا فوق كّل الكائناتو الموجودات ظاهرا فوق كلّ و الممكنات
 ملكوتفي  من فوقا متعاليو ٰمواتالسّ و األرضملكوت في  فوق منممتنعا و الّذّرات
كبرك أالعاليات فما  بالحروف برئتو ذرئتما  مستلطا فوق كلّ و الّصفاتواء األسم
سببا من لنا  بالجمال سبّ و لعةالّط  ذايا  بدعا فكلطأ ماو الجاللو ذالعّزةيا  صنعا

 ٰمواتالسّ  في ما تعلمأنت فإنّك من مخازن فضلك  لنا قدرا رقدّ و مكامن غيبك
 دونهماما و الخلقو ملكوت األمرفي  تستظل بقدرتك على منو ما بينهماو األرضو

شيء  ايا بعد كلّ كيّ و شيء كلّ  كنت كائنا قبلنّك أو يتحيو تميتثّم  تميتوتحيي 
لم تزل  شيءمستكونا على كينونيّة كّل و شيءنا لكّل مكوّ وشيء  كينونا فوق كلّ و

حّي  أنتنّك أو يتحيو تميتثّم  تميتو ال يحصى تحيي فواضلكو يفنىال  عجائبك
 عن قبضتك يفوتال د وفر تحولال وسلطان  تجورال وعدل  تزولال  ملكو تموتال 



   ٢٩شماره ه مجموعه صد جلدى، بر اساس نسخ  -حضرت نقطه اولى  من آثار  -   )٢( اسماءكتاب 

٤٢٩  

ٕانّك كنت بأمرك  اءتشما  تخلق بينهماما  الو ال في األرضو ٰمواتالسّ  ال في من شيء
    على كّل شيء قديرا

  
  الثّالث في الثّالث

  األسبب األسبب بسم اهلل
 فوق كلّ  استرفع بارتفاعهو فوق كّل الممكناتبعلّوه  قد استعلىالّذي  الحمد هلل
 باقتداره فوق كّل الموجودات استقدرو ناعه فوق كّل الكائناتاستمنع بامتو الّذّرات

كّل و فأستشهده ٰمواتالسّ و األرضو ملكوتفي  من استسلط باستسالطه فوق كلّ و
 نيتمكّ ال و شيءسبب أراد  قدمن شيء  ماو اببّ السّ  الواحدٕاّال هو  ال ٕالٓه نّهأخلقه على 

 يجرينّ  نإٔاّال و ةتفعالمرية اآلو ةممتنعال ةتلك الخطب يتلونّ ٕاّال  يءالشّ  ذلكأسباب  له
 نّه جلّ إ و يءالشّ  ذلكأسباب  بما يريد منه عينيله  اهلل يقرّ و يءالشّ  ذلكأسباب  له اهلل
 على كّل شيء مرتفعاو بكّل شيء محيطاو على كّل شيء مقتدرا لم يزل كان عالو
اء دع جيبنّ ليستو يسمع من يدعونمن شيء  من علمهيعزب  لن شيءعلى كّل  ممتنعاو

ما و الخلقو ملكوت األمرال من شيء  يعجزهال و الحسنىبأسمائه ٕاليه  همن يتوجّ 
في  ما بكلّ  بعلمه محيطاو الّذّرات مستسلطا على كلّ بقدرته كان  دونهما لم يزل

لط السّ و سبابلأل ببب المسبّ السّ  ذلكبعد  فأستشهده ٰمواتالسّ و األرضملكوت 
 منيعة ةعلته جوهرو شيء ته كلّ لشيئيّ  اصطفىاهلل قد  نّ أبفات الّص  ط على كلّ المسلّ 

 طلعأو الحأوأشرق  ثمّ طرزيّة جوهريّة و ةطريّ  ساذجيّةوكافوريّة بهيّة ومجّرديّة رفيعة و
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 ال نّهأعلى وأرضه  شيءكّل اء بها قد ملئت سمفإذا  لها بها بنفسها ىقد تجلّ ما  فاقأو
سباب أاهلل  قد خلقبه و يخلقو خلقمّما  شيءالبيان سبب كّل نقطة  هو قد جعل ّال إ ٕالٓه 

مطالع ثّم  األزل األمنع ببالسّ  ذلكبٕاليه  هنّ فلتتوجّ اء يشبما واء كيف يش شيءكّل 
 ٕالٓهال  نّهأون مستنبئون على ليل مستدلّ األ يلاللّ ذلك في  بمن يكن هللثّم  األرفع ةليّ األوّ 

   الواحد األسببٕاّال هو 
  

  الّرابع في الّرابع
  األسبب األسبب اهللبسم 

 األّول على الواحد من اهللاء البهٕانّما و األسبب األسببٕاّال هو  ٕالٓهالحمد هلل الّذي ال 
سبحانه ّن اهلل أ فأشهدبعد و األّول الواحدٕاّال  يرى فيهما  الواحد حيثذلك من يشابه و

 ةليّ األوّ  ةيّ مش يعنأبب المراد بالسّ ٕانّما و بب بنفسهالسّ  يخلقو لسبب شيءكّل  ليخلقنّ 
من شيء  تريد ذاإ وٕانّك اآلخر  ظهورٕالى  ببالسّ  ذلكبب شئون بما يخلق بالسّ  المرادو

بب السّ و بببالسّ اء خلق األشي الّذي اهللٕالى  بب بل انظرالسّ  الو األسبابٕالى  فال تنظر
 ةجرسومو فريدالتّ  امتناعبحبوحة  في جريدالتّ  قدسو وحيدالتّ  عزّ فإّن هذا  بال سبب

جعل فيه و شيءقد خلق كّل فإّن اهلل  ال تحتجب عن األسباب كلكنّ و حميدالتّ  ناعامت
نّك تريد إ ٕاذ  مثالبكّل شيء  شيءكاحتياج كّل بكّل شيء  شيءكّل  احتياج نّ إ و ثراأ
 مكانذلك كو لما تريدثر األ تجدال  حمركسير األإ لو تجعل مكان المداد  ن تكتبأ

 وليجرينّ  بسببه شيءكّل  ليخلقنّ ٕاّن اهلل و تريدمّما  ثرألا تجدال  حمر المدادكسير األاإل
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فإّن  ه بسببهلتستجلبنّ و سببهٕالى  فانظر تدعوا اهلل لمطلبما  ّن حينإ و سبابهاأاألسباب ب
ٕالى  بب بل انظرالسّ  الو األسبابٕالى  تنظرال و لكن بسببهو هذإالى  موصلكاهلل 

تدعو اهلل لما و مكانفي  تعّزل نإا فسبابهأاألسباب ب يمجرو من سببال  ببالسّ  مسبب
 ن يدخلأقلب عبد بفي  ن يلهمنّ أليك بإ  ن يوصلنّ أقادر و قد علم مطلبكٕاّن اهلل  تريد

 الفكرو هم العلمتيٰ آبل قد ذلك جعل ميزان عباده ما  اهلل لكنّ و مطلبك ييقضو عليك
 ببالسّ  ّن كلّ إ فلى اهللإ  ّال إ تنظر ال و بسببه شيءكّل  فلتطلبنّ  شيءكّل أسباب  راهمأو

ربّما أمركم  تعلمون مواقعال أنتم  نّكمأب شيء بكلّ  شيءكّل في  لتدعون اهللو اهللبأمر 
 ّن الموت بيد اهلل ينزلإلم يكملها فال يقرن باألسباب فٕاّن اهلل و لكم األسباب يظهر
   منونأتال هذا  عنأنتم واء من يش على

  
  األّول في األّول وله أربع مراتب

  عقبعقب األاأل بسم اهلل
لن يقدر  عقابإ ي عقب فوق كّل فوق كّل ذأاهلل قل  عقبعقب األاألٕاّال هو  ال ٕالٓهاهلل 

ال ما و ال في األرضو ٰمواتالسّ من أحد ال في عقابه إ  عن مليك سلطان أن يمتنع
 في منله  يسجدالّذي  سبحان عقيبا ابا عاقباعقّ كان بأمره ٕانّه  اءيشما  يخلقبينهما 

 منله يسبّح  الّذي الحمد هللو ساجدونله  قل كلّ  بينهماما و األرضفي  منو واتمٰ السّ 
 له هوٕاّال  ٕالٓهال  نّهأقانتون شهد اهلل ما بينهما قل كّل له و األرض في منو ٰمواتالسّ  في

 ثمّ  الياقوتو القّوة الالهوت ثمّ و القدرةثّم  الجبروتو العزّ ثّم  الملكوتو الملك
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 يزولال وملك  يموتال  وأنّه هو حيّ  يحييو يميتثّم  يميتويحيي  سوتاالنّ و لطنةالسّ 
 ٰمواتالسّ  ال في من شيء يفوت عن قبضتهال وفرد  ال يحول سلطانو يجورال وعدل 

 ملكله الّذي  تعالىو العزيز المحبوبٕاّال هو  ٕالٓهال  بينهماما  الو األرضفي  الو
 كممنّ ربّكم ليقدّ اهلل  نّ إ قل القيّوم  المهيمنهو ٕاّال  ٕالٓهال ما بينهما و األرضو الّسٰموات

 القٰيمة يوم لعلّكم نزل من عندهما  معقبات كمليرينّ و كمليبطلنّ و كمليظهرنّ و كمرنّ ليوخّ و
 األرض رّب و ٰمواتالسّ  ذاكرين ربّنا رّب ٕانّا كنّا  اإلستقالل ةتلك ليل اهلل لتوقنونبآيات 

 صّل على من اللّهمّ  العالمين سبحانك يرى رّب ال ما و يرىما  رّب  شيءرّب كّل 
 صّل على من اللّهمّ  سبحانك الملكوتو بالملكأمره  أدّالء ثمّ  القٰيمة يومتظهرنّه 
تظهرنّه  صّل على من اللّهمّ  سبحانك الجبروتو بالعزّ أمره  أدّالء ثمّ  القٰيمةيوم تظهرنّه 

 يومتظهرنّه  على من صلّ  لّهمّ ال سبحانك هوتالّال و بالقدرةأمره  أدّالء ثمّ  القٰيمة يوم
 القٰيمة يومتظهرنّه  صّل على من اللّهمّ  الياقوت سبحانكو بالقّوةوأمره  أدّالء ثمّ  القٰيمة

 ثمّ  القٰيمة يومتظهرنّه  صّل على من اللّهمّ  سبحانكاسوت النّ و بالّسلطنةأمره  أدّالء ثمّ 
 ءدّال أ ثمّ  القٰيمة يومتظهرنّه  صّل على من اللّهمّ  سبحانك الجاللو بالعّزة مرهأأدّالء 
أمره  أدّالء ثمّ  القٰيمة يوم هصّل على من تظهرنّ  اللّهمّ  سبحانك الجمالو بالّطلعةأمره 
 بالمواقعأمره  أدّالء ثمّ  القٰيمة يومتظهرنّه  من صّل على اللّهمّ  سبحانكاألمثال و بالمثل

 الفعالو بالقّوةأمره  أدّالء ثمّ  ةالقٰيم يومتظهرنّه  صّل على من اللّهمّ  سبحانك اإلجاللو
 الفضالو بالّرحمة مرهأأدّالء  ثمّ  القٰيمة يومتظهرنّه  صّل على من اللّهمّ  سبحانك
 العدالو بالّسطوةأمره  أدّالء ثمّ  القٰيمة يومتظهرنّه  صّل على من اللّهمّ  سبحانك
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 الملكانو لملكباأمره  أدّالء ثمّ  القٰيمة يومتظهرنّه  على من صلّ  اللّهمّ  سبحانك
 لطانالسّ و لطبالسّ أمره  أدّالء ثمّ  القٰيمة يومتظهرنّه  صّل على من اللّهمّ  سبحانك
 سبحانك اإلمتناعو بالعّزةأمره  ءدّال أ ثمّ  القٰيمة يومتظهرنّه  صّل على من اللّهمّ  سبحانك

 اللّهمّ حانك سب اإلرتفاعو بالقّوةأمره  أدّالء ثمّ  القٰيمة يوم هصّل على من تظهرنّ  اللّهمّ 
صّل  اللّهمّ  سبحانك اإلبتهاجو بالبهجةأمره  أدّالء ثمّ  القٰيمة يومتظهرنّه  صّل على من

ما  قد عرض على اهلل ربّكو اإلقتدارو بالّسلطنةأمره  أدّالء ثمّ  القٰيمة يومتظهرنّه  على من
صراط ٕالى  انفي البي ناقد هديٰ الّذي  الحمد هلل قلو لمستمعين كنّاوٕانّا  نزل من هنالك

الفضل  لهوذلك ّن إ و ما بينهماو األرضو ٰمواتالسّ  في ما لم يعدلذلك  حّق يقين
منون ؤقان كّل بهم مالفرفي  من قبل ةقد ذكرت عن حروف البسملما  نّ إ و العظيم

 ةالغيبفي  باعالرّ  بوابأثّم  ثّم ورقة األبهى نفسهاء شهدثّم النّقطة  في دامحمّ  فلتذكرنّ 
اهلل أيّام  في ك ميزان الهدى لتكوننّ لنؤتينّ وٕانّا  القيّوم المهيمن كر اسم ربّكذثّم األّول 

كّل و قبل المؤمنون يؤمنون بمن يظهره اهللالّذين  المهتدين مثل حروف الواحد كمثل من
 يذكرونربّهم  يمانهم عندإ  في هم بسبقتهمو ٕاّال  حرف من حروف الحّق به  من يؤمن

كّل في  يرىال  كّل عدد الواحدالنّقطة  من بعد ذلك الحيّ  ذكرت عن حروفٕانّما و
 قد ذكرت عن واحد البيانما  نّ إ و اهلل من عنده قائمونبأمر  كلّ  الواحد األّولٕاّال  ذلك

 من قبلهل  قائمونبربّك  غيرها كلّ  ةظاهرحّجة النّقطة  ظهورفي  األرضلم يكن فوق 
أمر  قدما  ّن كلّ إ و يذكرونعّما  اهلل سبحان دونه قلحّجة ثّم  رسول اهللمحّمد أيّام  في

قد بما  محّمد حجج من عند أولئكطاعتهم فأو  ظهورهأيّام  في هممن قبل بحبّ محّمد 
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 نّ إ و قد قضى من قبل تشهدونما  اهلل من بعد مثلأيّام  فيأنتم  من عند اهلل ذكرهم
 في الكتاب من قد ذكرهم اهلل الّذين أولئكقد عرفوا اهلل ربّك قبل العارفين الّذين 

من هم من و حبهمنفمنهم من قضى  وناهم لتحبّ يّ إ أنتم  شيءكّل أن يا  هممركم بحبّ أو
من أنتم  بطاعتهإاّال  مسالشّ  يشرقما  مرتم حينأما  يرجعونربّهم  اهللٕالى  كلّ و ينتظر
اء بشهد كممرنّ ألياء ن يشإ و لكم اهلل ليجعلنّ اء لكم تشهدون لو ش ريقدّ بما  ذلكبعد 

لدنّا  لنا منقد نزّ  كم من رسلو يريدما  يحكمواء يشما  ن عنده يحكم اهللحّق م
في  كلّ و هم لمذكورونحدّ في  كلّ  كم من عباد قد ذكرناهم بذكر حّق عظيمو للعالمين

 هم بذكرولدنّا  بع منالسّ  بعون ذات حروفذينهم يتّ للّ  مواقع ذكرهم لمحمودون فطوبى
فضل اهلل  منفإّن ذلك  ربّكم هنالكأيّام  ا يذكرم قدر مؤمنون فلتعرفنّ  ن همحمٰ الرّ 

 في همعلما لعلّ به  يحيطونال  ما سوف ينزل اهلل على عبادهو تشكرون لعلّكم عليكم
 هورالّظ  لهم عدد اسموّ أقبل المؤمنون بالنّقطة من آ مناء سمأ نّ إ قل  يشكرونربّهم  أيّام
األّول  الواحدذلك و كرونتذهم يومئذ بحبّ أنتم  خرهم عدد اسم ربّك العزيز المحبوبآو

كمثل مرايا األّول  ّن مثل الواحدإ و بهدى اهلل مهتدون أنتم ٕاذ كّل األعدادبه  قد خلق اهلل
اء مرايفي البيان  من ترىما  كلّ و من بعدها بها ليقابلون يقابلنّ ما واء مالسّ  شمس يقابل

مرت أقد ما فإّن ذلك  يديهاهلل بين آيات  يكتب من مؤمنون فلتذكرنّ آياته و باهلل هم نإ 
ما  بعد قد ذكرت عن مقعد البابما  نّ إ و كتاب اهلل يذكرونفي  ذلك كّل مثلقل  هبحبّ 
مؤمن بمن يظهره اهلل  أولئكف القٰيمة يومٕاّال  علمابه  تحيطونال أنتم  ٕاليه رفعه اهللأقد 

ال ما أعداد  فيلو يصطفإّن اهلل  مر اهللأ دنّ هنالك تنظرون فال تحدّ أنتم  مقعدهذلك 
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ن إ و اهلل مصطفونبأمر  كلّ  ةمحمودأعداد  فين يصطإ و اهلل مصطفونبأمر  نهاية كلّ 
 سماءأكّل و القيّوم على ربّك المهيمنأدّالء  اهلل مصطفون كلّ بأمر  فهم األمر دنّ يعدّ 

فإذا  فهم نفسهعرّ و يديه بأمره بينحضرهم اهلل ألون قد ّن األوّ إٔاّال  ربّك العزيز المحبوب
ثّم  ا كّل بكنّ إ ن حمٰ الرّ  ربّناو قالوا بلى شيء كلّ ٕالٓه و كمإلٓهت بلسأ قال اهلل لهمما  حين

ا كّل نّ إ ياتك على عبدك آلت قد نزّ أنت ٕاّال  ٕالٓهال  نأ اللّهمّ  ياتك مؤمنون سبحانكآب
ا منزلون نّ إ  ةمرك مؤمنون فانظر كم من بسمله ألتياصطفياتك من عند من قد آب بك ثمّ 
على أدّالء  كلّ اهلل  كتابفي  فا هيكل بل على عدد حروف كّل واحد لهما كلّ لكّل حر

في  ر اهللاسم اسم مجيد كيف قد سخّ  ذكرفي  فلتنظرنّ القيّوم  المهيمنٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهأ
 ظلّ في كان   على اهلل رّب العالمين لولم يكن مدّال  نّهألو و لف عددأ أةمأربع  هظلّ 

 في ن يكوننّ أينبغي  مثل تلك األعداد من الهياكل فكيف خلق اهلل منأحد  حروف
 يها هنّ إفة قطالنّ  ظلّ في  األرضعلى ما  كلّ  لو اجتمعنّ القيّوم  اسم ربّك المهيمن ظلّ 
 واقد استظلّ  اإلسالمفي  كم دون فلتنظرنّ تحدّ ال  اهللأمر أنتم  بأمرهذلك سعت كّل و قد

 اهلل تنظرون فلتذكرنّ أمر  علوّ ٕالى أنتم  فمن الحرونقطة  يحملنّ ما  هذامحّمد  ظلّ في 
بما آياته و باهلل منتآقد بما األّول أعداد  فيآياته و باهلل منتآقد ي قالوا ه ةورقة ساذج

 يمانكمإبأنتم  نساب بينكمأل القٰيمة يوم نّ إ و ياتها موقنونآو باهلل انّ إ بلى  قالت
الواحد  األعدادفي  مؤمنون به يوم من يظهره اهلل الّذينهمفي  رنّ تحكمون فلتتفكّ 

 ليصطفينّ اء ن يشإ و األّول واحد همليجعلنّ اء كتاب اهلل لمذكورون لو يشفي  هم أولئكف
قل  كّل من فضل اهلل سائلونوٕانّا  قائمون اهللبأمر  كلّ قل  عدد الواحدأدّالئه  من
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بعون تّ يثّم  مؤمنونبه  همالّذي حّي أعداد  ثمّ  هتظهرنّ  صّل على من اللّهمّ  سبحانك
 هداءالشّ و يقيندّ الّص و ينبيّ النّ  ٕانّماو مؤمنونحّجته  من عندآياته و باهلل همو تلك األعداد

قد ما  ّن حينإ و لمؤمنونفي البيان  ل اهللنزّ بما  همو عند اهللاء حيأكلّهم  المؤمنينو
 وندرجاتهم قائمفي  اهللبأمر  همو بأمره تسئلن عن الّذينهم يخلقونال  فك اهلل نفسهعرّ 

 أولئكلتهتدون في البيان  لنزّ بما  بالّذين يحكمون أنتم فإذا مسالشّ  غربتفإذا 
نا أنفس يدركما  هذا يقولونال  يفتونال  دائهمآهم بو ّال علم الحّق إ  بعونيتّ ال  الّذينهم

له  ا كلّ نّ إ  شيء كلّ  مقاديرلنا  نبيّ و ديننالنا  ع اهللسّ و قدفي البيان  نزلما  هذا يقولون بل
قد بما  الواحد قد رجعواأعداد  كلّ  لمجيبينٕانّا كنّا  جعالرّ  قد ذكرت عنٕانّما و بدونعا

 الواحدفي  كلّ أنتم  الجمعفي  مقعد الجمعذلك  كّل بها راجعونٕاذ  النّقطة ظهرت
أعداد  قد ذكرت عنٕانّما و من عنده توقنونبأمر  مظاهرها في تشهدون ثمّ األّول 
قد ما  ذلكمثل و ربّك المهيمنو ه بلىيبعثنّ و ه اهلل ربّهن يرجعنّ إ عدد واحد  في محمودة

 ذكر من عندهما  ثمّ  ونعلى كّل الوصيّ ثّم  ونبييالنّ  نا كلّ أ يننّ إ من قبل محّمد  قال
فيه أنتم  ما عينكم ظهورأ فيكّل ظهور لما يكبر في  األمر تنظرونسّر  ٕالى كملكنّ و

أنتم  لوٕاّال و قد ظهرت من قبلما اء سمأب كم من يظهره اهلل من بعدظاهرون لذا لينبئنّ 
بالحّق تشهدون يوم أنتم  أكبر ٕان هلهاأو ىولاأل ةكبر عن حيوٰ ألخرة اآل تلك دار تتفّكرون
هم ألذا قد نبّ  مونعينهم عيسى ليعّظ أفي  اسالنّ  كان ادا لمّ بعث اهلل محمّ أقد  الّذي
 مثلاألّول  يوم بديع لىإ  أنتم ثمّ  ذلكموسى مثل في  ىسقبل عيثّم  نفسهفي  بذكره
 يحدّ ال بما  لو يطلعها اهللاء مالسّ  شمس ّن مثل شمس الحقيقة كمثلإ و تشهدونهذا 
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 كلّ في أنتم  هورالّظ  شمسأمر  هوالّذي  ئهاضيذلك كو تشهدونواحدة  شمسأنتم 
تكم ظهورافي  لماأنتم و مظاهرها يختلف نّ إٔاّال و مر الواحد تشهدونأ هوراتالّظ 

اهلل أمر أنتم  لعلّكم من قبل نفسهاء سمأكم بيطلع من بعد ليذكرنّ ما  لّ مون لذا كلتعّظ 
لو و لمقتدرينذلك على ٕانّا كنّا  من نفس واحد ينبيّ النّ  كلّ  لو شئنا لنبعثنّ و مونلتعّظ 

 لنبعثنّ  لو شئناو لمقتدرينذلك على ٕانّا كنّا  ةمن نفس واحداء هدالشّ  كلّ  شئنا لنبعثنّ 
أمر  أيباء األنبي قل لمقتدرينذلك على كنّا وٕانّا  واحدة من كّل المؤمنين من نفس

أمر  أيالمؤمنون بثّم  قائمونأمر  أيباء هدالشّ  قائمون ثمّ أمر  أيباء األوصيثّم  قائمون
 فيالبدنيّة من عند اهلل آيات  تلكو اهلل من عند شمس الحقيقةبأمر  كلّ  قائمون قل

 حرففي  فيالنّ  كّل حروف لو شئنا لنبعثنّ  لّ الّظ  في ذلكّن مثل إ و تبصرونأفال  قبضتها
كّل  فيّن نإ و باهلل ربّكم تستعيذون أنتم ذلك رنّ شئنا لنكشّ  نإ و الحرف لتفنونذلك أنتم 
من يقابله من  األرضمن على تلك  فيتشهدون ن هحدّ في  كلّ أنتم  تلقاءهافي  نفس

الحقيقة غير نقطة  بليقاالّذي  فيّن نإ و ها تشهدونحدّ في  نفس كلّ ثّم  قبل بغير حّق 
 كلّ آمنوا  الّذين فيّن نإ و بالحّق تشهدونأنتم  ٕاناألّول  واحدأعداد  يقابل الّذي فين

 نزلبما  منتآا حديهمأ تين ضعيفتينءمن امر األرضشرق في  درجاتهم لو يكنفي 
 في شيءكّل أنتم  تلقائهافي  فين يها هنّ إ  ذاإها فربّ بآيات  منتآما  خرهماأو في البيان

ة أعداد نافي اءتلقفي  ثبات واحدإ أو  ةمثبتأعداد  اءتلق في ربّما يكن نفياو تشهدونحّده 
ربّه بأمر  ظهور ربّما يؤمن كلّ في  دونهو المؤمنونٕانّما و تشهدونحّده  في شيءكّل أنتم 

قد بما  كلّ و األرضيّة فوق اإلنسانعلى هيكل  كلّ  ّال إ و ه اهلليٰ اصطفمن عند من قد 
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ذلك عن  اهللسبحان  قل اهلل ربّهيسبّح  لنمن شيء  هل دينهم مؤمنون في مشرع اهلل له
في  يعملونالّذين  نّ إٔاّال  عاملون همكّل هلل ربّ وربّهم  حون بحمدتعظيما عظيما كّل ليسبّ 

كّل أن يا  قل اءعمالهم هبأو هم اهللليجعلنّ اآلخر  ظهور في لو لم يدخلوااألّول  ظهور
في ربّهم  لى اهللإ  قد ذكرت من باب الهدى كّل يدعونما  نّ إ و نتتّقوهذا  منأنتم  شيء

 كتاب اهللفي  همتقويٰ و همبهديٰ  بعضهم فوق بعض نّ إٔاّال و هم محسنون أولئكفالبيان 
واب التّ  هم ضعف أولئكن تؤمنون بمن يظهره اهلل فإ  لفائزون يومئذ القٰيمة يومٕالى  كلّ و

بسم  ذكرت من حروفٕانّما و ينصرونال  هموربّهم  عمالهم عندأيحبط ٕاّال و ليدركون
عن الّذينهم و ةقطالنّ  من بعدالحّي أعداد  عنو الواحدأعداد  عنو األنور األنور اهلل

في  تكألطان قد نبّ السّ  هو الواحد ّال إ ٕالٓه  ال نّهأعلى اهلل على أدّالء  كلّ أمر ربّهم  سبقوا
من وأعداد  ينبغيو كيفو لونالعام تحصيهاال أعداد  هظلّ في  يستظلّ ما و اسم خلق

 كّل منثّم األّول  واحد بحّب ٕاّال  مرناكأما القيّوم  ربّك المهيمن سماءأظّل في  نّ يستظلّ 
األّول  نّهم بهدى من هدىأ لتشهدنّ و دين اهللفي  ونهملمؤمنون فلتحبّ  البيانفي 

 يقونقبل المستذآياته حدائق  ات القدس منجنّ في  قد ذاقواالّذين  أولئكمهتدون 
أدّالء أعداد  ييحصال  ّن بعد عدد الواحدإ و قانتون كّل لهوربّهم  لكّل درجات عندو

ال قل  قديرا شيءعلى كّل كان  نّهإ البيان أعداد  كلّها من األرضاهلل  سيملئنّ وربّك 
ذا جناح ٕاليكم  ن يرقينّ أ يستطيعنّ ال  مثل الجبال لتكوننّ و دينكمفي  كمأنفس تضعفنّ 

 البدع ةسنأّول  قد ذكرت منٕانّما و لترفعون ةيوم القيامبه أنتم  ماّن هذا فإ من ارتفاعكم
ثّم  سنين األبد تحسبونأّول  من شهركماألّول  يوم الخامس من چم فيأنتم  في البيان
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كّل و عشر يوما ةتسع كّل شهرفي  من بعد تنقصونأنتم  يزيدما و كّل واحد شهر تحسبون
 مرنّ أتال و تحسبونذلك مثل أنتم  واحد ستين ثمّ و ةثّماكّل حول ثلو عشر شهرا ةتسع ةسن

 فيه تختلفونأنتم  ما عنا عنكمفر مس تحسبون قدلشّ باأنتم  بما الو طلوعهفي  بالقمر
 البهاءٕانّما و :القمر لتقولوناء تلقفي  لكنّكم عند كّل شهرو تشكرون دين اهللفي  لعلّكم
قد ذكرت  نّماإ و ،بعد حينو قبل حينو حينكّل في  القمر المنير أيّها ياعليك  من اهلل

به  استطعت فاستظهر نإ و عندك لتحفظنّ و قل من يعدل عدد اسمه اسم قائم محبوب
من فإّن ذلك  ن استكبر عليه بغير حّق عمّ  خرسبيل ذكر اسم ربّك اآلفي  العالمفي  ثرأ

على اهلل ثّم  كممثويٰ و منقلبكمفي  اهلل ربّكم قنّ لتتّ و قينالمتّ  علىثّم  عليك فضل اهلل
مثقال من  لفأك ّن مثل ذلكإ و حونهار لتسبّ النّ وباللّيل  اهللأيّام  فيثّم  تتوّكلون ربّكم

 واحدفي  لفأيريكم بعث ذلك ك يكن مثقال عطر محبوب هجوهر تأخذ االحدائق لمّ 
 ما حديثذلك ّن إ و بالحّق تشهدونأنتم  ٕان هذا هذا مثل دونو ذلكمثل ذلك فوق و

 يد مهدمحمّ  وجهٕالى  فلينظرمحّمد ٕالى وجه آدم ٕالى  ن ينظرأ رادأن من تذكرو أنتم
 ٕالى له ّولأ الالّذي أّول  مؤمن من وجهه كلّ ٕالى  ن ينظرأ رادأمن ذلك كو حّق محبوب

عن اهلل سبحان  قل كّل فيهاء ّن بهإلى وجه من يظهره اهلل فإ  فلينظرنّ له آخر  الالّذي آخر 
  عابدونوكّل له  له دونه خلقما و جه اهللوهذا قل  تسبيحا عظيما ذلك
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  األّول في األّول مراتبوله 
  األرتب األرتب بسم اهلل
من أحد ال رتابه إ  عن مليك سلطان لن يقدر أن يمتنع رتابإ ذي  رتب فوق كلّ أقل اهلل 

 ابا راتبا رتيبارتّ كان بأمره ٕانّه  يشاءما  يخلقال ما بينهما و ال في األرضو ٰمواتالسّ في 
ما بينهما قل كّل له و األرضفي  منو ٰمواتالسّ  في منله  يسجدالّذي  سبحان
ما بينهما قل و األرضفي  منو ٰمواتالسّ  في من لهيسبّح  الّذي الحمد هللو ساجدون
ثّم  الجبروتو العزّ ثّم  الملكوتوله الملك ٕاّال هو  ٕالٓهال  هأنّ  قانتون شهد اهللكّل له 
 ثّم يميت يميتويحيي  اسوتالنّ و لطنةالسّ  ثمّ  الياقوتو قّوةال ثمّ  لّالهوتوا القدرة
ال وفرد  يحولال  سلطانو حوريال وعدل  يزولال  يموت ملكال  وأنّه هو حيّ  ويحيي

اء يشما  مابيهما يخلقال و األرض في الو ٰمواتالسّ  ال في من شيء يفوت عن قبضته
ما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ  في ماله الّذي  تباركو على كّل شيء قديرا كانبأمره ٕانّه 

 ال ٕالٓه بينهماما و األرضو ٰمواتالسّ  ملكله الّذي  تعالىو العزيز المحبوب هوٕاّال  ٕالٓهال 
كن فيكون شهد اهلل  مرهأب شيءمن عنده مقادير كّل  اّن لينزلنّ و القيّوم المهيمنٕاّال هو 

اهلل ربّه ذكرا من ٕالى  حزن من قد رفعفيه  الكتابهذا  العزيز المحبوبٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهأ
اء لق لىإ قد فاز بما  حسنااء ك عزليعّزينّ اهلل قل ٕاّن  القيّوم المهيمن هوٕاّال  ٕالٓهال  نّهإ عنده 
ربّهم  اهللٕالى  استعرجواالّذين  علىواهلل عليه من فضل هذا قل ٕاّن  نورا حسناكان و ربّه

مقاعدهم يحبرون في  ضوانالرّ  في ئذهم حين يدركونربّهم  هم من عندما و طوبى لهم
العزيز المحبوب ٕاّال هو  ٕالٓهال  يزيد اهلل عليهم من عندهو همأنفس اشتهتما  يديهمأبين 
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 جعلتكو كييحأو متتكأو رزقتكو قد خلقتكو نا األبهى األبهىإٔاّال  ال ٕالٓه نا اهللأ يننّ إ 
 يل ربّك صبرا جميالسب في لتصبرنّ و من عند اهلل ةبسكين دين فلتسكننّ لموحّ لآية 
وٕانّا قد  األعلىأفق  ٕالى هرفعناوٕانّا  عظيما اذكر ّن هذاإتيك من عنده فآ قدما  ينّ لتربّ و

 خرةاآل في شئناما له  رناقدّ ما وٕانّا  جعلناه حروف األولىوٕانّا قد  وىأالمة جنّ ٕالى  ذكرناه
هو  نّهإ عنده ليكما فضال من إ ينسب  على منو عليكو من فضل اهلل عليههذا  األولىو

قد قضى بما  اذالجبال ه تخرّ و األرضتنشق و يتفطرن ٰمواتالسّ  كادتالعظيم  يّ العل
ربّهم  اءبلق نّهم قد فازواإتصبرون فثّم  شيءكّل أن يا  خرون فلتسكننّ ثّم اآل لونعلى األوّ 

ا نّ إ قد قضى عليهم ما  ما تذكرون حينأنتم و ضوان يحبرونالرّ  في درجاتهمفي  همو
 قدالّذي قل ٕاّن  الفضل تدركونذلك  شيءكّل أن يا أنتم  لكم رقدّ ما  كم ضعفنّ لنؤتي

ا نّ وإ كّل هلل وٕانّا  من اهلل مبدئون كلّ وٕانّا  ا كّل هللنّ إ قانتون له ٕانّا كنّا  رفعه خلقه من قبل قد
ختك كلتيهما من أ يها هنّ إ  الّتيو لمن قد اقترنه اهلل ربّك اجعون طوبىلرّ  ٕاليه كلّ 

باهلل  كلّ  نّ إف قد خلقكالّذي  باهلل الكتاب لمسطور فلتسكننّ في أّم  األولى حروف
له  ّن كلّ إربّك ف لتذكرنّ و ابرونص ا كّل باهللنّ إرزقك فالّذي  باهلل لتصبرنّ و ساكنون
 بينك ليجمعنّ فإّن اهلل  بعد حينو قبل حينو كّل حينفي  ربّكاهلل  لتعبدنّ و ذاكرون

ما  ك اهلل ربّكليؤتينّ و الفردوس األعلى عند عرش عظيمفي خرة اآل ةالحيوفي  بينهو
 ثمّ  بعالسّ  ى ذات حروفلصّل ع اللّهمّ  سبحانك قل م قديرنّه عّال إ فؤادك به  ترضى
 ءدّال أ بع ثمّ السّ  صّل على ذات حروف اللّهمّ  سبحانك الملكوتو الملكبأمره  أدّالء
أمره  أدّالء ثمّ  بعالسّ  حروفصّل على ذات  اللّهمّ  سبحانك الجبروتو بالعزّ أمره 
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 بالقّوةأمره  أدّالء ثمّ  بعالسّ  على ذات حروف صلّ  اللّهمّ  سبحانك الّالهوتو بالقدرة
 بالّسلطنةأمره  أدّالء ثمّ  بعالسّ  صّل على ذات حروف اللّهمّ  الياقوت سبحانكو
 الجاللو مره بالعّزةأ ءدّال أثّم  بعالسّ  صّل على ذات حروف اللّهمّ  سبحانك النّاسوتو

 سبحانك الجمالو بالّطلعةأمره  أدّالء ثمّ  بعالسّ  صّل على ذات حروف اللّهمّ  سبحانك
 اللّهمّ سبحانك  الكمالو الوجهةبأمره  أدّالء ثمّ  بعالسّ  حروف صّل على ذات اللّهمّ 

صّل على  اللّهمّ  سبحانك الفعالو بالقّوةأمره  أدّالء ثمّ  بعالسّ  صّل على ذات حروف
صّل على ذات  اللّهمّ  سبحانك الفضالو بالّرحمةأمره  أدّالء ثمّ  بعسّ ال ذات حروف

 صّل على ذات حروف اللّهمّ  سبحانك العدالو بالّسطوة مرهأ ادالءثّم  بعالسّ  حروف
 بع ثمّ السّ  صّل على ذات حروف اللّهمّ  سبحانكاألمثال و بالمثلأمره  أدّالء ثمّ  بعالسّ 
 أدّالء ثمّ  بعالسّ  صّل على ذات حروف اللّهمّ  انكسبح اإلجاللو بالمواقعأمره  ءدّال أ

 مرهأأدّالء  ثمّ  بعالسّ  صّل على ذات حروف اللّهمّ  سبحانك الملكانو بالملكأمره 
 بالقّوةأمره  أدّالء ثمّ  بعالسّ  صّل على ذات حروف اللّهمّ  سبحانك لطانالسّ و لطبالسّ 
 بالبهجةأمره  أدّالء ثمّ  بعالسّ  صّل على ذات حروف اللّهمّ  سبحانك اإلرتفاعو
 بالّسلطنةأمره  أدّالء ثمّ  بعالسّ  حروف صّل على ذات اللّهمّ  سبحانك اإلبتهاجو
عّزيه من التّ  نزل مثل تلكما  حينئذٕالى  شيءخلق اهلل كّل  قدما أّول  ّن منإ و اإلقتدارو

 ينهمابما و األرضو ٰمواتالسّ  في ما ّن حرفا منها لم يعدلإ و القيّوم المهيمن عند اهلل
 لتنظرنّ و لهو الفضل العظيمذلك  نّ إف هارالنّ وباللّيل  اهللآيات  اهلل عزيز محبوب فلتتلونّ و

 ما البيانوٕاّن في  تسكنونبه أنتم  مافي البيان  نّ إالعزيز المنيع ف نزل من عند اهللما ٕالى 
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 لتعظمونبه  أنتم ما البيان فيّن إ و لونلتجمّ به أنتم  ماالبيان وٕاّن في  لونلتجلّ به أنتم 
به أنتم  ماالبيان وٕاّن في  رونلتنوّ به أنتم  ما البيانوٕاّن في  لتعلمونالبيان وٕاّن في 
في  نّ إ و كونلتملّ به أنتم  ماالبيان وٕاّن في  طونلتسلّ به أنتم  ما البيان في نّ إ و لتعّززون
به أنتم  ماان في البي نّ إ و لتقدرونبه أنتم  ماالبيان وٕاّن في  مونلتعلّ به أنتم  ماالبيان 
وٕاّن في  لتفرجونبه أنتم  ماالبيان وٕاّن في  لتخلصون بهأنتم  ماالبيان وٕاّن في  لتقدرون
 بهأنتم  ماالبيان وٕاّن في  حونبّ لتسبه أنتم  ماالبيان وٕاّن في  تصبرونبه أنتم  ما البيان
وٕاّن في  دونحّ لتوبه أنتم  ماالبيان وٕاّن في  تحمدونبه أنتم  ماالبيان وٕاّن في  سونلتقدّ 

البيان وٕاّن في  غونحزن تفرّ  كلّ  عنبه أنتم  ماالبيان وٕاّن في  رونلتكبّ به أنتم  ماالبيان 
 ماو ذكرى للعالمينو هدى شيءفيه تفصيل كّل  ل اهللكّل خير تدركون قد نزّ به أنتم  ما

 ونتحبّ به أنتم  ما حسنأبيانه على و ل فيه ذكرهقد نزّ و ٕاّال  و يخلقأ قد خلقهمن شيء 
الّذينهم لم تؤتو و يعلمون هم أولئكالعلم من عند اهلل ف أوتواالّذين  لكنو فيه لتفصلون

لنا نزّ ما  يحسبون بعلمال  الّذينهم لم يوتوا العلمو هم يعلمون أولئكالعلم من عند اهلل ف
 من شيء ٕاّال  خلق اهللما قل  يرجعونال  لى من يظهره اهلل بالحّق إ  القٰيمةهم يوم و فيه
 كّل شئون كممنتهيٰ و مبدئكمفي  جوهر علمكمهذا  توقنونآياته بثّم  تعبدو اهللنتم أو

من يظهره ٕالى  ه اهللليرجعنّ هذا  كلّ  بالحّق تشهدون قلأنتم  نإ ثباتكم إ و نفيكمفي  هذا
 قد هديكمبما  نحمٰ الرّ  اهلل ربّكم ال توقنون فلتشكرنّ  اهللبآيات  أنتمفأ القٰيمة اهلل يوم

 ملك الحّق  يالحديث ينادفي  قد سمعتمٕانّما و تختلفونال  فيهأنتم و حّق دين الٕالى 
ٕالى  من يدعوكمذلك  وت يسمعونالّص  ذلككّل و الحّق مع قائمكمٕانّما  من عند اهلل
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 لّ الّظ  في لّ بالّظ  لّ الّظ  ثمّ  كّل صوته يسمعونو اهلل الحّق ٕالى  نّه ليدعونإ اهلل كّل يعلمون 
قّهار  نّهإ بأمره هم اهلل خذنّ أسيوآياته و باهلل م من لم يؤمنن يذكركأ يحّب ال تستدلّون 

 ماو خلقكم الّذي العظيم هو يّ العلهو و ما بينهماو األرضو ٰمواتالسّ  في ماله  شديد
المثل له  أال بأمرهاء كيف يشكم هاتكم بصورمّ أبطون في  رزقكمالّذي  هوو تعملونأنتم 

ر يصوّ الّذي  هو العزيز المحبوبٕاّال هو  ٕالٓه الما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ  في األعلى
 مسالشّ  رسخّ الّذي  هوو توقنونال  اهللبآيات  أنتمفأالبحر  صدافها قعرأفي  ئئالاللّ 
ٕاّال هو  ٕالٓهال  من قبل ومن بعداألمر و الخلقله  أال بأمرهرات مسخّ  جومالنّ و القمرو

في  به أنتم هر من عندقدّ ما  دربقاء مالسّ  مناء ينزل المالّذي  هو القيّوم المهيمن
قد الّذي  هوو تشكرون لعلّكم من فضل اهلل عليكمذلك عنه تشربون ثّم  تزرعون األرض
الّذي  هوو فوق هلل ربّكم تعملون لعلّكم مكمأقداتحت  األرضو فوقكماء مالسّ  جعل

 قل حونبّ تسأفال آياته يريكم الّذي  هوو اهلل تهتدونبآيات  لعلّكم ل الكتاب بالحّق نزّ 
اهلل ذي سبحان و الجبروتو العزّ اهلل ذي سبحان و الملكوتو الملك اهلل ذيسبحان 
 اسوتالنّ و لطنةالسّ  اهلل ذيسبحان و قوتواليا القّوة اهلل ذيسبحان و الّالهوتو القدرة

ذي اهلل  سبحانو الجمالو لعةالّط  اهلل ذيسبحان و الجاللو العّزة ذي اهللسبحان و
 اإلجاللو المواقعذي  سبحان اهللواألمثال و المثلاهلل ذي سبحان و الكمالو الوجهة

سبحان و اإلستجاللواء الكبرياهلل ذي سبحان و اإلستقاللوالعظمة اهلل ذي سبحان و
 ذو البهجة الّذي اهللسبحان و اإلرتفاعو القّوة اهلل ذيسبحان و اإلمتناعو العّزة ذي اهلل
 ٰمواتالسّ  في منله  يسجد الّذيهو  اإلرتفاعو الواليةذي الّذي  سبحانو اإلبتهاجو
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 في منله يسبّح  الّذي هوو الكبير المتعالٕاّال هو  ٕالٓهال ما بينهما و األرضفي  منو
 األرضو ٰمواتالسّ اء هلل بهو المتجال الواحدٕاّال هو  ٕالٓهال ما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ 
ل اهلل جّال و ما بينهماو األرضو ٰمواتالسّ  هلل جاللو يّ به يباهاء اهلل بهّ و ما بينهماو

 هللو ال جامل جميلاهلل جمّ و ما بينهماو األرضو ٰمواتالسّ  جمال هللو جالل جليل
 األرضو ٰمواتالسّ  نور هللو ام عاظم عظيماهلل عّظ و ما بينهماو األرضو ٰمواتالسّ  ةعظم

رّحام راحم واهلل ما بينهما و األرضو الّسٰمواتة هلل رحمو ار ناور نويراهلل نوّ و ما بينهماو
اء سمأ هللو ام حاكم حكيماهلل حكّ و ما بينهماو األرضو ٰمواتالسّ  هلل كلماتو رحيم

 ما بينهماو األرضو ٰمواتالسّ  هلل عزّ و كابر كبيرواهلل كبّار  ما بينهماو األرضو ٰمواتالسّ 
وهلل  م عالم عليم عّال اهللو ما بينهماو األرضو ٰمواتالسّ  هلل علمو اهلل عّزاز عازز عزيزو

ما و األرضو ٰمواتالسّ اء هلل رضو قدير اهلل قّدار قادرو ما بينهماو األرضو ٰمواتالسّ  ةقدر
اب حبّ  اهللو ما بينهماو األرضو ٰمواتالسّ  هلل حّب و يرض يراض اءاهلل رّض و بينهما

هلل و اف شارف شريفاهلل شرّ و بينهماما و األرضو ٰمواتالسّ  هلل شرفو حابب حبيب
 ٰمواتالسّ  هلل ملكو ط سالط سليطاهلل سّال و بينهماما و األرضو ٰمواتالسّ  ةسلطن

اهلل و ما بينهماو األرضو ٰمواتالسّ ء هلل عالو ك مالك مليكاهلل مّال و ما بينهماو األرضو
األولى و خرةاآل ه اهلل خيرهار ليؤتينّ النّ و يلباللّ  ياتمن يتلون تلك اآلو يّ عل يعالء عّال 
 وحبالر  تسمعونما  حينأنتم  عدد الواحدآيات  اال فضيال تلكفّض  نّه كانإ ن عنده م
من فضل اهلل ذلك كّل خير تملكون  بهاأنتم  تدركوناء بها كّل بهأنتم  ونيحان تقرّ الرّ و

ما و األرضو ٰمواتالسّ  في سلم منأله و موقنونآياته و باهلل همو في البيان على الّذينهم
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ٕالى  كلّ و بينهما ماو األرضو ٰمواتالسّ  في يسجد منله و لينقلبونٕاليه  قل كلّ  بينهما
 ٰمواتالسّ  خلقالّذي  بيد اهللقل  تعلمون أنتم نإ  شيءبيده ملكوت كّل قل  اهلل يقلبون

خلق  ئيبد الّذيهو  كّل يرجعونوٕاّن ٕاليه  يميتويحيي  اهللو فيكون بأمره كن األرضو
العزيز ٕاّال هو  ٕالٓهال  بينهما األرضو ٰمواتالسّ  في المثل األعلىله  أال شيءكّل 

 هلل يمينو يجذبونبه  كلّ قل  بينهماما و األرضو ٰمواتالسّ  هلل حّب و المحبوب
في  دوائر العزّ  هللو يحبّون من فضل اهلل يدركونقل به  بينهماما و األرضو ٰمواتالسّ 

 األرضو ٰمواتالسّ  هلل رحمةو بها يتعّززون كلّ قل ما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ  ملكوت
كّل قل  بينهماما و األرضو ٰمواتالسّ  آالء هللو لينجون القٰيمة يومبه  كلّ  قلما بينهما و

 هللو تظهرون األرضبها فوق أنتم  قل بينهماما و األرضو ٰمواتالسّ  ةهلل قوّ و بها يشكرون
من أنتم  ما ّن حينإ و قلبونلينربّهم  اهللٕالى  كلّ قل ما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ أمر 

لن عباده المؤمنون فليتوكّ  اهللوٕاّن على  قد خلقناالّذي  تحزنون تقولون حسبنا اهللشيء 
يرضيكم ما  يرضى اهلل عليكمو يحزنكمما  يمسسكم فضل لمو من اهلل ةفانقلبوا بنعم

 ملكوتفي  من فضل اهلل على منذلك  قديرا شيءعلى كّل  نّه كانإ من عنده 
 ٰمواتالسّ  من بدئ خلققل  عليمابكّل شيء  كان نّهإ ما بينهما و األرضو واتمٰ السّ 
ال اآليات  ل اهلل عليهنزّ  بمنأنتم  فكيفقل  اهلل ه سيقولنّ ليعيدنّ ثّم ما بينهما و األرضو

   عن العالمين ينغ اهللو يحتجب فعليها منو لنفسه يما يهتدنّ إمن يهتدى فقل  توقنون
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  ل في األّولاألوّ  وله أربع مراتب
  األنظم األنظم بسم اهلل

عن  لن يقدر أن يمتنع نظامإ ي نظم فوق كّل ذأاهلل قل  األنظم األنظمٕاّال هو  ال ٕالٓهاهلل 
ما  يخلقال ما بينهما و ال في األرضو الّسٰموات فيال أحد  نظامه منإ  مليك سلطان

 في منو ٰمواتالسّ  في منله  يسجدالّذي  سبحان اما ناظما نظيمانّظ  كانبأمره ٕانّه اء يش
 منو ٰمواتالسّ  في له من حيسبّ الّذي  الحمد هللو ساجدونما بينهما قل كّل له و األرض

 العزّ ثّم  الملكوتوله الملك ٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهأ قانتون شهد اهللقل كّل له  األرضفي 
 يميتو يحيي اسوتالنّ و لطنةالسّ  ثمّ  الياقوتو القّوة ثمّ  والّالهوت القدرةثّم  الجبروتو

 يحولال وسلطان  يجورال  عدلو يزولال وملك  يموتال  وأنّه هو حيّ  ويحيي يميتثّم 
 يخلقال ما بينهما و ال في األرضو ٰمواتالسّ  ال في شيء يفوت عن قبضته منال وفرد 

ما و األرضو ٰمواتالسّ  في ماله الّذي  تباركو على كّل شيء قديرا كان نّهإ  مرهأباء يشما 
ما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ  له ملك الّذي تعالىو العزيز المحبوبٕاّال هو  ٕالٓهال نهما بي

تعلمون أنتم  ٕانما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ  قل من خلق المهيمن القيّومٕاّال هو  ٕالٓهال 
 ٰمواتالسّ  في قل لمن تؤمنونال اآليات  ل اهلل عليهقل فكيف بمن نزّ اهلل  سيقولن

 ل اهلل عليهبمن نزّ أنتم  فكيفقل  اهلل سيقولنّ  تشهدونأنتم  نإ  بينهماما و األرضو
 مبدئكم تعلمونال  كمنّ إ قل  من قبل من عنده تمنعونله  ر اهللقدّ ما و توقنونال اآليات 

 دينكم من قبلو ا قد بدئنانّ إ  اهلل محتجبين قلأيّام  في كنتمما ٕاّال و منتهيكمال و
ال أنتم  قل تشهدونال أنتم  كنكمليٰ و القٰيمة يومذلك  تعلمونال  يومئذأنتم  لكنّكمو
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قد  ةبدالئل خمس اهلل بها توقنونآيات  تسمونما  حينو ٕاّال  دينكمفي  لكم سبيل
الفرقان في  تتذّكرون قد نزلأفال  وتو العلمأ عند الّذينثّم  في الكتاب حكمت من قبل

 ياتاآل تلكٕالى  تنظرونو تسمعونبعد ما أنتم  ية فكيفآبيأتي يقدر أن  لن ّن غير اهللإ 
 ن من عندأالشّ  ذلك ن يمكنإ و ل اهلل مؤمنوننزّ بما  من قبلأنتم  ٕان توقنونال  اهللبأمر 
 قل تشهدونآية  أحد من عندأنتم  الغريس سنةٕالى  نزل الفرقانما  من حينأنتم فأحد 
من قبل اهلل اد أر قدعّما أنتم  لكنّكمو ية غير اهللآينزل يقدر أن  منكّال  ثمّ كّال 

آيات  بعجزكم عنٕاّال  محّمد الفرقان على دينفي  من قبل استدلّ ما  اهللقل  محتجبون
ال  عجزكم فكيف تشهدنّ بعدما و يةآتون بأتال  بالحّق مؤمنون كيف أنتم نإ الفرقان 
ذلك  في هالناقد نزّ آية  بمثلأن يأتوا  كلّها األرضلو اجتمع من على قل  تؤمنون

 ريبفي أنتم  قل ٕانّ  عالمين األرضلو كانوا على و لن يقدرواو تطيعواالكتاب لن يس
يريكم ذلك قادرين ك األرضلو كنتم على و تقدرنّ  الو تستطيعنّ ال  يةآب تينّ أفلتهذا في 

ن إ قل  مؤمنونآياته و باهلل همو العلم أوتواذينهم للّ في الكتاب آياته  يثبتو اهلل عجزكم
 العنكبوت ةسورفي  من قبل ل اهللنزّ بما أنتم  فينا كيفلن يكواحدة  حّجة تقولون تلك

ٕاليك  نزلناأا نّ إ أولم يكفهم  القيّوم المهيمن نزل من قبل من عند اهللما  هذا منونؤتال 
قبل  منذلك بأنتم  ٕان يؤمنون ذكرى لقومو حمةالرّ  ذلكفي  نّ إ  يتلى عليهمو الكتاب

 كبر عنألاآليات  تلك نّ إ قل  تؤمنونبالحّق فإذا  اهللآيات  تسمعونما  مؤمنون فحين
ما  لم يرفع اهلل بهاأكبر  الفرقانفي  اهللآيات  لم يكن لووأجمعون كلّهم  ينبيّ النّ آيات 

 قل ن تهتدونأتريدون ال و اهللآيات  في تتفّكرون ال لكنّكمو من دينهم ينبيّ النّ  ل علىنزّ 
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دون حّجة  من عندكمل هتستدلّون  كيفأنتم  ٕان دينكمفي  ن يدخلأأحد  أراد ٕاذا
 تقولون لن يسمع منكم منثّم  يروون أنتم ما كلّ ٕاذ  تتذّكرونما  قليالأنتم  ٕان الفرقان

حّجة  نّ إ و ظاهرة يعجز عنها كّل العالمونحّجة  يرى نإٔاّال و دينكمفي  يدخلأراد أن 
 قدبه و لمن قب اإلسالمت اهلل دين قد ثبّ به  من قبل من بعد كّل عنه عاجزون اهلل الفرقان

منتهيكم و عن مبدئكمأنتم  لكنّكمو سولالرّ  من بعداء هم شهدالّذين  واليةأظهر 
بالفرقان  اإلسالمفي  ن يدخلأعلى من لم يرد لم يكمل  تنان تقولون حجّ إ محتجبون 

 تدخلونال  الحّق  دينفي أنتم  نّكمأل الفرقان بنزّ بعد ما  يسئل اهلل عن العالمين فكيف
 كملت عند اهللبعد ما  اإلسالمفي  لم يدخل كم بالفرقان على منربّ حّجة  كملت نإ و
ما  انّ إ قل  تدخلونال  دين الحّق في  يومئذ بالبيانأنتم  العلم فكيف أوتواالّذين  عندو
في  العلم أوتواالّذين  عندأنتم  ذاإف اهلل مؤمنينبآيات  ال كنتم لوو كمنهدينّ  نإٔاّال  ردناأ

 عنه تحذرونأنتم  ما كم من بعد موتكم لتشهدنّ نّ إ و منينبمؤكنتم ما  األولى ةالحيو
من قبلهم من محّمد  ظهور ّن مثل الحّق كمثلإتتّقون فثّم  الحّق أيّام  في اهلل فلتتّقنّ 

حينئذ ٕالى  همفإذا  نات من عند ربّهبالبيّ  حمد فلّما جائهمأعدوا باسم و عباد قد
فإذا  بالحّق اآليات  ل اهللقد نزّ عد ما باآلخر  في دعدوا بمحمّ و قد الّذيذلك منتظرون ك
بما  على اهلل ربّكم تعرضونكلّكم أنتم  القٰيمة يومهذا قل  حّق منتظرون هم بغير

قد أنتم  مؤمنون بعض منكم غيرو ربّكم فبعض منكم مؤمنونحّجة  تعرضون على
 في من بعد موتكمأنتم و ربّكموخره ليرضى اهلل عنكم إٓالى  عمركمأّول  عملتم من

في  تتفّكرونال كيف فما لكم  حّجته ّال من عندإ اهلل  يظهر رضاءهل و ضوان تدخلونالرّ 
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 األرضو ٰمواتالسّ  فيعّما  يّ لغناهلل قل ٕاّن  هار لتعلمونالنّ و يلباللّ  نتمأو كمأنفس خلق
ن أتستطيعون  الأنتم  يهديكم اهللٕاّال  بهدى اهلل مفتقرونأنتم  لكنّكمو بينهماما و

دينكم في  كمنّ أتحسبون أنتم و عنه محتجبونأنتم  الحّق  ةئمّ أجع بقول تهتدون من ير
يعجز عنها الّتي اآليات  من عند ربّه مثل تلك ةنبيّ  فمن يكن علىكّال  ثمّ كّال  مخلصون

من  ل اهللنزّ ما قل  تتفّكرون ال كيففما لكم  بمثلهايأتي يقدر أن  ال كمن كّل العالمون
ث ثلٰ في  يّ لينزلّن عل اهللاء يومئذ تقرؤن لو شأنتم  ما سنة عشرو ثثلٰ في  محّمد قبل على

قل ٕاّن  تشهدونثّم  اهلل يديّ  تحضرون بينأنتم  ذاإف ريب من هذافي أنتم  ٕان ةليلو يوم
بالحّق فكانوا آمنوا  الّذينهم نّ إ لمبتلون  أولئكفاألّول  يومفي  اهللآيات  يسمعون الّذين

 يومفي  اهللآيات  قد سمعواالّذين  نّ إ و اهلل لفائزون عند الّذينهم أولئكهلل مخلصين ف
بما  العلم من قبلهم هم أوتوا مثلهم كمثل الّذين أولئكاهلل مؤمنين فبأمر  كانواما و األّول
هم على دالئل نّ أدينهم بفي  نا ذكرهما قد بيّ نّ إ  دينهم لمحتجبونفي  ل اهلل من قبلقد نزّ 
 عند لهمحّجة  الفإذا  بالحّق يوقنونثّم  يؤمنونآياته و باهلل همو ّال إ  يستطيعونال  دينهم
حيم الرّ  ارغفّ الأنت فإنّك  تب عليناو لنا فاغفر اللّهمّ  سبحانك هم يقولونو ٕاّال ربّهم 

ياتك مؤمنون آبثّم  الّذينهم بكو بينهما ماو األرضو ٰمواتالسّ  فيعّما  اكنت غنيّ 
قد  ّن الّذينإ و ن عبادك المهتدينجعلتهم مو عليهم بفضلك قد مننتالّذين  أولئكف

هم قد  أولئكمن قبل ف الفرقانفي  لتقد نزّ بعد ما  القٰيمة احتجبوا عن لقائك يوم
لهم  ن تغفرنّ إ و األعدلين األعدل أنتفإنّك  هم بالحّق ن تحسبنّ إ هم تك عليت حجّ تمّ 

لى إ  سالماإلفي  كّل من تهدينّ  اللّهمّ  سبحانك فضل األفضلينأنت أ كنّ إبفضلك ف
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 كن فيكونبأمرك  ٕاليك ترجعنّهمو كن فيكون مركأراط حّق يقين قد بدئتهم من قبل بص
   على كّل شيء قديرإانّك كنت بأمرك  ليكإ  ترجعنّهمو
  

  الثّاني في الثّاني
  األنظم األنظم بسم اهلل
وحدك أنت ٕاّال  ال ٕالٓهاهلل  نتأعلى أنّك وكّل شيء  ألشهدنّك ٕالٓهييا  اللّهمّ  سبحانك

لك و الّالهوتو القدرةلك و الجبروتو العزّ لك و الملكوتو لك الملكشريك لك  ال
لك و الجمالو لعةالّط  لكو الجاللو العّزة لكو اسوتالنّ و لطنةالسّ  لكو الياقوتو القّوة

 الّرحمة لكو الفعالو القّوة لكو اإلجاللو المواقعلك و األمثالو المثللك و الوجهة
 اإلستجاللواء الكبريلك و اإلستقاللو العظمةلك و لالعداو طوةالسّ  لكو الفضالو
 أوأحببته  ما لكو اإلبتهاجو البهجةلك و اإلرتفاعو القّوة لكو اإلمتناعو العّزة لكو

 شيءكينونا بعد كّل و شيءكائنا قبل كّل  خلقك لم تزل كنتو أمرك من ملكوتتحبّنّه 
 ٰمواتالسّ  ال في من شيء كمن علميعزب  لن شيءبعد كّل  اناكيّ و شيءنا لكّل مكوّ و
ما  الو الخلقال و ملكوت األمرال من شيء  يعجزكال و ال ما بينهماو األرض فيال و

سلطانا مهيمنا قّدوسا دائما  قيّوما احيّ صمدا فردا أحدا  واحدا ٕالٓها دونهما لم تزل كنت
فيما  يكشر لم يكن لكو ولدا الو اتّخذت لنفسك صاحبةما  مرتفعا متعالياممتنعا  أبدا

رت صوّ و قديرات قدرتهو شيء كلّ  صنعت قد خلقت بقدرتكفيما ولّي  الو خلقت
 تعالت و كلّها أسمائك ستتعاليت تقدّ و سبحانك تصويرا رتهصوّ و شيءرادتك كّل إب
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 تزولال وملك  تموتال  يّ ح نتأنّك أو تيمتوتحيي  عليها لم تزلو فيهابما  مثالكأ
 واتمٰ لسّ افي  المن شيء  يفوت عن قبضتكال رد وف تحول الوسلطان  تجورال وعدل 

 ينّ فلتصلّ  قديرا على كلّ ٕانّك كنت بأمرك  اءتشما  تخلقال ما بينهما و ال في األرضو
من كّل جاللك و هابهأمن كّل بهائك  قدرتكبآيات  القٰيمة يومتظهرنّه  على من اللّهمّ 

رحمة  من كلّ و نورهأ نورمن كّل و عظمهاأعظمة  من كلّ و جملهأمن كّل جمالك و هجلّ أ
 من كلّ و عّزهاأعّزتك  من كلّ و كبرهاأ أسمائك من كلّ و هاتمّ أمن كّل كلماتك و سعهاأو

 رضاهأمن كّل قولك و قدرهاأقدرتك  من كلّ و نفذهأن كّل علمك مو مضاهاأمشيّتك 
 ياتكآمن كّل و عالهأمن كّل عالئك و دومهأومن كّل سلطانك  شرفهأمن كّل شرفك و
 عّزك سموّ و قدسك لعلوّ ي ينبغما  مثالكأو أسمائك عليه منأنت  ما من كلّ و كرمهاأ
 كنتوٕانّك  ادا لطيفاجوّ ٕانّك كنت  ابتهاج خلقكو امتناع كلمتكو ارتفاع رحمتكو
  لطيفا اباهّ و
  

  الثّالث في الثّالث
  األنظم األنظم بسم اهلل

بارتفاعه فوق كّل  عاسترفو فوق كّل الممكناتبعلّوه  قد استعلىالّذي  الحمد هلل
 الّذّرات استظهر باظتهاره فوق كلّ و الكائنات استمنع بامتناعه فوق كلّ و الموجودات

كّل خلقه و فأستشهده ٰمواتالسّ و األرضملكوت في  باقتداره فوق كّل من استقدرو
ة كينونيّ وبهيّة  مجّرديّةو منيعةة جوهر اصطفىقد و ّهارالّظ  الواحدٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهأعلى 
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 مثال ذاتهاهويّتها في وألقى  ى لها بها بنفسهاتجلّ ثّم  طرزيّة ةيّ نّ إ و ةذاتيّ  كافوريّةو ساذجيّة
ار وّ النّ  الواحد هوٕاّال  ٕالٓهال  نّهأعلى وأرضه  ئهات بها سممألوآياته ظهرت منها  قدفإذا 

 ما ستحمده حمداأكتابه ففي  لبما نزّ  صنعما  بدع خلقو بأمرهخلق ما  قد رجع خلق
فنا نفسه قد عرّ ما  من عباده علىأحد  شكرهما  شكرا استشكرهو من خلقهأحد  حمده

فق أ ا مشرقا عنشعشعانيّ د حمدا بطونه فله الحمبآيات  دينهٕالى  هداناو يوم ظهوره
من ظهورات  الّسٰموات الجمال حمدا يمألو العزّ  ةمطلعا عن ساحو الجاللو القدس
علّو و عّز قدرته لسموّ ينبغي  ما دونهماما و بينهما ماو من بدايع موهبته األرضو رحمته

 شيءمقادير كّل في البيان  لقد نزّ ٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهأعلى  كلّ  مجد عظمته ليستشهدنّ 
ذكره  بدايعوأمره  من مناهجاء شما به  ظهرأو كلمتهو بع عبدهالسّ  حروف ّن ذاتأعلى 

   ارالفّط الواحد ٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهأكّل على  ليستشهدنّ 
  

  الّرابع في الّرابع
  األنظم األنظم بسم اهلل

من و األّول على الواحد من اهللاء البهٕانّما و األنظم األنظمٕاّال هو  ٕالٓهالحمد هلل الّذي ال 
سبحانه قد ّن اهلل أ فأشهدبعد و األّول الواحدٕاّال  يرى فيهال  الواحد حيثذلك يشابه 

 شيءانتظام نظم ملكوت قدرته فال يرى من و بصنع بديع حكمته شيءقدر مناهج كّل 
لكّل خلقه  حّب أقد و تهارتفاع صمدانيّ و على امتناع وحدانيّته ته يدلّ بشيئيّ نّه هو أو ّال إ 

من نظم أظهر  قدما أحد  يحصن يأ رديقال و مسويهمو منقلبهمفي  ظمالنّ  بدايع



   ٢٩شماره ه مجموعه صد جلدى، بر اساس نسخ  -حضرت نقطه اولى  من آثار  -   )٢( اسماءكتاب 

٤٥٤  

نظم و أمرك لاعتدافي  استطعتما  علىأنت  نّكأوأمره  صنع بدايعو عجائب خلقه
 مرهأ من عنده من مواقعلك  اهللأظهر  قدما و ربّكباهلل  هكتوجّ  في تكعالنيّ و كسرّ 
الخيط ذلك خيط واحد كّل ب كّل الوجودفي  نّ إكّل بعين الحّق ف طوله فلتراقبنّ  مظاهرو

في  تحتجبال  نأكّل ظهور بفي  من عند مظهر نفسه اهللأمر  ذلكو ساكنونو كونمتحرّ 
 يجعل لذا عند كّل ظهورو سبحانهمن اهلل  واحدأمر  فيها اهرالّظ  نّ إف لباألوّ  اآلخر ظهور
 ليحكمنّ و عندهم ينفعهمال بما  ظهور بعدهفي  يدخلونال بما  ان ظهور قبلهسكّ اهلل 

 هورات كمثلالّظ  في اهرالّظ  مثلو الخلق كمثل المراياذلك مثل ٕاذ  عليهم بغير الحّق 
ما ٕالى  اهلل لو يظهرنّ ذلك كواحدة  شمس يها هنّ إ ال نهاية  ها اهلل بمامس لو يطلعنّ الشّ 
 الحديثفي  لنزلذا قد و واحدأمر  فيها اهرالّظ ّن إالمظاهر من عنده ف يولأمن  نهايةال 

 واحدبأمر  كّل قائمون نّ فلينظر فيه أل خاتمٕالى آدم  ينظر منأراد أن  من ةذكر الحجّ في 
ال  اظرالنّ  ذلكٕاذ  وحيدالتّ  عند من ينظر بنظرأعلى و رفعأاألمر  نّ إ  األمر عنده بلذلك و

 لّ بالّظ  لّ الّظ  فلتستدركنّ ذلك كو ةيذكر بحدود الخلقيّ ال فإذا  وجه اهللٕاّال  يرى
اهلل  لتذكرنّ و من المؤمنينٕاّال  القٰيمة يوم تكوننّ ال  نأالحسنى بأسمائه و باهلل نّ ذلتستعيو

 قبلو نأكّل شفي أمره  أدّالء على ينّ لتصلّ و بعد حينو قبل حينو كّل حينفي  ربّك
   بعد شأنو شأن
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  األّول في األّول وله أربع مراتب
  األكتب األكتب بسم اهلل

ن يمتنع أ كتاب لن يقدرإ ذي  كتب فوق كلّ أاهلل قل  األكتب األكتبٕاّال هو  ال ٕالٓهاهلل 
ما  نهما يخلقبيما  الو األرضفي  الو ٰمواتالسّ من أحد ال في كتابه إ  عن مليك سلطان

في  منو ٰمواتالسّ  في منله  يسجد الّذيسبحان  ابا كاتبا كتيباكتّ كان بأمره ٕانّه اء يش
 منو ٰمواتالسّ  في منله يسبّح  الّذي الحمد هللو ساجدونما بينهما قل كّل له و األرض

 لكوتالموله الملك ٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهأقانتون شهد اهلل له  قل كلّ  بينهماما و األرضفي 
يحيي  اسوتالنّ و لطنةالسّ  ثمّ  الياقوتو القّوة ثمّ  الّالهوتو القدرةثّم  الجبروتو ثّم العزّ 

وسلطان  يجورال وعدل  يزولال وملك  ال يموت وأنّه هو حيّ  ويحيي يميتثّم  يميتو
ما  الو ال في األرضو ٰمواتالسّ  ال في من شيء ال يفوت عن قبضتهوفرد  يحولال 

 ٰمواتالسّ  ملكله  الّذي تباركو على كّل شيء قديرا كانبأمره ٕانّه اء يشما  بينهما يخلق
 ٰمواتالسّ  في ماله الّذي  تعالىو المحبوب العزيزٕاّال هو  ٕالٓهال ما بينهما و األرضو
 شيءمقادير كّل  ليكتبنّ اهلل قل ٕاّن  القيّوم المهيمنٕاّال هو  ٕالٓه الما بينهما و األرضو

 لىإ  ونتحبّ أفال  كتب اهلل لكمما  ذلكيكتب شجرة الحقيقة ما قل  فال تشكرونأ لكم
بما أنتم فأربّكم  يكتب اهلل لكمما  ذلكيكتب من يظهره اهلل ما قل  كتب اهلل تنظرونما 

ربّنا و بلىقل  ال توقنون بينهماما و األرضو ٰمواتالسّ  قد كتب اهلل لكم قبل خلق
 البياننقطة  قد كتبما  ذلكمر اهلل ل ألال تبدي يكتب مؤمنونبما  انّ إ القيّوم  المهيمن

 القٰيمة يومتظهرنّه  هب من اللّهمّ  سبحانك لمؤمنونة آخري ثمّ  ليهوّ أفي  ا كلّ نّ إ ة آخري في
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هب  اللّهمّ  ا جليال سبحانكحّظ  القٰيمة يومتظهرنّه  هب من اللّهمّ  سبحانك ابهيّ  اّظ ح
ا حّظ  القٰيمة يومتظهرنّه  من به اللّهمّ  سبحانك ا جميالحّظ  القٰيمة يومتظهرنّه  من

 هب من اللّهمّ  سبحانك ا منيراحّظ  القٰيمة يوم ههب من تظهرنّ  اللّهمّ  سبحانك عظيما
 عزيزا احّظ  القٰيمة يومتظهرنّه  هب من اللّهمّ  سبحانك ا رفيعاحّظ  القٰيمةيوم تظهرنّه 
تظهرنّه  هب من مّ اللّه سبحانك ا منيعاحّظ  القٰيمة يومتظهرنّه  هب من اللّهمّ  سبحانك

سبحانك  ا رضيّاحّظ  القٰيمة يومتظهرنّه  هب من اللّهمّ  ا محيطا سبحانكحّظ  القٰيمة يوم
 يومتظهرنّه  هب من اللّهمّ  سبحانك ا سليطايوم القيامة حّظ تظهرنّه  هب من اللّهمّ 
 ا لطيفا سبحانكحّظ  القٰيمة يومتظهرنّه  هب من اللّهمّ  سبحانك ا مليكاحّظ  القٰيمة

 القٰيمة يومتظهرنّه  هب من اللّهمّ  ا سبحانكا عليّ حّظ  القٰيمة يومتظهرنّه  هب من للّهمّ ا
أنتم  كمنّ إكبرها عندكم فأاتكم خطوتكم يّ رّ ذ منّ فلتعلّ  البيانيا أولي  أن ا كريماحّظ 
يكتبه كّل ما  خيرذلك يكتب من تظهره اهلل ما  ربّكم تتعّززون عند القٰيمة يومذلك ب

عليه أنتم  بما ال نفسهٕالى  ينسببما  قبل كّل الكاتبونمن قد كتبه ما  وأ الكاتبون
من عنده  ينزلما أنتم  ٕان بها تتعّززونأنتم  الخّط و هبكم العلمو قدٕاّن اهلل  قل تشهدون
في أنتم  بما كمخّط و قد خلقكم اهللنقطة  من ن تكتبنّ أكم نفسأل لم يحلٕاّال و تكتبون

 في ه اهللمحبوب ليدخلنّ  خّط  حسنأمن البيان على ة آي سبيل اهلل تكتبون من يكتب
األولى لم نقطة  كتابا من عندقل ٕاّن  المحبوب المهيمنهو  نّهإ ضوان من فضله الرّ 

ة عقمن يظهره اهلل رٕاليكم  ن يكتبإ كتاب اهلل لتعّززون أنتم  األرضعلى ما  يعدل كتب
كّل خلق  ذإ من ذا ملك  األرضعلى ما  كلّ ٕاليكم  يكتبنّ من أن  عند اهللأكبر  ذلك
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 تعلمون لو يملكبه  ثمّ  تبصرونأمركم  فيأنتم  كتبهم خلق عند كتبهو عند من يظهره اهلل
الّذي  من عند من يظهره اهلل فقد اغتبن ان يملك خّط أتى بؤتو األرضعلى ما  كلّ أحد 

 كان قدر كلمات اهلل تعلمون لو لعلّكم من فضل اهللذلك خذ أقد  الّذيارتفع و تىأقد 
ال  بقدر اهللأنتم فأقدر نفسه و كيفو هذا من عند شجرة الحقيقة قدره عند اهلل مثلهذا 

 اتكم من صغرهم بدايع خطوطكميّ رّ ذ ينّ لتربّ و تسجدوناهلل  يّ بين يدثّم  توقنون فلتوقننّ 
على ذلك في  همينّ لتربّ و نع يظهرونالّص  حسنأو منع العّز يكتبونأمن عند الّذينهم على 

 ونتجذبون ليربيّ به  همما و ٕاّال  ال تحزنوهم لكنّهمو عليه تستطيعونأنتم  ما حّق 
علما من به أحطت  قدبما  من عندك منع الخّط أ يمنعلّ  صّل على من اللّهمّ  سبحانك

طلع اهلل شمس الحقيقة على عّز أما  حينئذٕالى  قل محيطا شيء بكلّ  نّك كنتإ عندك 
ذلك محبوب  عزّ  تاه من عنده خّط آو ورهالّظ  ذلكفي  لعأطقد ما  مجذوب مثل خّط 

من اآليات  ينشئنّ يقدر أن  من كلمات اهلل ينظرونٕالى  على الّذينهمو يّ من فضل اهلل عل
 ّن فضلهإ من فضله  ياهلل ربّ  ينقد خّص ما  ذلك كّل عنها يعجزونبإذنه  يكتبهاو عنده
ٕاّال هو  ٕالٓهال ا ما بينهمو األرضو ٰمواتالسّ  ملكوتفي  له الحمدفلّ  عظيما يّ علكان 

هو  ّال إ  ٕالٓهال ما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ  ملكوتفي  هلل المجدو القيّوم المهيمن
 نظم اهلل تظهرون شيء كلّ في أنتم  شيءنظم كّل  نّ ليحبّ اهلل قل ٕاّن  العزيز المحبوب

من فإّن ذلك  شمائلكمفي واحدا  فلتجعلنّ  يمينكم من خاتمفي  ن يكنإ هذا  ّن مثلإ و
 عضد فييمنكم من حرز لم يكن إ  عضدفي  ن يكنإ و تتعّززون بهأنتم  م اهللنظ
من عند اهلل أنتم  بما موركمأكّل  منّ لم يكن من نظم اهلل فلتنّظ مائل من حرز الشّ 
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فيه كنّا  مإاّال  رت على نظمشهدنا بيتا قد عمّ  ماتحبّون كم لأنفس عندثّم  به لتحيطون
ٕانّما و تجذبونبه أنتم  بما كتبكمفي  خطوطكم ظمنّ لتنو قل لساكنين ادالّض أرض  على

 ر خطوطكم يتغيّ لئّال  كتابكمآخر  في هذا بمثل كتابكم فلتكتبنّ أّول  في يكتب قلمكم
 ٕاليه ن ينظرأه اهلل يحبّ ال ما فيها  تكتبنّ ال و كتبكم لتحفظنّ و عدل اهلل تسلكونفي أنتم و
 ٕان ميزان خطوطكمقل ٕاّن  تحفظونلذلك ثّم مثل  مثل طرز األبهى فيه تصنعونأنتم و

ذلك فإذا  لفأمن ذلك ر بين لف لم يتغيّ ألف أأحد  لو يكتب ن تعدلونأتحبّون أنتم 
   يونكم لتربّ أنفس يحانالرّ و وحالرّ  في ذلكمثل أنتم  كتاب اهلل في عدلاأل خّط 

  
  الثّاني في الثّاني

  األكتب األكتب بسم اهلل
وحدك  نتأ ّال إ ٕالٓه  ال اهللأنت على أنّك وكّل شيء  ألشهدنّك ٕالٓهييا  اللّهمّ  سبحانك

 لكو الّالهوتو القدرةلك و الجبروتو العزّ ولك  الملكوتو الملك لكشريك لك  ال
لك و الجمالو لعةالّط  لكو الجاللو العّزة لكو اسوتالنّ و لطنةالسّ  لكو الياقوتو القّوة

 اإلستقاللو العظمةلك و لاإلجالو المواقعلك و األمثالو المثللك و الكمالو الوجهة
 البهجةلك و اإلرتفاعو القّوة لكو اإلمتناعو العّزة لكو اإلستجاللواء الكبريلك و

 مالك و لطانالسّ و لطالسّ  لكو الملكانو الملكلك و اإلقتدارو لطنةالسّ  لكو بتهاجواإل
ا صمدا فردأحدا  واحدا ٕالٓها خلقك لم تزل كنتو مركأمن ملكوت تحبّنّه  أوأحببته 

 ولدا الو ةصاحب اتّخذت لنفسكما معتمدا  مهيمنا قّدوسا دائما أبدا سلطانا قيّوماحيّا 
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 شيءقد خلقت بقدرتك كّل  صنعتفيما ولّي  الو خلقتفيما  شريكلك  لم يكنو
 يومتظهرنّه  من اللّهمّ  منّ صورته تصويرا فلتعلّ و شيء كلّ  رادتكإرت بصوّ و قديرات قدرتهو

 كملهأو مهتمّ أو نورهأو عظمهأو شرفهأو جملهأو هجلّ أو بهاهأحبّنّه ت خّط  من كلّ  القٰيمة
 منعهأو رفعهأو عالهأو ملكهأو سلطهأو شرفهأو حببهأو سرعهأو قدرهأو نفذهأو كبرهأو عّزهأو

وليائك أالمطالع من  يولأو الخطايط من عبادك يولأمن  ملككفي  قد خلقتبما 
 لئّال أحد  يمنعال  نأعّز محبوب  ه خّط كّل من يكن عند ٕالٓهييا  اللّهمّ  فلتهمنّ 
 من فضلك عليه ذلكٕاذ  صغرهأيّام  فيٕاليك  به همن يتوجّ  خّط تظهرنّه عّمن  يحتجب

ذلك في البيان  مقصودكو المتعال اللؤلؤذلك بحر البيان في ٕاذ  على كّل خلقكو
 رشعهذا ٕاذ  يحيونو يميتونو يرزقونو يخلقونبه  البحر انالجوهر المتجال كّل سكّ 

ٕاليك  به هيتوجّ و به فمن عرفك شيءنفسك كّل  لتعرفنّ به  بطونك يّ كرسو ظهورك
 كحبّ و احتجب عن مرادكبما  سبيلك في علمهو ع وجودهقد ضيّ ٕاّال و عارفكذلك ف

تظهرنّه آيات  يشترونال  نأفي البيان  كّل من اللّهمّ  ينّ فلتربّ  خلقكو أمرك ملكوتفي 
ما  ذلكٕاذ  منعأو رفع عندكأ ذلكٕاذ  بكّل شيء ٕاليه ينسبما و ةرقعو لواحهأو كلماتهو

ما  عن كلّ عندي  خير يئه عنّ اذكر رضو تظهرنّه من رقع فيه خّط  فوعّزتكٕاليك  ينسب
في  كّل من اللّهمّ  منّ فلتعلّ هذا  خذنّ آحتّى  عطينّ ألهذا  يكتنلو ملّ و األرضعلى 

ذنك إالملك بفي  رونبما هم يدبّ  ثرهأاستمالك و هاستجذاب خّط ٕالى  سبيالالبيان 
في  ن يجعلنّ إ و عندهمما  سبابأيملكون بو ذبونجي يعلمون ربّماال  نّهم يوم ظهورهإف
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 يوم كيستملكون خّط ذلك هم بلعلّ اء من يشٕالى  يبلغ كتب كّل خلقك حداأأرض  كلّ 
  ينظرونو قبضتهم ليقرؤن فييقع فيها  هم نإ  ةاعالسّ  كلماتك حينٕالى  ينظرونو القٰيمة

  
  ث في الثّالثالثّال

  األكتب األكتب بسم اهلل
فوق كّل  استرفع بارتفاعهو فوق كّل الممكناتبعلّوه  قد استعلىالّذي  الحمد هلل

 الّذّرات استقدر باقتداره فوق كلّ و استمنع بامتناعه فوق كّل الكائناتو الموجودات
 خلقه كلّ و فأستشهده ٰمواتالسّ و األرضملكوت في  فوق كّل من استسلط باستسالطهو

 لهأّول  الالّذي أّول  من كّل ظهوركفي  اب قد عرفتالواحد الكتّ ٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهأعلى 
من لدنه يات آو بعجايب من عندهاء كيف يش لهآخر  الالّذي آخر  ٕالى يعرف نفسهو

 من عند اهلل العزيز المحبوبهذا  نّ ألعالمون حتّى يستيقن كّل عباده با عجزت عنها كلّ 
اآليات  تاهآو هورالّظ  ذلكفي  منيعةجوهرة  اصطفى غير صنع الخلق قد ذ صنع اهللإ 

 بهاه من عنده ينقطعأو جذبهأ ه الخّط تيٰ آو كّل العالمونواحدة  من عنده يعجز عن كلّ 
من  ظهرأال بعد ما  البياننقطة  من فضل اهلل علىهذا و المخلصون كّل عباد اهللٕاليه به 

ما  يفعلٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهأ كّل على نّ نع المتعال ليستدلّ الّص  ذلكالفرقان نقطة  قبل عند
   الواحد المتجالٕاّال هو  ٕالٓهال بأمره ٕانّه اء يش
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  الّرابع في الّرابع
  األكتب األكتب بسم اهلل

 األّول على الواحدمن اهلل اء البهٕانّما و األكتب األكتبٕاّال هو  ٕالٓهالحمد هلل الّذي ال 
سبحانه ّن اهلل أ فأشهد بعدو األّول الواحدٕاّال  يرى فيهال  حيث الواحدذلك من يشابه و

 ّهارالّظ  المتعاليالواحد هو و األبصار يدركهو و تدركه األبصارال  لم يزل غيب ممتنع
األقرب فاألقرب من ثّم  ةليّ شجرة الحقيقة بالحقيقة األوّ  نفسه خّط ٕالى  قد نسبو

من  خّط  عال ذكره فاستملكو هره اهلل جلّ دركت من يظأن إ أنت فإنّك  ةالملكيّ  مظاهر
 األرضعلى ما  كلّ  يتؤوت غربهإالى  األرضلو تسير من شرق و ئه عنكاعنده فيه رض

ٕالى  عمركأّول  عملك منٕاذ  تعملو ما قد عملت خير عن كلّ فإّن هذا  ذلكسبيل في 
يؤتيك من  ماربّ لكنّك و حيّا قد كنتما  حينٕالى  لهأّول  الالّذي  ّولأ اخره لهذا بل من

دا من ّن محمّ إفهذا  تستعجب منال و منه خذنّ أتال و تحببهال أنت و يظهره اهلل خّط 
في البيان  قد نهىالّذي  ذلكذكر بعد أن أ ستحيأو قرئهما أحد  ٕالى ارسل خّط أ قبل قد
ذا وقع بين إف هار لظهورهالنّ وباللّيل  يبكونالّذين  منأحد  ٕالى البيان ةنقط كتبو عنه

تحتجب ال  نأبأمرك  لمبتلى فاستشعر يوم ظهور اهللأنت و خذهأما و قرئهما  هخّط يديه 
يوم ظهوره أنت فإنّك كّل عمرك في  طالبا لهذا تكوننّ بعد ما  عن كتابهو عن اهلل ربّك
 ل بنفسكتتعقّ ال  لماأنت و لما ينبئك بظهور نفسهو يظهره اهلل منٕاليك  ربّما يكتب

دق نظرك و فاستبصر اهللبأمر  تلتفتال و همج رعاعكلّهم  ماس الّذينهالنّ  قوالأتسمع 
ٕاليه  ه على عينيك بنسبتهتجعلنّ و هه لتقبلنّ خّط  ليكإ يوصل ما  حين نّ أبصرك ب وصّف 
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من  ال تكوننّ  نأعليك  اهللأمر  منفإّن ذلك  من عند دونهأو  من عنده كاناء سو
  الهالكين

  
  األّول في األّول وله أربع مراتب

  ذهبذهب األاأل بسم اهلل
لن يقدر أن  هابذإ ي هب فوق كّل ذذأ اهللقل  ذهبذهب األاألٕاّال هو  ال ٕالٓهاهلل 

ال ما بينهما و ال في األرضو الّسٰموات فيال أحد  ذهابه منإ  عن مليك سلطان يمتنع
ما و األرضفي  منو ٰمواتالسّ  في منله  يسجدالّذي  سبحان هبا ذهيباذابا ذهّ كان  نّهإ 

 األرضفي  منو ٰمواتالسّ  في منله يسبّح  الّذي الحمد هللو ساجدونله  كلّ  قل بينهما
 العزّ ثّم  الملكوتوهو له الملك  ّال إ  ٕالٓهال  نّهأقانتون شهد اهلل ما بينهما قل كّل له و
 يميتويحيي  اسوتالنّ و لطنةالسّ  ثمّ  الياقوتو القّوة ثمّ  الّالهوتو القدرةثّم  الجبروتو

 يحولال وسلطان  ال يجوروعدل  يزولال وملك  يموتال  وأنّه هو حيّ  ويحيي ثّم يميت
 يخلقال ما بينهما و ال في األرضو ٰمواتالسّ  في المن شيء  يفوت عن قبضتهال وفرد 

ما و األرضو ٰمواتالسّ  ملكله الّذي  تباركو قديرا شيءعلى كّل كان بأمره ٕانّه اء يشما 
ما و رضواأل ٰمواتالسّ  في ماله الّذي  تعالىو وبالعزيز المحبٕاّال هو  ٕالٓه البينهما 
اظرين للنّ آية  جعلهو لكم الجمل قد خلقاهلل قل ٕاّن  القيّوم المهيمنٕاّال هو  ٕالٓهال بينهما 
أفال اء يشما به  يذهب اهللأرض  ٕالىأرض  من ن تحملونأتستطيعون ال أنتم  ما يحمل

ن يحملون أ تستطيعونأنتم  الما  ملونتركبون ليحفيها أنتم  خلق اهلل البغال تشكرون قد
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أنتم  قد خلق لكم الحمير اهللقل  تتذّكرونال  اهللبآيات  أنتمفأأرض  ٕالىأرض  من
قد اهلل قل ٕاّن  تحملونأرض  ٕالىأرض  من تستطيعونأنتم  الما  عليها تركبون ليحملنّ 

 أنتم ما سرعأبأرض  ٕالىأرض  عليها تركبون لتذهبّن بهم من أنتم جائبالنّ  لكمخلق 
قد خلق لكم ٕاّن اهلل  قل تنتفعونأنتم  كبرهأو عظمهأر قد خلق لكم البقاهلل قل ٕاّن  تحبّون

بها توقنون  لعلّكم من عند اهللآيات  ذلككّل  لتحصونأنتم  ما صنافأالحيوان على 
في  كمليحفظنّ و كمليحيينّ و كمتنّ يليمو كمليرزقنّ و كمليخلقنّ  شيءرّب كّل و اهلل ربّكم
ال  اهللبآيات  أنتمفأما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ بمالئكة  تحذرونأنتم  عّما سبلكم
رحمته و بفضل اهللأنتم  حماركمثّم  بغالكمثّم  تركبون نجائبكمأنتم  خير ماقل  توقنون
 ال تصعدون كتب اهلل رضكمأاهلل ربّكم من ٕالى  لكنّكمو لتمشونأرض  ٕالىأرض  من

اء كم قد خلقتم للقنّ إفأجمعون كم كلّ  من يظهرهٕالى  نكممن مساك ن تذهبنّ أفي البيان 
أرض  ٕالىأرض  منأنتم  قل تعرضونال  الحّق و ربّكم بالهدى على اهللأنتم فأربّكم 
لى من إ  أنتم رزقكم تكسبون فكيف لعلّكم معاشكمفي  اهللأمركم  لما قد تذهبون
 وامركم كيفأن ئون شمهذا  نّ إ و مركم بدين الحّق أو حياكمأو ماتكمأو رزقكمو خلقكم

لمبتلون كم من عباد  القٰيمة يومأنتم  كمنّ إتتّقون فٕايّاه  ثمّ  اهلل فلتتّقنّ تحتجبون به أنتم 
ا هم قدر لمّ  ةواحدة كّل اسبوع مرّ في  الجبل يحضرونذلك ع قصٕالى  األرضتلك  من

ا  لمّ قد خلقهم اهللالّذي ربّهم  يديّ  ون بينيحضرال و دنى منه يملكونأبل  ةمثقال فّض 
 فيعّما  يّ لغناهلل قل ٕاّن  البيان لمبتلون يولأأن يا أنتم  ذلكك هم عليه ليعرضون

ذن أن نأ نّ نحبّ ما ٕاّال و لتنجونبه أنتم  مإاّال  ذلكبأراد  ماما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ 
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 مكم مناهجكمنعلّ  نأردنا أهم علينا يعرضون قد و كيفو يديناأن يحضرون بين ألهم ب
لكنّكم هلل و جرونتتّ و سبوع تذهبونأكّل في  لهاأنتم  ةمانكم لم يعدل مثقال فّض يإ  زنو

هم وربّهم  باهللآمنوا  الّذينهمٕاّال  اهلل تكسبوناء رض الو تخرجون من مساكنكمال  ربّكم
 هم اهللسيهدينّ و دين اهلل في هم يسكنون قد دخلوابما  هم أولئكلون هم متوكّ ربّ  على

اكتسبوا ليجزون بما  كلّ قل  قديرا شيءعلى كّل  نّه كانإ لهم  نّ يحبّ  المّمن  همليعصمنّ و
 ن يشاءإ ذلك من يكتسب دون و حسنااء من الخير يجزيه اهلل جز من يكتسب قدر خردل

في  لينتقمنّ ٕاّن اهلل  قل رقيباعلى كّل شيء  كان نّهإ عنه  لينتقمنّ اء ن يشإ و يعف عنهاهلل 
ن إ نّهم إ اهلل محتجبون أمر  هم عن يحكمون بماعن الّذينهم من عنده  األرضكّل 

رضهم أن يحتجبون فالّذينهم على إ و رضهم يرجعونأعلى  فماربّهم  اهللٕالى  يرجعون
بين يديه  القٰيمة نّكم يومأيوم من يظهره اهلل بفي  البيان يولأأن يا  اهلل فلتتّقنّ  يحتجبون

نارهم من بعد  بعكم لتملكنّ من ت تحتجبنّ  كم الأنفسب ن تحتجبنّ إ و بالحّق تسجدون
 دين اهللفي  القٰيمة يوم لعلّكم من فضل اهلل عليكمذلك  تعلمونال أنتم و موتكم
يمّسهم ال  يتوّكلونربّهم  هم علىو ياتهآو باهللآمنوا  الّذينهم ليحفظنّ اهلل قل ٕاّن  تدخلون
 يلباللّ هم ما ربّهم  اهلل يصبرون لهم من عنداء رضفي  همو سبيل اهللفي  من حزن

  هار ليذكرونالنّ و
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  الثّاني في الثّاني
  ذهبذهب األاأل بسم اهلل
وحدك أنت ٕاّال  ال ٕالٓه اهللأنت على أنّك وكّل شيء  ألشهدنّك ٕالٓهييا  اللّهمّ  سبحانك

 لكو الّالهوتو القدرةلك و الجبروتو العزّ لك و الملكوتو لك الملكشريك لك  ال
 لكو الجمالو الوجهةلك و الجاللو العّزة لكو اسوتلنّ او الّسلطنة لكو الياقوتو القّوة

 لكو الفعالو القّوة لكو اإلجاللو المواقعلك و األمثالو المثللك و الكمالو لعةالّط 
اء الكبريلك و اإلستقاللو العظمةلك و العدالو طوةالسّ  لكو الفضالو حمةالرّ 
 لكو اإلبتهاجو البهجة لكو اإلرتفاعو القّوة لكو اإلمتناعو العّزةلك و اإلستجاللو

 خلقك لم تزل سلطانو مركأمن ملكوت تحبّنّه  أوأحببته  مالك و اإلقتدارو الّسلطنة
مليك عّز طولك ليبلغن و أمرك لىإ  مرأمن مقاعد  وليائكأمن  من عندك ليذهبنّ أمرك 

 حداوا ٕالٓها تعاليت لم تزل كنتو ذنك فسبحانكإ مواقع ٕالى  ذنكإ  ئك عن مواقعدّال أ
ولدا  الو لنفسك صاحبة اتّخذتما سلطانا مهيمنا قّدوسا  قيّوماصمدا فردا حيّا أحدا 
ٕالى  يذهبونال  لكنوبأمرك  كّل يذهيونو دكبعالفرقان من حّي  مقاعدو بيتك يحجّ 

لكنّهم عن و وامركأبعون من ذهاب كّل يتّ فيها  وامرأالفرقان بفي  مرتأ قدو مظهر نفسك
 يظهرتنأتك لو مليك وحدانيّ و عظمتكو فردانيّتكسلطان و وجهك محتجبون فوعّزتك

 ال الخلق ذلك نّ أل يّ لإ  هاببل عن الذّ السّ  منعتتك ألربوبيّ  سموّ و على علّو سلطنتك
بين يد  محضورهو تكلى كينونيّ إ  ذهابهمو عرضهم على ذاتكو نفسكاء لهم لقينبغي 

 ينظرال مّمن  له ذنتأال ما واء يستدرك وجهك طير الهو ترىما  ن ترىاآل لكنّ و تكذاتيّ 
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محبوبا لم واآلزال  زلأفي  تعاليت لم تزل كنت عزيزاو فسبحانك تك بعينكحجّ ٕالى 
 بالعّزة شيء كلّ  على قيّوماو اإلستقاللو بالعظمةعلى كّل شيء مهيمنا و تزلال و تزل
 غربهإالى  األرضيذهبون من شرق  نأعلى شفي البيان  كّل من اللّهمّ  ينّ قلتربّ  اإلرتفاعو
 مثل علت لهم عّزاجما و ذلكخلقتهم لٕاذ  حضورهم بين يديهو فكيفتظهرنّه  مر منأل

 استقرارهم بينو بطونك ورودهم على مطلعو ظهوركٕالى  منتهى وصلهمهذا ٕاذ  هذا
 تك فوعّزتك لمربوبيّ يدي  استغنائهم بينو طلعتكّي استجارهم بين يدو عظمتك يديّ 

 عّزتكي بعدهم عن بين يدو تكعن حجّ نارا مثل حجابهم  اإلسالم في لمن رأ
يحبّون ال ما  يسلكون بمحبوبهم ذإ عندهم بعد علمهم و عندك لّ الذّ ذلك كفاهم و
 ّال إ  ذّال ال و أنتٕاّال  ٕالٓهال وحدك  بك ّال إ  عّزالنا  لم يكن تعاليتو انكحهم سبنفسأل

 تظهرنّه سك بمننف القٰيمة يوم اللّهمّ  فنّ فلتعرّ أنت ٕاّال  ٕالٓهال وحدك  باحتجابنا عنك
خير أنت فإنّك من المحتجبين  تكوننّ لئّال  حين استماعنا يماناإلو لتوفقنا باليقينو
  خير األلطفينأنت  نّكإ و خير األجودينأنت وٕانّك  خير األكرمينأنت وٕانّك  فضليناأل
  

  الثّالث في الثّالث
  ذهبذهب األاأل بسم اهلل

 كلّ  استرفع بارتفاعه فوقو الممكناتفوق كّل بعلّوه  قد استعلىالّذي  الحمد هلل
 الّذّرات فوق كلّ  استقهر باقتهارهو استمنع بامتناعه فوق كّل الكائناتو الموجودات

كّل خلقه و فأستشهده ٰمواتالسّ و األرضملكوت في  استظهر باظتهاره فوق كّل منو
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مظهر لى إ  ذاهبين ليكوننّ  شيءقد خلق كّل  هابالواحد الذّ ٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهأعلى 
علّو في  يستحّق عندهبما  على منبع جوده ةعارضيو غيبه وافدين على مطلعو نفسه

على ما  كلّ  ذ لو يكوننّ إ  تهكبريائيّ ء استعالو هسموّ  سموّ و علّو علّوهو امتناعه سموّ و ارتفاعه
 رش ليستحّقنّ بال فأرض  على ييستوو نظهر مظهر الحقيقةو يمكنما أكبر  على األرض

ذلك و بهربّهم  هلل تسجدنّ ما  بين يديه بمثل األرضعلى ما  الحين كلّ ي ف ن يسجدنأ
المستوى المرتفع ذلك يظهر من سجودهم خلق عند ما و همنّ أ ذإ  هم يعلمون نإ عّزهم 

ن يؤمنون حين إ  دونهما و ةمديّ الّص  جاللة والهويّ أفق  في ذلكو الممتنع يالمتعالو
نه أش تعالى ٕاّال و تهميّ حدّ  ةمكنأو تهمخلقيّ  ةرتب في مؤمنونأدّالء  ظهوره باستحقاقه فهم

له  ا كلّ نّ إ و مجده لعلوّ له  ليسجدنّ و بذكره حنّ الوجود ليسبّ في  ئه كّل منااستو حين
بها فوق كّل  لتعّززنّ و على كّل العالمون بذلك قانتون لنفتخرنّ له  كلّ وٕانّا  ساجدون
   المتعّززون

  
   الّرابع في الّرابع

   ذهباأل ذهباأل بسم اهلل
 األّول الواحد علىمن اهلل اء البهٕانّما و ذهبذهب األاألٕاّال هو  ٕالٓهالحمد هلل الّذي ال 

 قد جعلّن اهلل أ فأشهدبعد و لوّ األالواحد ٕاّال  يرى فيهال  الواحد حيثذلك من يشابه و
اياب و ئه خير عزّ ارضو ذنهإ سبيل في و متابو مثوى اهلل خيرٕالى  ن يكنإ هاب الذّ في 
ك ن يؤتينّ أ تحزن فعلى اهلل ربّكأو  ن تمتإ ّن رزقك على اهلل إسبيل اهلل ف فيستذهب فا
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ك يوم دينفي  تستبصرلكنّك و تكحيوٰ في أو  فؤادك من بعد موتكبه  يرضىما  جزائهما
قد ما  بمثلالحّي  مقاعدٕالى و بيت الحرامٕالى  تذهب نتأظهور من يظهره اهلل ربّما 

 نّهإ و ليهإ بنسبته ذلك عّز كّل ٕاذ  بعد ظهورههذا  من شيءينفعك ال وي ظهورفي  شهدت
خلقت ما فإنّك تك عالنيّ و كدونه بسرّ عّما  تنقطعو كبكلّ ٕاليه  تذهب جلّ أو أعلىهو 
تقصد و ٕاّال  ترفع قدميكال و شئت ٕانّيو مره كيف شئتأ قبل ظهوره تذهب بمواردو عبثا
 تهبيت محبّ ٕالى  تنزلال وة بقعٕالى  تصعد الو دنوّ ٕالى  ينزلال و علوّ ٕالى  ترفعال و ربّك هلل

فإنّك من قبل به  مرتأما ٕالى  بعد ظهور اهلل ن تذهبإٔايّاك  اكيّ إ و مرهأو اهللاء برضٕاّال 
 يومو أنت من يظهره اهلل فكيفٕالى  بنسبتهذلك عّز كّل ٕاذ  حمير كلّ  حمر منحينئذ أل

في  مظهر نفسه فاستبصر عله اهللتتعّزز بمن قد جال و ٕاليه تعّز بنسبتهبما  ظهوره تتعّزر
بمن  ن يؤمننّ أبتحبّنّه  العّما  ربّكباهلل  استعذو لمن المبتلينفإنّك ر بّص التّ  دينك حّق 

 نإ ذلك  دون ينفعك الما فإّن هذا  لو كانوا طفال صغيراو ٕاليه من يدعوك يظهره اهلل ثمّ 
  من المستبصرينأمرك  في كنت

  
  األّول في األّول وله أربع مراتب

  األمدد األمدد بسم اهلل
عن ن يمتنع أ مداد لن يقدرإ ذي  مدد فوق كلّ أاهلل قل  األمد األمددٕاّال هو  ال ٕالٓهاهلل 

ما  ما بينهما يخلق الو األرضفي  الو ٰمواتالسّ من أحد ال في مداده إ  مليك سلطان
في  منو اتٰموالسّ  في منله  يسجدالّذي  سبحان مديدا ادا ماددامدّ كان بأمره ٕانّه اء يش
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 منو ٰمواتالسّ  في منله يسبّح  الّذي الحمد هللو ساجدونله  كلّ  قلما بينهما و األرض
 الملكوتو الملك له هوٕاّال  ٕالٓهال  نّهأقانتون شهد اهلل ما بينهما قل كّل له و األرض في
يحيي  وتاسالنّ و لطنةالسّ  ثمّ  الياقوتو القّوة ثمّ  الّالهوتو القدرةثّم  الجبروتو العزّ ثّم 
وسلطان  ال يجوروعدل  يزولال وملك  يموتال  وأنّه هو حيّ  ويحيي يميت يميت ثمّ و

ال ما و ال في األرضو ٰمواتالسّ  في ال شيءيفوت عن قبضته من ال وفرد  يحولال 
 ٰمواتالسّ  ملكله الّذي  تباركو على كّل شيء قديرا كان نّهإ  مرهأباء يشما  يخلقبينهما 

 ٰمواتالسّ  في ما له الّذي تعالىو العزيز المحبوبٕاّال هو  ٕالٓهال  ما بينهماو األرضو
كّل ظهور في  كمليمدنّ ٕاّن اهلل  قل المهيمن القيّومٕاّال هو  ٕالٓهال ما بينهما و األرضو

قل  تعلمونأنتم  ٕان ربّكمأمر  في ّن مددكمإ قل  بمدد اهلل تستمدونأنتم  ٕان بمظهر نفسه
ربّهم  من اهلل همأنفس كّل عند تعلمون فلتنظرنّ تم أن نإ  ربّكم هيلفي  مددكمٕاّن 

 في مدد اهللقل ٕاّن  هم بمدده يستمدون الو اهللأمر  يعلمون مواقعال  لكنّهمو مستمدون
 مستمدونبه  هم أولئكف اإلسالمفي  دخلواالّذين  نّ إ الفرقان في  لنزّ ما  محّمد يوم
ال  لكنّهمو شيءمن  همربّ استملكوا من مدد ما  كتبهمفي  قد صبرواالّذين  لكنو

لينقطع  القٰيمة ن يظهره اهلل يومعمّ  تحتجبنّ ال  نأالبيان  يولأأن يا  اهلل يعلمون ولتتقنّ 
 تخلقونبه أنتم  ٕان ّن مدد من يظهره كلماتهإ قل  تعلمونال أنتم و ن عنكمحمٰ الرّ  مدد
 بهأنتم  كمنّ إف عينكمأه كلتحفظنّ و مددكم خذنّ أتبعثون فلتو تحيونو يميتون ترزقون ثمّ و

لى من يظهر من بعد من إ  ونلتردّ و بالحّق ٕاّال  ستملكوات الو لتعيشون القٰيمة يومٕالى 
 له اهلل منقد نزّ عّما أمر  عظمأذلك  نّ إف خذتم من عند من يظهره اهللأقد كلّما  يظهره اهلل
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يظهره اهلل بما  كلّ وٕانّا  مؤمنونبه  ا كلّ نّ إ له آخر  ال الّذي خرإٓالى  لهأّول  الالّذي أّول 
ما و األرضو ٰمواتالسّ  ملكوتفي  محبوبناهو  لموقنونثّم  ما يظهر لمؤمنون من بعد
ٕاّال  ٕالٓهال  األمرو الخلقله  اهلل ربّكمذلك  ساجدونله  كلّ وٕانّا  ٕايّاهٕاّال  ناببحأما و بينهما

هو  لّ إالٓه  الما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ  في منله  حيسبّ  العزيز المحبوبهو 
ٕاّال هو  ال ٕالٓهما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ  ملكوتفي  يقنت منله  القيّوم المهيمن

 ٕاذ من يظهره اهللند عندكم من عما  من عنده خير لكم عن كلّ آية  تأخذ المهيمن ان
ٕاذا  تهتدونبه  لعلّكم مفتاح العلم كملتنجون فلنؤتينّ  القٰيمة من بعد القٰيمة يومبه أنتم 

 تستبشرونأفال  قد فعل اهللما  ذلكربّه بإذن  اءيش ما يفعلفإذا  س الحقيقةشرقت شمأ
 ه من هيكلنّ إبدئكم ففي  توقنون فلتنظرنّ ال  قد حكم اهللما  ذلك ما يحّب  ليحكمنّ و

 كماهلل يعلم سرّ و منتهيكمال و لون مبدئكمتتعقّ ال  لكنّكمو ذلكرجعكم مثل ثّم  واحد
ال ما ٕالى  طلع شمس الحقيقةي نّ إ قل  لتعملون هارالنّ وباللّيل  لهأنتم  ماو جهركمو
 ّن شمس بديعإ و توقنونال  بشمس اهلل نتمأفاألّول  شمس بديع يها هنّ إفأحد  يحصي

 هاية تستعرجونالنّ  علىفي  لها خرآيكن ال ما  لها مثلأّول  الو شمس بديع األّولاألّول 
أنتم ة شمس واحدٕالى  مرجعكمّم ثواحدة  المرايا من شمسكّل أن يا  كمكلّ  مبدءفإذا 

من أّول و ظهورذي  بكلّ  مننّ ولتؤ اهلل ربّكم بها ترجعونٕالى  ثمّ  ربّكم بها تبدئونمن اهلل 
مدد اهلل يومئذ من عند قل ٕاّن  كّل ظهور لتنجونفي  لعلّكم يقدر من عندهما و به يؤمن
بما  صبرواو جبواتاح هم قدّن الّذينإ و هم مدركونفإذا  دخلوا فيهٕاّن الّذينهم  البيانة نقط

 همأنفس استيقنتبعد ما  يعلمونال  همو نحمٰ الرّ  هم مددأنفس عندهم قد انقطعوا عن
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 ذ تلكإ  عمركم تعبدونفي أنتم  عّما خير لكم رنّ تتفكّ  ةّن ساعإ قل  رونيتذكّ ال  لكنّهمو
يظهره ن عمّ أنتم  ٕاذ ال ينفعكم عمركم ةلكنّكم عبادو القٰيمة ربّما ينجيكم يوم ةاعالسّ 

ثّم  يوم من يظهره اهلل لتعيشونٕالى  بهثّم  البيان فين حمٰ الرّ  خذن مددأاهلل تحتجبون فلت
ال و ينزل اهلل عليكمما  مدد بدع محبوب خذنّ ألتثّم  اهللٕالى  خذتمأقد  ما يومئذ لتبلغنّ 
ثّم  بمن يظهره اهلل ن تؤمننّ إ  عظم المددأقل ٕاّن  لتنجون القٰيمة يومهذا و تقولون كيف

ٕاّال و كّل األمداد تدركونأنتم المدد فذلك ن استدركتم إ  ينطق من عند اهلل لتؤمنونبما 
 من قبلكم الكتاب اوتوأالّذين  قواقد اتّ ما  لتتّقون مثلبه أنتم  لوو مدد قبلكم ينفعكمال 
 ارالنّ  لهم من عيش يبدئون منال و لهم ذنأما  لكن اهللو ونعندهم مستمدّ بما  نّهمألو و

أنتم  لهآخر  الالّذي آخر  ٕالى لهأّول  الالّذي أّول  من شيءكّل  ن ياأليها يرجعون إ  ثمّ 
ر قدّ بما ثّم  هونتتوجّ  ليهإ بأسمائه ثّم  اهلل من عند ربّكم توقنونبآيات  ثمّ  تعبدوني ايّ إ 

ّن إكم فأنفس كّل ظهور فال تتعبنّ في  ينفعكمما  هذا هار لتعملونالنّ وباللّيل  من عنده
 ذلكبها تهتدون أنتم  نة إ بها توقنون تلك نفس واحدأنتم  لوواحدة كلمة  دينكم جوهر
قل  توقنونال  بهاأنتم ظهورها ففي  ةّول ذكر المشيّ أ من يؤمن بمن يظهره اهلل ذلكأّول 

 الفرقانفي  من لىإ أنتم فأشجار قد طالت عليهم العمر أكمثل كّل ظهور مثلكم  في نّ إ 
من قبلهم كتاب و ةسبعين سنو خمسو تينأمو لفأالعمر  تنظرون قد طالت عليهال 

 ثمّ  دين اهلل تخلصونفي أنتم قليال ب رنّ فلتتفكّ  ةئاموسى خمس م عيسى خمسمأة ثمّ 
 اب من يظهره اهلل على ماحصأبأنتم  األرضفي  عند كّل ظهور كنبات ينبت لتشهدنّ و

 قوى من شجراتكمأا نبته األرضفي  ّن مثلهم كمثل نبات ينبتإتستطيعون لتحسنون ف
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 ينبتما  عند لتسجدنّ و شجراتكم لتقطعنّ  ن تعلمونإ بها تهتدون ثّم  فيها تتفّكرونأفال 
ضوان الرّ  في بهاأنتم و القٰيمة ينجيكم يومهذا ٕاذ  األرضعن  حتّى يسترفع األرضفي 

أقرب  هو هنّ إف اهللأمر  فلتراقبنّ  القٰيمة ينفعكم بعد يومال  عندكمما و لكنّكمو تدخلون
أنتم  كمنّ إها ففلتقطعنّ  ةصلوٰ في ٕان كنتم و جائكم بالحّق تؤمنونٕاذا أنتم  من لمح البصر

عمالكم على من يظهره اهلل فكيف ألتعرضون ب القٰيمة يوم تسمعونٕانّما و هلل تعملون
حّق في  تقولنّ  يحييكم لوو يميتكمو رزقكمو قد خلقكمعّمن  واحدة ةبصلوٰ  تحتجبون

فإذا  كّل خير تدركون لم تعملنّ  نإ بلى  ن تقولنّ إ و تملكونال  شيئاتم أن فإذا عمالكمأ
على اهلل ثّم  اهلل فلتتّقنّ عمالكم بعد ظهور اهلل أدونها من  وأتكم كيف ينفعكم صلوٰ 

 الجبروتو العزّ ذي  اهللسبحان و الملكوتو الملك ذي تتوّكلون فسبحان اهلل ربّكم
 ذيسبحان و الياقوتو القّوة اهلل ذيحان سبو الّالهوتو القدرةاهلل ذي سبحان و

 الجمالو لعةالّط  ذياهلل  سبحانو الجاللو العّزة اهلل ذيسبحان و اسوتالنّ و لطنةالسّ 
اهلل ذي سبحان و الفعالو القّوة اهلل ذيسبحان و الكمالو الوجهةاهلل ذي سبحان و

 اإلمتناعو لعّزةا اهلل ذيسبحان و اإلجاللو المواقعذي اهلل  سبحانو األمثالو المثل
 ذياهلل  سبحانو اإلبتهاجو البهجةاهلل ذي سبحان و اإلرتفاعو القّوة ذياهلل  سبحانو

ذلك الواحد تدركون  سرّ  بهاأنتم  الواحداء قد خلق اهلل لكم مقل  اإلقتدارو لطنةالسّ 
 ٕان نكمتعلمون فيه سكوٰ ٕان كنتم  تكمفيه حيوٰ  تعرفوناألّول  واحدبه أنتم  اسم الواحد

 ر اهللقدّ بما أنتم فأفي الكتاب  ر رزقها من عندهقدّ و ةلكم دابّ اهلل  تشهدون قد خلقنتم أ
قل  ليه لترجعونإ  نتمأو لحيينّكمو كمليميتنّ و كمليرزقنّ و كمليخلقنّ اهلل قل ٕاّن  ال توقنون
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وكّل له  ساجدونوكّل له  عابدون كّل لهو من قبل ومن بعد شيءمن كّل  يقرب بألٕاّن 
عدد آيات  فلتتلونّ من شيء  تريدونما  كلّ قل  له خاشعون كلّ و ذاكرونّل له وك قانتون

 نّ ن تحبّ إ و نؤتقراء الغنآية  أنتمفاء الغن نّ ن تحبّ إ و تنسبونبأسمائه أنتم  بما شيءكّل 
 ما كلّ ذلك مثل و ية األبهى تقرؤنآأنتم فاء ن البهن تحبّ إ و تقرؤن يّ العلآية  أنتمف ىالعل

العلم آية  أنتمالعالم فتحبّون ن إ تحبّون خريكم آو كميولأو ياكمدنو دينكمفي أنتم 
 ن تقرئنّ إ  تكسلونأنتم  بما تقرئنّ ما  لكنّكمو العّز تقرؤنآية  أنتمالعّز ف ن تحبّونإ و تقرؤن

يحان تشهدون الرّ و وحالرّ  غيرأنتم و يةآلف أ تقرئنّ من أن  ريحان خير لكمو على روحآية 
 من تلكآية  قل ٕانّ  تحبّونأنتم  ما كلّ في  ناتبيّ بآيات  ٰيمةالق يفنيكم اهلل يومذلك ك
ما  سرّ  تعلمونال أنتم  لكنّكمو ما بينهماو األرضو ٰمواتالسّ  كبر عن خلقيات ألاآل
 لعلّكمآية  لنا لكّل واحدنزّ  ثمّ  ةعدّ في  شيءا قد جعلنا كّل نّ إ قل  تشهدونال و فيها لتنزّ 
 اهلل قائمونبأمر  كلّ و ون من عند اهلليستمدّ  كلّ  قل ونكم تستمدّ أنفس شيءعداد كّل أب

ربّك  ياتآمن ء هؤالو ل من قبلنزّ بما ء ربّك هؤالآيات  منء هؤالو هؤالء كّل يمدّ قل 
بأمر  عندهمبما  ساجدون همل من بعد كّل هلل ربّ نزّ بما ء هؤالو ل من قبلنزّ بما ء هؤال

 كمأنفس لتدخلنّ و ص عند كّل ظهوريعال  نأل مبدء األمر تشهدونأنتم  لكنّكموربّهم 
اهلل لتنجون لوال ٕاّال  يحصيهاال الّتي  قياماتفي  لعلّكم ربّكم ظهورات بدعفي 

عّما  سبحان اهلل م من بعده ظهور بدع تدركون قلأنت هلاألّول  عن بديعاهلل  خرجكمأ
ه نزلت من عندما  من ظهوراتاهلل  يخرجكماألّول  من بعد بديعأنتم  ذلكتذكرون ك
 من فضل اهلل عليكمهذا  لت من عنده من بعدنزّ ما  ظهورات فيكم ليدخلنّ و من قبل
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كّل في  عراش الحقيقةأ ظهورات البدع من عند من يظهره اهلل ثمّ أنتم  شيءكّل يا  نأ
   ظهور تدركون

  
  األّول في األّول وله أربع مراتب

  ظللل األظلاأل بسم اهلل
 لن يقدر أن يمتنع ظاللإ ذي  ظلل فوق كلّ أاهلل قل  لظلظلل األاألٕاّال هو  ال ٕالٓهاهلل 

 يخلقال ما بينهما و ال في األرضو ٰمواتالسّ  فيال أحد  ظالله منإ  عن مليك سلطان
 منو ٰمواتالسّ  في منله  يسجدالّذي  سبحان ال ظالال ظليالظّال  كانبأمره ٕانّه اء يشما 

 الّسٰموات فيمن له يسبّح  الّذي الحمد هللو ساجدونقل كّل له  بينهماما و األرضفي 
له الملك ٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهأ قانتون شهد اهللما بينهما قل كّل له و األرضفي  منو
 لطنةالسّ  ثمّ  الياقوتو القّوة ثمّ  الّالهوتو القدرةثّم  الجبروتو العزّ ثّم  الملكوتو
 عدلو يزول الوملك  يموتال  وأنّه هو حيّ  ويحيي يميتثّم  يميتوي يحي اسوتالنّ و

ال في و ٰمواتالسّ  في ال شيءيفوت عن قبضته من ال وفرد  يحولال وسلطان  ال يجور
له الّذي  تباركو على كّل شيء قديرا كانٕانّه  مرهأباء يشما  يخلقال ما بينهما و األرض
 في ما له الّذي تعالىو العزيز المحبوبٕاّال هو  ٕالٓهال ما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ  ملك
 شيءقد خلق كّل اهلل قل ٕاّن  القيّوم المهيمنٕاّال هو  ٕالٓهال ما بينهما و األرضو ٰمواتسّ ال

 يبدعالّذي  هوالقيّوم  المهيمنٕاّال هو  ٕالٓهال  من بعدو األمر من قبلو الخلقله  أال بأمره
لعزيز إاّال هو  ال ٕالٓه األمرو الخلقله  كّل يقلبون ذلكم اهلل ربّكموٕاّن ٕاليه  يشاء بأمرهما 
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 يوم فلتنظرنّ القيّوم  المهيمنهو و اهر فوق عبادهالّظ والقاهر فوق خلقه هو  قل المحبوب
 مئذ على اهلل ربّكم تعرضونيوأنتم  حوله ةالمالئكو ظلل من الغمامفي  ينزل اهلل الّذي

نّه لم إ قل  المهيمن المحبوبهو و يدرك األبصاروٕانّه هو  األبصارلن تدركه اهلل قل ٕاّن 
ذكر من هذا  نّ إ  يذكرون بلعّما  تعالىو واحد لم ينزل سبحانهشأن  ان على كلّ ك يزل

ظلل في  يوم قد نزل اهللذلك ينزل عليكم  الّذيبالحّق تشهدون يوم أنتم  ٕان يظهره اهلل
حون بحمد يسبّ الّذين  أولئكاهلل قائمون بأمر  هم أولئكحوله  فيالّذينهم و من الغمام

 عّز المظهر نفسه نفسهٕالى  ذلكنسب اهلل قل  ساجدونله  همو هارالنّ و يلباللّ  همربّ 
 فكم نفسه قبل خلققد عرّ  الّذي يوم ظهور اهلل قدر الحّق تعلمون هوأنتم  لعلّكم

 ماتكمأو رزقكمو فون بمن قد خلقكمال تتعرّ  نتمأفما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ 
في  نزلما  مناك من قبللّ ا قد عنّ إ اإلسم  ذلكأن يا  لترجعون ليهإ أنتم و حياكمأو

 المنيع نزل من عند اهلل العزيز الممتنعما  اكتب نأمين من بعد لمعلّ ٕانّا كنّا و الكتاب
 القٰيمة رناها يومعّز منيع قد فسّ  سماءأون من النّ و عدد القافاإلسم  ذلكليبلغنك وٕانّا 
آمنوا  لّذينهممن فضل اهلل على اذلك حسنا محبوبا اء جز هاعراشها من عند ربّ أ ىلتجز
نزل من ما  ن تحفظنّ أّال بإ  مرناك من قبلأما  لونيتوكّ ربّهم  الّذينهم على اهللوآياته و باهلل

 طلبن عنكنلو كلنسئلنّ و كسبنّ من حرف لنحٰ  فات عنك نإ و القيّوم عند اهلل المهيمن
من  كسئلنّ نالو عالمينبكّل شيء  كنّا نّاإومئذ فنفسك من ي فلتراقبنّ  يوم عّز رفيعفي 
من ٕالى  اهللآيات  منهذا  ذإ  ليكإ لناه نزّ عّما  كا لنسئلنّ لكنّ و لمستغنينكنّا وٕانّا  مالكأع

 مرتفعااء بها جزمن آ من ليجزينّ و هامن عند ربّ  هاليتلونّ و ليهاإ ن ينظر أل القٰيمة يظهره يوم
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 لنفسكو الواو خذنّ أعدل الم لطيف فلتٕاليك  ن يرسلنّ أآياته و باهلل منآمرنا من ألقد و
ان يّ لى ذكر اسم ربّك الدّ إ  اب العظيم مثل ذلكذكر اسم ربّك الوهّ يدي  احضر بينثّم 
 عّز منيع شيءب غنّ تبلّ فلذلك ام العظيم مثل العّظ  ذكر اسم ربّكٕالى  ذلكطيف مثل اللّ 

بل  تذكر بذكر ذلكال  لكنو األعلى يّ العلهو  نّهإ ذكرا من عند اهلل  شجرة األبهىٕالى 
مرنا أقد و األولىو خرةاآل في األبهى ذكرا من ربّكأفق  ٕالى هالترسلنّ و منيعة ةهديّ  اشتر

 هامن عليها من عند ربّ لتسلّ و ليهاإ ين فلتبلغن السّ  حرفأّول  لمن قد حملتاء عدل الي
ها ربّ آيات  بعلم نّه ليحيطنإ لو علمنا و حسنا عظيمااء خلقت عنها عزفيما اء عز هاينّ عزّ لتو

 بلّغ بمثلهاهذا  قد اكتسبت عددبعد ما و ذاكرينكنّا وٕانّا  كدفؤابه  يفرغ ما ليهاإ لنا لنزّ 
هم و القٰيمةيوم في  رونهم يتذكّ لمعروفون لعلّ  اإلسالم في من الّذينهمذلك عدد ٕالى 
في  كانواوآياته و باهللآمنوا  من الّذينهمذلك عدد ٕالى  صولهاأثّم  هم يرجعونأنفس على

 األرضو ٰمواتالسّ  في ما للمؤمنين لم يعدل حرف منها ناعطائهذا  دين اهلل مخلصين
وٕانّا  كلمات ربّك يقدرال و ّن غيرنا لم يحط بعّزهاإ و ياتنا عالمينآر قدٕانّا كنّا و بينهماما و

  عالمينبكّل شيء كنّا 
  

  الثّاني في الثّاني
  ظللل األظلاأل بسم اهلل
شريك  ال وحدكأنت ٕاّال  ٕالٓهال ك على أنّ وكّل شيء  ألشهدنّك ٕالٓهييا  اللّهمّ  سبحانك

 القّوة لكو الّالهوتو القدرةلك و الجبروتو العزّ ولك  الملكوتو الملك لكلك 
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لك و الجمالو لعةالّط  لكو الجاللو العّزة لكو اسوتالنّ و لطنةالسّ  لكو الياقوتو
 ستقاللواإل العظمةلك و اإلجاللو المواقعلك و األمثالو المثللك و الكمالو الوجهة

 من ملكوتتحبّنّه  أوأحببته  مالك و اإلمتناعو العّزة لكو اإلستجاللو المهابةلك و
تك مدين وحدانيّ اء تلقفي و ونتك مستظلّ ربوبيّ  ظلّ  في خلقك لم يزل كلّ و أمرك
حويل التّ و و تنعت بالمثلأ بديلالتّ و غييرتوصف بالتّ من أن  تعاليتو سبحانك جدونسا

أحدا  واحدا ٕالٓها لم تزل كنت شيءليس كمثلك و مثالكأتعالت و أسمائك تستقدّ 
لنفسك  اتّخذتما معتمدا  سلطانا مهيمنا قّدوسا دائما أبدا قيّوما احيّ  فرداصمدا 
رت صنعت قد دبّ فيما ولّي  الو خلقتفيما  شريكلك  لم يكنو ولدا الو صاحبة
 ملكوت سمائكفي  حكمتك على منو عّز قدرتك ياتآخلقك بو أمرك ملكوت

لم يعدله من  مرتفعامتعاليا ممتنعا  فلك الحمد حمداأزليّتك بظهورات عّز  رضكأو
ما بينهما و رضكأو سمائك يمأل كتابك حمدافي اء يساويه من ثنال و علمكفي  حمد

ظالل  امتناع موهبتك حمدا تظهرنّ و كلمتك خلقك على ارتفاعو أمرك من ملكوت
تك على كّل نيّ شجرة صمداء ااستظالل بهو ممكناتعلى كّل ال تكشجرة وحدانيّ 
 ظلّ في  يستظلو يدرك رحمتكو من شيء ٕاّال  علمكفي  حتّى لم يبق الممكنات

كيّانا فوق كّل و شيءكّل  تعاليت لم تزل كنت كائنا قبلو سبحانك تكسلطان عطوفيّ 
نّك أو يتحيو تميتثّم  تميتو يتحيء بعد كّل شي كينوناو شيءمكونّا لكّل و شيء
يفوت عن ال وفرد  تحولال وسلطان  تجورال  عدلو تزولال وملك  تموتال حّي  أنت
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 مركأب ءاتشما  تخلقال ما بينهما و ال في األرضو ٰمواتالسّ  ال في شيءمن  قبضتك
   على كّل شيء قديرإانّك كنت 

  
  الثّالث في الثّالث

  ظللل األظلاأل بسم اهلل
فوق كّل  ترفع بارتفاعهاسو فوق كّل الممكناتبعلّوه  قد استعلىالّذي  الحمد هلل

 الّذّرات استلط باستسالطه فوق كلّ وتمنع بامتناعه فوق كّل الكائنات اسو الموجودات
خلقه  كلّ و فأستشهده ٰمواتالسّ و األرضملكوت في  فوق كّل من استقدر باقتدارهو

 يّةكافوروبهيّة  مجّرديّةو منيعةة جوهر اصطفىالل قد الّظ  الواحدٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهأعلى 
 تهاهويّ في وألقى  بها امتنع عنهاو تجلّى لها بهاثّم  ليّةأز مجّرديّةوة رفيع ساذجيّةوة عليّ 

 ٕالٓهال  نّهأعلى أرضه و ملئت بها ملكوت سمائهو ياتهاآقد ظهرت عنها فإذا  مثال نفسها
ّم ث ةليّ وّ أ حبّيّهمن حروف له  اهلل اصطفىقد  كلمتهو بع عبدهالسّ  ّن ذات حروفإ وٕاّال هو 

الواحد هو  ّال إ  ٕالٓهال  نّهأعلى وأرضه  ئهاملئت سمفإذا  خريّةنهاية اآلالّال بحر في  دخلهاأ
   ظاللاإل
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  الّرابع في الّرابع
  ظللل األظلاأل بسم اهلل

 األّول الواحد علىمن اهلل اء البهٕانّما و االظلل االظللٕاّال هو  ٕالٓهالحمد هلل الّذي ال 
سبحانه ّن اهلل أ فأشهدبعد و األّول الواحدٕاّال  يرى فيهال  الواحد حيثذلك من يشابه و

أسماء  منفي الكتاب  قد شهدتما  ّن كلّ وأواحدة  ةحال علىكان  يزالال و لم يزل
قد  ةليّ األوّ ة من محامد نقطاألزليّة من نعوت شمس ذلك  ةفات مقترنصوة محدود

 يلزمنّ ما  قد شهدتما  نّ أب شهدفأ زليّتهأارتفاع و نفسه المتناع كلمتهٕالى  نسبها اهلل
شجرة الحقيقة قد نسبه ٕالى  ينسبما  ذلكا عظيما بل علوّ  اهلل عن ذلك تعالى قتراناإل
عال و يظهره اهلل جلّ  دركت منأفإذا  اهلل جّل جاللهٕاّال  يرى فيهال  الى نفسه لمّ إ  اهلل

على ما  لّ ككان اء سوفي الكتاب  ما نزل تشهد بعينيكفإذا عليك  نزلتو ارتفاعه
 في حدته كلّ و ّن حينإففردا  عليك ينزلأو  شمائلهو يمينه دونه عند سّجا األرض

 ما قد نزل من قبل ذلكو بارئهمٕالى  به هونيتوجّ و همربّ  حون بحمدحدودهم يسبّ  ةمكنأ
عليك  ل اهللنزّ ما و استحفظ نفسكو عرفانكفي  حوله فاستبصرفي  ةذكر المالئكفي 

  من فضله سائلونكنّا  انّ إامتناعه فو كلمة اهللو ارتفاعهو اهللأمر  انتظرو من كتابه
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  األّول في األّول وله أربع مراتب
  األبنى األبنى بسم اهلل

عن ن يمتنع أ لن يقدراء بنإ ذي  بنى فوق كلّ أاهلل قل  األبنى األبنىٕاّال هو  ال ٕالٓهاهلل 
ما  بينهما يخلقما  الو ضاألرفي  الو ٰمواتالسّ من أحد ال في ئه ابنإ  مليك سلطان

في  منو ٰمواتالسّ  في منله  يسجدالّذي  سبحان ابنيّ  بانئااء بنّ كان بأمره ٕانّه اء يش
 منو ٰمواتالسّ  في منله يسبّح  الّذي الحمد هللو ساجدونله  قل كلّ  بينهماما و األرض

الملكوت والملك له ٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهأ قانتون شهد اهللما بينهما قل كّل له و األرضفي 
يحيي  النّاسوتولطنة السّ  ثمّ  الياقوتو القّوة ثمّ  الّالهوتو القدرة الجبروت ثمّ و العزّ ثّم 
وسلطان  يجورال وعدل  يزولال  ملكو يموتال  وأنّه هو حيّ  ويحيي يميتثّم  يميتو

ما  الو األرضفي  الو ٰمواتالسّ  ال في من شيء ال يفوت عن قبضتهوفرد  يحولال 
 في ماله الّذي  تعالىو على كّل شيء قديرا كانبأمره ٕانّه اء يشما  ا يخلقبينهم

 ملكله الّذي  تباركو العزيز المحبوبٕاّال هو  ال ٕالٓهما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ 
بيوت  لكم يبنينّ لاهلل قل ٕاّن  القيّوم المهيمنٕاّال هو  ٕالٓهال ما بينهما و رضواأل ٰمواتالسّ 

قد بنى لكم دينكم اهلل  نإ قل  تشكررونأفال  كمأنفسلكم بكم ب ىيتجلّ بما  توحيدكم
ثّم  بمطالع األولى توقنونثّم  سبحان اهلل بها لتدينون فلتقولنّ أنتم  ةبكلمات معدود

ثّم ٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهأعلى  لتوقنون فلتشهدنّ اآليات  عليه لبمن قد نزّ ثّم  الحمد هلل
يحيي  اهللقل  فال تبصرونأ اهللبأمر  حيوانذلك كّل  قل وحيد عند اهلل توقنونالتّ  هربمظا

قل  تشكرونال  ربّكم بآالءأنتم فأيرزقكم و قل اهلل يخلقكم كّل يقلبونوٕاّن ٕاليه  يميتو
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ل فكيف بمن نزّ قل  اهلل سيقولنّ  تعلمونأنتم  ٕانما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ  من خلق
 كلّ  اهلل رازققل  كّل يرجعونوٕاّن ٕاليه  شيءقل اهلل خالق كّل  توقنونال اآليات  اهلل عليه
 اهلل ليميتكمقل  يبعثون كلّ وٕاّن ٕاليه  اهلل رازق كّل شيءقل  كّل يرجعونوٕاّن ٕاليه  شيء

 هو المهيمن ّال إ ٕالٓه  ال األمرو الخلقله  ليه كّل يبعثون ذلكم اهلل ربّكمإ  نّ إ و يحييكمثّم 
 العزيز المحبوبٕاّال هو  ٕالٓهال  بينهما ماو األرضو ٰمواتالسّ  في هلل يسجد منو القيّوم

 منقل القيّوم  المهيمنٕاّال هو  ٕالٓهال ما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ  في هلل يسجد منو
في  منقل  توقنونال  يات اهللآب نتمأفأاهلل يذرئكم بأمره قل  لترجعونٕاليه أنتم و ذرئكم

مقادير كّل  رنّ ليقدّ  شيءق كّل اهلل خالقل  ليبعثون كلّ ٕاليه و شيءقبضته ملكوت كّل 
 نّ إ وٕاّال هو  ٕالٓهال  الحّق هو  كتاب مسطورفي  شيءمن عنده ذكر كّل  لنّ لينزّ و بأمره شيء

ما  كلّ له  يسجدالّذي  هو كّل يرجعونوٕاّن ٕاليه  يميتويحيي  الّذي هو ليه كّل لينقلبونإ 
اهلل ذو  تعالىووت الملكو الملك ذي تعالى اهلل ساجدون قلله  كلّ وٕانّا  يخلقو خلق
 تعالىو الياقوتو القّوةذي  اهلل تعالىو الّالهوتو القدرةذي  اهلل تعالىو الجبروتو العزّ 

 لعةالّط  ذي اهلل تعالىو الجاللو العّزة ذي تعالى اهللو اسوتالنّ و لطنةالسّ  ذياهلل 
ذي  اهلل ىتعالو الفعالو القّوة ذي اهلل تعالىو الكمالو الوجهةذي  اهلل تعالىو الجمالو

 الفضالو حمةالرّ  ذي اهلل تعالىو اإلجاللو المواقعذي  تعالى اهللواألمثال و المثل
اء اهلل ذو الكبري تعالىو اإلستقاللو ذو العظمة اهلل تعالىو العدالو طوةالسّ  اهلل ذو تعالىو

اهلل ذو  لىتعاو اإلرتفاعو القّوة ذو اهلل تعالىو اإلمتناعو العّزة اهلل ذو تعالىو ستجال لواإل
ٕاّال  ٕالٓهال  من قبل ومن بعد اهلل تعالىو اإلقتدارو لطنةالسّ  اهلل ذو تعالىو اإلبتهاجو البهجة
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هو  ّال إ ٕالٓه  الما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ  ملكوت في تعالىو الواحد المتعالهو 
 الواحدٕاّال هو  ٕالٓهال  هٕانّ و شيءقبضته ملكوت كّل في الّذي  هو الواحد المتجال

قد بدئكم الّذي  هو ليه كّل لينقلبونإ  نّ إ و يميتو يحييٕاّال هو  ٕالٓهال  الحّق هو  لطانالسّ 
 ذلك يحيانأو يماتنأو يرزقنو يقد خلقنالّذي  اهللحسبي  قل لترجعونٕاليه أنتم و بأمره

   عباده المؤمنون لنّ اهلل فليتوكّ توّكلت وٕاّن على  عليه يربّ 
  

  الثّاني في الثّاني
  بنى األبنىاأل بسم اهلل
وحدك أنت  ّال إ  ٕالٓه اهلل الأنت على أنّك وكّل شيء  ألشهدنّك ٕالٓهييا  اللّهمّ  سبحانك

 لكو الّالهوتو القدرةلك و العّز الجبروتولك  الملكوتو الملك لكشريك لك  ال
 لكو الكمالو الوجهةلك و الجاللو العّزة لكو اسوتالنّ و لطنةالسّ  لكو الياقوتو القّوة
 لكو اإلمتناعو العّزة لكو اإلجاللو المواقعلك و األمثالو المثللك و لجمالاو الّطلعة
 هنّ تحبّ أو أحببته  مالك و اإلقتدارو لطنةالسّ  لكو اإلبتهاجو البهجةلك و اإلرتفاعو القّوة

سلطانا  قيّومافردا حيّا  مداص حداأواحدا  ٕالٓها خلقك لم تزل كنتو أمرك من ملكوت
لك  لم يكنو ولدا الو ما اتّخذت لنفسك صاحبة معتمدادا مهيمنا قّدوسا دائما أب

في  من كقبضتك ليعبدنّ في و صنعت كّل عبادكفيما ولّي  الو فيما خلقت شريك
 ليس دونكو الباطنأنت و شيءمن ليس من قبلك و األّول أنت خلقكو أمرك ملكوت

 دك قبل القبلتزال وجوال و محبوبا لم تزلو زالاآل زلأفي  ٕالٓها لم تزل كنتمن شيء 
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الكيان أنت و شيءالمكون لكّل أنت و شيءالكائن قبل كّل أنت  بعدا البعد بقائكو
 يتحيو تميتثّم  تميتو يتحي لم تزل شيءالكينون بعد كّل أنت و شيءفوق كّل 

يفوت ال وفرد  تحولال وسلطان  تجورال  عدلو تزولال وملك  تموتال حّي  أنتنّك أو
 مركأب تشاءما  تخلقال ما بينهما و ال في األرضو ٰمواتلسّ ا ال في شيءمن  عن قبضته
   على كّل شيء قديرإانّك كنت 

  
  الثّالث في الثّالث

  األبنى األبنى بسم اهلل
فوق كّل  استرفع بارتفاعهو فوق كّل الممكناتبعلّوه  قد استعلىالّذي  الحمد هلل

 تداره فوق كّل الكائناتباق استقدرو الّذّرات استمنع بامتناعه فوق كلّ و الموجودات
كّل خلقه و فأستشهده ٰمواتالسّ و األرضملكوت  في استظهر باظتهاره فوق كّل منو

بوازخ و كافوريّةشوامخ و ساذجيّةقد بنيت بيت البيان بجواهر ٕاّال هو  ٕالٓه ال أنّهعلى 
ملكوت في  على كّل مناء شرق بنور الهأ قد ةمشارق مجديّ و ةمطالع عّزيّ و ةمحبوبيّ 

 نزلما أّول  البيت الممتنع المنيع منو الخلق البديعذلك اء بن جعلواء مالسّ و رضاأل
في  على من نزل األمداداتما  كلّ فإذا  ٰمواتالسّ و األرضملكوت في  ما البيان على

 داتات المجرّ ذاتيّ و اتات الجوهريّ فقد حملتها كينونيّ  ٰمواتالسّ و األرضملكوت 
 صل المدد بهااتّ و ات الممتنعاتطلعيّ و اتجيّ ذاالسّ  اتيّ نّ إ و اتات الكافوريّ نفسانيّ و

من ينبغي  ما الحيوان من عند ربّه على قدراء بم فقد استسقى كلّ  الّذّرات كلّ ٕالى 
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 عراشهاأارتفعت المقاعد بو بوابهاأفضله حتّى قد بنيت البيوت ب مشارقو مطالع جوده
ال  نّهأيع ذكر بارئها على بدامن عليها و فيها ماو رضهاأو ات من سمائهاملئت الكينونيّ و
 مجّرديّةوبهيّة  كينونيّةورفيعة  ساذجيّةو منيعةة جوهر اصطفىقد اء الواحد البنّ ٕاّال هو  ٕالٓه
قد ظهرت عنها  ذاإمثال نفسها فهويّتها في وألقى  ى لها بهاتجلّ ثّم  ةزليّ أيّة نّ إ وة رفيع

رازق و اإلستقاللب شيءخالق كّل هو  ّال إ  ٕالٓهال  نّهأعلى وأرضه  ئهاملئت بها سموآياته 
ال  سترفاعباإل شيءكّل  يمحيو باألستمناع شيءمميت كّل و اإلستجاللب شيءكّل 

له في  عدل الو األفعالله في  مثلال و فاتالّص  له في شبهال و اتلذّ له با شريك
 باللّيل حون بحمدهليسبّ  قبضتهفي و له ئونات كّل عبادالشّ  في له كفوال واء األسم

   قانتونله  همو هارالنّ و
  

  الّرابع في الّرابع
  األبنى األبنى بسم اهلل

من و األّول على الواحد من اهللاء البهٕانّما و األبنى األبنىٕاّال هو  ٕالٓهالحمد هلل الّذي ال 
ين الّط  عّز بيت نّ أب فأشهدبعد و األّول  الواحدّال إ  يرى فيهال  الواحد حيثذلك يشابه 

ذلك حول في  لف عدد يطوفونأكّل حول سبعين في  ترىما  نّ إ و لٓهيلعّز بيت اإل
از بيت عزإ كان  لوو ةذكريّ  ةها بمناسباهلل ربّ ٕالى  نسبو لما شابه بيت الحقيقة البيت

تلك اء ارتفاع بنو ةحديّ بيت األ ازعزإ فكيف يكون ذلك اهلل مثل ٕالى  طين ينسب
أو  طيناكان اء طينا سوله  بنيتأو همن يظهره اهلل جّل ذكر دركتأفإذا  ةالبيوت الممتنع
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 فؤادك يستدلّ  نّ أينبغ  ذاإ شيئا باهلل  شركتأما شأن  تك علىخلقت كينونيّ و طين فوق
 نظرأهلل من بيوت  يفردانيّته فطوبى لمن يستبناء سمأ ظلّ في  يستقرّ و تهائيّ بنّ أسماء  على

حول نفسه لو  في الملك يدور نّ من ملك اهلل ألفيها  قد بنيت فصرفت كم من مساجد
في  بنيت المساجدفإذا  هذا يدفي  يوموهذا  يدفي  القرى يومٕانّما  لم ينقص لم يزد

وتلك  هيهاتٕاّال و اهللٕالى  تلك بيوت رفعتفإذا به  ليقرب الخلق يوم من يظهره اهلل
 مقاعدو وحيدالتّ  عمار بيتإفعليك ب اهلل ظلّ في  يستظلّ أو  اهللٕالى  ن يصعدأالبناءات ب

تحتجب ال لكنّك و عّز من تلك البيوت عند اهلل الملك المتعال المجيدأل هانّ إفريد فالتّ 
 بارتفاع تلك البيوتٕاّال  هل الحدّ البيوت لم يظهر أل ّن ارتفاع تلكإعن تلك البيوت ف

  سبيالٕاليه  استطعتبما ٕاّال و حمرواأل بالياقوتاء ن تقدر من فوق المإ و ينيّة فاستبنهاالّط 
  

  األّول في األّول راتبوله أربع م
  األتوب األتوب بسم اهلل

 لن يقدر أن يمتنع تواباذي  توب فوق كلّ أاهلل قل  األتوب األتوبٕاّال هو  ال ٕالٓهاهلل 
ما  يخلقال ما بينهما و ال في األرضو ٰمواتالسّ من أحد ال في توابه ا عن مليك سلطان

في  منو ٰمواتالسّ  في منله  يسجد الّذي سبحان تويبا ابا تاوباتوّ كان بأمره ٕانّه اء يش
 منو ٰمواتالسّ  في منله يسبّح  الّذي الحمد هللو ساجدونقل كّل له  همابينما و األرض

الملكوت وهو له الملك  ّال إ  ٕالٓهال  نّهأقانتون شهد اهلل ما بينهما قل كّل له و األرضفي 
يحيي  اسوتالنّ و لطنةالسّ  ثمّ  تالياقوو القّوة ثمّ  الّالهوتو القدرةثّم  الجبروتو العزّ ثّم 
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وسلطان  ال يجور عدلو يزولال وملك  يموتال  وأنّه هو حيّ  ويحيي ثّم يميت يميتو
ال ما و ال في األرضو ٰمواتالسّ  في ال شيءيفوت عن قبضته من ال وفرد  يحولال 

 ٰمواتالسّ  في ماله الّذي  تباركو على كّل شيء قديرا كان نّهإ  مرهأباء يشما  يخلقبينهما 
 ٰمواتالسّ  له ملك الّذي تعالىو العزيز المحبوبٕاّال هو  ٕالٓهال ما بينهما و األرضو
ن تتوبون إ و لكم تستغفر اهلل يغفر قل ٕان القيّوم المهيمنٕاّال هو  ٕالٓهال ما بينهما و األرضو
هار النّ وباللّيل  كلّ  انّ إ قل  رحمته على العالمينو من فضل اهللذلك عليكم اهلل  لىإ 
ذينهم للّ في الكتاب  ل الغفرانقد نزّ ٕاّن اهلل  قل هار لتائبونالنّ وباللّيل  كلّ وٕانّا  ستغفرونلم

 اهللقل  يحبرونفيها  هم أولئكوربّهم  ضوان من عندالرّ  في أولئك بالبيان لمؤمنون
 الحّق هو  ليه كّل لينقلبوإ  نّ إ و شيءاهلل خالق كّل قل  كّل يرجعونوٕاّن ٕاليه  يميتو يحيي

 ٕالٓهال  األمرو الخلقله  ليرجعون ذلكم اهلل ربّكم كلّ وٕاّن ٕاليه  يميتويحيي ٕاّال هو  هٕالٓ ال 
لواح عّز أمن  ونالنّ و تيناك عدد القافآا قد نّ إ اإلسم  ذلكأن يا  القيّوم المهيمنٕاّال هو 

كتاب عّز في  هاربّك ليحفطنّ  ياتآمن يكتب ٕالى  هاتبلغنّ ثّم  ها كعينيكمنيع لتحفظنّ 
الحّي  ل على اهللتوكّ و اهلل قائمونبأمر  ّن كلّ إف شيءمن  سبيل ربّكفي   تحزنعظيم فال
الّذينهم ٕالى  غبلّ و شيءاكتب عدد كّل و الحّق ٕالى  من الحّق  القيّوم فلتسافرنّ  المهيمن
مرنا أقد و لمستغنينعن كّل شيء  اكنّ  انّ إيحزنك فما  تقربال و نّهم يحسنونأ يحسبون

من فضل اهلل  غون ذلكاهلل ليبلّ بأمر  ثمّ  العدد من قبلذلك مثل  ن يكتبونأبع السّ  عدد
 اهلل منأيّام  في ليكوننّ وربّهم  من ذكر بينهماما و األرضو ٰمواتالسّ  عليهم ليمألنّ 

 لتشهدنّ و عليه لمقتدرونأنتم  بما كمأنفس لتحفظنّ و يحزنكمما  ما تقربنّ  اصرين قلالنّ 



   ٢٩شماره ه مجموعه صد جلدى، بر اساس نسخ  -حضرت نقطه اولى  من آثار  -   )٢( اسماءكتاب 

٤٨٧  

 موركمأفي  رنّ لتدبّ و قل تثبتون ثباتفيكم من اإلبما  أنتمو فيه يظهربما  فيالنّ  نّ أعلى 
قرب و مسالشّ  قد رفعتو قل لونثّم على اهلل ربّكم يتوكّ  كممثويٰ و منقلبكمأمر  لتراقبنّ و

 يعرضون بعضهم يعلمونربّهم  كّل على اهلل القٰيمة يومذلك قدون راكّل و والالزّ 
 من العالمينأحد  مع تجادلنّ  الو هارلنّ اوباللّيل  رن اهلل ربّكيعلمون فلتتذكّ ال  بعضهمو
ن أن استطعت إ و لهو الحّق اليقينفإّن ذلك  عليه قد شهد اهللبما ٕاّال أحد  ٕالى تنظرال و

آمنوا  على الّذينهممن اهلل اء البهٕانّما  العظيم يّ من عند اهلل العل رنّ فلتتذكّ  تحضر هنالك
آياته و باهللآمنوا  على الّذينهماهلل  ل منالجالٕانّما و موقنونربّهم  اءهم بلقوآياته و باهلل
اء هم بلقوآياته و باهللآمنوا  على الّذينهممن اهلل  الجمالٕانّما و موقنونربّهم  اءهم بلقو

 موقنونربّهم  اءهم بلقو ياتهآو باهللآمنوا  على الّذينهممن اهلل  العظمةٕانّما و موقنون همربّ 
حمة الرّ  ٕانّماو موقنونربّهم  اءهم بلقوآياته و باهلل منواآعلى الّذينهم من اهلل  ورالنّ  ٕانّماو

من اهلل  الكلمات نّماإ و موقنونربّهم  اءهم بلقوآياته و باهللآمنوا  على الّذينهم من اهلل
 على الّذينهممن اهلل  العّزة ٕانّماو موقنون همربّ اء هم بلقوآياته و باهللآمنوا  على الّذينهم

 باهللآمنوا  على الّذينهممن اهلل  لطنةالسّ  ٕانّماو موقنونربّهم  اءلقب هموآياته و باهللآمنوا 
هم وآياته و باهللآمنوا  من اهلل على الّذينهم الملكٕانّما و موقنونربّهم  اءهم بلقوآياته و

فؤادك برزق  ينزل حينئذ من عند اهلل لترزقنّ ما  تقنتما  حين فلتتلونّ  موقنونربّهم  اءبلق
ما و األرضو ٰمواتالسّ  نت سلطانأ نّكإ  اللّهمّ  سبحانك المحفوظينمن  لتكوننّ و ربّك

 من تشاء لتنزلنّ واء من تش لترفعنّ واء تشعّمن  هالتنزعنّ واء تش لطنة منالسّ  لتؤتينّ بينهما 
اء من تش لتغنينّ واء من تش لتخذلنّ واء من تش لتنصرنّ واء من تش نّ لتذلّ واء من تش لتعّزنّ و
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بأمرك  اءتشما  تخلق شيءقبضتك ملكوت كّل في اء تش من نّ لتحفظواء من تش لتفقرنّ و
 يلاللّ في  هارالنّ  لتولجنّ و هارالنّ  فياللّيل  لتولجنّ  قديرا شيءعلى كّل  نّك كنتإ 
بال اء مالسّ  لتمسكنّ وهار النّ  في مسالشّ  لتطلعنّ و اللّيل في الكواكبو القمر لتطلعنّ و

 الميت من لتخرجنّ و من الميت يّ الح نّ لتخرجواء مالسّ  جوّ في اء الهو لتمسكنّ و عمد
 ذنأما  اهلل لكنّ و صونحكّل الم ن يحصينّ أ يستطيعنّ ما  بغير من تشاء لترزقنّ والحّي 

 على روح من عنده يكوننّ  نأ وٕاّال  يتلوا من كتاب ربّهما  حد حينالكتاب أل في
ربّهم  اءا بلقهم كانووآياته و باهللآمنوا  فضل اهلل على الّذينهممن  اذه سكون منيعو

هم نّ أ هم يحسبونأنفس هم عندو يعلمون الحّق ال  نفسك عن الّذينهم موقنين فلتحفظنّ 
 تنظرنّ ال  هذا صراط حّق يقين نّ إففي الكتاب  لنزّ ما  الحّق ٕاّال  تقولنّ ال و محسنون

 ينهمبالّذ لتحسننّ و اهلل من المتعّززينأيّام  في لتكوننّ  خلقه اهللما  بمثل يومٕاّال أحد  ٕالى
  لمهتدون هم عند اهللو ضوانالرّ  في خوان منإ نّهم إفآياته و باهللآمنوا 

  
  الثّاني في الثّاني

  األتوب األتوب بسم اهلل
وحدك أنت  ّال إ  ٕالٓه ال اهللأنت على أنّك وكّل شيء  ألشهدنّك ٕالٓهييا  اللّهمّ  سبحانك

 لكو الّالهوتو القدرةلك و الجبروتو العزّ ولك  الملكوتو الملك لكشريك لك  ال
لك و الجمالو لعةالّط  لكو الجاللو العّزة لكو اسوتالنّ و لطنةالسّ  لكو الياقوتو القّوة

لك و األمثالو المثللك و الفضالو الّرحمة لكو الفعالو القّوة لكو الكمالو الوجهة
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 اإلبتهاجو البهجة لكو اإلرتفاعو القّوة لكو اإلمتناعو العّزة لكو اإلجاللو المواقع
 سبحانك خلقكو أمرك من ملكوتتحبّنّه  وأ حببتهأما لك و اإلقتدارو لطنةالسّ  كلو
قّدوسا دائما  مهيمنا سلطانا قيّوماصمدا فردا حيّا أحدا  واحدا ٕالٓها تزل كنت تعاليت لمو

لك  لم يكنو ولدا الو اتّخذت لنفسك صاحبة مرتفعا مامعتمدا متعاليا ممتنعا  أبدا
صورت بارادتك و شيء كلّ  صنعت قد قدرت بقدرتكفيما  وليّ  الو فيما خلقت شريك

 اناكيّ و شيءمكونا كّل و شيءكّل  عدكينونا بو شيءقبل كّل  لم تزل كنت كائنا شيءكّل 
 سبحانك لتتجمّ و لت سبحانكتجلّ و سبحانك تعّززتو سبحانك شيءبعد كّل 

 بّرتتكو سبحانك لتتكمّ و سبحانك متترحّ و سبحانك تنّورتو سبحانك متتعّظ و
 سبحانك تحبّبتو سبحانك يتترّض و سبحانك رتتقدّ و تعّززت سبحانكو سبحانك

حنّك على ليسبّ  كلّ و تكك على حّق وحدانيّ مت كّل ليعبدنّ تكرّ و سبحانك كتتملّ و
 تككبريائيّ  ك على حّق دنّ ليوحّ  كلّ و سنّك على حّق صمدانيّتككّل ليقدّ و حّق فردانيّتك

بينك مستغفرتك و لم يكن بينه ٕالٓهييا  شيءمن  هل أزليّتكك على حّق رنّ كّل ليكبّ و
قد ما  ك عن كلّ ستغفرنّ أل ينّ إ عّزتك و الٕاليك  يتوب شيءمن  لم يشهد على نفسهأ

نت لم تزل كنت أ كنّ أتبدع موقنا بأو  بدعتهما  عن كلّ ٕاليك  توبنّ ال و و يخلقأ خلقته
بداع رادتك وجود اإلإ  رضأو سمائك ملكوتفي  تّوابا بالمنّ و ان مملكتكارا لسكّ غفّ 

 على ما ختراع بكنهه مستدلّ كينونيّة اإلو ستغفاريستحّق من اإل بنفسه شاهد على ما
أنت  بما اراغفّ  يت نفسكسمّ ما  تعاليت علىو األتواب فسبحانككلمة  منله  يينبغ

ما  ك علىشكرنّ ألو حد من بعدأ يحمدكال و من قبلأحد  حمدكما  به حمدا تستحّق 
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 ردتألو ٕاذ  من بعدأحد  يشكركال و من قبلأحد  ما شكرك ابا شكراوّ يت نفسك تسمّ 
ست تقدّ و سبحانك تعاليتو قسطك سبحانكو بعدلك تك من يقومنّ جبّاريّ و تكقّهاريّ 

 عدلو تزولال وملك  تموتال حّي  أنتنّك أو يتحيو تميت تميت ثمّ وتحيي  لم تزل
ال في و ٰمواتالسّ  في الشيء من  يفوت عن قبضتكال وفرد  تحولال وسلطان  ال تجور
   قديرا شيء على كلّ ٕانّك كنت بأمرك  اءتشما  تخلقال ما بينهما و األرض

  
  الثّالث في الثّالث

  األتوب األتوب بسم اهلل
فوق كّل  استرفع بارتفاعهو فوق كّل الممكناتبعلّوه  قد استعلىالّذي  الحمد هلل
استسلط و ٰمواتالسّ و رضاأل ملكوتفي  استقدر باقتداره فوق منو الكائنات

 األرضملكوت في  استغلب باستغالبه فوق منو الّذّراتباستسالطه فوق كّل 
 فأستشهده هاياتالنّ و ملكوت البداياتفي  ما استظهر باظتهاره فوق كلّ و ٰمواتالسّ و
ّن ذات أكّل خلقه على و ستشهدهأ واب ثمّ التّ  الواحدٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهأكّل خلقه على و

 ذكر حسنأب شيءر فيه مقادير كّل قدّ و ل اهلل عليه البيانقد نزّ  كلمتهو بع عبدهالسّ  حروف
نزل فيه ما يتّبع  ال نيران لمنو ضوانالرّ  غرففي  ضوان لمن يسلكالرّ  جعلهو تبيانو

فإذا  ةليّ نهاية األوّ بحر الّال في  دخلهاأثّم  ةيّ حبّ ة ليّ وّ أأسماء  له اهلل اصطفىو بالبرهان
المهيمن هو  ّال إ  ٕالٓهال  نّهأنفسه على أدّالء  منما بينهما و األرضو لّسٰمواتا ملئت بها
  القيّوم
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  الّرابع في الّرابع
  األتوب األتوب بسم اهلل

ّول على الواحد األمن اهلل اء البهٕانّما و األتوب األتوبٕاّال هو  ٕالٓهالحمد هلل الّذي ال 
سبحانه  اهلل نّ أب فأشهدبعد و األّول حدالوإاّال  يرى فيهال  الواحد حيثذلك من يشابه و

كّل المرايا  فيمس الشّ  يشرقما  واحد بمثل يها بها على تجلّ لاء األسم ى لكلّ قد تجلّ 
 يربّ و ٕالٓهييا  كيفو وابيّةالتّ  ةسمو ةاريّ الغفّ صفة  عن ستحيينّ نا ألأ يننّ إ و شراق واحدإب
ذلك في الكتاب  لنزّ ال و اإلسم ذلكب ى اهلل نفسهسمّ ما  يرمصوّ و يرمقدّ و يمالكو

 ملكوت العزّ في  مجده على منأفق  على العباد وجودا من فضال من عندهٕاّال  الوصف
ال  بلأحد  عند حدأ ن يتوبنّ أال وأحد  عندأحد  ن يستغفرنّ أ نّ يحبّ ال ٕاّن اهلل و الفعالو

اء ثن ذيو ذكره ذكر ذي ترى كلّ  اه لمّ لكنّ و ذلكتوحيده مثل أدّالء  ن يرفع عنأ يحّب 
 الصاآلو هما بالغدوّ ن يدعون ربّ أذينهم يحبّون األعظمين للّ  سمينل اإلئه لذا قد نزّ اثن
فإذا  عن سبيل سيرك فرغتفإذا  بكاراإلو يّ ن بالعشحمٰ الرّ  يستغفرون اهلل ربّهماو

من  اإلبتهاجقد استغنيت عن  ينّ إبذكر حزن ف اكيّ إ ٕايّاك  لكنو اهلل ربّكٕالى  فاسترجع
 نالّرحمٰ  ربّكمباهلل  لتعصمنّ و ثرهأفيها  نّ إار فالنّ  يقربوا ال نأ يعنتّبمن ا وصيّتكو حزن

 قدما فإّن ذلك  من حزن تشهدنّ  لئّال اء وها فتقطفوها بالمن تمسّ أن تريدون إ أنتم و ٕاّال 
   المؤمنين كلّ ثّم  اك اهللّص و
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  األّول في األّول وله أربع مراتب
  حتمم األحتاأل بسم اهلل

عن  لن يقدر أن يمتنع حتامإ ذي  حتم فوقأاهلل قل  حتمحتم األاألٕاّال هو  هال ٕالٓ اهلل 
 يخلق ماال ما بينهما و ال في األرضو ٰمواتالسّ من أحد ال في حتامه إ  مليك سلطان

في  منو ٰمواتالسّ  في من يسجد لهالّذي  سبحان اما حاتما حتيماحتّ كان بأمره ٕانّه 
 منو ٰمواتالسّ  في منله يسبّح  الّذي هلل الحمدو نساجدوما بينهما قل كّل له و األرض

 الملكوتوله الملك ٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهأ له قانتون شهد اهلل كلّ قل ما بينهما و األرضفي 
 لطنةالسّ  ثمّ  الياقوتو القّوة ثمّ  الّالهوتو القدرةثّم  الجبروتو ثمّ  الجبروتو العزّ ثّم 
وعدل  يزولال وملك  ال يموت وأنّه هو حيّ  ويحيي يميتثّم  يميتويحيي  اسوتالنّ و

ال في و ٰمواتالسّ  ال في من شيء ال يفوت عن قبضتهوفرد  يحولال وسلطان  ورجيال 
 له الّذي تعالىو على كّل شيء قديرا كانبأمره ٕانّه اء يشما  يخلق بينهماما  الو األرض

 ملكله الّذي  تباركو حبوبالعزيز المٕاّال هو  ٕالٓهال ما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ  في ما
في  منّ ليحتّ اهلل قل ٕاّن  القيّوم المهيمنٕاّال هو  ٕالٓهال ما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ 

 في يده لمن نّ إ لمؤمنون في البيان آياته و ضوان الّذينهم باهللالرّ  في ن يدخلنّ أالكتاب 
 نّهأعلى  فأشهدالهيكل ك ذلأن يا  يؤمنونال  يوم من يظهرهفي آياته و ار الّذينهم باهللالنّ 

ال و ٰمواتالسّ  في المن شيء  ن يعجزهأاهلل ربّك كان  ماو القيّوم المهيمنٕاّال هو  ال ٕالٓه
ن أقد رضينا  انّ إ  تحسبنّ ال و بأمره كن فيكوناء يشما  يخلقال ما بينهما و في األرض

اهلل ربّك  تعالى لقادرين على نصرهما ما كنّ  ئنا المؤمنين بعددّال أضوان الرّ  في تعرجنّ 
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 في طول سنين الغريس دعونافي  نّ إالقران ف في علّوا عظيما بل لما قد خلقناذلك عن 
 ذلكفي  والحّ أّن عبادا قد أشهدنا و ما هم من فضلنا سائلين منّهمن نكرّ أهار بالنّ و اللّيل

 همدعائ استجبناو كرمناهمأو ا عليهمعين قد مننّ هار لهذا متضرّ النّ و يلباللّ  كانواو
يمين كّل واحد في  مونمتنعّ  الفردوس األعلىفي  هم حينئذو ضوانالرّ  في دخلناهمأو
ياقوت حمر  هنّ نّ ألف حور كأشمائل كّل واحد في و هم لؤلؤ مكنوننّ ألف ولدان كأ

غون متخلّ  هبز بالذّ هم بالحرير المطرّ و بيوت من ياقوت حمرفي  قد سكنوا مخزون
العزيز ٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهإ عليهم من فضله  يزيد اهللو همأنفس ييشتهما  يديهمأبين  يحضر

 أنتم كيف تكمحيوٰ وأنتم  ما يقولونو ون مقاعدهمبالّذينهم يتمنّ  المحبوب يستبشرون
تكسبون عمال يرجع ال  فنون فكيفدتين الّط  في كم تموتوننّ أليس أتصعدون ال ٕالينا 

 يّن مهدإ و فرد ممتنع مرتفع رفيعهو  هنّ إ بذكر منيع اهلل  يذكركمو ربّكم اهللٕالى  عمالكمأ
 ٰمواتالسّ  مددأ نتأنّك إ  اللّهمّ  قل سامعينٕانّا كنّا  اآليات ضوان تلكالرّ  في يتلوا
 لتنصرنّ واء من تش لتنزلنّ واء من تش لترفعنّ و الهداية من تشاء تينّ ؤلتما بينهما و األرضو

 لتغنينّ واء من تش لتفقرنّ واء تشمن  نّ لتذلّ واء من تش لتعّزنّ واء من تش لتخذلنّ واء من تش
على كّل شيء ٕانّك كنت بأمرك  اءتش تخلق ما شيءقبضتك ملكوت كّل في اء من تش
ما و األرضو ٰمواتالسّ  قرابأنت  نّكإ  اللّهمّ  قل يقول الفردوسفي  خيهأّن إ و مقتدرا
من  زلنّ لتنو من تشاء لترفعنّ واء تشعّمن  القرب لتنزعنّ واء القرب من تش لتؤتينّ بينهما 

لتفنيّن من واء لتخذلّن من تشواء تش لتنصرّن منواء من تش نّ لتذلّ واء من تش لتعّزنّ واء تش
ٕانّك كنت بأمرك  اءتشما  تخلق شيءقبضتك ملكوت كّل  في من تشاء لتفقرنّ واء تش
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طينين قد  ينلى كفّ إ  رجعتهماو خلقتهما من قطرتين مائينما  نظرامقتدرا اء ما تش على
 البياننقطة ٕالى  قد رجعواالّذين اء جز نطقنا من لسانهما هذاو لفردوسهما ادخلناأ
 يها هنّ إ  فيالنّ  شجرةٕالى  قد رجعواالّذين ٕالى  انظرثّم  ينقطعون عند اهللاء حيأ أولئكو

 لفاضلينٕانّا كنّا و ار من تشاءالنّ  لتدخلنّ ذلك كٕاليه  كيف من قد رجعو ةتميّ  بنفسها
 نأن رغام ممتنع منيع لنحبّ ضمن فتى  شيءكّل  اهلل به يينلعمر من يظهره اهلل لن يؤتو

 ّال إ و اهلل ينطق من واحد منهملعّل  اهللٕالى  ن يرجعونإ يظهره اهلل  سبيل منفي  همنفدينّ 
 في دخلناهمأقد  طين يرجعون فاستشكر من الّذينهم كّف ٕالى و يبدؤناء م ةكّل من قطر

 من فضل اهللهذا و من يدعونااء دع تجيبنّ نسال  انّ إتكن من المحزونين فال و ضوانالرّ 
اء هم دعو هارالنّ وباللّيل  يدعوننا اإلسالمفي  كم من عباد نظراقون المتّ ٕاّال  يدركهال 

 اهمتمنّ  فيرواحهم أ لنقبضنّ و ئهمانستجيبّن دع الوٕانّا  ليقرؤن باحالّص  في العهد
المحشر أرض  اهذ دعاءكم صادقينفي أنتم  قل ٕان لننتقمن عن المجرمينذلك كو

في  كاذبين قد جعل اهلل اكمتمنّ في  ن كنتمإ و تدخلونال  ضوانالرّ  فيأنتم  كيف
 كنتم صادقين كيف تذهبون عن اليمين نإ و تصبرونأنتم  كيفٕاّال و يديكم كذبكمأ
 يشهدهذا  نتكملسأ قولهذا و بدانكمأ دعاءهذا  ههناو هيهنا يجيئون منو مائلالشّ و
ما  قد قضىو ربّكم نفسه ظهر اهللين أيمكن ال ٕاّال و نّا صادقونأب يشهدهذا و ا كاذبوننّ أب

ال و خرىاأل ةمقيٰ ٕالى  عونتتضرّ و فسوف تبكون مثل األموات تصبرونأنتم و قد قضى
أن  قل تعملون الحّق و دقبالّص ثّم  اهللأيّام  من سبيل فلتعرفون قدرذلك لى إ  تستطيعون

من  ن تكوننّ إ  لتموتنّ و لتصعقون لتشهقون ثمّ  عالمينبه  كنّا ما لو تعلمون شيءكّل يا 
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أنتم و تحتجبون عن مظهر نفسهبما  عن اهلل ربّكم قدر لمح البصر تحتجبنّ ال و تينالميّ 
ما  عن كلّ اهلل  سبحانقل  سامعينٕانّا كنّا  األشعار أنشأقد ٕانّما و لساجدون هارالنّ وباللّيل 
 األرضعلى ما  كلّ يصفون  لو قونهم ينطوجود حدّ في  كلّ و له يخلق كّل عبادو خلق

كيف و يدركون شيئا من وصفهال يصفون  نأ هم ليستطيعونما  علىأمن يظهره اهلل ب
ما  عن كلّ أكبر  منه نفسه من لسان مظهر نفسه حرفابه  يصف اهللما و خلقه وصف من قد

 بلغنّ ن يإ و ذكر من يظهره اهللفي  شعرا منا من ينشدا قد حتّ لكنّ و كّل الواصفون يصفنّ 
 لنجزينّ ذلك لفين بيت من ياقوت حمر كأدوس الفرله في  ن نبنينّ أظهوره بفي  ٕاليه

له اهلل  يبنىال  لكن من ينشد شعرا قبل ظهورهو موقنونبه  هموربّهم  مظهر الّذينهم يثنون
به من المؤمنين كم من  لم يكنو عليه يلو يدرك ظهوره ربّما لم يثنهذا  نّ من بيت أل

كّل و مقاعدهمو منابرهمو شعارهمأو كتبهمفي  سنين الغريسفي  يّ عل ثنواأعباد قد 
م همثلقل  رونهم يتفكّ  نإ هذا  ينفعهمهل  يكيف من ثنائو محتجبوننفسي  يؤمئذ عن

ا فلمّ  اإلنجيلفي  عدهم عيسىو قدبما  دا رسول اهللالّذين قد وصفوا محمّ  كمثل
عّما  له انظر لو وصفوه لكان خيرا ادقينالّص  كنت منما  نّكإ وصفهم اء جائهم قالوا جز

أن يا  البيان كّل تتّقونيا أولي  أن تتّقونأنتم  اءعرالشّ  يا كلّ  نأقالوا بين يديه بغير حّق 
ما  ّال إ  كاذبونكلّكم أنتم  كمنّ إالمقاعد كّل تتّقون فيا أولي  أن المنابر كّل تتّقوني ولأ

قد ظهر ما  تنشدون على نإ رؤن بل بين يديه بالحّق تقثّم  يوم ظهور اهللفي  ينشدون
ون شعرا ن تنشدإ و ظهورهفي  ّال إ  ينفعكمال  لكن على من تظهرو ظهوركمفي  ينفعكم

كم من عباد  نظراعلى من يظهره بالحّق تنشدون أنتم  كمنّ إعلى من قد ظهر بالحّق ف
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من  قد نزلت يوقنون فكيف بكلماتال  لهنزّ عّمن  هم حينئذو رو الفرقانقد فسّ  رينمفسّ 
ا نّ إ كسير قد سئلت عن اإلٕانّما و لونيتعقّ ال ما  الخلق يعملونذلك مبلغ هذا  عنده

ك اهلل سبيل اهلل ليؤتينّ في  ن تخرجنّ أبهذا  ن تريدونإ  نأن بالبيالّط  كلّ ثّم  كلنوصينّ 
أمر و مركأ ليقضينّ فإّن اهلل  أمرك به ين تقضأت درأن إ و نّه خير األفضلينإ  ربّك جزائه
ال أو  هذا علمتاء سو من هنالك يطلبونأنتم  سباب قد خلقت من عندهأبكّل عباده 

ا ال كسيرإ ك طين بلى لنؤتينّ  لى كّف إ  لتعودونثّم اء م ةعلما لتخلقن من قطربه  تحط
رجع أظهور ففي  دركت ذا ظهورأن إ هو و العالمين فياهلل  ك ببقاءيبقينّ ما  هذاله  عدل

قد و جميل بذكر عزّ  القٰيمة يومٕالى  ئه تذكراك برضن يذكرنّ إ ه نّ إفٕاليه  عملك كلّ 
في  كنت نإ و األبرار لمذكورين كتبفي  كنت عند اهللو له قد خلقتما ثمرة  ظهرتأ

لكن و رينكنت عليه من المقتدّ بما  هورالّظ  ذلكمر أ هور فاستثبتالّظ  ذلكبطون 
 تريدنّ  بصرينكنت من المست نإ ك حينئذ تّن كّل فتنإفاآلخر  نفسك عند ظهور فلتراقبنّ 

 كنّ أعند نفسك ب وتحسبنّ  خرظهور اآلفي  عن اهلل ربّك تحتجبنّ و األّول ظهور تثبتنّ  أن
اآلخر  عن ظهوراآلخر  حين احتجابه عن ظهور نتأنّك أبعد ما  من المثبتينأنت 

 منله آخر  الالّذي آخر  ٕالى لهأّول  الالّذي أّول  ل بل منوّ األلكنت عن ظهور 
ن أاألّول يحبّون  ظهورسّكان  حيثاآلخر  كّل فتن الخلق عند ظهورّن إالمحتجبين ف

 ن يثبتوا دينأرادوا أقد كلّهم  اإلسالم أوتوا الّذينٕالى  يخرجون انظرذلك هم بو يثبتون
 همأنفسرون بخطيال أبدا  ٕاّال و خرىاألفي  محّمد قد احتجبوا عن ظهور لكنّهمو محّمد

احتجبوا عن و ن يثبتوا دينهمأرادوا أكلّهم  هذا كّل الملل مثل فين يكسبون فإ و كيفو
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كم أنفس فلتراقبنّ  شيءكّل يا  نأ ينصرونال فيها  همو ارالنّ  في لذا قد دخلواو ظهور اهلل
ينفعكم ال و تحتجبوناآلخر  عنبه و تثبتوناألّول  ظهورأنتم  كمنّ إعند كّل ظهور ف

تيناك من آقد ما  هذا تتّقون شيءكّل أن يا  خير لكم لو لم تثبتونو شيءثباتكم قدر إ 
ال و لهآخر  الالّذي آخر  ٕالى ر بذكر القدمما خلقت من العدم تذكّ  بعدله  عدلال  كسيرإ 

 ٰمواتالسّ ء تاك اهلل مالآالكين لو السّ  مناء األسم بحرفي  كنت نإ ظهور  في تفنى
في  نّ تذكرال و تلك لتموتنّ  نّك بعدإ ٕاذ  كسيراإلذلك عن كسيرا لن يكفيك إ  األرضو

أردت  نإ و فاضلينٕانّا كنّا  لدنّا كسير الوجود فضال منإ  هبناك منو قدما  هذا العالمين
تممه أثّم  المدّق  ربعين يوما بالحلّ أفي  اصنع فيهثّم  نكارالتّ  ان الحدود خذسكّ  كسيرإ 

 خرجهأثّم  أيّام ةثالنّار الخفيف ثلٰ  فياطبخه ثّم  فنجان چينىله في  جعلهأثّم  يزاببالتّ 
 يظهرما آخر  يظهر منهفإّن هذا  طيفالمتالطف اللّ  طيفمن صنع اهلل اللّ هذه قل و

هذا  تملكن لوفإنّك ذلك عن باهلل  لكن فاستعنو ونالقمريّ  ما يصنعنّ  ون دونمسيّ الشّ 
 عالمينبكّل شيء كنّا وٕانّا  مناكقد علّ  يعيش فؤادك ماما  لكنو وننّ مستو جسدك ييعش
   بكّل فاضلينكنّا وٕانّا 
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  العشر من الواحدو الثّالث الباب
  األّول في األّول وله أربع مراتب

  األنمى األنمنى بسم اهلل
عن ن يمتنع أيقدر  لناء نمإ ذي  نمى فوق كلّ أاهلل قل  األنمى األنمىٕاّال هو  ال ٕالٓهاهلل 

ما  يخلقال ما بينهما و ال في األرضو ٰمواتالسّ من أحد ال في ئه انمإ  مليك سلطان
في  منو ٰمواتالسّ  في منله  يسجدالّذي  سبحان انميّ  ناميااء نمّ كان بأمره ٕانّه اء شي

 منو ٰمواتالسّ  في منله يسبّح  الّذي الحمد هللو ساجدونله  قل كلّ  بينهماما و األرض
 الملكوتو الملكله ٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهأقانتون شهد اهلل ما بينهما قل كّل له و األرض في
يحيي  اسوتالنّ و الّسلطنة الياقوت ثمّ و القّوة ثمّ  الّالهوتو القدرةثّم  الجبروتو العزّ ثّم 
وسلطان  يجورال وعدل  يزول الوملك  يموتال  وأنّه هو حيّ  ويحيي يميتثّم  يميتو

ال ما و ال في األرضو ٰمواتالسّ  ال في شيء يفوت عن قبضته منال وفرد  يحولال 
 في ماله الّذي  تعالىو على كّل شيء قديرا كان نّهإ  مرهأباء يشما  يخلقبينهما 

 ملك لهالّذي  تباركو العزيز المحبوبٕاّال هو  ٕالٓهال ما بينهما و رضواأل ٰمواتالسّ 
 شيءكّل  ليرزقنّ ٕاّن اهلل  قل المهيمن القيّومٕاّال هو  ٕالٓهال ما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ 

األرحام في  يخلقما  ينّ لينمّ اهلل قل ٕاّن  القيّوم المهيمنٕاّال هو  ٕالٓهال بأمره ٕانّه اء كيف يش
 من طين لطيف اإلنسان ليخلقنّ اهلل قل ٕاّن  العزيز المحبوبٕاّال هو  ال ٕالٓه نّهإ اء كيف يش

ن إٔالى  هلينمينّ ثّم  نسانا ذا علم محيطإ  ه حتّى يجعلهينّ لينمّ ثّم اء م ةه قطرليجعلنّ ثّم 
 في هليدخلنّ و طين كّف ٕالى  هليرجعنّ و هليقبضنّ ثّم  الكتاب في ر لهقدّ ما ٕالى  هيبلغنّ 
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ربّه أيّام  في كانٕاذا  ضوانالرّ  دونفي ثّم  لمن الموقنينآياته و باهللكان  ذاإ  ضوانالرّ 
بما ما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ  في على منحّجته  تمّ  قداهلل قل ٕاّن  لمن المحتجبين

مقتدرا عّالما  كان لم يزلٕاّن اهلل  قل وسالمهيمن القدّ ٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهإ ل من عنده نزّ 
أّول  قد خلق منو علمابكّل شيء أحاط  قدكان  قدما  مثل يزال اهلل ليكوننّ ال و حكيما
بأمره ٕانّه  يخلقما  كلّ له آخر  الالّذي آخر  ٕالى ليخلقنّ و خلقما  كلّ له أّول  ال الّذي
 كّل المحصون ييحص البما  سل من عندهالرّ  بعثأقد و مقتدراعلى كّل شيء  كان
قد ما  قد عرض على اهللو يحيط بعلمه كّل المحيطونال بما  كّل نزل الكتب من عندهو

قد ٕانّما و عالمينبه  كنّا ٕانّماو سطرت عندك قدٕانّما و عالمينبه  كلّ وٕانّا  سطرت عندك
بعض و بعضهم غير مؤمنونو بعضهم يؤمنونربّهم  ظهور في اسالنّ  ذكرت قد اختلف

 أولئكثابتون اإلثبات  ظلّ في  ّن المؤمنون همإكلتيهما ففي  اهللٕاّال  ٕالٓهال قل  متونصا
 فيالنّ  ظلّ في  ّن غيرهمإ و كورونلمذهم عند اهلل  أولئكضوان الرّ أصحاب  هم

 امتون همالّص  ونالمقرّ ٕانّما و ارالنّ  فيثّم  سيموتونو اكتسبواما  ينفعهمال و لمحشورون
ما نّ إ و فونفيه تتوقّ أنتم  ثبات منزالاإلو فيالنّ  جعل اهلل بين ما ليحشروناإلثبات  ظلّ في 

نوا عند اهلل ن تبيّ إ نّهم إنوا فتبيّ  نأرادوا أ نإ ٕاّال و واقفون فيالنّ  حجبفي  فون همالمتوقّ 
 نإ و لمحّقوناإلثبات  في هم أولئكن تصدقوا فإ  ن لهم الحّق تبيّ فإذا  لمصابون

ينفعهم شيئا من ال  هم أولئكو به علمواا بعد م الحّق  احتجبوا فقد احتجبوا عن
 نّه عزيز ذوإ احتجبوا بما  من بعد موتهمثّم  يديهمأتهم ببحيوٰ اهلل  همخذنّ أسيو عمالهمأ

سول الرّ  ةمّ أكلتيهما و فانيون فيالنّ ء أدّال و ثابتوناإلثبات  أدّالء كّل ظهوروٕاّن في  انتقام
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 يجتمعنّ ال  من قبلمحّمد  قد قالما  نّ إ و الفرقان تشهدونأدّالء  في يومئذأنتم  مثل
تشهدون كم من  فيالنّ اء خطأنتم  ٕاّال واإلثبات  ءدّال أ منٕاّال أراد  مااء على الخط يتمّ أ

 الفرقان لمؤمنونفي  نزلمّما و اإلسالم ظلّ في  همكلّ و الحّق  ةئمّ أب ونيقرّ ال  عباد
ك حتّى ليكفينّ  لمؤمنون في البيان ل اهللنزّ بما  انّ إ قلت ٕاذا  هورالّظ  ذلكفي لكنّك و

قد ما  هم على درجات أولئكيمان فاإل بابفي  دخلتفإذا  اهدينالشّ  عليه من تكوننّ 
 سمائهأو اهللٕاّال  يعرفونال  سائرون حيثاء األسم بحرفي  بعضهم اهلل لواقفونهم لقخ
ما  ّن مثلإ يقولون  الخلق سائرونأّول  بحرفي  بعضهمو ن هم موقنونحمٰ الرّ  هم بذكرو

 يها هنّ إ  يعدّ ال بما  ن يطلعإ مس الشّ  كمثل ظهر نفسهمكّل ظهور من في  قد خلق اهلل
 اهر فيهم مؤمنونبالّظ ٕانّا كنّا  واحدة شمس يها هنّ إ  يعدّ ال  بما ن يغربإ وواحدة  شمس

في  نزلبما  ونيستدلّ و كّل من عند اهلل قائمونو اهللأمر  ٕاّال  اهر فيهمالّظ  لم يكنو
رسول محّمد ٕالى  ،األّول بديعٕالى  ن ينظرأ يريد من" :الّدين ةئمّ أحاديث من عند األ
أراد  من" :ّن حين ظهوره لم يقلإ و ،"يوعدونبه  قائم حّق كلّ  ،يّ لإ  فالينظرنّ  ،اهلل

رسول اهلل محّمد ٕالى  هذا مثلو "،يّ ٕال نظرا" :بل يقول "،هذا ىٕال فالينظر بديع األّول
في  ،"يايّ إ  همنّ أب" :ونبيّ النّ  ذكرفي  رسول اهللد محمّ  قد قالهذا  علىو تعلمون أنتم نإ 

عند له آخر  الو ّول الخلقأ ال مثل بديعاألّول  اّن من قبل بديعو تعلمونأنتم  ٕان الفرقان
 هم أولئكلون األفق منزّ ذلك بعضهم عن و ليسيرون نهايةالّال ٕالى  نهايةاهلل كّل من الّال 

 كّل خلقواو قوالهمأو نذكرهم نألنا  ماو لونيتعقّ ال و من شيء من علم الكتاب توتونال 
 ذكرت عن الّذينهمٕانّما و ئمونقااهلل من عنده بأمر  كلّ و اهلل من عند مظهر نفسهبأمر 
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 الفرقانفي  دينكفي  استيقنتبما  اهلل ربّك القائلون ليسئلنّ  يقولنّ ما وآياته و باهللآمنوا 
ٕاّال آية  من شهدتال و ول اهللرسمحّمد  يتأرهل  كنت من المستبصرين نإ من قبل 
دخلت أكّل عنه عاجزون كيف قد  نّ أيقنت بأال  نإ اهلل على العالمين حّجة  الفرقان
 خرىأياتا آقد سمعت  ن تقولنّ إ و كنت بحدوده من العالمينو اإلسالم دينفي  نفسك

  لمنلم يكن دليالعليك  دليال ن يكنإ و عند اهللعليك  موقنين لم يكن دليالبه  كنّا نّاإ 
من عند اهلل على حّجة  ةنّه لو لم ير غير تلك الحجّ أ ذإ دينك في  يدخلأراد أن 
ال ٕاذ  على العالمينة اهلل بالغحّجة  نآبنفس القر تقولنّ  نإٔاّال و لك فال سبيل العالمين

 تاهلل قد تمّ حّجة  ّن لم يكنإ و اإلسالم في ليدخلوا يومئذالّذين  علىحّجته  يكن
 صرونبيال  دينهم من قبلفي  هذا من شبهات الّذينهم هم يدخلونبما  كملت عليهمو
 بها ليؤمننّ آية  يسمع منما  حين نإٔاّال و له سبيلال  من قبل دينهفي  من يبصرٕاّال و
 ن ينزل منأ ّن غير اهلل لن يقدرأالفرقان في  ل اهللنزّ ٕاذ  المؤمنينأّول  ناأ يننّ إ  ليقولنّ و

ن كنتم بقول إاهدين فلشّ  ذلك علىكنتم  ةسبعين سنو تينأمو لفأطول في أنتم وآية 
من  لن يعجزهّن اهلل أ ن تقولنّ إ و كيف كنتم صابرين يتمأرو سمعتمبعد ما  اهلل مؤمنين

اء شنما  علىٕانّا كنّا  بها موقنين يقول اهلل ربّك بلىٕانّا كنّا  خرىأية آاهلل  ليظهرشيء 
 ن فلتتلونّ ؤتشاأنتم  بما الاء نش بمإاّال  آية تيهمأنال و سلالرّ  نبعثال  الكنّ و لقادرين
خرى كيف قد جحدهم أياتا آمحّمد  رادوا من عندأقد  استشهده على الّذينثّم  الفرقان

 تلك نّ أتحسبن ب الو ذكرى من عنده للعالمينوآية  ل الفرقاننزّ بما  الحّق  ثبتأو اهلل
الفرقان في  من قبلهذا  مكمعلّ  اهلل قد نّ ين ألبيّ النّ آيات  عنأكبر  لم يكناآليات 
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 كيف ينسخ بهاآية  أكبر الفرقانآيات  لو لم يكن دينكم لمن المستبصرينفي  لكنتم
 تعلمونأنتم  ماو من عصى موسىاآليات  هم اهلل منتيٰ آقد ما و ين من قبلبيّ النّ آيات 

 ونراط لتمرّ الّص  على القٰيمةيوم  تستطيعنّ  لعلّكم دينكم من قبلفي  ما قليال فلتعقلنّ 
عن  اهللكان و من شيء على ملك اهلل لن يزيدنّ باهلل  األرضلو يؤمنّن كّل من على ٕاّال و

 تحبّونأنتم  بما ال تيهم اهلل من عندهؤيبما  سلبالرّ ثّم  باهلل مستغنيا فلتؤمننّ كّل شيء 
ها ربّ أمر  من نفس قد احتجب عن األرضلم يبق فوق تحبّون أنتم  بما لو يظهرفإّن اهلل 

 حججأكبر  قولكم الفرقانوٕاّن على  تستعبرونثّم  هورات من قبلكمالّظ  كلّ  رنّ كّ فلتتف
في  محّمد ل اهلل علىنزّ  قدما و موقنونو مؤمنونبه كلّكم أنتم  د من عند اهلل حيثمحمّ 

 تعلمونأنتم  نهارين كيفو يومين ليلتينفي  لنّ اهلل لينزّ اء شٕاذا  ةعشرين سنو ثثلٰ 
قالت ما  من غير حّق ناطقون مثلكلّهم  يات ربّكآ فيلقائلون ا يقولنّ ٕانّما و تصبرونو

اء فنو اهلل كذبهمأظهر  قدو ساطير األّولينإٔاّال  هذا نّ إ  :الفرقانآيات  في األعراب
قد كلّهم  دبمحمّ آمنوا  ماالّذين  نّ إ يومئذ تبصرون أنتم  حيث ثبت الحّق أوهم أنفس
ذين للّ قل  تبصرون يومئذأنتم  ما بمثل الماإلس رفع اهلل دينأقد و ارالنّ  دخلواو قبضوا

بعد ما  هل قواعدكم تعقلونأنتم  ينأ من ياتآفي  دون قواعدنا ا لنشهدنّ نّ إ يقولون 
 دية على محمّ ل اهلل مثل تلك اآلنزّ  نإ وتستدلّون أنتم  ةبتلك الحجّ  ديثبت ظهور محمّ 

اهلل أظهر  ما تتذّكرون قد قليالأنتم  ٕان حينئذو تقولون فما فرق يومئذمن شيء  فيهاأنتم 
هل  لتستبصرونثّم  لونتتعقّ ثّم  مونتتعلّ أنتم  ما ونئمت شتعلّ ما  من نفساآليات  تلك

 لفأ طولفي  استطعتم كيف نإ فون تستطيعون فيه تتصرّ أنتم  مرأ ّن هذاأيحسبون 
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كن لى حينئذ مبتهين غير قول لم يإ  األمرذلك أّول  ية منآتيتم بأما  ةسبعين سنو تينأمو
ما و األرضو ٰمواتالسّ  في لو اجتمع من تتفّكرونفيها أنتم  اهللآيات  عندكم تلك

 األرضهم فوق ا لنجعلنّ نّ إ لو و يقدرنّ ال و تستطيعنّ ال اآليات  تلك بمثل تينّ أن يأبينهما 
 معّال أنت  نّكإ  اللّهمّ قل  تستنبئونأنتم  اهلل ةقدرهذا و يخلقو خلقما  هذا عجز كلّ 

عّن فرلتواء ن تشمّ عّن العلم عزنلتو لتؤتيّن العلم من تشاءما بينهما و رضاألو ٰمواتالسّ 
 من تشاء ولتنصرّن من تشاء ولتخذلّنّ  نّ ذلّ لتواء لتعّزّن من تشواء لّن من تشزّ لتواء من تش
ما  تخلق شيءكّل  قبضتك ملكوتفي اء من تش لتفقرنّ واء من تش لتغنينّ واء من تش

اآليات  مقتدرا فاعرض تلكاء تش على مإانّك كنت  اءتش لما اءتشبما اء كيف تشاء تش
من  تكوننّ ال و كنتما  فإذا توك بمثلهاأن يإ  جمعونأكلّهم  األرضعلى من على 

 ماتكأو رزقكو قد خلقكالّذي  باهلل فلتؤمننّ فإذا  أجمعين همن عجزوا كلّ إ و الموقنين
تحسبّن ال و الفاضلين يرخهو  نّهإ بفضل من عنده في البيان  ن يهديكأراد أو حياكأو
ن ألو اجتمعوا  األرضعلى ما  نّ إف م البيانعّال ٕالى  ها الحيوان انظرنّ إفآية  هذا نّ أ

 هم عنما  كوينيّة مثلالتّ آية  هذا عجز كّل عن ستطيعوايدينه لن في  فوه عن علمهيحرّ 
كّل و نحيوا هنّ ّن كلّ إحرف البيان فأفلتشهدن كّل ذلك مثل و جزونعادوينيّة التّ آية 

ثّم  لك اهلل نّ يحبّ ما  هذا دينكفي  ن تستبصرنأقد احببت ٕانّما و لعاجزون بلى عنهنّ 
من أحد  علىذلك ن يشهد أ نّ يحبّ ال  اهلل نّ إف مرأفي  تدخلال  للعالمين لو لم تستبصر

منهاج قويم فإّن هذا  الفرقانفي  اهلل ربّك من قبل بما استدلّ  نّ لكن فلتستدلّ و المؤمنين
 اهلل استدلّ ما  مثلأنتم  عجزكم عنهاوبآيات  ٕاّال  اهلل استدلّ ما  الفرقان يفانظر 
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اء لو تشو فونبه لمكلّ  أنتم ما ذلكدون أو  ينبيّ النّ آيات  خبر اهلل منأقد ما  نّ إ و ونلتستدلّ 
 ةوريٰ التّ  وتوأالّذين  ثّم تستنبئون لو وجدو األرضكّل األمم فوق  فلتنظرنّ ذلك ن كّل لتبيّ 

قبل ذلك مثل و دينهم صابرونفي  من عند موسى كيف هم وجدواما  يسىمن عند ع
 ةحجّ  يجعلهو يظهر اهلل من عندهبما  كّل ظهورفي أنتم  بعد عيسىذلك مثل و موسى

في األّول  بمقامين عظيمين رناكالبيان قد ذكّ نقطة  قد ذكرت عن مقامٕانّما وتستدلّون 
 اهرالّظ  مقام منفي و ذاكرونله  كلّ  الأ فيها ىلن ير اهلل [مرآة] ّال إ باطن الباطن لم يكن 

أّول  من مسالشّ  كمثلذلك مثل و اهلل كن فيكونبأمر  قد خلقما أّول  ذلك اهرالّظ 
اهلل  ةكّل بمشيّ قل  ةاحدو شمسإاّال  لم يكنله آخر  الالّذي آخر  ٕالى لهأّول  الالّذي 
من يظهره اهلل من بعد من و اهللنا من يظهره ٕانّني أوٕايّاي  محّمد المقامذلك في  يخلقون

 براهيمإ و نوحفي  نّ إتحتجبون فال  عليهنّ  ييظهره عن المستو باألعراشأنتم  يظهره اهلل
من بعد و ظهور واحد من عند اهلل رّب العالمينٕاّال  لم يكنمحّمد ثّم  عيسىووسى مثّم 

من  ينادلتنظرون ي البيانفي أنتم  جرةالشّ  يحصى ظهورات تلكال  هذين المقامين
 القيّوم الكتاب من عند اهلل المهيمن في المقاماتأعلى  هذا ناإٔاّال  ٕالٓهال  نّهأعند اهلل 

كلتيهما من قل في الكتاب  دنى المقاماتأهذا  دون ذرّ و نا ذرّ ي أننّ إ مقام في  يينادو
 لتنظرنّ و يختلفونال  دين اهللفي أنتم  يحصىال  درجاتما بينهما وواحدة  نقطه عند

 بعين الواحد كّل تنظرونو تستطيعون كّل تجمعون لعلّكم هاحدّ في  ةكّل درجٕالى 
استصعب األمر ما  ناظرينٕانّا كنّا  من لوح الحروف رسلتأقد ٕانّما و تختلفونال  لعلّكم

األّول  سطر فييستخرج ما ٕاذ  خرىأبسطور األّول  سطر يفصلنّ أراد أن  بل من قد سطره
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يحتاجون ال  نضعيه عاملون ةهم بدائرو ذينهم ينظرون فيهاالّ األّول  سطرفي  رقمما  ذلك
 يحبّون يستخرجون الجواب من نفسما  يكتبونما  حينو األّول لون سطرن يفّص أ

 رقمما  لكنو ليشكروناهلل  همتيٰ آقد بما  همو يزيد حرفاو ن ينقص حرفاأؤال من دون السّ 
 نفسهبه  الما  مطمئنين بمثلبعليه كنّا  ما استخرجٕانّما وة ائرلم يحط بعلم تلك الدّ هذا 
 كّل على منهاج ةطرق علم الجفر طرق غير معدود نّ أاشهد بثّم  عالمين بهكنّا وٕانّا 

ال أبدا  همٕاّال و الحروففي  علم الكاملكلّهم  أوتواما  لكنو يستخرجونو يرقمون
محّمد  تىآقد ما  حكيما مثلعّالما  كان نّهإ من فضله اء من يش يتؤلكن اهلل يو يخطئون

علم  ليطابقنّ ذلك تسمعون كأنتم  ما استخرجو من قبل سنينفي  حيث قد قضى
 ربّا لكم يجيئ بئونتستنأنتم  كلماتههذا  كلماته تنظرونفي أنتم  اقع األمرو الخالص

 كتمتما  ينّ بأفاعلم اء عليه اله زيدت نإ و وغينء االرّ  بعدين دّ ال يحييتين لأشالنّ  في
د ملمح قبل فهذا اسم قطب العالمين خذ ا ّد نفسهعفي هو  فسعين فاضرب ن رّ السّ 

 علمأدّالء  كّل ظهور يستخرجنّ في  نّ ليحبّ ّن اهلل إ و المدرجين تحدرجه بتأو بعد ضمّ 
 لى اهلل من علمهمإ  يرجعما  ذلكاآلخر  ظهورفي  ظهور اهللبه  يثبتما  الحروف

ذلك في  لنا ذكرقد فّص و يناألهد ىهدأ نّه هوإ اء من يش به اهلل يسيهدو عمالهمأو
ال  كلكنّ و من العالمينبه  ن تكوننّ أأردت  نإ ن هنالك ستنبئى مفا وح من قبلاللّ 

الباطل في  كم من عبادو تشهدونأنتم  عند غيرهفإّن هذا  دليل الحّق هذا  تجعلنّ 
فيه أنتم  ما غيرهماأو  كسيرمن علم اإلأو  شيئا العلمذلك من  أوتواهم و يسلكون
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 بل ئونالشّ  خرى بتلكاأل ةمقيٰ في  تؤمنون بمن يظهره اهللال و بونعنه تتعجّ أو  نروتتخيّ 
   ينزل اهلل من عنده موقنونبما أنتم 

  
  األّول في األّول وله أربع مراتب

  حوزز األحواأل بسم اهلل
عن  لن يقدر أن يمتنع حوازإ ي حوز فوق كّل ذأاهلل قل  حوزاأل حوزاألٕاّال هو  ال ٕالٓهاهلل 

ما  يخلقال ما بينهما و ال في األرضو الّسٰموات فيال أحد  حوازه منإ  سلطان مليك
في  منو ٰمواتالسّ  في منله  يسجدالّذي  سبحان اوزا حويزاحكان حّوازا  نّهإ بأمره اء يش

 منو ٰمواتالسّ  في منله  حيسبّ  الّذيالحمد هلل و ساجدونما بينهما قل كّل له و األرض
 الملكوتوله الملك ٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهأشهد اهلل  قانتونكّل له  ما بينهما قلو األرضفي 
يحيي  سوتوالنّا لطنةالسّ  ثمّ  الياقوتو القّوة ثمّ  الّالهوتو ثّم القدرة الجبروتو العزّ ثّم 
وسلطان  ورجيال وعدل  ال يزول ملكو يموتال  وأنّه هو حيّ  ويحيي يميتثّم  يميتو

ال ما و ال في األرضو ٰمواتالسّ  ال في شيءمن  يفوت عن قبضتهال وفرد  يحولال 
 ٰمواتالسّ  في ماله الّذي  تباركو على كّل شيء قديرا كان نّهإ  مرهأباء يشما  يخلقبينهما 

 ٰمواتالسّ  له ملك الّذي تعالىو العزيز المحبوبٕاّال هو  ٕالٓهال ما بينهما و األرضو
اء يشبما اء ليحوزن كيف يشٕاّن اهلل  قل المهيمن القيّومٕاّال هو  ٕالٓهال ما بينهما و األرضو
لمبتلون  اهللأدّالء  لىاألوّ  ةنالسّ  في مثلها ةليل ةيلتلك اللّ كان  اولمّ  لطيفاما عّال كان  نّهإ 

تتذّكرون  لعلّكم ذاكرينكنّا  نّاإف هم من قبلرناقد ذكّ بما  ةيلتلك اللّ في  رنّهمفلتذكّ 
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 من قبل كم من عباد قد ذكروإاّال و تنتفعونيظهره اهلل بذكركم  يوم منفي أنتم و بذكركم
قضى بعد ما  ذكرهمفي  صبرواو خرظهور اآلفي  نفعهم ذكرهمما و دينهمفي  اهللأدّالء 
 ّال إ ينفعكم ال  كرالذّ فإّن ذلك  اهلل فلتتّقنّ ذكرهم صابرون  فيحينئذ ٕالى  همو قيامتهم

تكم أفئد في سكونو اءمصابهم على رض ةيلمثل تلك اللّ  تعلمون فلتقومنّ به أنتم و
تلك  لتتلونّ و نا اهلل األشهد األشهدأ يننّ إ ساكنون  أنتم نإ بدانكم أو كمأنفسو رواحكمأو
 فيالنّ  في هاتجعلنّ ال  نأكم لتراقبون أنفسثّم  على عدد اسم األشهد فيهة ية العظيماآل

أّول  الالّذي أّول  من يلكان  ناأ ّال إ ٕالٓه  ال نا اهللأ يننّ إ يون لمربّ اإلثبات  فيأنتم  بعد ما
كّل  يل نا ليكوننّ إٔاّال  ٕالٓهال ٕالٓه  ال نا اهللأ يننّ إ و عالمين بكلّ وٕانّا  الحسنىأسماء  كلّ له 
أّول  من ليهمعيّن صلّ ألو عليهم لقادرينكنّا وٕانّا  لهآخر  الالّذي آخر  لىإ  مثال العلياأ

أّول  من لعننّ ألو فاضلينكنّا  انّ إ  افضال من لدنّ له آخر  الالّذي آخر  ٕالى لهأّول  الالّذي 
 همو من يظهره اهللأدّالء  على الّذينهم يحزنونله آخر  ال الّذيآخر  ٕالى لهأّول  الالّذي 

عنه  أنتمالّتي  خر ناراآلو ن تعرفونأتحبّون أنتم  ٕان األّول رضوان اهلل يؤمنونال به 
به  يؤمنال مّمن أحدا أدّالئه  ثمّ  من يظهره اهلل لم تنصرنّ  نإ كم أنفس تحذرون فلتراقبنّ 

أفق  ٕالى قوىالتّ  في ن تعرجنّ إ و لتنجون القٰيمة يوم كّل دينكم بهفإّن هذا  تحزنونال 
 حداأأنتم  ربّماأحد  لم تحزنون من نإ لكنّكم و القٰيمة ينفعكم يومال  له فوقال الّذي 
كّل من و ما تبصرون القليأنتم  ٕان دينكمفي  تنتفعونال  بهذاو تحزنونال  اهللأدّالء  من
 برفقأجمعون كلّكم  البيانيا أولي  نأ عن حدود دينكم فلتمسكوه ن يتجاوزنّ أ رادأ
 وتو الفرقانأالّذين  ّن لهوإ تبتلون ال  القٰيمة يومأنتم  لعلّكم حياءو بعدلٕاّال و شفقو
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ذلك مثل و ال يحزنون القٰيمة تلكٕالى  نّهمإامهم فيّ أفي  الهدى ةئمّ أالّذينهم قد قتلوا 
 قوالهمأيتجاوزون حدود اهلل ب اهلل الّذينهمأدّالء  ن ينتهىإ  كّل ظهورفي  يقعما  كلّ 
قد انهاهم اهلل و الفرقانفي  تبتلون فلتنظرن كم خلق ال يوم ظهور اهللأنتم  فإذا عمالهمأو

يتجاوزوا عن  نأرادوا أالّذين  منعوأو  عاملونذلك هم بكلّ و نفس بغير نفس عن قتل
ٕالى أنتم و يعصونال ربّهم و يخرجونال  تهم فهم من دينهممسكوهم بقوّ أو ينهمحدود د

منكم أحدا  نّ يتجاوزال  نأيا أولي البيان  نأ تحزنون فلتراقبنّ  الفي البيان  خرىاأل ةمقيٰ 
 اهلل يحّب ال اء حياألشأن  ّن غيرإفاء استحيواء يتموه فلتمسكوه بحيأر نإ و ّد حدود اهللح

 يومأنتم  خر حتّىآ جاوز بحكمالتّ  لكن منعتموه ينتشر ذإ و لعالمينحد من اربّكم أل
تشهدون و التنصرونو الّدارفي  تدخلونو كم تحفظونأنفس ذلكتستطيعون بال  القٰيمة

 القٰيمة  يرجع يوملئّال  تحفظونو قدرتكم تمنعونو بكّل قّوتكم يجزئأو  يكلّ  من تجاوز
 لتصبرنّ و لكنو لتنجونذلك بأنتم وأدّالئه  من حدإٔالى  الو من شيء من يظهره اهللٕالى 
عند  أنتم نّكمإتحكمون فال األّول  بحضور ظهوركم عند ظهور اآلخر نّ أب مركمأفي 
أنتم وظهور اآلخر في  عبادا قد خلقوا تشهدونأو  مبتلون ربّما لتسمعوناآلخر  ظهور

عن لك ذتخرجون بو كم دينكم تنصروننّ أوتحسبون  اهم تمنعونيّ إ بحدود دينكم 
ن إ ال  من حزن هؤالءٕالى  يوصلال  نألٕاّال  حكمنا عليكمما  انّ إ تشعرون ال و دينكم

 مرتم بمنعهمأن إ أنتم  كمنّ إف هورالّظ  ذلكفي  مرناكمأقد بما اآلخر  ظهورفي  تمنعوهم
عند ال  من حدود دينكمفإّن هذا  ال تنصرون بداأو مساكهم لتخرجون عن دينكمإ و

 لتصبرونثّم  لتصبرونثّم  لتصبرونثّم  تتفّكرونثّم  تتفّكرونثّم  وارفلتتفكّ اآلخر  ظهور
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 ٕالٓهال  نا اهللأ يننّ إ ال متكمّ  الاكمّ له أّول  الالّذي أّول  نا كنت منإٔاّال  ٕالٓهال  نا اهللأ يننّ إ 
 نا كنت منإٔاّال  ٕالٓهال  نا اهللأ يننّ إ ال اال متكمّ كمّ  لهآخر  الالّذي آخر  ٕالى كوننّ نا ألإٔاّال 

له  خرآال الّذي  ىٕال كوننّ نا ألإٔاّال  ٕالٓهال  نا اهللأ يننّ إ ا ماما متمّ له تمّ  ّولأالالّذي أّول 
 يننّ إ ما اما معّظ عّظ له أّول  ال الّذيأّول  نا كنت منإٔاّال  ٕالٓهال  نا اهللأ يننّ إ ما اما متمّ تمّ 
ٕاّال  ٕالٓهال  نا اهللأ يننّ إ ما معّظ اما عّظ له آخر  الالّذي آخر  لىإ  كوننّ نا ألإٔاّال  ٕالٓهال  نا اهللأ
آخر  ٕالى كوننّ نا ألأّال إ  ٕالٓهال  نا اهللأ ٕانّنيانا مؤتمنا مّ أله أّول  الالّذي أّول  كنت من ناأ

ا رامّ أله أّول  الالّذي أّول  نا كنت منإٔاّال  ال ٕالٓه اهلل ٕانّني أناانا مؤتمنا مّ أله آخر  الالّذي 
 ٕانّني أنا ارا مؤتمرامّ أله آخر  الالّذي آخر  ٕالى كوننّ نا ألإٔاّال  هال ٕالٓ اهلل ٕانّني أنا مؤتمرا 

نا إٔاّال  ٕالٓهال  اهلل ٕانّني أنامحييا  اءحيّ له أّول  الالّذي أّول  نا كنت منإٔاّال  ٕالٓهال  اهلل
أّول  نا كنت منإٔاّال  ٕالٓهال  نا اهللأ ٕانّنيمحييا اء له حيّ  خرآال الّذي آخر  من كوننّ أل

له آخر  الالّذي آخر  من كوننّ نا ألإٔاّال  ٕالٓهال  نا اهللأ ٕانّنياما مقتوما قوّ له أّول  ال الّذي
 ٕانّنيما اما محكّ حكّ له أّول  الالّذي  ّولأ نا كنت منإٔاّال  نا اهلل الالهأ ٕانّنياما مقتوما قوّ 
 ٕالٓهال  اهلل ناأ ٕانّنيما اما محكّ حكّ له آخر  الالّذي آخر  من كوننّ نا ألإٔاّال  ٕالٓهال  اهلل ناأ

 من كوننّ أل ناإٔاّال  ٕالٓهال  اهلل ناأ ٕانّنياما مكترما كرّ له أّول  الالّذي أّول  من نا كنتإٔاّال 
له أّول  الالّذي أّول  نا كنت منأ ّال إ له إ ال  اهلل ناأ ٕانّنياما مكترما كرّ له آخر  الالّذي آخر 
ٕانّني مؤتهبا وّهابا  لهأّول  الالّذي أّول  مننا كنت إٔاّال  ال ٕالٓه اهلل ناأ ٕانّنيادامجتودا جوّ 
ٕاّال  ٕالٓهال  اهلل ناأ ٕانّني مؤتهباوّهابا  لهآخر  الالّذي آخر  كونّن مننا ألإٔاّال  ٕالٓهال  نا اهللأ
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آخر  كونّن مننا ألإٔاّال  ٕالٓهال  اهلل ناأ ٕانّنيمكتبرا  اراكبّ له أّول  الالّذي أّول  نا كنت منأ
  ارا مكتبراكبّ  لهآخر  الالّذي 

  
  فرشاسم ال ةمعرففي  العشرو الباب الخامس
  األّول في األّول وله أربع مراتب

  األفرش األفرش بسم اهلل
 لن يقدر أن يمتنع فراشإ ي فرش فوق كّل ذأاهلل قل  األفرش األفرشٕاّال هو  ال ٕالٓهاهلل 

 يخلقهما ال ما بينو ال في األرضو ٰمواتالسّ  في الأحد  فراشه منإ  عن مليك سلطان
 منو ٰمواتالسّ  في منله  يسجدالّذي  سبحان اشا فارشا فريشاكان فرّ  نّهإ بأمره اء يشما 

 الّسٰموات فيمن له يسبّح  الّذي الحمد هللو ساجدونما بينهما قل كّل له و األرضفي 
له الملك ٕاّال هو  ال ٕالٓه نّهأقانتون شهد اهلل ما بينهما قل كّل له و األرضفي  منو
 لطنةالسّ  ثمّ  الياقوتو القّوة ثمّ  الّالهوتو القدرةثّم  الجبروتو العزّ ثّم  كوتالملو
 تزولال وملك  تموتال حّي  أنتوٕانّك  يحييو يميتثّم  يميتويحيي  اسوتالنّ و

 ٰمواتالسّ  ال في من شيء يفوت عن قبضتكال وفرد  ال تحول سلطانو تجورال وعدل 
 على كّل شيء قديرإانّك كنت بأمرك  اءتشما  بينهما تخلقما  الو األرضفي  الو
 المحبوب العزيزٕاّال هو  ٕالٓهال ما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ  في ماله الّذي  عالىتو
ا نّ إ قل القيّوم  المهيمنٕاّال هو  ال ٕالٓه بينهماما و األرضو ٰمواتالسّ  ملكله الّذي  تباركو

 رواحكمأتكم وأفئد يضراأذلك مثل و تسكنون عليهاأنتم  األرضقد فرشنا لكم 
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 تجريدكم يراضأقد فرشنا ذلك مثل و عليها تتعاليونأنتم  جسادكمأو كمأنفسو
يوم ذلك كان  المّ و لمينعابكّل كنّا وٕانّا  تقديسكم كّل من عندناو توحيدكمو تفريدكمو

ها ظلّ في أنتم  نفسذلك و متعارجون تقديسكمأرض  اهلل الّذينهم علىٕالى  قد عرج
 خير المصلّين على عددٕانّا كنّا  قد شهد عليهمما  على عدد لّيت عليهمقد صظلّون تست
قد ما  عدد خير المصلّين على اكنّ وٕانّا  ا قد صلّينا عليهمنّ إ  جيبينالكتاب لم في نحمٰ الرّ 

الفردوس في  لتدخلنّ ذلك ك لمقتدرينعلى كّل شيء كنّا وٕانّا  جبناكمأدعوتمونا قد 
كله أن يذبح منهم الحيوان حتّى يأى يتمنّ  اإلنسان نّ إ  تنظرونأفال  عبادنا المؤمنين

ل اهلل على كّل حيوان قد من فضذلك له  رقدّ  يالتّ  غرفأعلى  في ئب ليدخلنّ الذّ 
 على الّالهوتفي  قد خلق اهلل مظاهراو تشكرون لعلّكم عليكمو كلوهأن تأاكم ذنّ أ

اهلل اء ببقفيها  همو هورالّظ  عراشأغرف في  ليدخلنّ ربّهم  اهللٕالى  ن يستعرجونأنون يتمّ 
 جبروت األمر فلتجعلنّ في  اهللاء سمأو الخلق ملكوتفي  اهللأدّالء  هم أولئكمون متنعّ 
 بحر األسماءفي أنتم  ٕانو الفردوس تسكنونفي تحبّون أنتم  نإ  كم بمثلهمأنفس

أنتم  كمنّ إن فحمٰ الرّ  اسم على عددالقيّوم  المهيمنٕاّال هو  ٕالٓهال  سالكون تقولون يومئذ
أدّالء  اهلل صّل علىقل  تسلكون تقولون بحر الخلقفي أنتم  ٕانو كّل خير تدركونبه 

مظهر نفسك بقهر أدّالء  عن الّذينهم قد احتجبوا عن لتنتقمنّ و البيانفي  عرش ظهورك
 سكونو على روح لكن كّل ذلكو خير المقتدرينأنت  نّكإ جبر من لدنك و عندك من
 على عزّ و تكثرونمن أن  ن خيرأالشّ  ذلكعلى ة واحد ةون مرّ قرّ تأنتم  ٕانو حّب واء رضو

 ثّم قد رجعناهمة مجذباء لتقرؤن انظر كيف قد خلقنا عبادا من قطرات م ضاءالرّ و وحالرّ 
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ٕالينا  كّل بهماء األسم جنّات في ادخلناهمو لقينا بينهم ذكرهمأو طين رفيع كّف ٕالى 
 ّولأكم خلقنا من و سالطين ممتنعونله أّول  الالّذي  ّولأ كم خلقنا منٕاّال و هونيتوجّ 
 انين مرتفعونمّ أله أّول  ال الّذيأّول  كم خلقنا منو زارين مقتدرينو لهأّول  ال الّذي

له أّول  الالّذي أّول  كم خلقنا منو ارين مظتهرونمّ أ لهأّول  الالّذي أّول  كم خلقنا منو
رضوان في ء الهؤدخلنا أو قبضناهمو فيالنّ  ثمّ اإلثبات  ةسلسلفي  محتكمون امينحكّ 

 لهآخر  الالّذي آخر  ٕالى لتخلقنّ ذلك مثل و انعدام بحت بعيدفي ء هؤالو قدس رفيع
ٕانّا كنّا و فوق كّل القادرينكنّا وٕانّا  اهرينالّظ  فوق كلّ كنّا وٕانّا  هرينالقافوق كّل كنّا وٕانّا 

العّز  لكنّ و عالمين شيء بكلّ نّا كوٕانّا  فوق كّل الحاكمينكنّا وٕانّا  فوق كّل الغالبين
اهلل من عند اء ينين رضالّط  استدركوا بينو ينالّط  لىإ  رجعواو ينالّط  ذينهم قد بدؤا منللّ 

تكم من حيوٰ  في لم تشهدون نإ أنتم و لباقوناآلزال  زلأفي  اهللاء هم ببقو نفسه مظهر
ٕالى  عمال يرجع نّ ن تعملإ ينفعكم ما  لكنو ن تشهدن كّل حزن لتموتونإ و حزن لتموتون

ما  هذا مظهر ربّكمٕالى  ن ترجعونإ و عمالكمأشيئا من  اهللٕالى  يرجعما و اهلل ربّكم
 تستطيعون عن كم النّ إلون فتتعقّ ثّم  كممنتهٰ و مبدئكمفي  ما قليال رنّ فلتتفكّ  ينفعكم

تملكون من ما و طين كّف ٕالى  ترجعونو ماء ةالملك شيئا تخرجون تبدؤن من قطر
زوال  الأدّالء أمر  نكانوا منإ هم واء حيأذين هم رون يبقى للّ لتعمّ  األرض ثمّ  تكمحيوٰ 
من  لكن اهلل ليبعثنّ و ثّم يتناسلون األرضاهلل ليبقون يتوالدون فوق اء هم ببقو لهم
لم أحدا  األرضت يوم لم يكن على فوق أحتّى ي األرض ليفنيهم من فوقو همبنّ يعذّ 

 اهلل ناأ ٕانّني مظهر نفسه ظاهرا مع المؤمنين يتبعنّ ال بما  يناهرالّظ  ظاهرا مع يعبد اهلل ربّه
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زل أفي  كوننّ نا ألإٔاّال  ال ٕالٓهاهلل  ناأ ٕانّنيمؤتلها  ناهإالزل اآلزال أفي  نا كنتإٔاّال  ٕالٓهال 
نا أ ٕانّنيهانا مؤتلها لٓ إ قدم األقدام في  نا كنتإٔاّال  ٕالٓه اهلل ال ناأ ٕانّنيمؤتلها  نإالهااآلزال 

نا كنت لم أّال إ  ٕالٓهال  اهلل ناأ ٕانّنيمؤتلها  نإالها قدم األقدامفي  كوننّ نا ألأ ّال إ  ٕالٓهال  اهلل
مؤتلها  نإالها يزالال و كونّن لم يزلنا ألأ ّال إ ٕالٓه  ال اهلل ناأ ٕانّنيمؤتلها  نإالها يزالال و يزل
 نا كنتأ ّال إ ٕالٓه  ال اهلل ناأ نّنيإ مؤتلها  نإالها عّز األزلفي  نا كنتأ ّال إ ٕالٓه  ال اهلل ناأ ٕانّني
 نإالها قدس القدمفي  كوننّ نا ألأّال إ  ٕالٓهال  اهلل ناأ ٕانّنيمؤتلها  نإالها قدس القدمفي 

ٕالٓه  ال اهلل ناأ ٕانّنيتلها ؤم نإالها بدوت األبدأفي  نا كنتأ ّال إ  ٕالٓهال  اهلل ناأ ٕانّنيمؤتلها 
قد موت في  نا كنتإٔاّال  ال ٕالٓه اهلل ناأ ٕانّنيتلها ؤم لٓهاناإ بدوت األبد أفي  كوننّ نا ألأ ّال إ 

 ٕانّني مؤتلها نإالها قدموت القدمفي  كوننّ نا ألإٔاّال  ال ٕالٓهاهلل  ناأ ٕانّنيهانا مؤتلها لٓ إ القدم 
 كوننّ نا ألإٔاّال  ٕالٓهال  اهلل ناأ ٕانّني تلهاؤم نإالها زلزلوت اآلأفي  نا كنتإٔاّال  ٕالٓهال  اهلل ناأ

نا ٕالهارمد السّ  جاللفي  نا كنتإٔاّال  ٕالٓهال  نا اهللأ ٕانّنيمؤتلها نا ٕالهات األزل ازلوفي 
 ٕالٓهال  اهلل ناأ ٕانّني هانا مؤتلهالٓ إ رمد السّ  جاللفي  كوننّ نا ألإٔاّال  ٕالٓه اهلل ال ناأ ٕانّنيمؤتلها 

في  كوننّ نا ألإٔاّال  اهللال  اهلل ناأ ٕانّني هانا مؤتلهالٓ إ رمد السّ  سرمدوتفي  نا كنتإٔاّال 
 لٓهاناإ  ومارتفاع الدّ في  نا كنتإٔاّال  ٕالٓهال  اهلل ناأ ٕانّنيتلها مؤلٓهانا إ رمد السّ  سرمدوت
 ٕالٓهال  اهلل ناأ ٕانّني مؤتلها لٓهاناإ  ومارتفاع الدّ في  كوننّ نا ألإٔاّال  ٕالٓهال  اهلل ناأ ٕانّني مؤتلها

ارتفاع في  كوننّ نا ألإٔاّال  ٕالٓهال  نا اهللأني ٕانّ مؤتلها  لٓهاناإ  ةارتفاع الحيوٰ في  نا كنتإٔاّال 
 ٕانّني مؤتلها لٓهاناإ اء اجتالل البقفي  نا كنتإٔاّال  ٕالٓهال  نا اهللٕانّني أمؤتلها  لٓهاناإ  ةالحيوٰ 

نا إٔاّال  ٕالٓهال  نا اهللإٔانّني مؤتلها  لٓهاناإ اء اجتالل البقفي  كوننّ أل ناإٔاّال  ٕالٓهال  اهلل ناأ
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م دوموت الدّ في  نا الكوننّ إٔاّال  ٕالٓهال  اهلل ناأ ٕانّني مؤتلها لٓهاناإ  مالدّ دوموت في  كنت
 ال اهلل ناأ ٕانّني مؤتلها لٓهاناإ اء بقيوت البقفي  نا كنتإٔاّال  ٕالٓهال  اهلل ناأ ٕانّني مؤتلها لٓهاناإ 

في  نا كنتأ ٕاّال  ٕالٓهال  اهلل ناأ ٕانّنيمؤتلها  لٓهاناإ  بقيوت البقاءفي  كوننّ نا ألأ ّال إ ٕالٓه 
 لٓهاناإ اء الحي حيووتفي  كوننّ نا ألإٔاّال  ٕالٓهال  اهلل ناأ ٕانّنيمؤتلها  لٓهاناإ ة ن الحيوٰ احيو

يحفظ أراد أن  منو المهيمن المتعال لت من عند اهلليومئذ قد نزّ آيات  مؤتلها تلك
 نأأراد  ه عند منليجعلنّ و ةزوراق المطرّ أعلى لوح من  ياتتلك اآل ولده فليكتبنّ 

ليشهد كّل و ما بينهماو األرضو ٰمواتالسّ  ةيحفظ بمالئكحيّا  دامما ٕالى  هنّ إه فيحفظنّ 
عّمن  نّ فال يتعدّ نقطة  لعتم بانعقاداطّ ما  بل حين من عند اهلل المقتدر المتجالالخير 

المولود حتّى  تفارقنّ ال ثّم  ن يضعت حملهاإٔالى  بها لتحرزنّ  ياتحملها تلك اآل
من  شيءفي  تجعلنّ و ن تكتبنّ إ و تتعاليونبه أنتم  مفإنّككمال عمره  لىإ  اهلل ليبلغنّ 

لمن ٕاّال ينبغي  ما تحرزون ذلكبه أنتم  عّما األولى خير لكمآية  هب ينقش عليهالذّ 
جود أنتم  لعلّكم فضال من عنده ذن لكّل خلقهأاهلل قد كان و ملكا األرضيكن على 

ألعلى على افي  ل اهللفّض و تشهدونألدنى ا ةذرو لى مثلاألوّ  ةذروفي  اهلل من عنده
قد عرض على  اهلل ربّك المهيمن القيّومٕالى  قد سطرتٕانّما و دنى تدركوناألدنى أمثل 

 المتعاليالفرد و حدالواحد األ نتأنّك إ كتبت ٕانّما و عالمينبه كنّا وٕانّا  اهلل ربّك
 سمائنا بتلكأعراش أي فٕانّا كنّا  بال عدد بلى الحسنىأسماء  قد ذكرت منما و مدالّص 

هون سين كّل يتوجّ لمقدّ اء األسم عن كلّ كنّا  اتمقام الذّ  في الكنّ و ظاهريناء األسم
فات الّص  امتناعو اتارتفاع الذّ في  الكنّ و سمائنا لمذكورينأبكّل كنّا وٕانّا  سمائناأب ليناإ 
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 كلّ في  همعلّ سمائنا لأالبيان اسما من  فنا خلق جنانلمنزلين قد عرّ ذلك ا عن كّل لكنّ 
 عدادهمأ شيءفنا كّل مرءات اسم الواحد قد عرّ ذلك و سونليقدّ ربّهم  اهللاء األسم

سون يقدّ  اد كيف تلك المرايانا الواحد الوحّ إٔاّال  ٕالٓهال  نّهأليشهدن على  هياكلهمو
علّو في  ذلكبمثل أنتم  قائمون اسم الواحدفي اء األسم مقامفي  همبعد ما  يهممجلّ 

 لعلّكماء األسم نا بكلّ أنفس قد دعوناما  ةثمر نّ إ و رجات كينونياتكم تعلمونم دأسمائك
 كم مظهر العّز عّزكم الأنفس ن ترونإ تحتجبون ال  يكمعن مجلّ  كمأنفسيوم ظهورنا بفي 

 يكن فيكم من كمال نإ و تشهدونال  فيكم غير عّز اهللأنتم و يكمكم عن عّز مجلّ يحجبنّ 
كمال اهلل ٕاّال  كم كماالأنفسفي  تشهدون تحتجبون بل ال ال البياننقطة  عن كمالأنتم 

ما بينهما و رعدنى اسم الزّ إٔالى  اسم الملكأعلى  منذلك  مثلو القيّوم المهيمن
في  عندكم كمثل شمسما  مثلٕاّال و صيها كّل المحصونحيال  حيث درجات
 يقد رض مسالشّ  عند من يظهره اهلل كمثلما  مثلو الّصفاتواء األسم من المرءات

كيف أنتم  ات من الواحدبه الذّ  يوصفما ٕاّال و ترضيونال أنتم  كيفو شباح مراتبكمأب
أسماء  فيأنتم  ٕان اتنفس الذّ ذلك اء األسم من كلّ  يوصفما  ذلكمثل و تدركون

هون تتوجّ ٕالينا  أنتم لعلّكم الملكفي اء اسم مراي لكلّ  ناا قد خلقلكنّ و ات تنطقونالذّ 
 مدالّص  حد الفردالواحد األباهلل  امنّ آ تقومونأنتم  ما عندثّم  ترقدونتم أن ما فلتقولن عند

 عناء األسم يوم من يظهره اهلل لمرايا تلك لعلّكم القيّوم لمهيمنإاّال هو  ٕالٓهال الّذي 
 قد ذكرتٕانّما و لمينعابه ٕانّا كنّا  قد ذكرت عن مطالبكٕانّما و تحتجبونال فيها  هراالّظ 
ذن اهلل أهم يريدون بلى قد ما  حتّى ملح يريدونما  كّل من عنده كلّ  ن يسئلإ اهلل أمر 
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في أنتم حّده  في شيءكّل و الملك عند اهللذلك العبد تعرفون  لكنّكم درجاتو ذلك
يسئل العبد من عنده  نأينبغي  ال قد ذكرت اهلل جواد مجتود جويدٕانّما و تشهدون هحدّ 
 شيءكّل ٕاّال  ن تسئل عن اهللأ يال ينبغ يلاد الجلعّز وجودنا الجوّ و قليل بلى شيء

أسباب  في قد نظرتو ٕاّال  ونالنّ  عدادأدت بكيف قد حدّ  من الموقنينذلك نكنت بإ و
 ماهلل ٕاّن  يقولون كلّ و الملك هللذلك لكن ترى و لكنت من الممدوحينٕاذا  نّ إف الملك

 من يظهره اهلللذلك يصدقون يجعلون كّل  هم نإ و ما بينهماو األرضو ٰمواتالسّ  في
اعا سّ و نّه كانإ كّل من جوده  يملكه ليستغنفي  قد خلقما  لى مالكهإ  ضونن يفوّ إ و

ما  سبابأغنيك اهلل بيلقائمين فسوف  عليهكنّا  ماو لكن ترى يومئذ حجب الخلقو لطيفا
عدد  هار علىالنّ وباللّيل  القّوةآية  فلتتلونّ  يّ غناء نّه غنّ إ عنده  الملك منفي  قد خلقت

في  لناا قد نزّ نّ إيته فآ فلتتلونّ  ردتأقد ما  كلّ في  ذلكمثل و يّ القو يّ سم ربّك القوا
ما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ اء قوّ أنت  نّكإ  اللّهمّ  قل للعالمينلدنّا  فضال منالكتاب 

 لتعّزنّ واء من تش لتنزلنّ واء من تش لترفعنّ واء تشعّمن  القّوة لتنزعنّ واء من تشالقّوة  تينّ لتؤ
ملكوت كّل  قبضتكفي اء لتخذلّن من تشواء من تش لتنصرنّ واء من تش نّ لتذلّ واء من تش
لعمر من و امقتويا قويّ اء نّك كنت قوّ إ اء لما تشاء تشبما اء كيف تشاء تشما  تخلق شيء

كّل أحد ٕاذ  ك منيقابلنّ له  األرضعلى من على  لتقبلنّ و يظهره اهلل لو تدومّن بذلك
 لكنو مونالوهم يتوهّ في  همو مرءاتكفي  مسالشّ  لكنّ و شمسفيها  نّ أ مرايا يحسبون

لك قى هأو كمّ أعن  قد ذكرتٕانّما و جبال اليقين يسلكونفي  همفي البيان  الّذين
 من لتدخلنّ و يرضيهنّ و يرضيهمما  هنّ كلّ و همكلّ  نزل علىأ اللّهمّ  ذاكرينٕانّا كنّا  ذراريك
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عندك  كلّ  خير الفاضلينأنت فإنّك ضوان رّ ال في عمارهنّ أو عمارهمأ تكملنّ بعد ما 
 خير األسمعين فلتفرجنّ أنت  نّكإ و هارالنّ وباللّيل  من عندك يدعونكآية  كلّ في واء سو

خير أنت فإنّك منات ؤئك المدّال أثّم عن كّل  ئك المؤمنيندّال أعن كّل  اللّهمّ 
   المفرجين

  
  األّول في األّول وله أربع مراتب

  ئفياأل ئاألفي بسم اهلل
عن  لن يقدر أن يمتنع فياءإ ذي  فيئى فوق كلّ أاهلل قل  ئاألفيئى األفيٕاّال هو  ال ٕالٓهاهلل 

ما  يخلقال ما بينهما و ال في األرضو ٰمواتالسّ من أحد ال في ئه افيإ  مليك سلطان
في  منو ٰمواتالسّ  في منله  يسجدالّذي  سبحان افئيّ  فايئااء فيّ كان بأمره ٕانّه اء يش

من و ٰمواتالسّ  في منله يسبّح  الّذي الحمد هللو ساجدونله  قل كلّ  بينهماا مو األرض
 الملكوتو الملك لهٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهأقانتون شهد اهلل ما بينهما قل كّل له و األرض في
يحيي  اسوتالنّ و لطنةالسّ  ثمّ  الياقوتو القّوة الّالهوت ثمّ و القدرةثّم  الجبروتو العزّ ثّم 
وسلطان  يجورال وعدل  يزولال وملك  يموتال حّي  هو نّهأوي يحيو يميتثّم  يميتو
ما  الو األرضفي  الو ٰمواتالسّ  ال في من شيء يفوت عن قبضته الوفرد  يحول ال

 ٰمواتالسّ  في ماله الّذي  تعالى على كّل شيء قديرا كانبأمره ٕانّه اء يشما  بينهما يخلق
 ٰمواتالسّ  ملكله الّذي  تباركو العزيز المحبوب هوٕاّال  ٕالٓهال ما بينهما و األرضو
بأمره كن  شيء كلّ  ليخلقنّ اهلل قل ٕاّن  القيّوم المهيمنٕاّال هو  ٕالٓهال  بينهماما و األرضو
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 ها عن اليمينمس يسجد هلل ربّ بالشّ  اللالّظ  تنظرون كيف قد خلق اهللأفال  فيكون
 كمثل شيءمثل كّل قل ٕاّن  يء قديراعلى كّل ش كان نّهإ ليمسكها  اهللاء لو شو مائلالشّ و

 ذلكمس كالشّ  ن يطلعأيئ وجود قبل فللقل  تبصرونأفال  ته األولىعند مشيّ  الفيئ
 الالّذي أّول  من رنّ فلتتفكّ  توجدونال  دينكمفي  ن يظهر اهلل شمس الحقيقةأقبل أنتم 
 يبعث اهلل نإٔاّال و يقدرونال وأمر  يستطيعون على كم خلق اهلل من خلق كيف الله أّول 

هم من أنفسب ينزل عليهم الكتب من عندهو بأمره يعملونهم فإذا  من عنده سلالرّ 
خلق الفرقان كم من في  رنتوقنون فلتتفكّ و بها تؤمنون لعلّكم قدرتهفيها  ظهرأو لسانهم

 عند اهلل منبأمر  كلّ و حينئذٕالى  محّمد يوم قد بعث اهللأّول  فيها من نثى خلقتأو ذكر
ن أاهلل اء تبصرون فلّما ش أنتم نإ مس الشّ  الل عندالّظ  كمثلكلّهم  املون مثلعمحّمد 

اآلخر  خلقفي  بظهورهاأنتم  فإذا البيان فيشمس الحقيقة أظهر  ف نفسه قديعرّ 
 توجدونال  ن يطلعها اهللأالل كيف قبل الّظ  تكونّن مثلال  لويء شكّل أن يا  توجدون
 ٕان ذلكّن بمثل إ و مسالشّ  كظالل قد خلقتم بعد طلوع أنتم نّكمألتوقنون بثّم  فلتوقننّ 

توجدون به أنتم  كمنّ إفٕايّاه ٕاّال  ظاللو كم كفيئكلّ  يوم من يظهره اهلل تدركونفي أنتم 
 اتكم عند خلق ذكريّ نّ إ و اتكمنفسانيّ و اتكمذاتيّ و اتكمخلق كينونيّ اهلل  يريكمذلك ك

تسلكون به أنتم  مس الحقيقة كيفظالل عند شأنتم  بعد ما تتذّكرون لعلّكم األّول
 اللالّظ  ّن خلقإمن بعد ف قبل يّ بعلثّم  د من قبلسلكوا بمحمّ الّذين  في رنّ فلتتفكّ 

خرى بمن يظهره اهلل األ ةمقيٰ في أنتم  لعلّكم تسلكونثّم  تحسبونذلك مثل اء األفيو
 نإ ل ظالواء فيأعند كلّكم أنتم  تسلكونال  مسالشّ  يستحّقنّ  شمس وجودكم غير ما
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 القيّوم المهيمن من عند اهللاء ل خلقكم كيف يشمعلّ ذلك و تبصرونو تعلمون أنتم
 لتعرفنّ و البيان لتهتدوننقطة ء دّال أبأنتم  مس تستضيئون كذلكالشّ اء بضيأنتم  كيفو

أنتم و مسالشّ  عن لمن يفارقنّ اء عالشّ  كمثل ّن مثلهنّ إ و كّل ظهور في اهللأدّالء  قدر
هم و كسبواما في البيان  همحقّ  فيقد اكتسبوا الّذين  في رنّ فلتتفكّ بهم تهتدون كلّكم 

في البيان  هم دخلوابما  لم يدخلوا نإ و هديهم يهتدونب البيانفي  ن يدخلونأمن بعد 
 خلق نوركمفي أنتم  كمنّ إفذلك علل وجودكم مثل  يدخلون فلتدركنّ  ارالنّ  فيء هؤال

ن تحتجبون عن ظهور إ و دين اهلل تدخلون في ن تؤمنون فيهديهمإ وناركم بهم تخلقون 
بهم تخلقون  فيالنّ  فيأنتم و كمأنفس في ارالنّ  اهلل دين اهلل ليخلقنّ في  دخلوابما  اهلل

أنتم  مس كيفالشّ  شعاعفي  تستنبئونثّم  الكتاب في نحمٰ الرّ  اسمأعداد  في فلتنظرنّ 
 بطلوعها تجذبوا عنه محتجبون لو لم تكونوا شعاع شمس الحقيقة لنو تستضيئونبه 
ن أيستطيعون ال و منهم علما يعلمون بعضاال  ربّماأرض  تعرفون كّل واحد منأنتم و

 يؤمنونالّذين  أولئكهور الّظ  عاع لن يفارق شمسالشّ  كمثل اتكمّن كينونيّ أون غير يستدلّ 
بدانهم حيث قد أمرايا  في رنّ هم الفائزون فلتتفكّ  أولئكو بمن يظهره اهلل بفطرتهم

مؤمنون أنتم  ٕان بهم تخلقونكلّكم أنتم  ما بعد من قبلكمالّذين  سلكواال ما  مسلكت
ال  عنده ل اهلل عليهم منقد نزّ بما وتحبّون ال ٕايّاه أنتم  بما كافرون أنتم نإ و بهديهم
كان اء طين سو كّف ٕالى  ترجعونواء مة كّل تبدؤن من قطرتتّبعون  الو علمابه  تحيطون

 ضوانالرّ  قد خلقما  تتفاخرونبه أنتم  ما لكنو األرضخلق  دنىأأو  األرضمن ملك 
أدّالء  نّ إ فال تنظرون أ تبصرونأنتم  ٕان ارالنّ  تدخلنّ ال  نأباهلل  تستعيذنّ و من بعد موتكم
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ا هفي همو من لسانهماآليات  ل اهللينزّ و الفردوس سبيل اهلل دخلوافي  ا عرجوااهلل لمّ 
 كيفو تبصرونما  قليال مأنت نإ الفردوس في وا آمن الّذين يدخل اهللذلك ك مونمتنعّ 

ن إٔالى  همو يميتونال  بونلمعذّ  هم منهاو ارالنّ  قد دخلواربّهم  اهلل احتجبوا عنالّذين 
 كّل ظهورفي أنتم  ٕان كتاب اهللفي  ار خلقالنّ و الفردوس خلق نّماإ و بونذّ عاهلل لياء يش
ل تدخلون بمث ارالنّ  فيأنتم  فإذا سبيل اهللفي  صعدتم نإ األثبات تنظرون و فيالنّ  في
خلق ما  ةلمالّظ  ظلمء هؤالذلك ك بهم عند اهلل ربّكم تتفاخرونأنتم و نور اهللء ّن هؤالأ

ن يستر مرايا أينبغي  سبيلها سالكونفي اء منتهى الفن في همٕاذ  أدّالء اهلل بمثلهم لها من
القيّوم  المهيمن اهلليات آ فيها يكتبو هبالذّ فيها  وعية من خاتم صنعتأ في بدانهمأ

 بهذا تفتخرونأنتم  ٕاذا لكمو من اهلل لهم عّزا ةزجاجيّ ال  ةوريّ بلّ اء يطرز باطنها بمرايثّم 
 يلتفتون الو ينظرونال  ئونالشّ  تلكٕالى  همو ضوانالرّ  في يدخلون لكنّهم يفرحون بماو

هم يستحّقون ما  يظهر من عند اهلل حدأشهدنا من ما و كتابفي ء يستحّقّن هؤالما  هذا
في  اهللاء رضشأن  كلّ في  شيءكّل أن يا  انا يعبدونيّ إ  هارالنّ وباللّيل  هم كلّ ما  بعض
ظهرت  قدالّتي  ظهوراتفي  رقدّ بما  التحبّون اهلل ل يحّب بما  كّل ظهور في أنتم شيء

 ونتؤمنبه أنتم  ما اهللاء رض سون عند ظهور من يظهره اهللكم تتفرّ أنفسبأنتم و من قبل
ل قد نزّ بما  محّمد البيان تسلكون كم سلكوا عند ظهور بكّل حدودأنتم  ما ال توقنونو

كيف به  يرضىبما  محّمد لو سلكوا عند ظهورو نفعهم قدر قطميرما و اإلنجيلفي  اهلل
شأن  فيكّل يوم ل في ّن اهللأتقولون أنتم  ما مثليء كّل يوم بشفي  اهللاء نفعهم رض قد

ما و الفرقان عاملوننقطة  كم من خلق بحدود الفرقاننقطة  ند ظهورعذلك مثل و بديع
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 فياهلل  كّل قد نزلٕاذ  يبصرونال ما  لكنّهم يعملونو البياننقطة  احتجبوا عن نفعهم بما
اء رضٕالى  كّل يرجعفإذا  مظهر نفسه اهلل يظهر بغير رضاءاء رضهل و نفسهاء الفرقان لرض

لو لم يرضى نفس  اإلسالم خلقفي  رنّ مبصرون فلتتفكّ  الفرقانفي أنتم  ٕان البياننقطة 
قد واحدة  نفس كّل منفإذا  حينئذ تشهدونأنتم  كيف يبنهأو  بأمر فيه شيءب دمحمّ 
ظهور من يظهره اهلل يوم أنتم و ٕاّال  دين البيان شرع اهللما  تتفّكرونما  قليالأنتم  ٕان بدءوا

أنتم  نإ  البيانفي  ينفعكم مناهجكم ما لو تحتجبونٕاّال و اه تدعونيّ إ  بتلك المناهج
أّول  في اهللٕاّال  ٕالٓهال  ن تقولنّ أب اإلسالمفي  من قبلمحّمد  عتبصرون قد شرّ ما  قليال

 تسلكوناء األسم بحرفي و تدخلونال  فيالنّ  في نقطه البيان يوم ظهور لعلّكم دينكم
 تينأمو لفأ سنينفي  قبلتمو تنفعهم بهاما و شيءقدر  ةاستشعرتم من تلك الكلمما و
اء جزأآخر  في ّول دينكم فكيفأ هذا فيكان  لومن شيء  لتمتعقّ ما و ةسبعين سنو

 يديّ  بين ةلوٰ الّص  في نؤتقرٕانّما  تدركونأنتم  لعلّكم ةبالّصلوٰ أمركم  دينكم تبصرون قد
ما  اؤقد جاو مرتم بهاأأنتم  ما ٕاليه ن يرجعأ نّ بها ليحبّ أمركم  ّن منأوتدركون  نؤاهلل تقر
لتم من تعقّ ما  مواتأكم نّ أك هار لتصلّونالنّ وباللّيل  كمنّ أبعد ما  بهاأمركم كلمة  قلتم
 في الفرقانفي  لون فلتنظرنّ من بعد تتعقّ أنتم م نّكأ تحسبنّ ال و من شيء اإلسالم دين

 قد جعلتم كّل دينكم مسائلكلّكم أنتم و لنا مناهج فروعكما قد نزّ نّ ة إ معدودآيات 
 القٰيمة يومبه أنتم  ما الفرقانفي  لناا قد نزّ نّ إ كتب علمائكم تنظرون في م أنت فروعكم
 مسائل دينكمفي  هالنايات قد نزّ آب استمسكتمو ذلكاحتجبتم عن كّل و لتنجون

ا نّ إكم فأنفس حسبتم عندأنتم  ٕان قونكم متّ نّ أب كمأنفس حسبتم عندو اجتهدتم بهاو
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 ّال إ و ن من حرفآلتم من القرتعقّ ما  نّكمأاليقين بأفق  في فيبالنّ  كملنرينّ و فيكم نّ نشكّ 
ترجعون كّل دين البيان  ينالّط  ٕالى ينالّط  موات تبدؤن منأكم نّ إ و لهالهتديتم بمن نزّ 

ٕاّال و لتعرفونفي البيان  ثّم من خلقكم بظهور نفسه من يظهره اهلل حين ظهوره ن تعرفنّ أل
أنتم  فكيف هارالنّ وباللّيل  منهجها يعملفي  ّمةأهار كّل النّ وباللّيل  لكموأعما ينفعكمما 

 عّز من يظهره اهللٕالى  البيان رجعتم كّل مناهج نإ تحكمون بلى ال  عليهم حكم الحّق 
ال بما  قد عملتمٕاّال و في البيان ل اهللنزّ مّما  ستدركتم شيئاا قدأنتم  فإذا ارتفاع كلمتهو

يوم ظهوره اهلل  ّال إ ٕالٓه  ال كّل دينكم قد عملت األمم من قبلكم فلتجعلنّ ما  مثل تنتفعون
في  بتقديساتكمأنتم و غيره فلتنفيوه ن يدعواأمن يرد و تدعون معه من حّق ال  نأب

أنتم  ٕان ةكلمثبات تلك الإلٕاّال  بدئت من قبل ماذلك ّن كّل إتحتجبون فال  دينكم
 اسالنّ  بين لنافّص و رنا المناهجقدّ و لنا الكتبنزّ و سلالرّ  رسلناأا قد نّ إ  تبصرونما  قليال
دينكم في أنتم  نإ  األرضعلى ما  بكلّ  مدينك بكّل عالمين فال تشترنّ كنّا وٕانّا 

رسول اهلل محّمد  يديّ  لو يظهر بين تبرونعتبه ثّم  دينكماء بهفي  مستدينون فلتنظرنّ 
 تعلمون فلتنظرنّ ال أنتم  دينكم كيفاء بههذا  هن تفنينّ أب اهلل من عند رسولهبأمر  كيف
لكنّكم و رسوله عزّ و عّز اهللهذا  لن يكفيه عن تلك الكلمتين األرضعلى ما  كلّ  بملكه
كان  لم يزل نّ إتتّقون فثّم  اهلل فلتتّقنّ  عن حدود دينكم محتجبون ةجزئيّ اء جزأربّما ب

كالم  في يتعّززون فلتنظرنّ به  كّل ذا عزّ و يخلقو عند من خلق شيء كلّ  عّز منأدين اهلل 
 هم بحدوده عاملون فلتنظرنّ واهلل  دينٕالى  همأنفس ينسبونالّذين  عّزتهم ىولأ نّ إاألمم ف

 يحكمون ماو يفتخرونبه ثّم  الّدينذلك لك مٰ  انّ إ  ن يقولنّ أب ملوك األمم عّزهمفي 
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ال  اهلل بما يحّب  أنتم دينه كيففي  الّذينهمثّم  اهلل عّز دينه يحكمون لم يزل يحّب 
بما أنتم  موقنونو ثّم الّذينهم بها مؤمنون البيان ةقطللنّ ثّم  هلل هنّ كلّ العّزة  ٕانّماقل  يحبّون

 يومئذ ياتل تلك اآلكيف من ينزّ و يحكمونبه و ايات اهلل تتفاخرون تدركون شيئا من
تعّززكم من  نّ إ و تفتخرونال و تتعّززونال به أنتم  لف بيتأأربع  هارالنّ وباللّيل  اءشٕاذا 
 ٕان به دينهمفي  كّل األمم يتعّززونقل  تنظرون األمرسّر  ٕالىنتم أ لوبه  اإلسالمفي  قبل

 كّل بشمس واحدله آخر  الالّذي آخر  ٕالى لهأّول  الالّذي أّول  بل من تبصرونأنتم 
دين و اهلل ترفعون ةكلم عليه مقتدرونأنتم  ماثّم  اهللأيّام  قدر يفتخرون فلتعرفنّ و يتعّززون

أنتم  ٕانما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ  فيعّما  عزّ أل اهللت آيا منآية  ٕاذاو اهلل تنصرون
 فييكال و األرضعلى ما  منها حيث لم يعدلها كلّ كلمة  فناكم بهاعرّ  ا قدنّ إ ٕاذ  تعلمون
ال الّذين  نّ إ تعلمون ال و ن تعرفونأتستطيعون أنتم  ما اهلل علىبآيات  فلتعرفن عنها

بآيات  همو عن بيت العنكبوت خّف الئلهم ألد نّ إف اهلل شيئا يدركونبآيات  ونيستدلّ 
 دينكم كيف في يومئذأنتم  الفرقانيا أولي  أنأنتم  قل اليشعرونو ونيستدلّ  اهلل من قبل

دينكم بغيرها في أنتم  ٕان غيره ةبحجّ  عندكم من الفرقان فلتأتونهل بما تستدلّون 
 يستطيعون عنال و ةيكن عندهم غير تلك الحجّ ال وأجمعون  همبهتوا كلّ فإذا  ونمستدلّ 

 ّن بها قامتإفحّجة  من يعدلهاحّجة  ةتلك الحجّ  نّ أبن تحسال و دينهم يخرجون
قد حّجة  الفرقان بها لمدينون تلكفي  من قبل نتمأو ما بينهماو األرضو ٰمواتالسّ 

رسول  دمحمّ كلمة  قد ثبتت بهاحّجة  اهلل على العالمين تلكٕاّال  ال ٕالٓهة ظهرت بها كلم
محّمد  من بعداء هم شهد قد خلقت بها والية الّذينحّجة  ى العالمين تلكاهلل عل
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بواب غيبيه أقد خلقت بها  ةحجّ  تلك تتفّكرونما  قليالأنتم  ٕان رسول اهلل من عند
قد خلقت بها حّجة  تلك تتفّكرونما  قليالأنتم  نإ األولى من عند قائمكم من قبل 

 ياقل  تبصرونما  قليالأنتم  ٕان ّمتكمأئو عند رسولكم سننكم منو دينكمفي  فرايضكم
 في كنتمأنتم  الّدين لو ةئمّ أمن عند اء كم تجعلون شهدأنفس يومئذ أنتم الّذين أيّها

تستدلّون أنتم  ذاإ  مستبصرينٕان كنتم  ثبدرجات ثلٰ  ةقولكم صادقين يبلغ تلك الحجّ 
اهلل بآيات  ٕاّال  ته لم يثبتوّ ّن نبإ و رسول اهلل دبقول محمّ ٕاّال  خلقواما  الّدين ةئمّ أبكالم 
يعلم  الوتستدلّون  ثلٰ حجب الثّ في  نزلتبما و تحتجبون ةالحجّ  يومئذ بتلكأنتم  كيف

معناها تدركون أنتم  عّما نهمأش كبرأاهلل آيات  نّ إ و قونعباد اهلل المتّ ٕاّال  اهللآيات  ويلأت
أنتم و العلمفي  اسخونالرّ و اهللٕاّال  ويلهأال يعلم ت الفرقان تقولونفي أنتم  ما مثل

أنتم  بحيث نأالشّ  ذلكيجعله اهلل عزيزا على ما  رونلتفسّ  ىالهد ةئمّ أب اسخونالرّ 
 بغير حّق لتحكمونو لها تحزنونزّ ين معناها فكيف من تدركونمن أن  كم تخرجونأنفس

 نهمأالخلق شذلك  حدّ  ثبتنّ ألٕاّال  حينئذٕالى  اهلل يظهرنأ ماأّول  صبرت منما و
ئون من قد ن يتنبّ أ من هذاأكبر  يكن دليالهل و كانوا صادقينما  هم من قبلنّ أهم برينّ ألو

هار النّ وباللّيل  هوائهمأكّل بو المقعد مثل ذلك ييخلقون فبه  كلّ و شيءخلق اهلل كّل 
عينهم أب قدرته حتّىكّال  ليرينّ وأمره  اهلل نّهم ليحسنون فليظهرنّ أيحسبون و ليعملون
ذن أيال و يمانهمإ ن يقبل إ  من سببربّهم  بين مظهرو ن يجعلون بينهمأون يتمنّ و يبصرون
 منتظرينكنّا  نّاإف صابرين ولتنتظرنّ كنّا  نّاإفلتبصرن ف عدل األعدلين قلأهو  نّهإ اهلل لهم 

من شيعتنا حيث  حدأ ةسبعين سنو تينأمو لفأقد قضت بعد ما  اإلسالمي ولأأن يا 
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 بما على خروجكم من دينكم دينكم ليفتينّ  دينكم بحدودفي  يذكر اسمه باسمنا
من شيعتنا أحد  قدركم عندهذا كان  تحسنون لو نّكمأتحسبون و بغير الحّق  نّ الّظ تتّبعون 

بعد ما  منو ترحمونثّم  كمأنفس ربّكم فلترحمنّ و عند اهلل ربّناأو  عندنا فكيف تكوننّ 
حكم في  تهلكونال  طشالع ةمن شد أنتم عذب الحيوان مثل البحراء اهلل مأظهر  قد

ه من نّ إمبدء خلق اجتهادكم ففي  حتّى تجتهدون فلتنظرنّ  حكامكم ربّما تموتونأمن 
رسول محّمد  ّال بقولإ  من عند اهلل لم يثبتاء هم شهدالّذين  ّن واليةإ و الّدين ةئمّ أ قول
ٕاّال  ول اهللرسمحّمد  الفرقان على ظهورفي  اهلل احتجّ  ماو تتفّكرونما  قليالأنتم  ٕانو اهلل
اهلل  بكم سبحان فقرنّ ننّا أب تحسبنّ ال و عنها تحتجبونأنتم  نات كيفالبيّ  ياتباآل
في  ا قد خلقكم اهلللمّ  لكنو لمستغنينعن كّل شيء ٕانّا كنّا  تحسبون بلعّما  تعالىو

ترحمون فكم من ال  نإ و كم ترحمونأنفس على أنتم ار بلالنّ  ننجيكم من نأردنا أحبّنا 
  ثّم تتّقون فلتتّقنيعبدون ربّهم  نّهم هللأيحسبون و هم غير اهلل يعبدونكلّ  األرض مم فوقأ
  

  األّول في األّول وله أربع مراتب
  األبرء األبرء بسم اهلل

عن مليك يمتنع  أنيقدر  لناء برإ ذي  برء فوق كلّ أاهلل قل  األبرء األبرءٕاّال هو  ال ٕالٓهاهلل 
بأمره اء يشما  يخلقال ما بينهما و ال في األرضو ٰمواتالسّ من أحد ال في ئه ابرإ  سلطان

 ماو األرضفي  منو ٰمواتالسّ  في منله  يسجدالّذي  سبحان بريئا بارءاء برّ كان ٕانّه 
ما و األرضفي  منو ٰمواتالسّ  في منله الّذي  الحمد هللو ساجدونقل كّل له  بينهما
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 العزّ ثّم  الملكوتوهو له الملك  ّال إ  ٕالٓه ال نّهأقانتون شهد اهلل بينهما قل كّل له 
 يميتو يحيي اسوتالنّ و لطنةالسّ  ثمّ  الياقوتو القّوة ثمّ  الّالهوتوالقدرة ثّم  الجبروتو

 يحولال وسلطان  يجورال  عدلو يزولال وملك  يموتال  وأنّه هو حيّ  ويحيي يميتثّم 
 يخلق ما بينهما الو ال في األرضو ٰمواتالسّ  ال في شيءمن  يفوت عن قبضتهال وفرد 

ما و األرضو ٰمواتالسّ  في ماله الّذي  تعالىو على كّل شيء قديرا كانبأمره ٕانّه يشاء ما 
ما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ  ملكله  الّذي تباركو العزيز المحبوبٕاّال هو  ٕالٓهال بينهما 

قد و كّل يرجعونليه وٕاّن إ  بأمره شيءخالق كّل اهلل قل ٕاّن  القيّوم المهيمنٕاّال هو  ٕالٓهال 
 في كلّ  ثباتشجرة اإل األولىظلّون ها يستظلّ في  من شجرتين كلّ  شيءخلق كّل 

 وااستظلّ الّذين  نّ إ  فيالنّ  يه خرىاألو خالدونفيها  اهللاء كّل برضو هاظلّ في  ضوانالرّ 
ما ثّم  هللإاّال  ٕالٓهال  تقولونأنتم  ما الّدينأّول  نّ إ و تنصرونال  ارالنّ  في أولئكها فظلّ في 

في  رنفلتتفكّ  بالحّق تعلمونأنتم  ٕان ةتلك الكلمبه  يثبتما  كّل ظهور في يقدر عند اهلل
 ربهمااهلل  ناكلتيهما يعبد ن تتوّكلونحمٰ الرّ  على اهلل ربّكمثّم  جرتينالشّ  خلق هاتين

 ونيعبدٕايّاه ربّهم  اهلل لهم يحّب ما  على وناتيّ ثباإلٕانّما  اجدينالسّ  منله  ليكوناو
يعبدون  يحبّونما  هم علىو ر اهلل من قبلقد قدّ بما  الفانيون يعبدون اهلل نّماإ و يسجدونو

الّذينهم  أولئككانوا مخلصين و به منواإٓاّن الّذينهم  رسول اهللمحّمد  عند ظهور فلتنظرنّ 
 ّن الّذينإ و مونضوان متنعّ الرّ  في اهللاء هم ببقو ثباتاإل شجرة ظلّ في  قد خلقوا
عيسى ابن مريم  ل اهلل علىنزّ بما  دينهمفي  همبعد ما  فيالنّ  في ا قد خلقوااحتجبو
ء هؤالو نّهم محسنونأيحسبون و مؤمنوناألّول  في هؤالء نّ أقهما فر نّ إ و موقنونو مؤمنون
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 رنّ هم غير محسنون فلتتفكّ نّ أب يوقنونوء يتبرؤن عن هؤالو موقنونو خر مؤمنوناآل ظهورفي 
 جرتين سائرونالشّ  ّن كّل على هذينإفله آخر  الالّذي  خرآ لىإ له ل أوّ  الالّذي أّول  من
هذا  تشهدونأنتم  رضوان اهلل في هذا في محييهماو مميتهماو رازقهماو خالقهمإاّن اهلل و

ضوان الرّ  غرففي  من بعد موتكمبه أنتم  حيث كّل ظهورفي  عرش ظهور اهللاء رض
 كّل ظهورفي  عرش ظهور اهللاء دون رضهذا و تشهدونأنتم  ارالنّ  في خراآلو تسكنون

قد  تتفّكرونثّم  ورالنّ و ارالنّ  خلقفي  لتستعيذون فلتنظرنّ باهلل  يؤمنال عّمن  باهللأنتم 
 قد عرفوا اهللٕاّن الّذينهم  القيّوم هو المهيمن ّال إ ٕالٓه  ال نّهأنا على أنفس شيءفنا كّل عرّ 
 ضوانالرّ أصحاب  هم أولئكو ورالنّ  في هم قد خلقوا أولئكف همربّ حّجة  قواصدّ و
ال  من قبلآمنوا  فيما صبرواو همربّ آيات  احتجبوا عنالّذين  نّ إ و هم الفائزون أولئكو

 كتاب اهلل لفانيون يبدؤنفي  هم أولئكو به ينتفعون همال و من شيء اكتسبواما  ينفعهم
 هم عنها يحذرون ارنفي  موتهم يدخلهم اهلل من بعدو ين يرجعونالّط  ٕالى ثمّ  ينالّط  من

 ٕالى ثمّ  ينالّط  ن تبدؤن منأخلقتم بما  نّكمأثّم تتّقون ب شيءكّل أن يا  قوا اهللاتّ قل 
 ماتكمأو رزقكمو خلقكم من قداء ن تدركون بينهما رضأترجعون بل قد خلقتم ب ينالّط 
أنتم  ٕان ينفعكم دينكم عند اهلل ربّكمما و عنكم ييقض تكمّن شئون حيوٰ إ و حياكمأو
هم  أولئكو همربّ اهلل  الّذينهم يعبدون أولئكثابتون اإلثبات  ظلّ في  الّذينهم نّ إ  لمونتع

هم يعبدون من دون  أولئكف فيالنّ  ظلّ في ظلّون يست ّن الّذينهمإ و لوارثون األرضعلى 
 في ر اهلل لهم من بعد موتهم لم يعدلقدّ فيما  حيوتكمفي  ن ينتفعونإ و ال ينفعهم ما اهلل

بعون يتّ ٕاّن الّذينهم  قل دين اهلل تتعاليونفي ثّم  باهلل هم يبصرون فلتستغنينّ  نإ كتاب اهلل 
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 رنّ فلتتفكّ تتّبعون  اهميّ إ ال و ال يؤمنونر الّذينهم عند كّل ظهور بظهو أولئكمن دون اهلل 
 همبطلأقد و نّهم اهلل يعبدونأحينئذ يحسبون ٕالى  دينهمفي  نّهمإف بورتوا الزّ أالّذينهم في 
ربّهم  قد عبدو اهلل ةيٰ ورالتّ  أوتواالّذين ثّم  هم غير مؤمنوننّ أشهد عليهم بو بظهور موسىاهلل 
الّذينهم قد  أولئكفبه آمنوا ٕاّن الّذينهم  مبتلون ذاإاهلل عيسى من عنده فأظهر  تّى قدح

 همفإذا  دينهمفي  ّن الّذينهم لم يعبدو اهللإ و قونهم المتّ  أولئكو دينهمفي  عبدوا اهلل
 اهللأظهر  حتّى قد دينهمفي  قد عبدوا اهلل اإلنجيلوتو أالّذين ثّم  ى حينئذ صابرونلإ 

الّذينهم قد عبدوا  أولئكفبه آمنوا  ّن الّذينهمإ مفتنون به  هم أولئكرسول اهلل فمحّمد 
حينئذ ٕالى  همو ارالنّ  احتجبوا قد دخلواالّذين  نّ إ و الفائزون أولئكف اإلنجيلفي  اهلل

ذا إف البياننقطة  اهللأظهر  سنين الغريس قدمحّمد  قضى من ظهورما  بعد نّ إ و منتظرون
 اهلل اإلسالمفي  الّذينهم أولئكفبه آمنوا  الّذين نّ إ مبتلون به  الفرقان أوتواالّذين  نّ إ 

ن أاهلل اء ن يشإٔاّال  كمثل الّذينهم من قبلهم احتجبوا مثلهمالّذين  نّ إ و عابدونربّهم 
الّذينهم ذلك مثل و على كّل شيء قديرا كان نّهإ الحّق  دين في يدخلهمو يهديهم

آخر  ٕالىأنتم  بمن يظهر من بعد من يظهره اهلل لمبتلون أولئكيظهره اهلل  يؤمنون بمن
قل ٕاّن  تشهدون حينئذٕالى  لهأّول  الالّذي أّول  منو تعلمونذلك مثل له آخر  الالّذي 

 شمس يها هنّ إ المحصون  كلّ ي حصي البما  مس لو طلعتالشّ  مثل ظهور اهلل كمثل
 بالحّق أنتم  ٕانواحدة  شمس يها هنّ إ  يحصى كّل المحصونال بما  غربت نإ وواحدة 

أنتم  لهآخر  الالّذي آخر  ٕالى لهأّول  الالّذي  األّول تنظرون من بديعاألّول  شمسفي 
 تنصرما ب كمأنفس فلتنصرنّ قل  لتنجونثّم  بعرش ظهور اهلل تهتدون هوراتالّظ  كلّ في 
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اهلل حين حّجة  نّ إ قل  تنصرونال و ارالنّ  تدخلنّ و لتموتنّ ٕاّال و فيه عابدونأنتم  ٕان دين اهلل
 تتفّكرونما  قليالأنتم  ٕان بينهماما و األرضو ٰمواتالسّ  في ظهورها قد كملت على من

 من أحد أراد نإ ين لمستدلّ في البيان ٕانّا كنّا  ونمستدلّ  اإلسالمفي  من قبلأنتم  بما قل
 ما هذا غيروتستدلّون  بغير الفرقانأنتم  هل دينكمفي  ن يدخلأ اإلنجيل أوتواالّذين 

 من عند اهلل ةغير تلك الحجّ  لم يشهد علىو يدخلأراد أن  منبه  يوقنال  تقولونأنتم 
في  يات علينااهلل باآلحّجة  ن يقولون لم يكملإ  ونبالحّق تستدلّ أنتم  ٕان اإلسالمفي 

ما  نتمأوتستدلّون  دينكمفي  يدخلأراد أن  على من ةبتلك الحجّ  نتمأ فكيفالبيان 
 بها مؤمنونأنتم  كيف ةعمركم غير تلك الحجّ في  شهدتمال و رسول اهللمحّمد  يتمأر
 اإلسالمفي  يدخلنّ بما  اهلل عليكم من بعد ةحجّ ة يكمل بتلك الحجّ ال  نإ و موقنونو

رّن عنهم فلتتفكّ  ليسئلنّ و اهلل من بعد موتهم بهميعذّ ما و دخلوا من قبل فيه الّذينهم ما
ثّم تستدلّون  كمأنفس بها على أنتم لعلّكم دينكم من قبل على غيركمحّجة في  ما قليال
كملت حّجة و تالكتب من قبل قد تمّ  أوتوا الّذينقل ٕاّن  كم لتنجونأنفس القٰيمة يوم

 تعلمونأنتم  في البيان ٕان لعنهم غير صراط اهلل لن يقبو د رسول اهللاهلل عليهم بمحمّ 
 ذلكعلى الّذينهم كانوا من قبل ال  ظهور اهلل من قبلأدّالء  على يحتجّ  بعد وركّل ظهو

 نّكإ  اللّهمّ  قل ن يهتدونأذينهم يريدون اهلل للّ آيات  تلك تتفّكرون قليالأنتم  نإ  هورالّظ 
اء تشعّمن  العلم لتنزعنّ واء العلم من تش لتؤتينّ ما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ  معّال أنت 

اء من تش لتنصرنّ واء من تش نّ لتذلّ واء من تش نّ عزّ لتواء من تش لتنزلنّ واء من تش لترفعنّ و
 شيءقبضتك ملكوت كّل  في من تشاء لتفقرنّ واء من تش لتغنينّ واء من تش لتخذلنّ و
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 في رنّ مقتدرا فلتنظاء تشما  علىٕانّك كنت  اءتش لمااء تشبما اء تش فكياء تشما  تخلق
 ناظرينٕانّا كنّا  في الكتاب ذكرتٕانّما و ماسم الممتنع العلم العّال  اسمك ثمّ أعداد 

ثّم على كّل  من فضل اهلل عليكذلك بأمره من عنده قد هداك الّذي  الحمد هلل
ال و للعالمينثّم  في الكتاب عّز اهلل ّن هذاإالبيان فاء نفسك من شهد المؤمنين فلتجعلنّ 

في اء احتجبوا من قبلكم من علمالّذين  ّال بمثلإ  الكتابفي  احتجبوان الّذيٕالى  تنظر
 نقد سئلت عمّ ٕانّما و هم عن صراط اهلل محتجبونو عاملون كّل الملل بحدود دينهم

غير اهلل ٕالٓه  هل من العظيم عن ذكر اسم من يظهره اهلل يّ يعدل اسمه اسم ربّك العل
هور لم يظهر الّظ  ذلكلو لم يكمل خلق و وناهلل من عنده قائمبأمر  كلّ من شيء  يظهر

ربّهم  كّل على اهلل اءاألسماء كّل ظهور من مرايفي  ما يظهر كلّ و اهلل شمس الحقيقة
اهلل  فلتنصرنّ  استنطقت عن اهلل المهيمن المتعالو قد علت المراتما  مثل ونمستدلّ 
ريكم قدرته يو ن ينصركمأاهلل أراد  قد عّز للعالمينفإّن هذا  ينصر دين اهللأراد أن  بمن

 اهلل يحّب ال ما  اهللٕالى  يوصلال  نألبه  يوقنال  فال يقص من قديراقّدارا قادرا كان  نّهإ 
 المرات لتالقينّ و اهلل المؤمنينأدّالء  كلّ ثّم  نفسك لتحفظنّ و حد من المؤمنينأل الو له
 عمال تحدث ال تعملنّ ءالمؤمنين فدّال أكّل  لتوسينّ و ذاكرينكنّا  ما اذكر من عند ربّكو

 لتحفظنّ و تستطيعون باهللثّم  على اهلل لنّ لتتوكّ و ن تحفظونأتستطيعون ال أنتم وة فتنبه 
هو  نّهإ به  اهلل حتّى ينصركم اهللأمر  ال يعرفون وها حزنا من الّذينهميمسّ ال  نأات اهلل ءمر
النّصر  لتؤتينّ نهما ما بيو األرضو ٰمواتالسّ  ارنّص أنت  نّكإ  اللّهمّ  قل نصر األنصرينأ

اء من تش لتعّزنّ واء من تش لتنزلنّ و من تشاء لترفعنّ واء تشعّمن  صرالنّ  لتنزعنّ واء من تش
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اء من تش لتفقرنّ و من تشاء لتغنينّ واء من تش لتخذلنّ واء من تش لتنصرنّ و لتزلّن من تشاءو
كنت  ٕانّك اءلما تشاء تشبما اء كيف تش تشاءما  تخلق شيءقبضتك ملكوت كّل في 
اهلل مثل تلك المرءات أيّام  في ئكمدّال أثّم  كمأنفس ينّ فلتربّ  مقتدرااء تشما  على

ال  اميّ أفي ثّم  على اهلل لنّ لتتوكّ و قل اهلل تنطقون يبفطرتكم من تجلّ و تستعكسون
قد احتجبوا عن الّذين  ليخذلنّ و يديهمأبآياته و باهللآمنوا  الّذين لينصرنّ فإّن اهلل  تصبرون
 ٰمواتالسّ  ملكانأنت  نّكإ  اللّهمّ  قل قديرا شيءعلى كّل  اهللكان و يديهمأبربّهم  ظهور

اء من تش لترفعنّ و تشاءعّمن  الملك لتنزعنّ واء الملك من تش تينّ ؤبينهما لتما و األرضو
 اءمن تش لتخذلنّ واء من تش لتنصرنّ واء من تش لتذلنّ و من تشاء لتعّزنّ واء من تش لتنزلنّ و
كيف اء تشما  تخلق شيءقبضتك ملكوت كّل في اء من تش لتفقرنّ واء تشمن  لتغنينّ و
 باهللآمنوا  قلوب الّذينهم ينّ مقتدرا فلتقوّ اء تش على مإانّك كنت  اءلما تشاء تشبما اء تش
من اهلل  رضوانو تهماهلل قى حيوٰ اء هم برضرنّ لتبشّ و رياح ضعفهمأعن  هملتخرجنّ وآياته و

النّار من بعد  عنو تهمحيوٰ في  اهللاء ونهم عن دون رضهم عن دلتنذرنّ و بعد موتهم
فال قل  دين اهلل يظهرونفي ثّم  همأنفس رون ينصرونيتفكّ ثّم  رونهم يتذكّ موتهم لعلّ 

 عمال هار تسجدون فلتعملنّ النّ وباللّيل أنتم واء حيأجعلكم اهلل  قدبعد ما  مواتاأ تكوننّ 
يحبّون ما  على ّن كّل األممإربّكم ف يحّب ما  اهلل على لتطيعنّ و ينفعكم عند ربّكم

في الكتاب  نصر اهللهذا  هم يكسبون ماو كسبواما ربّهم  ينفعهم عندال  ليطيعون كيف
 يدرك األبصار هوو تدركه األبصارال الّذي  هو لمنصورون باهللأنتم  كمنّ إفبه  فلتنصرنّ 

ال في و ٰمواتلسّ ا في المن شيء  من علمهيعزب  الالّذي  هو افّط الواحد اللّ  هوو
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 ٰمواتالسّ  ال في شيءمن  يعجزهال الّذي  هوو مالواحد العّال هو و ال ما بينهماو األرض
ال  نأ هنالكالّذين شأن  القّدار فلتراقبنّ  الواحدهو و ال ما بينهماو ال في األرضو

 همو ار ذاكرونالنّ  في ّن هلل عبادهمإكنت هنالك من المنزلين فو حزن ليهم منإ  يوصلنّ 
 ورالنّ  في همٕاذ آياته و باهلل منواآذينهم ساجدون بهم ينصر اهلل الّ ربّهم  ور عندالنّ  في

 قد خلق اهللمالئكة  هللو ينصرونال و ارالنّ  ن يدخلونأ يستطيعونال و رف ظاهرونالّص 
 هارالنّ وباللّيل  ربّهم يعبدون همو ارالنّ  جعل على ظواهرهم شئونو ورالنّ  بواطنهم من

 أولئكو ورالنّ  قد خلقت قلوبهم منبما  لينصرون لينجوهم ارالنّ  في يدخلونالّذينهم و
ينصرون  نإٔاّال و يصبرونال  ارالنّ  في همو اهللٕاّال  يريدونال  دونصيقال  غير اهلل هم

 هم من بعد موتهمو همرجوأيؤتيهم اهلل  الّذينهم أولئكيستضعفون  األرضفي  الّذينهم
 ورالنّ  ظهر نإ و ور عن العالمينالنّ  قد احتجبالّتي  يّامأ في ذلك ضوان يدخلونالرّ  في
 في همو ارالنّ  يظهرون تحفظونأنتم  بهمو تنصرونأنتم  بهمظلّون اهلل مست ظلّ في  فهم

 أولئكيقصدون ال  همأنفسفي  هم غير اهللو ظهرهم اهللأذا إ  ورالنّ  يظهرونو ور باطنونالنّ 
  ضوان لمكرمونالرّ  غرففي  هم عن اهلل

  
  األّول في األّول أربع مراتب وله

  األتقن األتقن بسم اهلل
عن  لن يقدر أن يمتنع تقانإ ذي  تقن فوق كلّ أاهلل قل  األتقن األتقنٕاّال هو  ال ٕالٓهاهلل 

ما  يخلقال ما بينهما و ال في األرضو ٰمواتالسّ من أحد ال في تقانه إ  مليك سلطان
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في  منو ٰمواتالسّ  في منله  يسجدالّذي  نسبحا تاقنا تقينا اناتقّ كان بأمره ٕانّه اء يش
 منو الّسٰموات فيمن له يسبّح  الّذي الحمد هللو ساجدونقل كّل له  بينهماما و األرض

 الملكوتوله الملك ٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهأ قانتون شهد اهللما بينهما قل كّل له و األرضفي 
يحيي  سوتوالنّا لطنةالسّ  ثمّ  الياقوتو القّوة ثمّ  الّالهوتو القدرة الجبروت ثمّ و العزّ ثّم 
وسلطان  يجورال وعدل  ال يزول ملكو يموتال  وأنّه هو حيّ  ويحيي يميتثّم  يميتو

ما  الو ال في األرضو ٰمواتالسّ  ال في من شيء قبضته يفوت عنال وفرد  يحولال 
 في ما له الّذي تعالىو على كّل شيء قديرا كانبأمره ٕانّه اء يشما  يخلق بينهما

 ملكله الّذي  تباركو القيّوم المهيمنٕاّال هو  ٕالٓهال ما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ 
 بأمره اهلل ليتقن صنعهقل  العزيز المحبوبٕاّال هو  ٕالٓهال  بينهما ماو األرضو ٰمواتالسّ 
 ظهورهأمر  ثباتإ القيّوم  المهيمناهلل  تقان صنعإ من قل ٕاّن  لمقتدر قديرذلك نّه على إ و

 هلل كّل األوائل منو يتقنونبه  كلّ فإذا  هذا قنّ ن تتّ إ  ظهور من عنده مظهر نفسه كلّ في 
 هلل كّل األواخرو قدير يّ لقوذلك  على هنّ إ و لهآخر  الالّذي آخر  ٕالى له ّولأال الّذي أّول 
 ما هلل كلّ و قدير يّ لقو نّه على ذلكإ و لهآخر  الالّذي آخر  ٕالى لهأّول  الالّذي أّول  من
 هلل كلّ و قدير يلقوذلك نّه على إ و لهآخر  ال الّذي غيرٕالى  لهأّول  الالّذي أّول  منان ك

قل  قدير يلقو نّه على ذلكإ و لهآخر  الالّذي آخر  ٕالى لهأّول  الالّذي أّول  من يكونما 
تنظرون أفال  شيءكّل في ثّم  بينهماما و األرضو ٰمواتالسّ  خلقفي  ا صنعناتقنّ أا قد نّ إ 

نا إٔاّال  ٕالٓهال  نّهأعلى لدنّا  منآية  ودعنا فيهأقد  بما شيءكّل في  ا صنعناتقنّ أقد 
نّه على إ  ظهوره عن مظهر نفسهفي  اهلل الّذينهم يحتجبون خذنّ أوسي المهيمن القيّوم
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قون مظهر نفسه يصدّ و كّل ظهورفي  به اهلل الّذينهم يؤمنون سينصرنّ و ا مقتدرالقويّ ذلك 
بقوله كن فيكون  بينهماما و األرضو ٰمواتالسّ  من خلققل  ا مقتدراويّ لق نّه على ذلكإ 
ذين يشركون نارا للّ ما و يشركونعّما  تعالىواهلل  سبحانقل من شيء  مع اهلل يخلق ٕالٓهء
بما  من بعد موتهم عدواو قدما و العلما ولوأعند الّذينهم و من شركهم عند اهلل شدّ أ

ا كيف قد نّ إ تبصرون أفال  هم يشعرون لو كبرتهم ألحيوٰ في  ماو تهمحيوٰ في  اكتسبوا
 في الّذينهم أولئكرضائنا و فناهم نفسناقد عرّ بما  قونعبادنا المتّ  ضوانالرّ  في دخلناأ

أفال  خالدونفيها  همو من بعد موتهم يرثون الفردوسو مونرضواننا يتنعّ في  تهمحيوٰ 
هم و كّل ظهورفي  فون مظهر نفسناال يعر ار الّذينهمالنّ  في دخلناأا كيف قد نّ إ ترون 

ال  همو فيها من بعد موتهم ليدخلونو تهمحيوٰ في  بناهمقد عذّ ذلك ك يوقنونال  ياتناآب
كم غنائنا بل خلقناكم لنرينّ  لمستغنين شيءا عن خلق كّل نّ إ  شيءكّل أن يا  ينصرون
ن إ ن مكانكم من عند اهلل تدركوإ في  بما يمكن بذلك لعلّكم قدرتنا عليكمو عنكم

 لتنجون كمأنفس عنأنتم  فإذا ن تنصرون اهللإ و عن كفركم لتنجونأنتم  ذاإف تؤمنون باهلل
تون اهلل ميّ أيّام  فيأنتم فأينصره  لمو ن ينصرهأيقدر و من يكن من غيره كيف يظهرنّهٕاذ 

تكسبون عمال يرفع بما  كمأنفس تنصرونال و ما لتعيشون قليالثّم اء م ةتبدئون من قطر
كم من  كم لتموتنّ نّ إ ٕاّال و تدركونذلك وجودكم ب حّظ أنتم و كتاب اهللفي  كمسأنف ذكر

كم من و تتذّكرونأنتم  ٕان بمثلهمأنتم  ثرأمن  يبقى منهمهل و خلق قد ماتوا من قبلكم
لم تبصرون  نإ و توقنونو لتعلمونهذا  بعلمكمأنتم و ثرأيبقى عنهم من ال و خلق يموتون

كّل أن يا  كمأنفس ذكرذلك يبقى بواهلل  اهلل حيث يذكر أيّام في يبقى ذكركمما  بلى
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 كمأنفس لتنصرونو ربّكمأيّام  في كونن تذكرون فلتتحرّ أتحبّون ال  العدم بذكر القدم
عّما  اهللسبحان  قلمن شيء  يبدع مع اهلل ٕالٓهءكتاب اهلل بالحّق يذكرون في أنتم  لعلّكم

 مع اهلل يحدث ٕالٓهءهم يذكرون عّما  اهلل سبحان قل شيءمن  شئنمع اهلل ي ٕالٓهءيذكرون 
عّما  اهللسبحان  قل شيءمع اهلل بذرء من  ٕالٓهءينطقون عّما  اهللسبحان  قل شيءمن 

له  اهلل كلّ ٕاّال  من ٕالٓهما و عّما ينعتوناهلل  سبحانقل من شيء  مع اهلل يبدء ٕالٓهءيصفون 
 من ٕالٓهما و قانتونله  اهلل كلّ ٕاّال  لٓهمن إ ما و ساجدونله  اهلل كلّ ٕاّال  ٕالٓه منما و عابدون

له  اهلل كلّ ٕاّال  من ٕالٓهما و خاضعونله  كلّ  اهللٕاّال  من ٕالٓهما و ساجدونله  اهلل كلّ ٕاّال 
من آية  لكم ن يظهرإ  يحبّونما  كلّ قل  كّل يرجعونوٕاّن ٕاليه  شيءخالق كّل  خاشعون
من عند اهلل من عند آية  يظهر لكم نإ تشاءون ما  قل كلّ  غير اهلل تسئلونأنتم عند اهلل ف

القّهار هو و واهلل قاهر فوق عباده من عند غير من يظهره اهلل تسئلونأنتم فأيظهره اهلل  من
 شيء كلّ  اهلل رازقو القيّوم ّهار المهيمنالّظ  هوو ظاهر فوق عباده اهللو القيّوم المهيمن

 المهيمنٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهإ و شيء اهلل مميت كلّ و القيّوم المهيمنٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهإ و
من شيء  ماو باهللمن شيء ٕاّال  ماو القيّوم المهيمنهو  ّال إ  ٕالٓهال  شيءمبعث كّل القيّوم 

من صنع  يديكمأيظهرون بما  قائمون فكلّ ربّهم  باهلل كلّ و هم ساجدونربّ  هلل كّل هللٕاّال 
فال القيّوم  المهيمن  المهيمنمن صنع اهللذلك ّن إ و كمأنفس فيه صنع لنّ اهلل فلتكمّ 

اء نع تظهرون سوالّص  تقانإ فيه أنتم و ّال إ يديكم من صنايعكم أيخلق اهلل بما  عنّ يضيّ 
 تقانإّن من يكمل صنعه كيف يوقن بإصغير ف يّ و صنع جزئأ عظيم يّ صنع كلّ في كان 
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 ياو ذلكن بيوتتربّ  لعلّكم لتتّقونأجمعون كلّكم  نايعالّص يا أولي  أن نفسهفي  نع اهللص
  تشكرونو ذونتتلذّ به كلّكم أنتم و من شيء لنّ يعد من صنايع لن هنّ كلّ  األرض مأل

  
  الثّاني في الثّاني

  األتقن األتقن بسم اهلل
وحدك أنت ٕاّال  ٕالٓه اهلل الأنت على أنّك وكّل شيء  ألشهدنّك ٕالٓهييا  اللّهمّ  سبحانك

 القّوة ثمّ  الّالهوتو القدرةثّم  وتالجبرو العزّ ثّم  الملكوتو الملك لكشريك لك  ال
 المثلثّم  الكمالو الوجهةثّم  الجاللو العّزة ثمّ  اسوتالنّ و لطنةالسّ  ثمّ  الياقوتو
 ثمّ  اإلستجاللواء الكبري ثمّ  اإلستقاللو العظمةثّم  اإلجاللو المواقعثّم األمثال و

قد ما ثّم  اإلقتدارو لطنةالسّ  مّ ث اإلبتهاجو ثّم البهجة اإلرتفاعو القّوة ثمّ  األمتنعاعو العّزة
ا كامال متقنا تامّ  صنعك ٕالٓهييا كان  خلقك لم تزلو أمرك ملكوتفي تحبّنّه  وأ حببتهأ

تقن أو ٰمواتالسّ  ا كامال قد خلقتمحكما تامّ  تزال لتكون صنعك متقناال و محكما
 خلقتو بقدرتك تقنت صنعهنّ أو الكواكبو القمرو مسالشّ  خلقتو بقدرتك صنعهنّ 

 األرضخلقت و تكبمشيّ  ماءالسّ  الجمد مناء المو لجالثّ واء لت المنزّ و البرقو عدالرّ 
تقنت صنعك أواء م ةالخلق من قطرذلك خلقت و تكتقنت صنعك فيهن بقوّ أو البحارو

الّذي آخر  ٕالى لهأّول  ال الّذيأّول  مرت عبادك منأو نسانا كامالإ حيث قد جعلت  فيه
 ن يظهر من الكمالأيمكن ما  يديهم على علوّ بأيظهر الّذي  ن يتقنون صنعأله آخر  ال

 ينّ فلتربّ  الفعالذا  عن استحكام صنعك ياو ذا الجالليا  نعكص من اتقانفإّن هذا 
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نع على الّص صفة  قد ظهر فيهو ّال إ  مصنوعمن شيء  يوجد فيهمال  نأخلق البيان  اللّهمّ 
 حببتأقد فإنّك قدرتك و تكوّ بقذلك من يحتجب ب اللّهمّ  لتعصمنّ و منتهى الكمال

 ييدأمن  ةوصنعك العليّ  عبادك ييدأمن  ةبصنايعك البهيّ  األرض رنّ ن تعمّ أذلك ب
 غت حروف اإلنجيلقد بلّ ما  صنايعهم مثل حدّ  في كّل خلقك اللّهمّ  غنّ خلقك فلتبلّ 
قد فإنّك رادتك إ و مثالكأنفسه مثل ء أدّال و كلمتكو عيسى ابن مريم روحك ظهورات
 استكمال صنايعكو استحكام صنعكو نعكص الخلق باتقانذلك على صنعت 

 صنايعهم في نظارهمأ اللّهمّ  قنّ استلطان كّل بدايع حكمك فلتدقّ و نعكص استتمامو
 لتهدينّ و يظهر منهافيما  همديّ أ اللّهمّ  لتلتطفنّ و بدايعهمفي  بصارهمأ اللّهمّ  لترفعنّ و

ما  األرضصناف خلقك فوق أفي  نظر كلمات ينّ إظهور ف كلّ في  دينكٕالى  اللّهمّ 
يا  قد حزنو بدايعهم بدايعو صنع صنايعهمفي  اإلنجيلخلق ظهور مثل خلق  شهدت
يحتجب من أن  ن ترضىأمن جودك بي ينبغال ء مثل هؤال نّ أفؤادي فيهم ب ٕالٓهي

 في يرضونو سبيلكفي  بعوننّهم يتّ إدينك ففي  هممن يدخلنّ  اللّهمّ  بلقائك فلتبعثنّ 
 صنايعهم من عندكفي  همفنّ يلّط و دينكفي  هميدخلنّ ما  عليهم اللّهمّ  لتنزلنّ و طريقك

بصنعتهم  يعهم حيث يظهروندابديع بو لطيف صنايعهمفي  بمثلهم كّل عبادك لتجعلنّ و
ن أينبغي  ملككفي  هم يظهرون ٕالٓهييا  كم من صنايعو ىفّ المص ةورمن الحجر البلّ 

 حداأ واحدإالٓها  كنت ٕالٓهييا  لم تزلفإنّك فيهم بهداك  اللّهمّ  يظهر بين يديك فلتباركنّ 
مرتفعا معتمدا متعاليا ممتنعا  أبدا دائما قّدوساسلطانا مهيمنا  قيّوماصمدا فردا حيّا 
 لك شريك لم يكنو ولدا الو خذ لنفسك صاحبةال مقتدرا لم تتّ متجلّ  مستسلطا ممتلكا
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صنعت و قديرات قدرتهو بقدرتك ءشي كلّ  صنعت قد صنعتفيما ولّي  الو خلقتفيما 
 نتأ نّكأو يتحيو تميتثّم  تميتوتحيي  صنعته تصنيعا لم تزلو بحكمتك شيءكّل 

يفوت عن ال وفرد  ال تحول سلطانو تجورال وعدل  تزولال وملك  موتتال حّي 
بأمرك  اءتشما  بينهما تخلقما  الو األرضفي  الو ٰمواتالسّ  ال في من شيء قبضتك

   قّدارا مقتدرا تشاءما  ىعلٕانّك كنت 
  

  الثّالث في الثّالث
  األتقن األتقن بسم اهلل

فوق كّل  استرفع بارتفاعهو فوق كّل الممكناتبعلّوه  قد استعلىالّذي  الحمد هلل
 استسلط باستسالطه فوق كلّ و استمنع بامتناعه فوق كّل الكائناتو الموجودات

 كلّ و فأستشهده ٰمواتالسّ و األرضوت ملكفي  فوق كّل من استقدر باقتدارهو الّذّرات
بهيّة  مجّرديّةو منيعةة جوهر ىفان قد اصطقّ التّ  الواحدٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهأخلقه على 

جمجانيّة و ةسطيعة لجاجيّ و ةشعشانيّة لمعيّ و ةة طرزيّ ذاتيّ و ةيّ جل كافوريّةو ةعليّ  ساذجيّةو
ى لها تجلّ  ثمّ  ةالكيكميّ  ةكيكاميّ و ةعرعميّ  ةعرعاميّ و ةقمقميّ ة قمقاميّ و اقيةطمطو ةيحجّ 

 ت بهامألو عليهاو فيها ما قد ظهرت عنها ذاإمثال نفسها فهويّتها في وألقى  بها بنفسها
 بع عندهالسّ  ّن ذات حروفإ وٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهأعلى ما بينهما و األرضو  ٰمواتالسّ 
 ٰمواتالسّ  بهم قد ملئتوجوهريّة  شيءكّل أعداد  ةليّ وّ أأسماء  له اهلل اصطفىكلمته قد و
  المهيمن القيّومٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهأ بينها علىما و األرضو
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  الّرابع في الّرابع
  األتقن األتقن بسم اهلل

ذلك من يشابه و على الواحد األّولمن اهلل اء البهٕانّما و األتقن األتقنٕاّال هو  ال ٕالٓهاهلل 
يعرفه ال  ات غيب ممتنعالذّ  نّ أب فأشهد دبعو األّول الواحدٕاّال  يرى فيهال  الواحد حيث

غير ممكن ذلك بيل عن السّ  نّ إكّل ظهور مظهره ففي  فاعرف ن تعرفهأأردت  ٕاذاو غيره
يكن دليل  مثل كّل الخلق كمثل المرايا مرءاتو مسالشّ  اجعل مثله مثلو مكاناإل في

في  ذلكمثل و معتلماعّالما  نساناإ ترى  معتلماعّالما  هنسانا متقنا مرءاتا تريٰ إ  هتقانه تريٰ إ 
من  بدون ذابل اجرال و ذلكيفوت ال و شيءبعدد كّل اء األسم تحددال واء األسم كلّ 
كّل ظهور تلك في  يتحققما  كلّ و شيءكّل في  نهايةالّال ٕالى  نهايةالّال في  نهايةالّال 

 األرضوق فانظر فأنت  مثال هدنى تربيّ أو يهتجلّ أعلى  من هورالّظ  ذلكفي  اهرالّظ  مظاهر
اسم و من اسم سلط لك الخلقكّل ذفي  ترىمحّمد فإذا  ن يكون كّل على دينأ يينبغ
 يدلّ هذا و على سلطه يدلّ هذا  هورالّظ  ذلك فيظاهر ع كلتيهما قد خلقا بفعل الذر

بحر  في نكنتإ و الّصفاتوأسماء  س اهلل عنقدّ اء األسم بحرفي  كنت نإ و على ذرعه
هذا و بعينهافإّن هذا  دونهماو رعذّ الو لطالسّ   من مظهررسول اهللمحّمد أمره  الخلق
ا يطلع شمس كّل ظهور لمّ في  لذاو خيالكاء هو في تجعل معارفك موهومةال و بعينها

 في ترى حينئذ كم من خلقأنت  مثل شيءظهور قبله بال سّكان  على الحقيقة بحكم
رسول اهلل محّمد أمر  ا قدم همكتاب ربّ  اإلنجيليتلون وبأسمائه يدعون اهلل  اإلنجيل

كتاب اهلل  ن يتلونإ و من يدعوه ينفن يأ نّهم يدعوا اهلل كيف يرضى اهللأبفنائهم لو 
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في  تلوا كتابهو همهمو في لما عرفوا اهللهذا  من يتلو كتابهي نفن يأكيف يرضى اهلل 
 تاب بارئهمالفرقان ك يتلونو رسول اهللمحّمد  احتجبوا عنما  دعوا اهلل نإ ٕاّال  و خيالهم

تقان مظهر اإلأن يا  أنتوٕانّك  شيءال  ظهور القبل يجعلونسّكان  كّل ظهورفي  لذاو
 نحيل بحيث تكتب منمن حروف اإلذلك استعلم من و صنايعكو تقن كّل صنعكأف

 الكلّ  حتّى تعرف ءالمثل بالجزلك  لقد ضربتو نعالّص  ما يمكن فيه من األعلىنقطة 
ن إ و قصيظهر بالنّ و يظهر من صنعا بالكماليقدر أن  من قد لعنٕاّن اهلل و ءمن الجز

نع الّص  ذلكحيث قد اشترى  ىعظم مشترأفما  حدأقد يشتر منه من ما  عند نفسه يحّب 
 في تستطيعونما  يّةاإلنسانهياكل أن يا  ن يشترونأالملك عباده  فيمر أو بأمره

 تعبدونٕايّاه أنتم  كمنّ أ من صنايعكم بعد ما شيءيلعنكم اهلل بلئّال  صنايعكم لتتقنون
يدرك ربّما يحضر بين ال  ات غيبالذّ  نّ يظهره اهلل أل يلعن منما  ذلكيلعنكم اهلل ٕانّما و
قد لعنه ما  هذاوه يلعن صاحبو نع فيهالّص  مصنوع نقصمن شيء  من يظهره اهللّي يد

يون حتّى بّ ذينهم يترعن الّ  ىفوع جمعونأكلّكم  نايعالّص  يولأأن يا  اهلل فلتتّقنّ اهلل 
يكتب ما  كلّ  هخّط في  ن يكملإٔالى  م الخّط يتعلّ  نأأراد  فلالّط  نإ يكملون مثال 

 يسئلنقطة  ن يكتبأبلغ فإذا  الكمالفي  ين عليه حتّى يبلغليصلّ  ّن اهللإ و عنه ىفيع
 نإ و كنت عليه مقتدرا كملت صنعك بعد ماأما  ك كيفقد كملت خّط بعد ما  عليهاهلل 
 ةسطر غير محبوبأسطر محبوب جميل خير من  نّ إل فقلّ بالتّ  ر فلترضينّ كثّ التّ  تستطيعنّ ال 

 في أنتم ماو يريد فيه األستراعو ن يستنسخأيريد ما و جارالتّ  عن فتخفّ ذلك في و جميلة
ٕاّال و يكم بكمالن يربّ أ بذلكأراد  اهلل قد لكنّ و عنكم ىفبعض الموارد تضطرون ع
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ن ألكن و هتصنعنّ ال أو  منتهى صنعه اض علىالمقرذلك  ن تصنعنّ إ اء على اهلل سو
 بلغتمو يءالشّ  ذلكفي  تقان صنع اهللإ ظهرتم أو كمأنفس هيحبّ  تصنعن بمنتهى الكمال

يوما  يءالشّ  ذلك ربّما يحضرو ن يبلغ من جود ربّهأيمكن ما  منتهىٕالى  يءالشّ  ذلك
حتّى ذلك يون ببّ تترأنتم  لكنواء سواهلل  عندهذا و صنعهعّمن  يرضىو اهلل يديّ  بين

 يخلقما  خلقو كمأنفس على منتهى الكمال من خلق األرضما على  كملأترون يوم 
من كّل فيها  تكمحيوٰ  في عينكمأضوان بالرّ  هورات ترونالّظ  قضت ٕاذايديكم حتّى أب

 تصنعونما  حينو مثالال و قرينال و شبهال و كفوال و من عدلله  لم يكن ما شيء
 ما يديكم خلقأنيع يكمل بالّص  ناع المستصناعالّص  ذلكعن هلل ا نع تقرؤن تعالىالّص 
  تصنعون أنتم

  
  األّول في األّول وله أربع مراتب

  األبير األبير بسم اهلل
عن مليك ن يمتنع أ بيار لن يقدرإ ذي  بير فوق كلّ أاهلل قل  األبير األبيرٕاّال هو  ال ٕالٓهاهلل 

بأمره اء يشما  يخلقال ما بينهما و ي األرضال فو ٰمواتالسّ من أحد ال في بياره إ  سلطان
 ماو األرضفي  منو ٰمواتالسّ  في منله  يسجدالّذي  سبحان بايرا بييرا ارابيّ كان ٕانّه 

 األرضفي  منو الّسٰموات فيمن له يسبّح  الّذي الحمد هللو ساجدونقل كّل له  بينهما
 العزّ ثّم الملكوت وله الملك هو  ٕاّال  ٕالٓهال  نّهأشهد اهلل  قانتونما بينهما قل كّل له و
 يميتويحيي  اسوتالنّ و الّسلطنة الياقوت ثمّ و القّوة ثمّ  الّالهوتو القدرةثّم  الجبروتو
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 ال يحول سلطانو يجورال وعدل  يزولال وملك  يموتال  يّ ح نّه هوإ وويحيي  يميتثّم 
يخلق ا بينهما ال مو ال في األرضو ٰمواتالسّ  في المن شيء  يفوت عن قبضتهال وفرد 

 ماو األرضو ٰمواتالسّ  ملكله الّذي  تباركو قديرا شيء على كلّ كان بأمره ٕانّه اء م
ما و األرضو الّسٰمواتي فما له الّذي  تعالىو العزيز المحبوبٕاّال هو  ٕالٓهال  بينهما

 ره اهلليؤمنون بمن يظهال الّذين  اهلل ليبرينّ  نّ إ  قلالقيّوم  المهيمنٕاّال هو  ٕالٓهال بينهما 
 يدخلونأو  في البيان همأنفس نيدخلوال الّذين  ذلكمثل و عظيما رهم تدميرايدمّ و
قل اء باهلل الواحد البهّ  تعّززتقل  رقيباعلى كّل شيء  اهللكان و بغير حّق أحد  يحزنونو

البهيان  يالباهباهلل  تعّززتقل  يّ البه يباهلل الباه تعّززتقل  ياألبهى األبهباهلل  تعّززت
 يّ المتبهباهلل  تعّززت قل يّ البه يّ البهباهلل  تعّززتقل  يالمبته يّ المبتهباهلل  تعّززت قل

قل  يالمستبه يالمستبهباهلل  قل تعّززت يالمتباه يالمتباهباهلل  تعّززتقل  يّ المتبه
 يالمبهباهلل  تعّززتقل  يالمبه يالمبهباهلل  تعّززتقل  يالمنبه يالمنبهباهلل  تعّززت
باهلل  تعّززتقل  البهيان يالمبهباهلل  تعّززتقل  يالباه يالمتباهباهلل  ل تعّززتق يالمبه
قل  البهيان يالمنبهباهلل  تعّززتقل  البهيان يالمتباهباهلل  تغّززتقل  البهيان يالمبته
عدد كّل  في مفاتيح علمذلك البهيان  يالباهباهلل  تعّززتقل  البهيان يّ البهباهلل  تعّززت
 شيءكّل في ثّم  عدد الواحد في ركّل واحد يكثّ اء عشر دع ةتيناكم تسعآقد فإذا  شيء

ثّم  باهلل العلم علمكمٕانّما قل  تشكرون لعلّكم عليكم اهلل ةرحمو من فضل اهللذلك 
ولو ألّذينهم عند اال و الكتابفي  الو لم يكن علما عند اهللذلك صفاته دون و سمائهأب

 كّل ذكربه في  من يؤمنثّم  علمكم بمن يظهره اهلل ذلك قل تتّقون شيءكّل أن يا  العلم
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 منّ تتعلّ ٕاّال و ر من علمكميثمما  هذا سبيل اهلل تنصرونفي  ثمّ  بهم ن تحسننّ أنثى بأو
 استجهدتم الّذين أيّها راتها تحتجبون ياعن ثمأنتم و القٰيمة ينفعكم يوم كلمات كيف

 في فلتنظرنّ  تتفّكرون الو ستحيونتال أنتم  استرفعتم على دونكم كيفو اإلسالمفي 
 المؤمنون فلتراقبنّ به  يعلمنّ ما  يعّزكمو ر لكمما يثم ذاإف ةاجتهادكم بعد سبعين سنآخر 
مركم اهلل أيأ موقنونآياته و باهللأنتم  ٕان رات علمكمعن ثم ال تحتجبنّ  نأكم أنفس
 ّن عّزكمإ  لتؤمنون بلى ينزل اهللبما  ثمّ  بمن يظهره اهلل القٰيمة يوم لعلّكم الهدىو بالعلم

 بها تعملون أنتم نإ معناها تدركون أنتم و عواتالدّ واآليات  تتلون ذون حين ماتتلذّ بما 
بالحّق أنتم  ٕان اسخضعكم للنّ أو حسنكمأباهلل  علمكمأّن إدونكم فما  على عنّ تترفّ ال و

 قل مونيتعلّ  الء هؤالو ةمون كلماتا عربيتتعلّ أنتم  اكميّ إ وء هؤال فرققل ٕاّن  تجتهدون
 يتم علم المعانأكم قر تتفّكروندين اهلل في أنتم  ٕاناء راتها سوثمفي  اهميّ إ وأنتم 

استدركتم ما الّذي  الحمد هلل قلو تدركون بالغتهاثّم اآليات  ةفصاح لعلّكم البيانو
 ةبه بمنتهى فصاح اهلل ثمّ  يديّ  لتسجدون بينآية  ينزل اهللما  حينأنتم  ٕاّال و قدر حرف

ما و األرضو تاومٰ السّ  في قل لو اجتمع من اهلل تعرفون يديّ  امتناع كلماته بينوياته آ
 كلّ في أنتم  لوو لن يقدرواو من كتاب اهلل لن يستطيعواآية  ةبفصاح لعنّ ن يّط إ بينهما 
 خلصت اهلل نإ ها نّ إ و فطرتكم يشهد على عجزكم نّ إٔاّال وو تتفّكرون علمكمفي  عمركم

 لت من عند المهيمنقد نزّ  ياتآتلك وٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهأتشهد على اهلل آيات  تسمعما 
آيات  سمعواما  العلم حين أوتواالّذينهم و شهدتثّم  األولىنقطة  نطقتما  مثلالقيّوم 

عجز كّل واهلل  ةارتفاع بالغو اهلل ةاستشهدوا على امتناع فصاح تهم قدأفئد اهلل بعلم
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 ةحكمثّم  رفالّص  ثمّ  حوالنّ  علم اتكميّ ذرّ  منّ فلتعلّ  موقنونو هم بها مؤمنونو عنها شيء
علم الحروف قل ٕاّن  عّز العلم تدركونتحبّون  أنتم نإ ات لسميّ الّط  ثمّ  الحروفثّم  البيان

بالحّق أنتم  ٕان منها علم الحسابو عدادهاأات علم لسميّ الّط  ثمّ  علم ظواهر الكلمات
 ثّم بها حين البيانفي  لتنزّ ما  معنى كلمات منّ ن تتعلّ أالبيانيّة  ةّن حكمإ قل  مونتتعلّ 
ينفعكم ال ٕاّال و تؤمنّن بمن يظهره اهلل نإ تلك العلوم ينفعكم قل ٕاّن  ذونتتلون تتلذّ ما 

 صولكمأو منطقكمو انيكمعاخترعوا من قبل من مفيما  كمأنفس بعنّ قدر خردل فال تتّ 
ال  ذلكّن كّل إون فتصرف عمركمأيّام  فيهاأنتم  ماو رياضيكمو نجومكمو فقهكمو

ل من نزّ ما اء برض لعنّ تّط ثّم  اهلل ن تعرفنّ أما ينفعكم  كم عن ذكر اهلليسدّ و ٕاّال  ينفعكم
كّل علمكم بمن  فلتجعلنّ  القٰيمةيوم ثّم  القٰيمة يومٕالى  ذلكتتّقون ٕايّاه أنتم  نإ  عنده

الّتي  علومقل ٕاّن  نفيه تخلصوأنتم  ٕان ر من كّل علميثمما فإّن هذا  ئهارضثّم  يظهره اهلل
 يوم نحجبكم عن ذكر اهللو ينفعكم اهللال و ذنتم بهاأما و ت عنكمرفع بونعتتفيها 
 ن تؤمننّ إ  تستطيعنّ ال  لذا تشهدونال  األولىنقطة  تلك المخترعات عندأنتم  ٕان القٰيمة
ما ّال إ  مت من علمتعلّ ما قل  تتذّكرونال و ذلكالنّار ب كمأنفس تدخلنّ وآياته بثّم  باهلل
 فاعبدون يايّ ي إ خلقأن يا  قل يخلق يدونما  نّ إ و ناإٔاّال  ٕالٓهال  نّهإ من عنده اهلل ي منعلّ 

اء من رضنفسي  في يتانآقد بما  يعلم هذاو ئهابرضثّم  باهلل يقد جعلت علم ينّ إ قل 
ن يستكسب أكتب اهلل على كّل نفس قل  لتنجون القٰيمة يوم بهذا شيءكّل أن يا  يربّ 

تحزنون ال  رزقكم سبيلفي  لعلّكم رحمتهو من فضل اهللذلك ها كّل على حدّ  لنفسها
فرغهّن أقد هذا  لم يكن على نسائكمو تملكون ربّما يظهر من عضديكم من ملك اهلل
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اهلل  لكنّ و تشكرون لعلّكمعليكم و من فضل اهلل عليهنّ ذلك  هنّ أنفسو كمنفساهلل أل
 ذينهم يسترزقونون طوبى للّ امكم لتسدّ يّ أفي  مفاتتك أنتم بما بونن تتكسّ أكتب عليكم ب

ذينهم يسترزقون طوبى للّ  يكتبون حسن خّط أنّهم على إ بون كتاب اهلل يكتفي  بما هم
د من ختار اهلل لمحمّ اما قل ٕاّن  هم بذكر اهلل موقنونو البيانفي  نزلبما  من سبل علمهم

 اللّهمّ  سبحانك لتعّززونثّم  يونبها لتغنأنتم  ةجارالتّ  من بعدمحّمد  قبل يّ ثّم بعل قبل
في  همو األرض في جرونعلى الّذينهم يتّ ما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ  نزل بركاتأف

اغنهم و عّززهمو رفعهما اللّهمّ  يحبّون همنفسهم ألما  تجارتهم ينصفون يحبّون لدونهم
 في ممقاصدهٕالى  غهمبلّ و رضكأتيتهم من ملكوت آقد ما و همأنفس احفظو من عندك

اهلل في  جرمن يتّ و قل على كّل شيء قديرإانّك كنت  من عندكفضال  همخريآو ليهموّ أ
فإّن ذلك  باهلل حديثا فلتجعلن تجارتكم صدق من اهللأمن و ن يغنيّةأقد ضمن اهلل 

مون كتب اهلل على الّذينهم يتعلّ قل  جرونبالحّق تتّ أنتم  نإ  تجارتكم بمن يظهره اهلل
بما هم  غنيائهاأيؤتيهم أرض  يقصدون من كلّ ال  من يظهره اهلل هم غيرو علم البيان

ثّم  تهمحيوٰ في اء األغني تينّ أما ي ن يضاعفنّ أقد ضمن اهلل و ونامهم ليسدّ يّ أفي  فاقتهم
ي ولأأن يا  قل بهم توصلونثّم ء تراقبون هؤالأنتم  ٕان موتهم ضوان من بعدالرّ  همليدخلنّ 
 القٰيمة ون يومجتن لعلّكم غنيناهمأقد الّذين  زقناكم من عندا قد رنّ إاهلل ف فلتتّقنّ العلم 

كم نّ إتتجادلون فال به  تعلمتمبما ثّم  تؤمنوناهلل  بمن يظهرهثّم  تيناكم من ملكناآقد بما 
بعلمكم  تكسبونو لمعّززونأنتم و مساكنكمٕالى  سبيل اهلل لتسترجعنّ  في كمأنفس تتعبون

بمن يظهره ثّم  القٰيمة تستحيون يوم لعلّكمم تكسبون من علمكأنتم  ما تيناكمآا قد نّ إف
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 ن ينفعهمإ ون ب الكاظميّ طّال ٕاّال  القٰيمة تلكفي  ما شهدنا تتجادلونال و اهلل تؤمنون
قد طلبوا  علموا علم باطن الباطنبما  همو هوائكم محتجبونأبكلّكم أنتم و عملهم
 همبما  رفع ذكرهمأو ر نفسهمظه لىإ وصلهم اهلل أقد فإذا  خرجوا عن مساكنهمو الحّق 
كم أنفس سبيل اهلل فلتراقبنّ في  علم الخاّص  رنّ ليثمذلك ك العالمينفي آياته و باهللآمنوا 

 تحتجبون البيانفي  نزلما  راتعن ثمأنتم و بما تخترعون من قواعدكم تحتجبنّ ال  نأ
 يظهره اهللعلمكم بمن  تجعلنّ  نإٔاّال و لم يظهر لكمهذا و باهلل كّل العلم علمكمقل 
كّل العلم أنتم  فإذا اهلل من عندهبآيات  علمكم تجعلنّ  نإٔاّال و لم يظهر لكمهذا و

 قل تصرفونال  سبيل الحّق في أنتم  ٕان حجب فوق حجب طرزكمذلك  تدركون دون
ثّم  ثّم بكلماته ليؤمنوناهلل  الّذينهم بمن يظهرهاء العلم شيءثواب كّل  ليؤتينّ ٕاّن اهلل 
ال  بكلماتهثّم  الّذينهم بمن يظهره اهللاء العلم شيءعذاب كّل  بنّ ليعذّ اهلل ٕاّن و ليوقنون
ن تحتجبون إ  أنتم كمنّ إكم فأنفس العلميا أولي  أن فلترحمنّ فإذا  يوقنونال و يؤمنون

كّل ثواب تدركون فال أنتم  ذاإف تنتفعونبه عّما  أكبر ونتضرّ ما و شيءنار كّل  لتحملنّ 
 اهلل ثمّ ٕاّال  ٕالٓهال واحدة كلمة  هانّ إف ةالحكمو عن جوهر العلم ركمكم شئون تكثّ يحجبنّ 

 لتدركنّ ٕاّال  ما خلق اهلل من علم اهلل يخلقونبأمر  كّل من عندهحّجته  بمن يظهره اهلل
 علمكمفي  تيناكم جوهر الجواهرآقد هذا  منٕاّال  علم ظهر من قبل منما و هذا
لم يخلوا عن حروف الثّمانيّة  شيءكّل  قل ٕانّ  لتنجون القٰيمة يوم لعلّكمحكمتكم و
بين أنتم  الواحد لىإ جوهر تلك الحروف يرجع قل ٕاّن  تتفّكرونفيها أنتم  ٕان العشرينو

فإذا  الحروف جوهرا ن يجعلنّ أراد اهلل أ ذاإ قل  تشهدون ةسعالتّ  العليم تلكو العالم
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ٕانّما قل  علم بالعالمينأو ٕاّال ه ٕالٓهال  نّهإ في الكتاب  ثّم يظهرة لواحد تسعافي  ليبطننّ 
 العشر تشهدونو حدىعدد اإلفي  لناهنزّ فيما  بالحّق أنتم  عدد هوٕالى  ينتهى الواحد
تنظرون كيف قد  تلك المراتبفي  لناهنزّ فيما أنتم  لوو باطنكمو اهياكلكم ظاهرهذلك 

ّل ك ةحدى عشر سنإ في  من بعدة يوم القيام لعلّكم ل المراتبلتفي  جمعنا كّل الحروف
اء األلف هثّم اء جعلنا الواحد هواء بالعدد الهينا بكّل المراتب خير تدركون قد تجلّ 

ٕاّال هو  ٕالٓه نّه الإ اء من يش ينزلواء من يش يرفع اهللذلك تتذّكرون ك اهللبأمر  لعلّكم
بعين فيها أنتم  ٕان ةاجيّ المراتب البهّ  كّل الوجود لم يخل من تلكفإذا  المهيمن المتعال

 لناهقد نزّ ما  هذا باسم المقت يينتهثّم  باسم العلم ئقل يبد تتفّكرونثّم  تنظرونالعلم 
  هذا تدركون في شيءجوهر كّل و تشهدونهذا في  شيءكّل سّر  لعلّكم الكتاب في

  
  األّول في األّول وله أربع مراتب

  األهزء األهزء بسم اهلل
عن  لن يقدر أن يمتنع هزاءإ ذي  كلّ  هزء فوقأاهلل قل  األهزء األهزءٕاّال هو  ال ٕالٓهاهلل 

ما  يخلقال ما بينهما و ال في األرضو ٰمواتالسّ من أحد ال في ئه اهزإ  مليك سلطان
في  منو ٰمواتالسّ  في منله  يسجدالّذي  سبحان هزيئا هازءاء هزّ كان بأمره ٕانّه اء يش

 منو ٰمواتالسّ  في منله يسبّح  الّذي الحمد هللو ساجدونقل كّل له  بينهما ماو األرض
 الملكوتوهو له الملك  ّال إ  ٕالٓهال  نّهأقانتون شهد اهلل قل كّل له  بينهماما  األرضفي 
يحيي  اسوتالنّ و لطنةالسّ  ثمّ  الياقوتو القّوة ثمّ  هوتوالّال  القدرةثّم  الجبروتو العزّ ثّم 
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سلطان و يجورال  عدلويزول ال وملك  يموتال  وأنّه هو حيّ  ويحيي يميتثّم  يميتو
ال ما و ال في األرضو ٰمواتالسّ  ال في شيءمن  يفوت عن قبضتهال وفرد  يحولال 

 ٰمواتالسّ  ملكله الّذي  تباركو على كّل شيء قديرا كانبأمره ٕانّه  ءيشاما  يخلقبينهما 
 ٰمواتالسّ  في ما له الّذي تعالىو العزيز المحبوبٕاّال هو  ٕالٓهال ما بينهما و األرضو
 يدخلونال  بالّذين ليستهزئنّ ٕاّن اهلل  قل المهيمن القيّومٕاّال هو  ٕالٓهال نهما ما بيو األرضو

يا كّل  أنتم هذا مثلاء استهز أيّ قل  يعملونال  نزل فيهما  بحدود ن يدخلونإ و في البيان
ن تعبدون إ كم غير اهلل تعبدون نّ أب ليستهزئنّكمٕاّن اهلل و كم هلل تعبدوننّ أتحسبون  اإلنسان

 من يظهره اهلل ليستهزئنّ أصحاب  ا يشاهدنّ نّ أال تعبدون ك يّاناإ في البيان  اهلل فكيف
 احتجبوا عن اهللو يريدون اهللاء هم رضمنتهى تقويٰ في  نّهمأيرونهم و البيان أوتوابالّذينهم 

يستهزء من يظهره اهلل ما  كلّ قل  هم يحسنوننّ أ يحسبونو ئهاكيف رضو قد خلقهمالّذي 
و أ من يستهزء مؤمناو اهلل تتّقوناء عن استهز اإلنسانكّل أن يا  لكم يستهزء اهللما  ذلك
ن إ و ةتسعين مرّ و خمس ن يستغفرن اهلل ربّهأالحين في  هيلزمنّ و اهلل ربّه يفيعص ةمؤمن

 كتاب اهللفي  احدّ  ةمن فّض ٕاّال و مثقاال عشر ةهب تسعمن الذّ  ن ينفقنّ أ يستطيعنّ 
 ن يستغفر اهلل ربّهإ عنه  ىفمن لم يستطع فيعو تحزنونال و تستهزؤنال أحدا أنتم  لعلّكم

نار و أو نور كان من سواءحّي  في البيان نزلما  كلّ  اإلنسانكّل أن يا  ار رحيمغفّ  اهللو
 فون مثل واحديكلّ ال  تعلمونال ما و حيائها تنظرونأبأنتم و فيهما الموت فال تحسبنّ 

 هم على غير اهلل الو بعوهماتّ الّذين  رفونن تعأتستطيعون  لكنو تعرفونهم الأنتم  األّول
الّذين يتجاوزون عن حدود اهلل فال  هم لترون مثلهمأنفسار بالنّ  بوابأترون ال  نإ و ونيدلّ 



   ٢٩شماره ه مجموعه صد جلدى، بر اساس نسخ  -حضرت نقطه اولى  من آثار  -   )٢( اسماءكتاب 

٥٤٩  

 نزل تكم بماّن حيوٰ إ كم بل أنفس حيوان بمثلهو  نّهإ قل  البيان ميتا فينزل ما  تجعلنّ 
 األّولحّي  الو األولى ةنقط رفونتعال أنتم  قل رونيتفكّ ما  قليالأنتم  في البيان ٕان

يستشفعون لكم عند وٕاليكم  خلق البيان ينظرون في حياءأنّهم إتوقنون فأنتم  لكنّكمو
تستطيعون بعّزه ٕاذا  ثّم هنالك عليه مقتدرونأنتم  ما علىأمقاعدهم ترفعون بأنتم  نإ اهلل 

 تعرفونال  اهميّ إ م أنت لكنّكمو كتاب اهللفي حّي  ارالنّ  واحد مثل ذلكقل ٕاّن  تحضرون
ور النّ و ارالنّ  يظهر واحد القٰيمة يومقل ٕاّن  بونليعذّ به  همو همأنفس هم ليسمعنّ ن تلعننّ إ 

 في نزلما  كلّ قل  لتقدرونأنتم  ما ريقدّ و يظهر من عند اهلل بمن يظهره اهلل يومئذ بما
 أولئكل اهلل نزّ  قدما  كلّ و تتفّكرونما  قليالأنتم  ٕان خلق البيانواإلسم  البيان من ذكر

 كلّ ذلك مثل و بمن يظهره اهلل يخرجون القٰيمة هم يومو ارالنّ  يدعونفي البيان  الّذينهم
ال  هم يوم ظهورهو الّذينهم يؤمنون بمن يظهره اهلل أولئكور النّ  البيان من في نزلما 

لتيهما كو قائمونبه  ار كلتيهماالنّ و ضوانالرّ  حيوان يمسكحّي  البيانٕانّما قل  يشكرون
كم اتكّل خير يريكمو بمن يظهره اهلل يفصل اهلل بينهما القٰيمة لكن يومو مؤمنينبه  كانوا

يؤمنون بمن يظهره ال الّذين  في كّل لعناتكم يرونكمو االيمان ظاهرونأدّالء  في هانّ أب
لمن و ٕانّماو بالحّق تشهدونأنتم  ٕان ثبات البيانإ ذلك من المؤمنين  يكوننّ و اهلل

أنتم  البيان فينذلك فق األعلى أ لىإ قوى التّ  في لو ارتقىو يظهره اهللّمن ع يحتجب
ستر  فال ترفعنّ في البيان  لكن اهلل قد ستر عليكمو لتستعيذون بمن يظهره اهلل عن هؤالء

 تحسبنّ ال و ذونتتلذّ ثّم  مونتتنعّ  ترالسّ  حجابفي أنتم و القٰيمة اهلل عليكم قبل يوم
 ذاإفكم من يظهره اهلل نفسه فيعرّ فإذا  القٰيمة يومٕالى  ليلكم في ضوانالرّ  ٕاّال  كمأنفسب
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في  ن يقل لمن لم يكنإ  فونيظهر من عنده تتعرّ بما أنتم  فإذا يظهره اهلل نفسهبما أنتم 
ن إ و مؤمنونبه أنتم  في البيان ٕان هذا قول اهلل نّ إتوقنون فبه أنتم  منه نارأعلى البيان 

 فياهلل  قولفإّن هذا  لتوقنونثّم  به ه نور فاستمسكنّ نّ إ منه  دنىأيقل لمن لم يكن 
 ستركم ترفعنّ ال و حداأأحدا  منكم تحزننّ ال  القٰيمة قبل يومو مؤمنونبه أنتم  ٕان البيان

ّن فيكم من إقد ستر اهلل عليكم فما  كم مثلأنفس على تسترونو حجابكم تكشفنّ و
البيان  في اقدير واحد حدّ و تعلمونال أنتم و اهللأدّالء  ثمّ األّول حّي  ثمّ  يظهره اهلل

أنتم  لعلّكم من عند اهلل امن ذهب حدّ  عشر مثقاال ةه تسعيلزمنّ و فليستعذ من حدود اهلل
قى التّ و كم على الهدىليجمعنّ و اهلل بينكم فنّ ليؤلّ ذلك ك ونتردّ ال  بعضكم بعضا

البيان كتاب من عند ٕانّما و اهللٕاّال  ٕالٓهال  ّن من يقلإون فتردّ ال  ثّم بعضكم بعضا فلتتّقنّ 
ص قمص البيان فال قد تقمّ فإذا  د لمؤمنينمحمّ  قبل يّ نزل فيه على علبما ٕانّا كنّا  اهلل
ذهب  هنّ أب تحكمنّ ال و قد عصى اهلل ربّه من حدود اهلل فلتقولنّ  حدّ  ن يتجاوزواإ وه تردّ 

بعضكم و تحزنونال م أنت لعلّكم يةاآل تلكفي  لناهنزّ ما  يثبت دينكمما  نّ إعن الّدين ف
اهلل ربّكم  نّ إفمسائلكم في  ن بعضكم بعضاالبيان فال تردّ اء علميا  نأ ونتردّ ال  بعضا

أحد  على ن تشهدنّ إ واء بالحي لتكتبنّ و بالحياء منّ لتكلّ و نهيا شديداهذا  كم عننهيٰ أقد 
ه ٕايّا بكلمات حسنىأنتم  األعلى ةرجالدّ في  كمأنفس نّ تردّ واألدنى  ةرجالدّ في 

أّول  في لكنّكمو مونستره لمعّظ و حجاب اهللفي  طول ليلكم في أنتم كمنّ إتجذبون ف
عنكم فال ينقص عن  ن يعفوأاهلل اء يشو مسائلكمفي  ن تخطئنّ إ لمبتلون  القٰيمة يوم

 تخطئنّ ال  نإ و تخطئونأنتم  ما كلّ  ليصلحنّ  فلتؤمنّن بمن يظهره اهللمن شيء  فضلكم
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ال  عمالكمأ يبطلنّ و ارالنّ  كم منن يجعلنّ أاهلل اء يشثّم  كلماتكمفي  قدر حرف
كّل في  تمأخطأ يظهره اهلل فقدعّمن  ن تحتجبن قدر قول بلىإ  رنّ ن يدبّ أ يستطيعون

عّمن  باحتجابكمو اهلل ربّكمب يمانكمإ كّل مسائلكم فرع فإنّك كبيرا اء مسائلكم خط
 ترتقبونال  دينكماء جزأفي أنتم  نّكمأكم بأنفس فلتراقبنّ  يمانكمإ كم يظهره اهلل يرفع عن

في  قوااتّ  اإلنجيل في مسائلكم تحتجبون كم من عبادو دينكمو قد خلقكمعّمن و
عيسى اء لعون رضن يّط أمعابدهم بفي  همنفسأل استرضواو مسائلهمفي  ارتقواو دينهم

 ادخلوو دينهمو ن خلقهمعمّ  هم قد احتجبواأنفسهم بفإذا  رسول اهللمحّمد  ئهماج افلمّ 
اء يصأوون ريحا من يؤمنون لو يشمّ ال  د رسول اهللبما هم بمحمّ  بعوهماتّ الّذين و همأنفس

يخلق و خير عند اهلل من عيسىهو  من وا وجدلمّ لكنّهم و يفتخرونو يتعاليونبه  عيسى
 مثلو نصره اهلل بعباده المؤمنين ىبل حتّ جالفي  بقوله قد حبسوه عيسىاء وصيأمثل 
بمن هذا  البيان مثل فيأنتم  نّكمأكم بأنفس لتراقبنّ و تشهدون أنتم في البيان ذلك

ال  نأكم بأنفس لتحتمّن علىو ال تكسبون أبدا ٕاّال و تعرفوهال أنتم  تسلكونال  يظهره اهلل
سبل  بمن يظهره اهلل غير القٰيمة يومثّم  تتسالمون بهذاثّم  يونتتربّ  لعلّكمأحدا  تحزننّ 

 بواب هالككم يومأعليكم  ا قد سددنانّ إففي البيان  رنتسلكون فلتنظال  الحّب و العزّ 
ال  عندكمما و كمأنفسبأنتم  لعلّكم القٰيمة نجاتكم يوم بوابأفتحنا عليكم و القٰيمة
من يظهره اهلل لملك  ن تريدونإ دين اهلل تنصرون ثّم آياته بباهلل  تستمسكونو تفترون
ما  قليالاهلل ٕان أنتم اء رضن عن شيء م يغنيكمال  كيف األرضفي  يحصىال  فملوك

لجند فذا جنود ال يحصى في األرض كيف ال من يظهره اهلل ن تريدون إ و تتفّكرون
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ئن لخزامن يظهره اهلل م قليال ما تتفّكرون وٕان تريدون يغنيكم عن اهلل ثم رضائه ٕان أنت
ال ما تحييّن قليعن رضاء ربّكم فلتسال يغنيكم األرض فوق األرض ال يحصى كيف 

ال  كيف األرضيحصى فوق ال اء غنيأفتريدون من يظهره اهلل لغناء ّكرون وٕان تتف
بأن  من يظهره اهلل ن تريدونإ و تتفّكرونما  قليالأنتم  نإ ائه رض ثمّ  نيكم عن اهلل ربّكمغي

اه يّ إ أنتم  ٕان ناتبيّ آيات  ٕاّال  قبضتكم لم يكن عند اهللفي  غنائكمأسباب  ذاإفيغنيكم 
ن تريدون من يظهره إ و تريدون اهيّ إ أنتم  ٕان ئهامكم رضيعلّ و نكميثبت بها دي تقصدون
 كلّ و من مفاتيحها تملكونأنتم  يمينكمفي  هذاأسباب  ذاإف اتيّ رّ كم من الذّ اهلل ليؤتينّ 

ن أب شيءباهلل ربّكم ب عندكم فال تشركون األرضفي  من يظهره اهلل لدون اهلل تريدنّ ما 
ردتم أن إ دون ن تتوحّ أتحبّون أنتم  ٕان ئهاثّم رض سهغير نف شيءتريدون من يظهره اهلل ب

دين لو لموحّ  األرض وجدناكم فوقما وٕانّا  قدستم اهلل بالحّق و غير اهلللاهلل  من يظهره
 ه بيد اهلل المهيمننّ إّال لظهور من يظهره اهلل فإ  األرضسبابه فوق أفإذا  شيءكّل  نّ تحبّ 

ن إ و القيّوم المهيمنٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهإ نات بيّ وبآيات  اءكيف يش هيظهرنّ اء شٕاذا القيّوم 
 األرضيديكم فوق أفما يبدع ب أجمعين همكلّ اء األنبي تريدون من يظهره اهلل لميراث

 كّل ميراث تتفّكرون بالحّق ثّم أمركم  لنّ من قبل فلتتعقّ اء األنبي عندكان مّما  ىعلأ
ثّم  ن يكن قلمإ و يظهره اهلل تجمع عند منالّتي  أسباب عندهمما أسباب  مناء األنبي
 نّ ليهم فلتدقّ إ ينسب ما ٕالى  لتنظرنّ واء األنبي يكوننّ  تنظرون بماال أنتم  قرطاسثّم  مداد

اآليات  ذا كلّ إف ياتاهلل عليهم من اآل لقد نزّ مّما  ٕاّال  خلقواما اء األنبي نّ إف بصاركمأ
اء األوصيواء األنبي كلّ قل  تتفّكرونما  قليال أنتم نإ واحدة آية  في عند من يظهره اهلل
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 تعلمون قد جعل اهلل دون البيانأنتم  ٕان غيرهفي  البيان لم يكن في للمؤمنينواء هدالشّ و
 لنّ ضوان فلتتعقّ الرّ  غير فيبين المقرّ واء هدالشّ واء األوصيواء األنبي غير حّق كيف يكون

 يؤمنون بمن يظهره اهللن الّذيكلّهم  يومئذاهلل  يوم من يظهرهٕالى  ذلكتتذّكرون ثّم أمركم 
 يحصى من األنبياءال ما  من يظهره اهللبأمر  اهلل ليخلقنّ اء لو يش ساجدونله  همو
 لمقتدر قديرذلك اهلل على و توقنونو تؤمنونبه أنتم  ٕان بونالمقرّ واء هدالشّ واء األوصيو
 ٕاّال و االعلي صون تلك األقماصن تتقمّ ألكم ينبغي  ال تحتجبون يوم ظهورهبما  لكنّكمو

خيالكم  هواءفي  ال من عند من يظهره اهلل تطلبونأنتم  ٕان شيءمن كّل  قربأاهلل أمر 
ال و اهللاء ال تسمعون ند كّل عمركمفي  تدركون لو تدعون اهللال  شيئاأنتم  كمنّ إف

 تبلغون دعوتكمو تدعون اهلل يوم من يظهره اهلل نإ لكنّكم و في الكتاب تستجابون ظاهر
 نّ أتوقنون ب بهاأنتم  ناتبيّ بآيات  من لمح البصرأقرب  كم اهللاهلل ليجيبنّ  يظهره منٕالى 
 قبلو كّل حينفي ربّهم  يدعون اهلل األرضكّل من على القيّوم  كالم اهلل المهيمنهذا 

 نإ و األولىنقطة ٕالى  يبلغون دعوتهمال  واحد منهم لمااء دع يستجيبنما و بعد حينو
اهلل لم قل  ليسمعون يجيب اهللما  من لمح البصرأقرب  األولىنقطة ٕالى  هم ليبلغون

 من عنده لم يكن ن يجيبنّ أينبغي  الّذي لكن عرشو يسمع كالم من يدعوهحّي  يزل
في  كمليلكم ليجعلنّ  ليطولنّ ٕاّن اهلل و تسمعونال أنتم  القٰيمة قبل يومو من يظهره اهللٕاّال 
 تظهروناللّيل  من بعدأيوم القرب  لكنّكمو كم ليوم القربأنفس صونالبعد لتخلّ  نار

ن أرسول اهلل فيكم بتتّبعون  الو هوائكمأمن  شيءٕالى  كمكّل من يوصلنّ تتّبعون 
من كّل عمركم أجمعون كلّكم أنتم  نّكمأبعد ما  ئهارض اهلل ربّكم ثمّ ٕالى  كميوصلنّ 
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ى خراألة قٰيمفي  لعلّكم كذبكمو يريكم اهللذلك ئه تتضرون كارض بحّب اهلل ثمّ 
أنتم  كمنّ إيميت فثّم  دلف نفس يتولّ أوم ي كلّ في  فال تقولنّ قل  قونلتصدّ ثّم  تتذّكرون

كّل من و قل كّل من ينعقد نطفته من عند من يظهره اهلل يبدؤن ن تحصونأتستطيعون ال 
 قليالأنتم  ٕان ٕاليه عودكمو من اهلل بدئكمهذا  من يظهره اهلل يرجعونٕالى  يقبض روحه

 شيءثّم كّل  ا من عند اهلل بمن يظهره اهلل ليبدءوننّ إ يقولون  شيء كلّ  قل تتذّكرونما 
   اهلل بمن يظهره اهلل لمعيدونٕالى  انّ إ ليقولون 

  
  األّول في األّول وله أربع مراتب

  األغيث األغيث بسم اهلل
 لن يقدر أن يمتنع غياثإ ي غيث فوق كّل ذأاهلل قل  األغيث األغيثٕاّال هو  ال ٕالٓهاهلل 

ما  يخلقال ما بينهما و ال في األرضو ٰمواتالسّ  في ال حدأغياثه من إ  ليك سلطانعن م
 في منو ٰمواتالسّ  في منله  يسجدالّذي  سبحان اثا غايثا غييثاغيّ كان  هنّ إ  مرهأباء يش

 منو الّسٰموات فيمن له يسبّح  الّذي الحمد هللو ساجدونما بينهما قل كّل له و األرض
 الملكوتوله الملك ٕاّال هو  ال ٕالٓه نّهأقانتون شهد اهلل ا قل كّل له ما بينهمو األرضفي 
يحيي  اسوتالنّ و لطنةالسّ  ثمّ  الياقوتو القّوة ثمّ  الّالهوتو القدرةثّم  الجبروتو العزّ ثّم 
 سلطانو يجورال وعدل  يزولال وملك  يموتال  وأنّه هو حيّ  ويحيي يميت يميت ثمّ و

ال ما و ال في األرضو ٰمواتالسّ  في المن شيء  ضتهيفوت عن قبال وفرد  يحولال 
 ٰمواتالسّ  ملكله الّذي  تعالىو قديرا شيءعلى كّل كان بأمره ٕانّه اء يشما  يخلقبينهما 
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 ٰمواتالسّ  ملكله الّذي  تباركو القيّوم المهيمنهو ٕاّال  ٕالٓهال ما بينهما و األرضو
بمن  القٰيمة كم يومليغيثنّ اهلل قل ٕاّن  وبالعزيز المحبٕاّال هو  ٕالٓهال  بينهماما و األرضو

 اهر عليكمالّظ و القاهر فوقكمهو  قل ن تستغيثونحمٰ الرّ  ربّكمباهلل أنتم  ٕان يظهره اهلل
 عليكم من فوق رؤسكم المتعاليو عن شمائلكم المرتفعو الممتنع عن يمينكمو
 يلباللّ  كمنّ بالمقتدر عليكم من كّل شطركم ليقلّ و قدامكمأعليكم من تحت  المستلطو
ما و األرضفي  منو ٰمواتالسّ  في سلم منأله و مقتدر مقيت يّ لقوبأمره ٕانّه هار النّ و

 هو قلالقيّوم  المهيمنهو و القاهر فوق خلقههو  قل اهلل ليقلبونٕالى  كلّ قل بينهما 
 ٰمواتالسّ  في ما لهالّذي  الحمد هلل قلو العزيز المحبوبهو و فوق عباده اهرالّظ 
 الملك هللقل و عابدونوكّل له  قبضتهفي  كلّ و عابدونما بينهما قل كّل له و األرضو

له  حنّ ليسبّ ولدا  الو خذ لنفسه صاحبةلم يتّ  بينهماما و األرضو ٰمواتالسّ  ملكله الّذي 
 في ملكوت األمر منله  ليسجدنّ و ما بينهماو األرضو ٰمواتالسّ  ملكوتفي  من
 لعلّكم والالزّ  ية حينتلك اآل لتتلونّ و ه تعظيما عظيماموعّظ و روهدونهما فكبّ  ماو الخلقو

اهلل ربّكم ٕالى  بهأنتم اإلسم  ذلك كثر منأل من اسم نزّ ما اهلل قل ٕاّن  كّل خير تدركون
 ٰمواتالسّ اء بهله و اث متعال مستغاثاهلل غيّ و كمليغيثنّ  تستغيثون اهلل قل ٕان بونتتقرّ 
اهلل و ما بينهماو األرضو ٰمواتالسّ  هلل جاللو يّ هب يّ مبهاء اهلل بهّ و ما بينهماو األرضو

باهي اء اهلل بهّ و ما بينهماو األرضو ٰمواتالسّ اء به هلل مليك سلطانو ل مجلّل جليلجّال 
 ماو ل مجتلل جليلجّال  هللاو ما بينهماو األرضو ٰمواتالسّ  مليك سلطان جالل هللو يّ به

 نّهإ ال ما بينهما و ال في األرضو ٰمواتسّ ال في المن شيء  من علمهن يعزب أاهلل كان 
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 ال في األرضو ٰمواتالسّ  ال في من شيء ن يعجزهأاهلل كان  ماو عليمابكّل شيء  كان
 اهللو ما بينهماو األرضو ٰمواتالسّ  هلل ملكو على كّل شيء قديرا كان نّهإ ما بينهما  الو

 اهلل علىو ما بينهماو ألرضاو ٰمواتالسّ  ةسلطان سلطن هلل مليكو لمقتدرعلى كّل شيء 
اهلل و ما بينهماو األرضو ٰمواتالسّ  هلل مليك سلطانو لمقتدر ممتنع مستلط شيءكّل 

ل اهلل جّال و ما بينهماو األرضو الّسٰموات جاللإ هلل مليك سلطان و يبه يمبهاء بهّ 
امل ال جاهلل جمّ و ما بينهماو األرضو ٰمواتالسّ  سلطان جمال هلل مليكو مجتلل جليل

 ام معتظم عظيماهلل عّظ و بينهماما و األرضو ٰمواتالسّ عظمة  هلل مليك سلطانو جميل
 هلل مليكو ام مرتحم رحيماهلل رحّ و ما بينهماو األرضو ٰمواتالسّ رحمة  هلل مليك سلطانو

هلل مليك سلطان و مستلط سليط طاهلل سّال و ما بينهماو األرضو ٰمواتالسّ  سلطان سلطنه
 امتناع هلل مليك سلطانو اهلل قّدار مقتدر قديرو بينهماما و األرضو ٰمواتالسّ  اقتدار

 ٰمواتالسّ  هلل مليك سلطان ارتفاعو اع ممتنعاهلل منّ و ما بينهماو األرضو ٰمواتالسّ 
 األرضو الّسٰموات هلل مليك سلطان اقتهارو اع مرتفع رفيعاهلل رفّ و بينهماما و األرضو
 ما بينهماو األرضو ٰمواتالسّ  مليك سلطان اظتهار هللو مقتهر قهير اهلل قّهارو ما بينهماو
ب اهلل غّال و ما بينهماو األرضو ٰمواتالسّ  ةهلل مليك سلطان غلبو ظّهار مظتهر ظهير اهللو

مكتمل  الاهلل كمّ و ما بينهماو األرضو ٰمواتالسّ  سلطان كمال هلل مليكو مغتلب غليب
هلل و مكتبر كبيرواهلل كبّار  ما بينهماو األرضو ٰمواتالسّ  اءهلل مليك سلطان كبريو كميل
 مليك سلطان اعتالم هللو اهلل عّزاز معتزز عزيزو ما بينهماو األرضو ٰمواتالسّ  اعتزاز مليك

 ٰمواتالسّ  هلل مليك سلطان اقتدارو معتلم عليم ماهلل عّال و ما بينهماو األرضو ٰمواتالسّ 
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 األرضو ٰمواتالسّ  هلل مليك سلطان اجتبارو ار مقتدر قديراهلل قدّ و بينهما ماو األرضو
ي مغتناء اهلل غنّ و ما بينهماو الّسٰمواتء هلل مليك غناو اهلل جبّار مجتبر جبيرو ما بينهماو
 مرتضي رضيّ اء اهلل رّض و ما بينهماو األرضو ٰمواتالسّ اء ارتض هلل مليك سلطانو يّ غن
هلل و ل مدتلل دليلاهلل دّال و بينهماما و األرضو واتمٰ السّ  اللدهلل مليك سلطان استو

 هلل مليكو اب محتبب حبيباهلل حبّ و ما بينهماو األرضو ٰمواتالسّ  مليك سلطان حّب 
هلل مليك سلطان و شريف فاف مشرّ اهلل شرّ و ما بينهماو األرضو ٰمواتالسّ  سلطان شرف

 هلل مليك سلطان انتصارو تح فتيحاح مفتاهلل فتّ و بينهما ماو األرضو ٰمواتالسّ  افتتاح
 ٰمواتالسّ ء عالإ مليك سلطان  هللو ار منتصر نصيراهلل نّص و ما بينهماو األرضو الّسٰموات

 األرضو ٰمواتالسّ  هلل مليك سلطان امتالكو يّ عل يمعتلء عّال  اهللو ما بينهماو األرضو
ما و األرضو ٰمواتالسّ  مليك سلطان استطالط هللو ك ممتلك مليكاهلل مّال و ما بينهماو

نّه سلطان مقتدر إ و شيءيخلق من كّل و خلقما  هلل كلّ و مستلط سليط طهلل سّال و بينهما
باهلل  رتتظهّ قل  اثالواحد الغيّ باهلل  تعّززت اث قلالواحد الغيّ باهلل  نتتحّص قل  منيع

له  الّذي اثالغيّ الواحد باهلل  تيتبهّ قل  اثالواحد الغيّ باهلل  عتقل ترفّ  اثالواحد الغيّ 
  القّهار الواحدٕاّال هو  ٕالٓهال ما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ  ملك
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  الثّاني في الثّاني
  األغيث األغيث بسم اهلل
وحدك أنت  ّال إ  ٕالٓهال  اهللأنت على أنّك وكّل شيء  ألشهدنّك ٕالٓهييا  اللّهمّ  سبحانك

 لكو الّالهوتو القدرةلك و الجبروتو العزّ ولك  الملكوتو الملك لكشريك لك  ال
لك و الجمالو الّطلعة لكو الجاللو العّزة لكو اسوتالنّ و لطنةالسّ  لكو الياقوتو القّوة

لك و العدالو طوةالسّ  لكو الفضالو حمةالرّ  لكو الفعالو القّوة لكو الكمالو الوجهة
اء الكبريلك و اإلستقاللو العظمةلك و اإلجاللو المواقعلك و األمثالو المثل

 لكو اإلبتهاجو البهجةلك و اإلرتفاعو القّوة لكو اإلمتناعو العّزة لكو اإلستجاللو
خلقك لم تزل كنت كائنّا و مركأمن ملكوت تحبّنّه  أوأحببته  مالك و اإلقتدارو لطنةالسّ 

 ممتنعاو مرتفعا فوق كّل الكائناتو فوق كّل الموجودات ظاهراو قبل كّل الممكنات
مستلطا فوق كّل و ٰمواتالسّ و األرضملكوت في  فوق منا اليمتعو الّذّرات فوق كلّ 
 الكلمات لم تزل كنت عالماو ياتتخلق باآلو قد خلقتهما  مقتدرا فوق كلّ و الكائنات
 يعجز عند قدرتكال و من شيء من علمكيعزب  لن شيءعلى كّل  قادراو بكّل شيء

رضك أو ملكوت سمائكفي  ك منقبضتك ليعبدنّ في و كّل عبادك شيءمن 
خلقك باستحقاق و مركأ ملكوتفي  مالك  يسجدنّ و تكباستحقاق وحدانيّ 

ملكوت في  ما ك كلّ ليعّززنّ و تكوميّ باسترفاع قيّ  الّذّراتك كّل منّ ليعّظ و تكصمدانيّ 
 من خيفتك ليكإ ليهربّن و من سطوتك ليشفقنّ و تككبريائيّ ء باستعال ٰمواتالسّ و األرض

بك باستغاث  ليستغيثنّ وأزليّتك لك بارتفاع  ليسجدنّ و بعلّو فردانيّتكٕاليك  لينقطعنّ و
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قد ثّم  ةسن سبعينو تينأمو لفأفي  خلقهو مسكت الفرقانأفسبحانك قد  تكاثيّ غيّ 
ن إٔالى  تكمليك صمدانيّ و تكوحدانيّ  بسلطان اللّهمّ  هلت البيان بقدرتك فلتمسكنّ نزّ 

ما  عدد الواو رتقد عمّ بعد ما  عليه اللّهمّ  فلتنزلنّ له  ادونه سجّ تظهرنّ  ه على منتعرضنّ 
مثالك اسم أأبهى و أسمائك أعلى لىإ  هن تبلغنّ أرت قدّ  نإ و من كّل خيربه  أحطّت  قد

من  لت األمرنزّ  نإ و لطفكو كمنّ و كرمكو فضلك وجودك منذلك فإذا  المستغاث
 كلّ و تفعلعّما  تسئلال  ما تريد رتقدّ واء تشما  ألمر بيدك تفعلفاهذا  منأقرب  عندك

نا لكّل مكوّ و شيءانا بعد كّل كيّ و شيءقبل كّل  يسئلون لم تزل كنت كائناعن كّل شيء 
أحدا  واحدا ٕالٓها لم تزل كنت شيءمع كّل ممتنعا  عّالماو شيءكينونا بعد كّل و شيء

مرتفعا معتمدا متعاليا ممتنعا  دائما أبدا قّدوساسلطانا مهيمنا  قيّوماصمدا فردا حيّا 
مكتبرا  عتدرا مظتهرا مقتهرا مبتهيا مجتلال معتظما متنورا مغتنيا مغتيثام مستلطا ممتلكا

ما  معتليا مفتضال مقتهرا ال مغتلبا معتززا مكترما معتلما مرتضيا مجتبيا مشترفامكتمّ 
صنعت فيما  يّ ول الو خلقتفيما  شريكلك  لم يكنو ولدا الو اتّخذت لنفسك صاحبة

تصويرا  رتهصوّ و شيءتك كّل رت بمشيّ صوّ و يراقدت قدرتهو شيء كلّ  قد خلقت بقدرتك
في  اقهرك فوق منو فوق خلقك اقدركو امنعك فوق عبادكو رفعك فوق خلقكأفما 

 تعاليتو سبحانك شيءاغيثك فوق كّل و شيء بكلّ  رضكأو ملكوت سمائك
 تميتثّم  تميتوي عليها لم تزل تحيو فيهابما  مثالكأعالت تو كلّها أسمائك ستتقدّ و
وفرد  تحولال وسلطان  تجورال  عدلو تزولال وملك  تموتال حّي  أنتنّك أو يتحيو
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ما  بينهمما يخلقما  الو ال في األرضو ٰمواتالسّ  ال في شيءمن  يفوت عن قبضتكال 
   على كّل شيء قديرإانّك كنت  مركأب يشاء

  
  الثّالث في الثّالث

  األغيث األغيث بسم اهلل
فوق كّل  ستمنع بامتناعهاو فوق كّل الممكناتّوه بعل قد استعلىالّذي  الحمد هلل

 الّذّرات استقدر باقتداره فوق كلّ و استرفع بارتفاعه فوق كّل الكائناتو الموجودات
فوق  استغلب باغتالبهو ٰمواتالسّ و األرضملكوت في  فوق من استسلط باستسالطهو

استجبر و ٰمواتالسّ و األرض ملكوتفي  استقهر باقتهاره فوق كّل منو الّذّرات كلّ 
 األرضملكوت في  باجتالله فوق من استجللو باجتباره فوق كّل الممكنات

 ال ٕالٓه نّهأكّل خلقه على و فأستشهدهئه فوق كّل الموجودات اببه استبهىو ٰمواتالسّ و
 ساذجيّةو ةرفيع كافوريّةو ةبهيّ  مجّرديّةو منيعة ةجوهر ىفالواحد الغياث قد اصطٕاّال هو 

ذا إف مثال نفسهاهويّتها في  الّتيو بها امتنع عنهاو ى لها بهاثّم تجلّ ة عظيم ةطرزيّ و ةجليّ 
ت دالالو تجلّيات بدعهو ظهورات عزّ ة وقدسيّ آيات  عليها منو فيها ما قد ظهرت عنها

ٕاّال هو  ال ٕالٓه نّهأعلى ما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ  ت بهاته فمألغياثيّ  ياتآو وحدانيّته
في  دخلهاأثّم  ةجوهريّ  ةليّ وّ أأسماء  لهى فكلمته قد اصطو بع عبدهلسّ ا ّن ذات حروفإ و

 نّهأ هود علىالشّ  جبروتثّم  ملئت الوجود من ملكوت الغيبفإذا  ةاألزليّ  نهايةبحر الّال 
  المهيمن القيّومٕاّال هو  ٕالٓهال 
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  ع الّرابع في الّراب
  األغيث األغيث بسم اهلل

 األّول على الواحد من اهللاء البهٕانّما و األغيث األغيثٕاّال هو  ٕالٓهالحمد هلل الّذي ال 
ٕاّال  مغيثال  نّ أ فأشهدبعد و األّول  الواحدّال إ  يرى فيهال  الواحد حيثذلك من يشابه و

ثّم  لفينأفلتقولن  مقصدو نزل بك من مطلب نإمستغاث عّز اعّزازه فال و اهلل جّل جالله
 العّزةمالئكة  عليك لينزلنّ و كاهلل ليجيبنّ  نّ إف اهلل المستغاثيا  ةربعين مرّ أو حدىإ 
كنت مرادك مطلبا خالصا هلل  نإ مقصدك و من مطلبكأردت  مالك  ن يظهرنأب الّرحمةو

 في ال شيءمن علمه من يعزب  انّه عّز سبحانه لنٕاذ  عّزازهإ عّز  ليهإ منقطعا و جّل جالله
ال و ملكوت األمرفي  ال شيءيعجزه من ال و ال ما بينهماو ال في األرضو ٰمواتالسّ 

 ماعّال كان  نّهإ من لمح البصر أقرب  كليحيبنّ له  خالصا تدعوهٕاذا  دونهماما  الو الخلق
طا سّال و با غليبابا مغتلّ غّال و فضيال اال منفضالفّض و اثا مغتيثا غييثاغيّ و قديرامقتدرا 

   قديراتدرا مق قّداراو قّهارا مقتهرا قهيراو منيعاممتنعا  اعامنّ و طا سليطامستلّ 
  

  األّول في األّول وله أربع مراتب
  ثرءثر األءاأل بسم اهلل

عن مليك ن يمتنع أيقدر  ثار لنأءذي  ثر فوق كلّ أءاهلل قل  ثرءثر األءاألٕاّال هو  ال ٕالٓهاهلل 
بأمره اء يشما  يخلقال ما بينهما و ال في األرضوٰموات السّ من أحد ال في ائثاره  سلطان

ما و األرضفي  منو ٰمواتالسّ  في منله  يسجدالّذي  سبحان ثيراأثرا أ اراثّ أكان ٕانّه 
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ما و األرضو ٰمواتالسّ  في من لهيسبّح  الّذي الحمد هللو ساجدونقل كّل له  بينهما
 العزّ ثّم  الملكوتوله الملك ٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهأ قانتون شهد اهللبينهما قل كّل له 

 يميتو يحييسوت االنّ و لطنةالسّ  ثمّ  الياقوتو القّوة ثمّ  الّالهوتو القدرة الجبروت ثمّ و
 يحولال وسلطان  يجورال وعدل  يزولال  ملكو يموتال  وأنّه هو حيّ  ويحيي يميتثّم 

 بينهما يخلقما  الو األرضفي  الو ٰمواتالسّ  ال في من شيء ال يفوت عن قبضتهوفرد 
ما و األرضو ٰمواتالسّ  ملكله ذي الّ  تباركو على كّل شيء قديرا كانبأمره ٕانّه اء يشما 

ما و األرضو ٰمواتالسّ  في ماله الّذي تعالٰى و العزيز المحبوبٕاّال هو  ٕالٓه البينهما 
 من خيرما و بأمرهقد خلق ما  يظهرن تاثير اهللقل ٕاّن  القيّوم المهيمنٕاّال هو  ٕالٓهال بينهما 

 باهللأنتم  ليهإ  ينسبال و باهلل يخلق ذلكدون ما و القيّوم المهيمناهلل  لىإ نّه ينسب إ و ٕاّال 
اهلل رازق كّل قل  اهلل كّل يرجعونٕالى و شيءاهلل خالق كّل قل  لتحفظونتحبّون عّما 
ربّكم و يربّ  اهللقل  بأمره قائمونكّل و يميتو يحيياهلل قل  يقلبون كلّ  ليهإ ّن إ و شيء

من  ماالقيّوم  المهيمنهو و خلقه اهر فوقالّظ  هو قل صراط حّق منيعفإّن هذا  فاعبدوه
ثر أكّل عن و كّل عن كّل يفرحونو عن كّل يحزنون كلّ  ثرأله و شيءاسم به  يذكرشيء 

 فلتراقبنأنتم  ئهاسبيل رض في ثرهأ ن يظهرنّ أب شيءلكن اهلل قد خلق كّل و ينتفعون كلّ 
ثار كّل آلتظهرن و ن تريدونأتحبّون ال  ئهاسبيل رض عن دون شيءثار كّل آكم أنفس
شأن  كلّ في  لينزلنٕاّن اهلل  قل تكسبون لتجزونبما أنتم  لعلّكم بما قذ خلق اهلل فيه يءش
 اللّهمّ  سبحانك تتفّكرون شيءكّل أعداد  فيأنتم  لعلّكم يةآ عشر ةشئون اسمه تسع نم
ثر األ لتمنعنّ و شيءكّل  فيثر األ لتخلقنّ ما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ  ثرانإ نت أ نّكإ 
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عن  لتحتجبنّ واء من تش لتعّزنّ واء تشما  لتنزلنّ و تشاءما  لترفعنّ و شيء من شئتعّما 
على كّل  نّك كنتإ  مركأباء تشما  تخلق شيءقبضتك ملكوت كّل في اء من تش عّزك

اء من تش لتؤتينّ ما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ  ثارآ نتأ نكإ  اللّهمّ  سبحانك شيء قديرا
بأمرك  اءتشما  لتخلقنّ و الكتاب في ينيّ ثار العلّ آدون  لتؤتينّ و في الكتاب ينيّ ثارالعلّ آ

عن مليك  لن يقدر أن يمتنع ئثارإ ذي  ءثر فوق كلّ أاهلل قل  حكيماعّالما ٕانّك كنت 
ثرا أارا ثّ أكان  نّهإ بينهما ما  الو األرضفي  الو ٰمواتالسّ من أحد ال في ئثاره إ  سلطان

 ٰمواتالسّ  ثر انّ إ ثير أهلل و ثيرأثر أار ثّ أاهلل و ما بينهماو األرضو ٰمواتالسّ  هلل اثرو ثيراأ
 ما بينهماو األرضو الّسٰمواتثرأ هلل مليك سلطانو ثيرأثر اار ثّ أاهلل و ما بينهماو األرضو
ءثر أاهلل قل  متثار اهلل مؤتثرو ما بينهماو األرضو ٰمواتالسّ  يثارإ هلل و ثران مؤتثر متثارإ اهلل و

 الو ٰمواتالسّ من أحد ال في ءثاره إ ثران إ  ثيرأ عن أن يمتنع لن يقدر ئثارإ ذي  فوق كلّ 
 ثرءاألثر ءاأل باهلل نّهإ و انّه من لدنّ إ قل  ثيراأا مؤتثرا ارثّ أكان  نّهإ بينهما ما  الو األرضفي 
 هوٕاّال  ٕالٓهال  نّهإ و في الكتاب نّهإ قل  ثرءاألثر ءاأل هو ّال إ  ٕالٓهال  نّهإ و في الكتاب نّهإ قل 

 ثارآهلل بديع و رالمؤثّ  دالمتفرّ ٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهإ و في الكتاب نّهإ قل  رلمؤثّ ر االمؤثّ 
 شيءيخلق من كّل و خلقما  ثارآهلل و ثيرأثران اثر إ  اهللو ما بينهماو األرضو ٰمواتالسّ 
ثر األ لتؤتينّ ما بينهما و األرضو ٰمواتالسّ  ثرآأنت  نّكإ اهلل سبحانك  ثيرإ ار مؤثر ثّ أاهلل و

 رقيبا شيءعلى كّل ٕانّك كنت  ناركفي اء تشعّمن  ثراأل لتمنعنّ و رضوانكفي اء شمن ت
اء كيف تش رنّ لتقدّ واء األثر كيف تش ارين لتخلقنّ األثّ  انثرإ أنت  نّكإ  اللّهمّ  سبحانك

قد  من يحتجبو ثار رضوانكآمن  نّ تحبّ ما ٕاّال  من بعدال و حد من قبلأل رتقدّ ما و
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 اهللو اهلل يخلقبأمر  ثرأما  كلّ قل  ءثر فوق كّل العالمينأت أنوٕانّك  تك عليهت حجّ تمّ 
األولى قبل من يظهره نقطة  ارتفاعفي   ولتصرفنّ ّال إ  ثرأر فيه من قدّ ال و من شيء خلقما 
 باهلللنا ٕاّال  ثرأال  نأ كّل لينطقنّ قل  اهلل تصرفونكلمة  امتناعفي  شيءكّل  ثارآثّم  اهلل
دون سبيل في  ثارآم علينا حرّ و ئهارض سبيلفي ٕاّال  ثارناآهر ن تظأمنعنا أقد ٕاّن اهلل و

 سبيلفي  األرواح كّل خير يولأيا أنتم  ا من العهدعنّ  خذأواهلل  قد خلقناذلك ئه كارض
ما  علىكنّا  نّاإتمنعون فاهلل  عن صراطأنتم  ثرأمن له  لم يكنذلك دون و تدركوناهلل 

 شيءاهلل قاهر فوق كّل و ن تكسبونأتريدون خلقتم  قدبما أنتم  ٕان خلقنا لما نعين
 باهللأنتم فأاهلل ر ٕاّال من مؤثّ ال و على كّل شيء قديرا كان نّهإ و شيءثر كّل أظاهر فوق و
من كّل  كمليخلصنّ اهلل قل ٕاّن  تدعونال ٕايّاه أنتم فأاهلل ج ٕاّال مفرّ  الو تؤمنونال آياته و

حسبنا قل  قدير يّ لقوذلك اهلل على و كمقلوببه  يرضىما  من عنده معليك لينزلنّ و حزن
 لنّ ّن على اهلل فلتوكّ إ و لناربّنا عليه توكّ ذلك حيانا أو ماتناأو رزقناو خلقنا قدالّذي  اهلل

نقطة  الرتفاع ذكر أثر ٕاّال من له  رقدّ ال و من شيء ما خلق اهللقل ٕاّن  عباده المؤمنون
له آخر  الالّذي آخر  ٕالى لهأّول  الالّذي أّول  منأنتم  ذلكامتناع كلمته كواألولى 
ما  فوق ليه ليسترفعنّ إ  بنسبته شيءقد خلق كّل الّذي  الحمد هلل قل تحكمونو تدركون
 بمن يظهره اهلل تجعلونأنتم  نإ اهلل  كتابفي  شيءعّز كّل ذلك عند نفسه و دونه
ن أ يدونكيف ترو تذكرونال  دون الحّق و تظهروناهلل  سبيلفي  ثار الخيرآثّم  كمأنفس

  تكسبون
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  الثّاني في الثّاني
  ثرءاألثر ءاأل بسم اهلل
وحدك أنت ٕاّال  ال ٕالٓه اهللأنت على أنّك وكّل شيء  ألشهدنّك ٕالٓهييا  اللّهمّ  سبحانك

لك و الّالهوتو القدرةلك و لك العّز الجبروتوالملكوت و الملك لكشريك لك  ال
لك و الجمالو لعةالّط  لكو الجاللو لعّزةا لكو اسوتالنّ و لطنةالسّ  لكو الياقوتو القّوة

 لكو الفعالو القّوة لكو اإلجاللو المواقعلك و األمثالوالمثل لك و الكمالو الوجهة
اء الكبريلك و اإلستقاللو العظمةلك و العدالو طوةالسّ  لكو الفضالو الّرحمة

ما لك و تهاجاإلبو البهجةلك و اإلرتفاعو القّوة لكو اإلرتفاعو العّزة لكو اإلستجاللو
انا بعد كيّ و شيءقبل كّل  خلقك لم تزل كنت كائناو أمرك من ملكوتتحبّنّه  وأ حببتهأ

تعاليت و كلّها أسمائك ستتقدّ  شيءبعد كّل  كينوناو شيءمكّونا لكّل و شيءكّل 
 سلطانا قيّوماصمدا فردا حيّا أحدا  واحدا هالٓ إ لم تزل كنت  عليهاو فيهابما  مثالكأ

 ما اتّخذت لنفسك صاحبة ا مستلطاعمرتفمعتمدا متعاليا ممتنعا  ا دائما أبداقّدوس مهيمنا
صنعت قد خلقت بقدرتك كّل فيما ولّي  الو فيما خلقت شريكلك  لم يكنو ولدا الو

لم تزل كنت قاهرا فوق  رته تصويراصوّ و شيءتك كّل رت بمشيّ صوّ و قديرات قدرتهو شيء
فوق ا اليمتعو فوق كّل الكائناتممتنعا و اتظاهرا فوق كّل الموجودو كّل الممكنات

ما  فوق كلّ  مقتدراو ٰمواتالسّ و األرضملكوت في  ما مستلطا فوق كلّ و الّذّراتكّل 
أنت وٕانّك  يتحيو ثّم تميت تميتو يلم تزل تحي ناتالبيّ و ياتتخلق باآلو خلقت

عن يفوت ال وفرد  تحولال وسلطان  ال تجور وعدل تزولال وملك  تموتال  يّ ح
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 مركأباء تخلق ما تشال ما بينهما و ال في األرضو ٰمواتالسّ  ال في ءشي قبضتك من
   على كّل شيء قديرإانّك كنت 

  
  الثّالث في الثّالث

  ثرءاألثر ءاأل بسم اهلل
تفاعه فوق كّل ربا استرفعو فوق كّل الممكناتبعلّوه  قد استعلىالّذي  لحمد هللأ

 استقدر باقتداره فوق كّل الكائناتو الّذّراتكّل استمنع بامتناعه فوق و الموجودات
 استقهر باقتهاره فوق كلّ و ٰمواتالسّ و األرضملكوت في  ما فوق كلّ  استظهر باظتهارهو

 فأستشهده ٰمواتالسّ و األرضملكوت في  استسلط باستسالطه فوق منو الموجودات
بهيّة  مجّرديّةو منيعة ةجوهر اصطفىقد و ارالواحد األثّ ٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهأكّل خلقه على و
 بها امتنع عنهاولها بها  ىتجلّ ثّم  ةعليّ  ةكينونيّة ممتنعو ةجليّ  كافوريّةوة رفيع ساذجيّةو

 ٰمواتالسّ  عليها فملئت بهاو فيها ما عنها قد ظهرتفإذا  مثال نفسهاهويّتها في وألقى 
كلمته قد و بع عبدهسّ ال اّن ذات حروفوٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهأعلى  بينهماما و األرضو

ذا ملئت إفة وليّ نهاية األبحر الّال في  دخلهاأثّم جوهريّة  ةليّ وّ أأسماء  لهاهلل  اصطفى
  المهيمن القيّومٕاّال هو  ٕالٓهال  نّهأ هود علىالشّ  جبروتثّم  الوجود من ملكوت الغيب
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  الّرابع في الّرابع
  ثرءاألثر ءاأل بسم اهلل

من و األّول على الواحدمن اهلل اء البهٕانّما و ثرألءثر اءاأل هو ٕاّال  ٕالٓهلحمد هلل الّذي ال أ
في  رمؤثّ ال  نّ أ فأشهدبعد و لوّ األالواحد ٕاّال  يرى فيهال  الواحد حيثذلك يشابه 

فإّن  شيءثر أعن  عزازه فال تحتجبنّ إ عّز ٕايّاه ٕاّال  رامدبّ ال و اهلل جّل جاللهٕاّال  الموجود
 ثره بعينأو شيء لىإ تنظر ال و ثرأله  نّ إٔاّال ومن شيء  خلق اهلل ماو اهللبأمر  قد خلقذلك 

بعين المرتفع ٕاليه  ن تنظرنّ إ  من كّل كبيرأكبر  رتبتهفي  ثرهأو شيءّن كّل إغر فالّص 
ثره يظهر أف بلوف اآلأّن إثره فألى إ  انظرثّم  شيء أيئه االقلم بهفي  ر فانظرالمتبّص 
في  شيءّن كّل إثره فأعن  ء فال تحتجبنّ يش كلّ في  فلتنظرنّ ذلك تكتب كما  حين

ٕاّال  شيءثر أتظهر ال و اهلل راجعونٕالى  كلّ و قائمون كّل باهللو ثر عالم األكبرأثره كأمكانه 
ه ثرأثّم  ليدعون عليك يءالشّ  ذلكاهلل اء دون رضفي  صرفت نإ فإنّك  اهللاء رضفي 
 يءالشّ  ذلكال تحتجب عن ف وليائهأاء سبيل رضفي  ثره لتصرفأو اهلل قد خلقه نّ أل
 ةثرات ممتنعأرين بثّ ألمتعند ظهور من يظهره اهلل من ا كنو يثبتذلك دونه بو ّن الحّق إف

  ه لهو الفضل العظيمنّ إاهلل ف سبيل في تظهر ةرفيع
  

  


