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 عنوان

 لوح حروفات 

 نج شان(پ)قسمتى 

 

  بيان حضرت بهآء اهلل در لوح سراج )مائده آسمانى جلد  -كتاب هيكل

  )118-4ص  7

  مائده آسمانى جلد  بيان حضرت بهآء اهلل در لوح سراج -رساله جعفريه(

  )118-4ص  7

 "يرزام اعزاز آقا اين توقيع که به اين نام ناميده شده ،ازسجن چهريق به 

 داهلل ديان خوئى نازل گرديده است.حجم تقريبى اين توقيع کهاس

خطبه  مناجات، متضمن پنج توقيع در شئون خمسه وهمه بر سياق آيات،

زبان چهار فقره ازاين  صفحه مى باشد. 4٣بالغ بر علميه است. وصور

بيک فقره آن فارسى است .مطالب اين توقيعات  توقيعات عربى و

 کتاب پنج شان مى باشد. از واحد دوازدهم م"درباره "اسم اهلل االعل

عمده مضامين نازله دراين توقيع محاسبات وتطبيقات عددى وحرفى 

من يظهره اهلل وتوجيهات اصولى وبنيادى ديگرى به  به ظهور راجيع

عالوه برآن  الهى مى باشد. حقايق ظهور مظاهر همين کيفيت درباره

چهار چوب جداول  است که درابجد  نظام حروف اهلل از استخراء اسماء

اين لوح خالى از  کشف رموز منزله در مخصوصى صورت گرفته است.

محمد ابراهيم شيرازى مشهور به  چنانچه مرحوم حاج اشکال نيست،

ازحضور حضرت  اين باره مبلغ که درزمره ابطال ديانت بهايى است در

 يد وبهاءاهلل پرسش نمودودر جواب اولوحيه به همين نام نازل گرد

 معضالت لوح نازله ازقلم حضرت نقطه اولى توضيح داده شد.

 ٢٩٣عبدالحميد اشراق خاورى در کتاب محاضرات در صفحات 
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توقيع هياکل باعبارات  توضيحات کافى دراين مورد داده است.  ٣٠8تا

 "بسم اهلل االعلم االعلم باهلل اهلل العلم العلم اننى انا زيرآغاز مى گردد:

اهلل  اننى انا مقتدرا اول له عالما من اول الذى ال کنت اال انااله  اهلل ال

كتاب ، مقتدرا..." آخر له عالما الذى ال الکونن الى آخر اله اال انا ال

  46٠عهد اعلى، صفحه 

   حضرت نقطه اولى  صاحب اثر

   خذساير مآ

  ٩4 – 85، صفحه 64مجموعه صد جلدى، شماره 

 118 – 1٠5صفحه   ،٢(  جلد ٣ن )وپرنست مجموعه  

  4٣8  – 4٠5ازلى، صفحه   چاپنسخه 

   محل نزول
 هريق چقلعة 

   سال نزول
 

   مخاطب 

 ان دي  ــ بملقب اَسداهلل  ميرزا

 "ا من تيناك عز  آودعناك وأان هذا علم مكنون مخزون قد الّديّ ا سم  ن ياأف

 " اهلل عند
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 علمالاعلم الاهلل ابسم 

 

 

 امقتدر امعال ول لها لذي الاول اكنت من  انا الالٓه ا هلل الا انانني ا لملعالعلم اهلل اهلل اب

 ن الاللهم ابل  امقتدر امخر له عالا لذي الاخر الى اكونن ال انا الالٓه ا هلل الا انانني ا

نت ا الالٓه ا ن الاللهم ابل  امقتدر امول له عالا لذي الاول انك كنت من انت ا الالٓه ا

 قتقد خل انا الالٓه ا هلل الا انانني ا امقتدر امخر له عالا لذي الا خرالى انك لتكونن ا

تيح كل امف الحروف وجعلتهامري كن فيكون وخلقت اب ابينهم ارض ومالاوت اولسم  ا

لى ا ىلعلامن ذكر  كل شيء فلتفكرن ان يادرين اعلى كل شيء لق اكن انا اعلم من لدن

 العشرين لتشهدون بمثل مابعد  نية منالثماروف نتم كل ذلك في حانكم ادنى بالا ةذر

بكل  اكن اناحهن اروالحروف في اح ارواكل  فلتشهدن نلحروف فيهاقد شهدتم كل 

ول له قد خلقت جوهر علم ا لذي الاول امن  انا الالٓه ا ال هللا انا ننيالمين اشيء ع

 امن لدن اذ عزلى حينئاول له ا لذي الاول الغيب من اوخزنته في حجب  مطرز مكنون

لى حينئذ ا اعندن هاكتمنالعلم عليهم واننزل ذلك  اداعب اشهدن المعززين وم اكن انا

لحقيقة ثم اش اعرا اعلمن قد افظين ولكناعلى كل شيء لح اكن انا امن لدن احفظ

لقي مة افي تلك  اشهدن احينئذ لم اولكن ن يكتموناهم امرناول في كل ظهور والالحي ا

 اكن انا امن لدن لعلم فضالان نمن عليهم بذلك ا اردناقد  مستدلون اء كل عليناسما

ثم  ولالالحي ان كل في ان تستيقنون بالحروف تستطيعون انتم في اعلم  اهذ ضليناف
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ل اق ان مابي اهذ حد تستنبئونالواء دالانتم كل شيء اولى والالنقطة الحي في اد اعدا

ه الذي قد نزلناول الالى سطر اينتهي  ذلكن وكل الفرقاخلق ويخلق في  اولون كل مالا

كل  الاهدين اكنتم عليه لش العلم وماوتيتم ذلك ا ام انتم قبل هذاحد الواعلى حروف 

د اراكل من  ان تستدلون وتنبئون بهاستدركتم من غير حجة تستطيعون ا اقد فسرتم بم ام

من  ان عزالبيانقطة  على ينزل اهلل حينئذ ليعلمنكم بماهلل ولكن اب ان يستنبئ من كتا

ن يستشهدن اهلل اد ارا هلل مؤمنون ولوالامة بمن يظهره لقي  الذينهم يوم اهلل على اعند 

لعلم اهلل ذلك انزل  اخرى مالالقي مة اول في الاهلل ثم حي اعلى ذلك من يظهره 

من كل شيء  عزهلل الاعلم عند  اهذ هلل يوم ظهوره تشكرونابين يدي  نتماولكنكم 

 عددمن غير ول الاحد اد تشهدون ثم من واعداول الاحد ابه كل شيء في ونتم او

غير مكرر منعوت ولتكتبن  اشرين حرفوعنية ان كلهن ثمالحروف باتشهدون فلتنظرن في 

د سطر اعداطهن لتستنبئون ولتكتبن في سطر ثم انق لحروفاعن تلك ثم في سطر  اهذ

 لمحبوب لتوقنون ثم لترقمناي في عدد نالثالتستوقنون ثم سطر  لوحيداول في عدد الا

لمستغيث اعن عدد  نتماسطر تسعة واثل في الممالحروف على صور ات تلك اهندسي

ء من اسمالاسم يختص بامن ذلك ذلك  اكثر عددا ائناسمافي  انزلن اذ ماوزون اتتج ال

ت الفاسطرتم  اذالعلم تحفظون ثم ان عند ذلك الميزا نتم ذلكالعدد اهندسة 

من  اوتوالحروف للذين اح علم اتشهدون فيه مفت الفاثين ثني وثالا نتم فياثل المما

لجزل تشهدون ثم اعدد  نتمابع الرالسطر اثل في المما تااقبل ثم من بعد ليؤتون ثم ب

لسطور امس تشهدون ولتجعلن تلك الخا لسطراه في لٓ الانتم في عدد اثل الممات اجيم
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 ء لتستنبئون ثم ولتكتبن في سطرالهاو ذلك ام ونتاول ثم الا لخمس من هيكلاخطوط 

بع الساثم في سطر  ء تشهدونالحالميم وانتم في عدد اثل والمما تالادس دالسا

ت اوامن والثاثم في سطر  لسين في ذلك تشهدوناثل تكتبون ثم عدد الممات اءاه

ت اءاسع زالتاثم في سطر  سط في ذلك تشهدونالباثل لتسطرون ثم عدد المما

ثل تكتبون ثم الممات اءاشر حالعاثم في سطر  زع تشهدونالواثل تكتبون ثم عدد املما

ثل تشهدون ثم الممات اءالعشر طادي والحاثم في سطر  لملوك لتشهدونافي عدد 

 هر هيكلاء ظالهاتكتبون لتنظرون ولتجعلن سطور  اذلك بعدم لحق فياسم اعدد 

حد اكل به يخلقون ذلك و كلالهياهر لهيكل ذلك جواطن ذلك او بالواول ثم سطور الا

نتم خلق كل شيء في ا اذالك لتعبدون فالى هناكل ولك تبدءون اعدد كل من هن الب

في  تبالمراتب لتشهدون ثم تلك المرالحروف في تلك اذج اثم س لحروف لتشهدونا

بدين العاول ا انانني ا لذرا ثم عن انا الالٓه ا نه الاهلل اول لتشهدون يذكر عن الاهيكل 

هلل على نفسه لتشهدون ا قد شهد اذ كل بماذلك  مثل هلل هيكالان يوحد ايمكن  ال اولذ

لمتكبر اسم اء اسمالانتم في كل العدد احد من غير الوالهيكل من اوقد خلق ذلك 

 تحسبون اذانتم ان الفرقات من قبل في المقطعاهلل حروف اقد نزل  اهذ ىعل تشهدون

هيكل محمد من قبل  ذ ذلكام لالالف والاتكبر تشهدون مع لماسم انتم ا ادون مكرره

في  منتالهيكل الحي بذلك اكل اهي هللانتم فيه تتفكرون وقد خلق ان ان الفرقانقطة 

ول الاث عدل لث ثالالثاول تحسبون وفي الا ني على عدلين هيكلالثاحد اهيكل و

 نيالثالف ثم الالى ول عالاهيكل  اتمون ولقد طرحنخحد لتالواعدد لى اتحسبون ثم 
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ثم  الهاى مس علالخال ثم الدابع على الرالجيم ثم الث على الثاثم ء البا ىعل

ثم ء الطا سع علىالتا ء ثمالحامن على الثاثم ء الزابع على الساو ثم الوادس على السا

ء الياء واليالعشر على اني والثاثم  ءاليالف والالعشر على ادي والحاء ثم الياشر على العا

مس الخاثم ء اليال والدالعشر على ابع والراثم  ءالياو لجيمالعشر على الث والثاثم 

ء الرالعشر على ابع والساء ثم الياو والوالعشر على ادس والساثم  ءالياء والهالعشر على او

نتم اء لعلكم الياوء الطالعشر على اسع والتاء ثم الياء والحالعشر على امن والثاء ثم الياو

 اذكرن دق اهذ ىعل خر تشهدونالالجمع في هيكل اصورة  اذامنزلين ف اكن ان متستنبئو

حد احد من حروف وافي حول حرف و سينو وان في كل عدد والفرقاقضت سنين  افيم

ء اش ان على مالبيانتم خلق اهلل مظهر نفسه ان يظهر الى ا قبونان لترالبيانتم في اول الا

ول الا ستظلت في ظل هيكلادهن قد اعدات اثرلحي مع كاكل ان هياو هلل لتحسبونا

 ام امن غير عدد لتشهدون هذ حدانتم واول الالعدد تشهدون وفي احد بانتم واذ فيهم ا

لعلم لعلكم اكم ذلك انتم تبصرون قد علمنان ا ولالاحد الوان في البياكل  اردناقد 

ستغيث لماسم التشهدون ثم لتبصرون ولتحسبن  اهذ لحروفاتستطيعون في علم 

كل في الهيانتم مبدء اج البهاخر من عدد الاتزيدون على هيكل  ابم ملالالف والاب

من عدد  لعشرادي والحاسم اخر عن الاينقص عن هيكل  ان ماون ورج لتبصالبها عدد

ليه ليرجعون اهلل وكل اعند  قل كل منء الهاو والواهلل به خطوط اقد خلق  اج ذلك مالبها

نفسكم اهلل من عنده يخلقون ولتحرزن ا مراوكل ب هللايظهره لى من اقل كل يرجعون 
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 نالفرقانتم قد سمعتم من قبل في ا ان مابي ان هذامنزلين ف اكن امثل م حدالواكل الهياب

 نتم تعلمون وتوقنوناعظم لو الاسم افي 

 

 لحروفاول في الالسطر ا

يد وح ،ز ح ط ي ك ل م ن س ع ف ص ق ر ش ت ث خ ذ ض ظ غ و هـ دب ج ا

٢8 

 ثلالمماط النقاني في الثالسطر ا

 58محبوب  ،4لوف ا ،٢7ت ام ،18ت اعشر ،٩د احا

 ثلالممات افلالالث في الثالسطر ا

1 – 1٠ -  11 – 1٠٠ – 1٠1 – 11٠ – 111 – 1٠٠٠ – 1٠٠1 – 1٠1٠ – 1٠11 

  ٢٣، بيدوي 1111 – 111٠ – 11٠1 – 11٠٠  –

 ثلالممات اءالبابع في الرالسطر ا

٢٠٢٠ – ٢٠٠٢ – ٢٠٠٠ – ٢٢٢ – ٢٢٠ – ٢٠٢ – ٢٠٠ – ٢٢ – ٢٠ – ٢ – 

 4٠، جزل ٢٠٢٢

 

 ثلالممات الجيمامس في الخالسطر ا

 ٢٦له  ا ٣٣٣ ٣٣٠ ٣٠٣ ٣٠٠ ٣٣ ٣٠ ٣

 ثلالممات الالدادس في السالسطر ا
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 ٤٨ليوب  ٤٤٤ ٤٤٠ ٤٠٤ ٤٠٠ ٤٤ ٤٠ ٤

 ثلالممات اءالهابع في السالسطر ا

 ٦٠ دويم ٥٥٥ ٥٥٠ ٥٠٥ ٥٠٠ ٥٥ ٥٠ ٥

 ثلالممات اوالوامن في الثالسطر ا

 ٧٣ط ابس ٦٦٦ ٦٦٠ ٦٠٦ ٦٠٠ ٦٦ ٦٠ ٦

 ثلالممات اءالزاسع في التالسطر ا

 ٨٤عزز  ٧٧٧ ٧٧٠ ٧٠٧ ٧٠٠ ٧٧ ٧٠ ٧

 ثلالمم ات اءالحاشر في العالسطر ا

 ٩٦ملوك  ٨٨٨ ٨٨٠ ٨٠٨ ٨٠٠ ٨٨ ٨٠ ٨

 ثلالممات اءالطا لعشر فيادي والحالسطر ا

 ١٠٨حق   ٩٩٩ ٩٩٠ ٩٠٩ ٩٠٠ ٩٩ ٩٠ ٩

 

 66٢  لمتكبراسم اج البهاء اسماد اعداجمع 

نتم لتحفظون ثم هيكل ا لفالاعلى عدد  اهاول حيث قد حسبنالاهيكل  ةصور اهذ

بع على عدد الرالجيم ثم في اعدد  ىعل لثالثاثم في ء الباني فلتحسبن على عدد الثا

 تمون والخحد تالوانتم في عدد ا الى ماء الها مس على عددالخال ثم في الدا

 نتمان احد الوالعدد انقطع عند اء اسمالاذ عدد اف اكلافي بحر  ن تدخلناتستطيعن 

حد في الواد اعداحد ثم الواكل اكم خلق كل شيء في هيارينا قد اتحسبون على هذ
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هلل اية من عند العلم ان ذلك اوتوقنون و هلل تؤمنونالقي مة بمن يظهره احد لعلكم يوم الوا

هلل به على كل العلم ليستدلن ان غير ذلك البيانقطة  ةحج هللاجعل  مين لواللاللع

في ثمرة  قبنافيه تتفكرون ثم لتبصرون فلتر ام نتم قليالان الكل اوليكفين  لمينالعا

تبصرون قد  ام نتم قليالان اينفعكم علمكم بذلك  ام الاتعملون و انتم بهالعلم واذلك 

 انتم مثل ماول والان جوهره هيكل البيان كل اب نتم توقنونالعلم لعلكم اهلل ذلك انزل 

ن البياكل  هللاظهر اقد  ن لتعظمون فلتتفكرن كيفالبياليه كل امن يرجع  نالبياتعظمون 

لى ان البياكل  ان يانتم ا حدالوالى نفس ان يرجع كل اهلل احدة وليحبن امن نفس و

لكل  ىتجل اول لمالاحد اذ وابون تحتج ال ولالاهلل لترجعون ثم عن حي امن يظهره 

ن اتستطيعون  نتم فوق ذلك الاء واسمالابحر  لحي فياكل اهيي شيء يستجل

تحتجبن  الو نتم تبصرونان اول الاحد الوا الا ىير حد الالوافي عدد  ذاتستجليون 

سم ائمون فلتنظرن في عدد اق كل به اناول فالاكل عن تجرد هيكل الهياد اعداعن 

حد في ملك اعدده  ةمع كثر ان هذاذلك تستنبئون  رع ثم مثلالزاسم الملك ثم ا

ن هيكل ا قبوناتستبصرون ولكنكم لتر اه من لدناقد خلقن اثم مثل ذلك فيم لملكا

هلل على اقد نزل  ام هلل ولكنه قد ملكانه قد خلق بمحمد رسول اوبطونه ولو  )ع(ي عل

حد الوالى اني ثم الثالث مثل الثافي  نيالثان ثم من بعد هيكل الفرقاول من الاهيكل 

 ابم الائن ايش د ولكنه الاعدالاب قد تكثرت فيه ابوالاخر ا نامثل ذلك لتحكمون ولو 

فلتعززن  خضعينالاخضع انه هو عنده ان يرونه واول وكيف والامن عند هيكل  قد قدر

قد  ابم ان كل قد خلقواو ول تشهدونالاحد الوات كل شيء في العلم ثم به ثمراذلك 
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هلل يؤمنون اهور ظيوم  اقد قدرت لعلهم به كلالهياد كل تلك اعداوفي كل هيكل  اخلقو

ول الا لشمس ولتجعلن مثل هيكلاعند  ايالخلق كمثل مرافلتجعلن مثل ذلك  ويوقنون

ول الان حي ايستدلون ووئه ليستضيئون ايستضيئن فيه من ضي اكل كل لمالهياشمس 

 الالٓه ا نه الاستدلون على مكل شيء وكل عليه ل هللاخلق  ول مستدلون وقدالافي خلق 

ن انتم به لتعززون وانكم اعز من كل شيء فالعلم باذلك  لقيوم فلتعززنالمهيمن اهو 

لهيكل افي ذلك  دهناعدالحروف واكل  اء وحسبنالهاهيكل  اوجعلن اصورن قد اول ما

هم اقد صورن اذالحي فاكل اهي على ن نمنا اردناضلين ثم قد اف اكن انا امن لدن فضال

حدى عشر من هيكل ثم في ائمون فلتتلون في كل يوم اق هللاكل ب اذائهم فاسما اونزلن

تحولن  القي مة بمثل مانتم يوم ان لعلكم ءوخر تبدالالشهر اثم في  لشهر تختمونا

 ت ثمايالان بالبيا هلل نقطةاختص احد تؤمنون وتوقنون وقد الواحد بالواعلى م حولك

تتفكرون كل عن  انتم فيهمالمين لو العا هلل علىاكبر حجة من عند ال انهاو لعلماذلك 

 الاب الكتاه في اقد نزلن ابعدم الا اعلم اني لم يحيطوالثاى جزون وكل علاول عالا

 ديالحاتكم على عدد اكملت سنين ذري اذاهلل لتعلمون فاعلمكم قد  ابم نتم من بعداو

كل ايشكرون ولتكتبن هي هلل عليهم لعلهمامن عند  لعلم فضالالعشر فلتعلموهن ذلك او

ء اسمالامن  احداو عشر ىحداكل ذلك عدد  نتم تحبونا احد ولتحرزن به على مالوا

من  ان كل قد بدئوايدون ولتوقنن بزتحبون لت امتكتبون و هيكال عشر ةنتم في تسعا

لٓهي ا اللهم يانك احسب علمالاعلم الاهلل ابسم  ليه ليرجعوناول وكل الاهيكل 

شريك لك كنت من  نت وحدك الا الالٓه ا ال هللانت انك اشهدنك وكل شيء على ال
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كل  بعد ائناخر له كا لذي الاخر الى اقبل كل شيء ولتكونن  ائناول له كا لذي الاول ا

لمقدس انت انك ائك اسماب صفكاع تقديسك لو ارتفاع توحيدك وامتناشيء في 

نت ا نكاتك فاثنين عليك بظهوران او المنزه عنهانت انك الك فامثانعتك بان او اعنه

ء اسمالاكل  ناشهدتني وكل شيء في علو معرفتك وسمو محبتك باوقد  اعنه ليالمتعا

ن اليت انك وتعانيتك سبحافرد نات لملكالدالونيتك ان وحدات لسلطايات الصفاو

لم انت عانك ا قولنان او حدامن و د الاوحالانت موحد انك احد فانت وانك ا قولنا

ر اقدالانت مقدر انك ادر فانت قا نكاقولن ان الم وامن ع م العالالانت معلم انك اف

 قولنان ادم وامن ق م الاقدالانت مقدم انك ادم فانت قا نكاقولن ان ادر وامن ق ال

لٓهي ا اتوحيدي ي تابهى درجازل في امن  ل الازالانت مؤزل انك ازل فانت انك ا

 ةلسبوحياسبحنك عن ذكر وال ةلنزوهيا نزهنك عن ذكروال ةلقدوسياسنك عن ذكر قدال

نك انك قدسانك قدساقدس ةلوهيالاوحدنك عن ذكر والة لعلوئياعلينك عن ذكر وال

لك امثا كلبدعونك ئك والاسماصفنك بكل ت توحيدي الادرج ىعلاوفي  نكاقدس

عند تجلي وجهتك  تالبلورال اعند شمس طلعتك ومث ايالمران مثل كل كمثل اب اموقن

لمعتمد لم يلد ولم ائم الدا لقيومالحي الصمد الفرد احد الاحد الواهلل انت اقولن فال

لحسنى اء اسمالال لك امث قرين وال شبه وال العدل و اليولد ولم يكن لك من كفو و

نت ا الالٓه ا ال ايالمراهر في كل الظا نتا نكاسم زرعالى انك اسم سلطامن  اكله

نت ا الالٓه ا ال ايالمراول في كل الانت انت وا الالٓه ا ال ايالمراطن في كل البانت او

ة هريالظا نك عن ذكرانك سبحانت سبحا الالٓه ا ال ايالمراخر في كل الا نتاو
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نك عن ذكر انزه نكاونزه ةخريالاو ةوليالانك عن ذكر انك قدساوقدس ةطنيالباو

لٓهي عزتك ا اي ىعلا افم ةبديالاوة لهندسياعن ذكر نك انك علياعلي ةلصفتياو ةسميالا

ل امثالاء واسمالاعن  اليازل متعالاكنت في عز  تك لم تزللمحبوبي جال ابهى يا امو

 الحسنى ومنعوتاء اسمابكل  ال لتكونن موصوفاتز ل والاشكالاو هاشبالاعن  اومتقدس

لقصوى في ا تكايا بكل اومعروف ىلعظماتك ابكل تجلي اومشهور العليال امثا بكل

ئفة حول اء سمتك وكلهن طاسمالاء كل اسمالاعن كل  الذي كنت متقدساحين 

في ظل  ةل مستظلامثالال كل امثالاكل  عن اليالذي كنت متعامشيتك وفي حين 

في  ةلدرجالمخزون فقد مننت علي بذلك اهي بعلمك لٓ ا اي قد مننت علي امثلك كم

 بتقديسك ةلمعرفات ابهى درجاعرفنك في ان ام بلعليانت انك اله  اعز لتوحيداعلم 

بكل  صفنكال ت معرفتكاعلى درجات وفي الصفاء واسمالاوتنزيهك عن كل 

نك قد خلقت كل اسبح نكالمرتفعة فسبحا العليالك امثالممتنعة والحسنى ائك اسما

لعشرين ثم قد سخرت تلك انية والثما من شيء وسخرت كل ذلك في حروف شيء ال

ت الهندسياط انق اثم زدت عليه ةتب تسعافي مر اجنسه ثل منالمماروف لحروف بحا

تب هيكل المرا وجعلت كل تلك ةحدى عشر رتبا اتبهالحروف وجعلت مراثم نفس 

ن ينقص عن اكل كلي من دون  اهذ قد جعلت اذازل من عندك فالاول وذكر الاخلق 

ب صنعك عجا انك مانك سبحافسبح و ينقص عن كل قدر شيءامن شيء  اهذ

لعلم حيث اذلك  يعل قد مننت به الحمد على مافلك  للميعامرك الطف ا اللطيف وما

خرجت انك قد اج محكم على استحجال متقن وستدالاعلى  لعلمايتني بذلك اقد ر
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قد خلقت وتخلق  احجتي على كل م احدة ولو جعلت هذانقطة و كل شيء من

 لذيامن علمك  اذ هذاكل شيء  غلبن به علىستدلن به على كل شيء والال فوعزتك

قد مننت به ولى حينئذ اول له ا لذي الاول انزلت من  ام امكنون ان عندك مخزوناك

لقي مة بقدرتك ثم قد نزلت ايوم  لى من تظهرنهان يرجعن ثمرة ذلك اردت باو يعل

ذ فوق ذلك الحي اكل احد وخلقت به هيالوافي عدد  نتهيتان الى اد اعدالات ادرج

 اهذ يث علالمستغاسمك امن  اكثر عدداء اسمالانزلت في  اذ مايخلق  نا يمكن ال

ول وجعلت الا حدالواحيث قد جعلت منه عدد  عشر هيكال ةلى تسعاب الحسا ىنتها

حد ثم في الواد على اعدالا ول يطرحالاذ في هيكل اعدد  بال احداول والاحد او

مس الخابع ثم في الرابع على الرا لث ثم فيالثالث على الثاني ثم في الثاني على الثا

ولي اوحكمت على من شئت من  ريثالمواقد قسمت  امس وعلى هذالخاعلى 

بع ثم في السابع بالسادس ثم في السادس بالسا نك ثم فيانك سبحاقيت فسبحالموا

دي عشر الحاشر ثم في العاشر بالعاسع ثم في التاسع بالتافي  من ثمالثامن بالثا

لث عشر ثم في الثالث عشر بالثاني عشر ثم في الثاني عشر بالثاي ثم ف دي عشرالحاب

 دس عشرالسامس عشر ثم في الخامس عشر بالخابع عشر ثم في الراعشر ب بعالرا

ثم في  من عشرالثامن عشر بالثابع عشر ثم في السابع عشر بالسادس عشر ثم في الساب

 احد وحكمت مالوا ددن عالبياقد جعلت كل  اهذ ىسع عشر وعلالتاسع عشر بالتا

ني احد كالوال ذلك اعلى مث ن تجعلن كالا ردتاحد والوان على عدد البيانزلت في 

ة لملكنان بالبياهلل وقبل ذلك كل من يبعث في اي في يوم من يظهره ابعين ىرا
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 ليهم والالك الممامر الحي ويفوضون الذلك  الالحي مثالنفسه عدد  رنار يختاقتدالاو

 ن الاهلل الحي بمن يظهره احد ثم الواللهم ذلك اهم فلتهدين داعدا ونزوايتج

لعلم بعزتك اذلك  للهماله ولتعززن  اهم قد خلقو اعن مظهر نفسك بعدميحتجبون 

صطفيته من اكل من قد  اللهم هذا مرك ولتعلمنالعلم بايعزن ذلك  للهم من الاولتذلن 

د قد اذ كم من عبالعلم اه من كرمتاقد  ام لىعة لثمراللهم من عنده اخلقك ولتظهرن 

لعمل اتهم يتاد قد اون بعلمهم وكم من عبتفعين ال لعمل وهماتهم يتا املعلم واتهم يتا

قد  العمل لكل مالعلم واللهم بين ابعملهم فلتجمعن  يتعززون لعلم وهم الاتيتهم ا امو

ئك اقرعن كل شيء وكل ف اعن كل شيء ومستغني اهي لكنت غنيلٓ ا اذ لم تزل ياخلقت 

 افضل عظيم اذ نك كنتالٓهي وا انك فمن يمنعك يان تدخلن كل في رضوائك ارقاو

 نملاتع الف اعدل عظيم اكنت ذ نكارك فمن يمنعك عن ذلك وان تدخلن كل في ناو

حد يحبن من اب بفضلك وال الائك اوليا نالبياحد بمن في ال بفضلك وال الاللهم ا

يقومن من شيء وعند فضلك يصلح كل شيء  العند عدلك  نابفضلك ف الاهلل ايظهره 

 دقافي سر اكتمتهافي حجب غيبك و اخزنتهالتي قد العلوم اللهم با سئلنكفال

على كل شيء  ابه ستطعتاعلى كل شيء و استطلت بهالتي اطتك ثم بقدرتك احا

ن اشئت  ام استفعلت بهاكل شيء وى عل استقدرت بهاعلى كل شيء و استوليت بهاو

لتك وعزتك ورفعتك لوهيتك وربوبيتك وجالا حد بكلالوايكل تصلين على ه

قد  اثم بم نيتكاوحدء ائك ورضائك وعظمتك وغناوعلمك وقدرتك وبه وسلطنتك

 ةجليل ال عليامثاوة عظيم ىحسنء اسما اذ لم تزل كنت ذاط به علمك من كل خير احا



 قطه اولى حضرت ن من آثار  -لوح حروفات 

  14 

مك من كل حطت به علا قد امن بعده بم ىبهالاهيكل لى ني وعالثاثم على هيكل 

 ات وذالغاحجج ب ات وذامحكم تايا ات وذات بيناكلم اذ لم تزل كنت ذاخير 

ت اخرات متفابطون ات وذاليات متعاظهور اوذ تائل محكمدال ات وذاطعاهين قابر

ت انيا اوذ تات جوهريانيانفس ات وذافوريات كاتياذ ات وذاذجياس تاكينوني اوذ

ت ات متقناهندسي ات وذامخامتش تامامق ات وذاذجات متسامعال ات وذاجردي

نيتك ان وحدامن سلط ابينهم امرضك وائك واول ملكوت سمالاحد الواللهم بافلتملئن 

ن اوعظم ليتكاجم نليتك وجمالن جالئيتك وجالان بهانيتك وبهيافرد ناوملك

ن اعزريتك وان كباليتك وكبران فضفضالوليتك ان عدريتك وعدالان نواميتك ونوراعظ

 ميتكن عالاميتك وعلمان رحاميتك ورحمان تماليتك وتماكم نمالزيتك وكاعز

ن انيتك وفرعان سكاوسك ئيتكان رضاجيتك ورضيان بهاريتك وبهجان قداوقدر

ن احدانيتك وان رباهيتك وربلٓ ان اهلافيتك واشر نابيتك وشرفاحب ناعيتك وحبافر

ليتك اجمن جمالوميتك ان قوانيتك وقومان حيانيتك وحيان وحداووحد ديتكاحا

نيتك ان صمداليتك وصمدازان زالانيتك وافرد نابيتك وفردان قراميتك وقربان قداوقدم

ن اوجود عيتكان رفائيتك ورفعن عالاسيتك وعليان قداوقدس نيتكان حمداوحمد

ن اريتك وقهران ظهانيتك وظهران بطاوبطن بيتكان وهاميتك ووهبان كراديتك وكرماجو

ن انيتك ونصران رباورب ديتكان شدافيتك وشدان لطاريتك ولطفان وتاوتروريتك اقه

 امئيتك ون عالانيتك وعلين خالخالو ليتكان نببالن و ريتكان سخاريتك وسخرانص

ذ لم تزل ا ةلمرتفعاة لبهيا العليالك امثاو ةلممتنعا ةلعليالحسنى ائك اسمانت عليه من ا
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طيف فلتدركن ع لاختراحديث و ثاحدالٓهي كنت في خلق بديع وصنع جديد وا اي

ء دالاء ظهوره ظهور مظهر نفسك ثم دالاظهور مظهر نفسك ثم  نالبيان خلق اللهم سكا

 ء ظهوره ظهوردالاء ظهوره ظهور مظهر نفسك ثم دالاظهور مظهر نفسك ثم  ظهوره

ثم  ء ظهوره ظهور مظهر نفسكدالاء ظهوره ظهور مظهر نفسك ثم دالامظهر نفسك ثم 

ء ظهوره دالاثم  ء ظهوره ظهور مظهر نفسكدالاسك ثم ء ظهوره ظهور مظهر نفدالا

ء ظهوره ظهور مظهر دالاثم  ء ظهوره ظهور مظهر نفسكدالاظهور مظهر نفسك ثم 

ء دالاء ظهوره ظهور مظهر نفسك ثم دالاثم  ء ظهوره ظهور مظهر نفسكدالانفسك ثم 

 ائماد اقياب اكنت حي الى ماش ظهورك اعرار اذكاذكرن ان او ظهوره ظهور مظهر نفسك

ذكرن ا ناينقطع  دي عنهم وعن ذكرهم بل الاينقطع حب فؤ ال اسرمد اقديم زالا ابدا

فطرتك ثم من بعد ذلك  ول بديعالالبديع انتهيت بان الى اول له ا لذي الاول امن 

روحك  سىكليمك ثم بعي ىثم بموس هيم خليلكابراثم ب يكنجنتهيت بنوح ان الى ا

ول له ا لذي الاول الذي كنت من ا نتانك اسبح نكاثم بمحمد حبيبك فسبح

نك افسبح ةوعز ةرفع اذ اناخر له ملكا لذي الاخر ا ىلا ولتكونن ةوقدر ةهيب اذ اناسلط

 لذي الاخر ا ىلالسبوح والمقدس انت ا الالٓه ا ن الاول له ا لذي الا ولانك من اسبح

نت ا الالٓه ا ال ناول له ا ال لذياول السبوح ثم من المقدس انت ا الالٓه ا ن الاخر له ا

ن الملكانت ا الالٓه ا ن الا خر لها لذي الاخر ا لىا لقيوم ثما لمهيمنالمقتدر ان السلطا

 يول له عن ذكر تسبيحا لذي الاول امن  نكانك سبحافسبحلمحبوب العزيز المتعزز ا

 اشيئ كنت اك ماياخر له عن ذكر تسبيحي ا لذي الاخر الى انك انك سبحاسبحك وايا
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 ابدا ائمالحمد دان تخلقني بقدرتك فلك او الا اكون شيئا وال قد خلقتني بقدرتك

 كلالهياتك في اثبا جرةللهم في كل ظهور شافلترفعن  اسرمد زالالمجد الك و

 ةحديالواد اعدالا تلكء النفي في تلقاكل اللهم في كل ظهور هياولتخذلن  ةنيالوحدا

للهم في اذكره فلتثبتن ان اوكيف و لنفيا طر بقلبي ذكرتك لم يخاثباردت ذكر ا لو ال ذا

 ةلعظماع وارتفالالقدس واع وامتنالالعز وا ىمنته ىعل تكاثبا ةتك شجراكل ظهور

للهم في كل ظهور ال ولتعدمن ستجالالالسلطنة وال وستقالالالهيمنة واء والكبرياو

من  احطت به علماقد  ابم ارهاثماو اقهاوراو انهاغصاو اوفرعه اصلهالنفي من ا ةشجر

لٓه ا ن الاللهم انك اسبح امرتفعتريد  اوعلى م امقتدرء اتش انك كنت على ما ةكل قدر

 اتحب ممتنع اوعلى م اتريد مستطيع اوعلى م تريد مستطيال انت كنت على ما الا

نك احدية وسبحالالتنزيه بانك عن انك سبحالهوية وسبحانك عن ذكر انك سبحافسبح

علم الاعلم الاهلل اعلمين بسم الاعلم انت انك اخلق ويخلق  امعن كل  نكاسبح

عه فوق كل ارتفاسترفع بات والممكنافوق كل  ستعلى بعلوهالذي قد الحمد هلل ا

 تالموجوداره فوق كل اقتداستقدر بات وائنالكاعه فوق كل امتناب ستمنعات والذرا

زه فوق اعتزاستعزز باوت اولسم  ارض والاطه فوق كل من في ملكوت ستالاب ستسلطاو

ره فوق من في ملكوت اكتباستكبر باو تايالنهات وايالبداكل من في ملكوت 

ت ايالنهات وايالغامه فوق من في ملكوت اعتظاستعظم باو تاخريالات واوليالا

فوق  لهجتالاستجلل بات والسفليات والعلوياكه فوق من في ملكوت متالاب ستملكاو

فوق كل من في ملكوت  رهاقتهاستقهر بات وافوريالكات واذجيالسامن في ملكوت 
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ل الجمال من شهر ستقالالال من يوم الزواحين  ستشهده حينئذات فالصفاء واسمالا

 كل خلقه وتنزهء ازليته عن ثناقد تقدس بقدس  تجليلمالمتفرد ا هو الالٓه ا نه الاعلى 

 اهلٓ ان اك هو الاه لٓ ا نه الاده قد عرف كل نفسه على احديته عن نعت كل عبابتنزيه 

 اليامتع امعتمد ابدا ائماد اقدوس امهيمن اناسلط اقيوم احي اوتر افرد اصمد احدا احداو

 نه الاقد عرفت على  انفسه بمثل م ولتعرفن امقتدر تجلالم اممتلك امتسلط امرتفع اممتنع

 امعتمد ابدا ائماد اقدوس اناسلط اقيوم احي افرد اصمد احدا احداو اهلٓ ان اهو ك الالٓه ا

عن  ازل مقدسالان في عز الم يزل ك امقتدر مجلال اممتلك امتسلط امرتفع اممتنع اليامتع

جلل قد كون وعن كل نعت  الجلل منزهال لتكونن في قدس اتز كل ذكر وعلل وال

من شيء وخرع  الء لشيا يئعن شيء وش لحدث الامن شيء وحدث  لكون الا

بصنع ربوبيته فمن  اتاثباحكمته و بصنع انايقا ءبشي لبدع الاشيء وبدع  ىعل لخرع الا

لذي اخر الى ات والصفاء واسمالاعن كل  امقدس نانه كاول له لم يزل ا لذي الاول ا

 استحمده حينئذ على كل مات فاللدالامثل ولاعن كل  امقدس هللاخر له ليكونن ا ال

 ىعل مره وخلقها من ملكوت ابينهم امرضه وائه واملكوت سم يمال اويخلق حمد خلق

ل ستجالاديته وان فراعلم لستقالاديته واحان اع ملكامتنانيته وان وحداع سلطارتفا

ت على علو تقديسه الذرايستنطق كل  ىحت ديتهابان اء بهيستعالاديته وان حماقدر

حظ وجوده من جود موجده  ىلى منتهاتفريده وتبلغ كل شيء ووتنزيهه وسمو تمجيده 

 ات عرشالممكنا ةمن بحبوح ىصطفافضل مبدعه فقد  ىنتهلى ماكل شيء  ويوصل

قدسه وعلمه علم  تايازل عليه نله به بنفسه و ىلطلوع نفسه وتجل اته وكرسيالظهور ذ
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في  اناتقاخلق ويخلق  احجة على كل م انية وجعلهالوحداكل اكل شيء في علم هي

 ان يا الالكميل رحمته  اماتمالجميل نعمته و الاكمالترفيع رتبته و اماعظابديع حكمته و

كم ويبعثكم على احياتكم وامالذي قد خلقكم ورزقكم واهلل ا استشهدواخلق ويخلق ف

 ابعدم العلياله امثالحسنى وائه اسمالقيوم لم يزل يدعى بكل المهيمن اهو  الالٓه ا نه الا

قد دعى  ال يدعى بمثل مايز ل والامثالاعن كل  اء ومنزهاسمالاعن كل  ان مقدساك

كم ولي  امجليكم من  اعرفواكم فالبصر في مبدئكم ومنتهاكل شيء حق  ان يا استبصرواف

قدم الاسم اول والالقدم من ذكر ازل وطلوع الاعلى ظهور  استشهدواكم وخري  او

خر له لن ا لذي الاخر الى اته واول له لن يعرف بذا لذي الاول اهلل من ان اب استيقنواو

ش ظهوره وظهرت من اعرانشرت من  اتعرفتم ذلك منتم قد ا ان مايعرف بكنهه و

كل شيء قد  انتم يانكم اقد عرفتم بدئكم فلتقربون عودكم ف اس غيوبه بمثل ماكرا

هي  انهالنفس فاحدة ولتعرفن تلك الى نفس واحدة ولترجعن ابدئكم من نفس و

لن مثل هلل ولتجعادير بقدر المقاهلل ومقدر اكل في هيكل الهياهلل وهيكل اعرش ظهور 

تكم في كل ظهور ان ذلك لنجالمثل فاقبن ثمرة ذلك الشمس ولتراذلك كمثل 

 احدة وكل ماهي شمس و انهالحقيقة اطلعت شمس  اكم في كل بطون فكل ماوهد

سم بديع اول له با لذي الاول اهلل ربكم من احدة من عرفكم اهي شمس و انهاغربت 

ن اوهلل اسم يظهره اخر له بكل ا ي اللذاخر اهلل ربكم في الذي تعرفكم اهو لفطرة ا

لذي اخر الذي يظهر في ا ول له هوا لذي الاول اهلل من اب اظهر من عنده كتالذي قد ا

لذي اء كل ظهور هو دالاول له ا لذي الاول الذي قد خلق بقوله في ان اخر له وا ال
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 له هوول ا لذي الاول اهجكم من اقدر من لذيان اخر له وا لذي الاخر ايخلق في 

نتم في ان امن بعد  من قبل وال هلل الا الالٓه امن  امو خر لها لذي الاخر الذي يقدر في ا

نتم في بحر خلق ان ائه واسماهلل ثم ا الايرون  ففي كل ظهور ال لكوناء ساسمالابحر 

 لوجود منان مدد كل الذين يؤمنون به فاثم قة يحقلاعرش  الايرون  ال لكوناول سالا

لزبور ا اوتوا لذيناود وقد وعد اون بمظهر كل ظهور فلتتفكرن في ظهور دلذين يؤمنا

لزبور فيه اء اسما ةكينوني تهمالذينهم كينونيا الابه  امنوا اهلل ماظهره ا افلم ىلموس

لذين اولٓئك اود اج دافي منهى بق امو ىلموس اسسوالذين قد ا اء مجيبودالاهرهم اوظو

ده ايدي عباهلل بانهم ين يفتاو الالوجودهم ثمر  وليس همايدركون مبدئهم ومنته ال

ئهم اهلل ربهم يحسبون في هوانهم بينهم وبين ا ود عليهم كيفافلتتفكرن في حزن د

ود اد برءن تاو هلل يبرءون عنهماود عند ان دا اجه بعدماود ومنهامسلمون بحب د نهماب

ن ذل نبيكم في كل تكون الو هللاكل شيء فلتستحيين عن  ان ياعنهم  ىهو تبرء موس

خر نفس من الاذ ظهور احبكم احد بصايلتفت  بل ال ةثمر بال انان تبقون وجوداظهور ب

 هر عند ظهورانه ظن بطاليلتفت به ال ت الامن يبعد عنه بظهورو ولالايكن في ظهور 

له  احبوا اء موهؤال لحقاهلل تحبون انكم بينكم وبين اتحسبون  قبله وكيف يلتفت به وال

ن يؤمن ايريد  اوبين ربه اوبينه اعة رسولهايجتهد في ط امة عند نفسهامحبكم كل  وغيره

كيف  سىعي ةماثم من  ىموس ةماود ثم من اد ةماذلك يرى من  وبعد اوعد رسوله ابم

نهم اب نفسهم يحسبوناء انهم في هواون عنهم وئنفسهم ورسلهم متبرالء الداكلهم 

نتم بمثلهم فلترحمن على ا بت ظهور بعدكمثبت ظهور قبلكم وث امتبعون رسلهم هذ
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حب كل ظهور ان صاف نفسكمانفسكم ثم ولترحمن على انفسكم ثم ولترحمن على ا

 الاجه والدخول في منهاهلل و نايمالابء انكم ولكنكم فقرايمامستغني عنكم وعن 

 ء الافنالاعلى قدر  الاظهور فذلك من فضله و اذ ن يفنيكمارض والافوق  ارايبقون كف

 نكم مؤمنون ومتقونارئكم باهلل بانكم تحسبون بينكم وبين ا ام بعد تكماينتفع وجود

 وال ىموس ء ظهوردالاء افنامر بان يفني ياد ارانه لو اف )ع( ىفلتتفكرن في ظهور عيس

ليه اصل بينه لم يلتفت اف لذي قداحد اهلل بظهور واود عن ظهور اظهور دء دالامر باي

هلل ولترحمن على اء انبيا ةتكونن ذل فالى لاهلل تعاليه ات وكيف يلتف ةلحقيقاعرش 

ن يثمر ا ةيداف بال اناتبقون وجود الاهلل وافي دين  ن تدخلون في كل ظهورانفسكم با

ء دالا ان يانفسكم ايثمر فلترحمن على  ال اعلى قدر هذ الاعزكم و علو القبل فهذاب

بذلك  تتقون ولو ال نفسكم في دينها تدخلون منكاهلل بافي يوم ظهور من يظهره  نالبيا

مة اود وامة دامثل  دخلتم تبقونن الا الان يردكم واوسع من اهلل انفسكم بحر جود ا

هر عند من يظهر من بعد انكم ظتجتهدون في دينكم بطال امة عيسى وبعدماموسى و

في هلل يجتهدون انهم بينهم وبين ا اهرة بعدمامم عندكم ظالان تلك ن بطالاك امثل م

تبقون في ظهور لتكونن  ن الانفسكم باكل شيء فلترحمن على  ان يادينهم ويتضرعون 

لحبة وبرئ الذي خلق اخر منكم فوالاظهور  ايبرء ذ اذل نبيكم ويبرء نبيكم عنكم بم

وتكم وجنة بعد موتكم ارين جنة في حي وتكم وناهلل جنتين ونالنسمة قد خلق ا ر في حي 

تكم دين اول والاحقق بخر يتالار بعد موتكم واون ركم اهلل في كل ظهور ونان جنة حيو 

تكم فا ام اوزكم عن حدود دينكم في كل ظهور هذاتج نتم ا اذانتم مكلفون به في حيو 
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ن جنة ظهور اعلى عن سكاخر الار ظهور ان نان سكاركم تدخلون وابعد موتكم في ن

وته وذلك افي ن ن عن حدود دينه قد دخلالبياوز في اول فلتتفكرن فيمن جالا ر حي 

وته قبل ظهور ان الفرقاهلل في ظهور المتبع حدود اء عن اجز ن البيالذي هو في جنة حي 

خر له تستدلون ا لذي الاخر الى اول له تستدلون وا لذي الاول انتم من اومثل ذلك 

تكم وتتلذذون في جناتدخلن في ن ن الاهلل اولتستعينن ب  قبن ظهوران حي وتكم فلترار حيو 

هلل اوفي كل ظهور يدخل  اران يجعل لكم نالجناخر ذلك الان عند ظهور اخر فالا

ن يكون ان والبياكل في  اذاهر حبهم وودهم فاخر ثم مظالالحقيقة في ظهور اش اعرا

نفسهم اممهم عند ان ا ائهم بعدمافناهلل على القبل فكيف يحكم ات افي ظهور

ن البياولي ا ان ياممهم اهلل عن اعند  ونئمبرنهم انهم متبعون حدودهم فايحسبون ب

ن الفرقان بحر اهلل مثلكم كمثل سكان عند ظهور من يظهره اف نفسكمالترحمن على ف

عرش  الم يتبهجو لوء الؤذ هابعد هلل الانكم عند اهلل شا ن تحزنون عرش ظهورا بل

حزنوه ت هلل الامن يظهره  ن تتبهجونانفسكم اقبن انوه ولكنكم فلترحزلم ي ةلحقيقا

 هلل والان تؤمنون بمن يظهره اهلل باء دالاكل  ول ثمالان وحي البياولتكونن عز نقطة 

طون انكم محتاهلل باتحسبون بينكم وبين  رض والالافوق  ارامم كفالاتبقون مثل 

فلترحمن  نهم وبعدهمعينكم بطالاترون ب ام لذين من قبلكم بمثلكم بعدان اب تدقون

ن البيانقطة  لىا نفسكماره لو بقيتم في دينكم ونسبتم ن عند ظهوانفسكم فاعلى 

 ىوعيس ىود وموساستشهد دا ابمثل م ني بريئي عنكم وعن نسبتكماهلل باستشهد اي ناف

نهم لمبرئون عنهم وعن اليهم وانفسهم اينسبون  ئهماهواممهم بان او )ص(ومحمد 
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دين من  نفسكم فيا ن تدخلنان بالبيان فلتكونن عز نقطة البياولي ا ان يانسبتهم 

فليرضون هلل امر من يظهره ان بقيتم وسمعتم اثمرة و بال اناتبقون وجود الهلل وايظهره 

يثمر  ال اهلل على قدر هذايظهر من بعد من يظهره  عند ظهور من الائكم وافناب

 ان هذاكم في دينكم فتغترن بعلمكم وتقوي   نفسكم والاتكم فلترحمن على اوجود

ذلك فمثل  ن يشهد على دوناهلل ان يحب ا الان يشهد عليكم واهلل ا يحب اذاينفعكم 

نكم في بحر او نفسكمامم من قبلكم فلترحمن على الاعند  اعندكم كمثل م ام

ئه تؤمنون وتوقنون اسماو تهاهلل ربكم حين ظهوره ثم بكلماقبن اء تسلكون فلتراسمالا

منن بمظهر ربكم ؤهلل فلتاظهور من يظهره  لخلق تسلكون فعندانتم في بحر ان او

 ان مائه فالداهلل عليه بقدرته من نفسه بنفسه ولتنصرون ا ينزل ات ماولتتبعون كلم

عينكم اك احد وتحفظون هذالواكل الذي ذلك ولتعززون علم هيا اهذ ينفعكم

ول كيف قد الاهيكل  ئكم من يعرفكم خلق كل شيء في خلقابناولتستدلون به عند 

يحتجبون  ن الاكل كلهن الهياقبن تلك اولتر عينكماحروف لترون بلاهلل في علم انزل 

لقي مة ايوم  ان تؤمنون بهاكل كل الهيانتم في كل ظهور بتلك ا نكمامنهن ف ةحداعن و

خر له ا ال لذياخر الى اول له ا لذي الاول اول من الاحد اكل واذلك هي لتنجون

لظهور تتبعون وقد ا حباعند صيظهر من  انكم عند كل ظهور بمانفسكم فاقبن افلتر

شهدتم عليه  اذالدليل فالحجة واولتنظرن ب الم وبم وهذ واتقولون كيف وذلك 

ن عند كل اهلل ربكم فاتحتجبون عنه لتحتجبون عن  هلل والاظهور  فلتستمسكن بمظهر

يسئلون  يفعل وكل عن كل شيء اعم يسئل يريد ال اويحكم مء ايش اهلل مايفعل  ظهور
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 اتتبعون تتمنين رؤي لظهورانتم في ذلك ا ائكم في كل ظهور بمثل ماهوا تتبعن دوق

تبصرون  نتم في يقظتكم الات وات بيناياب لحقائكم ان وقد جالفرقاحد امن و احداو

حد من ال هلل ذلك دليالاقد جعل  ام كم بعداترون في رؤي اتهتدون لم نافكيف تحبون 

 امهم ذلك بمافي من ءانبيالات اقد ر اقد سمعتم م ان مايجعل من بعد و قبل وال

 ادلون ماء من عنده يعدالافي يقظتهم  هلل عندهماقد جعل  ايوقنون من عند ربهم بعدم

هلل ان تبصرون وتتقون بسم الكم وذلك  افي يقظتهم فم عندهم اهم لمايرون في رؤي

 هلل علىاء من البها انماعلم والاعلم الاهو  الالٓه ا لذي الالحمد هلل ا علمالاعلم الا

شهد اول وبعد فالا حدالوا الايرى فيه  حد حيث الالوابه ذلك اول ومن يشالاحد الوا

 .توصيف وتنعيت ةومعرف ،تقديس وتنزيه ةمعرف :لخلق معرفتينانه لذلك ان هلل سبحا

هلل في اعند  خلقلان حظ او الا اهمتيوصف بكلي وال اهمتييعرف بكل ال هلل عز وجلان او

 وعلىء اوعن كل نعت وبهء اهلل ربك عن كل وصف وثناتقدس  ولالارين لظهوا هذين

في سمو مجدكم  تم تصفوننا اي عمايصفون  اهلل عمان اهلل من قبل سبحاذلك قد نزل 

 ال ومقدسامثالاعن  الياء ومتعاسمالاعن  اخلو هللان ام كالمقاوعلو مدحكم وفي ذلك 

ل ايز هلل ولم يكن معه غيره والان ايزل كل لم امثالافي  لضربا عن اه ومنزهاشبالاعن 

لتقدس ا مامق لوصف الام الم ذلك مقانه عالم يكن معه دونه عند قولك وهلل اليكونن 

بدع  انه عن كل ماسبح نهاوصف ويوصف سبح انه عن كل مانه سبحالتنزيه سبحاو

 العليا الهامثاو ىلحسنائه اسماهلل ربك لكل ا م توصفامقبدون وفي اكل له ع اناويبدع 

ففي  ادعه بهافى لحسناء اسمالان وهلل الفرقاهلل من قبل في انزل  م قداوذلك في مق
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لى ان السلطاسم ا هلل ربك منات كلهن وتدعو الصفاء كلهن واسمالام يذكر المقا اهذ

ته اذء اسماهلل من ازل نشيء لو  ن بعد كلاف لهامثا هلل والاء اسماتحدد  ن والالزرعاسم ا

 ل نفسه فذلك بطون من عندهامثاهلل بعدد كل شيء ان ينزل او من عندهفذلك ظهور 

 ،ولالاة لقيوم وفي حين معرفالمهيمن اهو  الالٓه ا نه الاعلى  ةمدلء اسماوكل ذلك 

ء اسمالاكل  ،ءاسمالاهلل ربك عن كل الذي تقدس ان في حين ني في ظله الالثا

تجعل  ن والاه في شامسم سمالارق ايف ئه والاعن ثن ةومستنبئ ،في ظله ةمستظل

 ىوير اهال مسمستقالاب ةمستقل اتاذلك كينوني كل ىبل ير ةعيانتزا اهاشباء اسمالا

 يجود اذان السلطاسم انظر في مظهر انت فا مثال اهافي حول مسم كل ذلك يدامب

يريد من  اقدر م ىعل ئنه ويؤتيكاظ خزاسم حفالاد ويظهر عند ذلك اجوالايظهر بقوله 

 اذات يدل على جوده واجوده ومر ليكايوصل  تهكينوني اد وهذانه جوا اذاجوده ف

د بمثل البطش وكيف يكون في ملكه لعباسم ا اذائه فالداترى  عند بطشه اذايبطش ف

ن الشا من خلق ربك على ذلك احدان اد في ملكه فلو كاد بعبالجواسم ا كون ام

 هر جود الاسم جوده مظاعند  افربم ةعيانتزاح اشباربك تحكمن بء اسمافكيف في 

 نه خلق بجوده ومثل ذلك عند بطشه الاو الان امكالا جود في ه بل الايا الايحصي 

فضله  هلل عن دوناستجر باكون ببطشه ويه بل كل بطش هو ايا الابطشه  هرايحصي مظ

 الى ماوتبليغه  ءلشياذلك  لتخليص ذ ذلكا ن عدله وبطشه عين فضل وجوداوجوده ف

لظهور اهلل قبل ذلك انزله  ابعلم مكنون مخزون م نالبياهلل على نقطة امن  قدخلق له و

 قد جعل امن عنده بمثل م ةحج انه وقد جعلهاهلل سبحاكل علم عند  عز مناوهو 
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ل في ستدالابدليل و حداذ به يعرف خلق كل شيء في نفس وامن عنده  ةت حجايالا

 ن الذلك ال اوفي ظله اهو فيهلعلم اذلك  ناو ةت حجايالاب ىلحروف وكفاعلم 

ويستدلن  الم يكن عندن اعلم ان يخترع لناهلل بابمن يظهره ى خرالا ةمادلن في قيايج

خر له ا لذي الاخر الى اول له ا لذي الاول اهلل من استدل ا ان ذلك مايستدلن ف ابم

لحي في استجعل احد واكل شيء في كل و ستشهد خلقاحد والواكل استنظر في هياف

 يمكن حد الالوان فوق احد وبه تستدلن على الواد اعداذلك  ن كلاول فالاحد او ظل

هلل اقد فصل  اعلى هذ ثالمستغاسم اء في اسمالاتب اخر مراذ ايتم  حد الالواودون 

حد الوا الاترون  ترتفعون وفي كل شيء ال جالمنهانتم على ذلك ان لعلكم البيادير امق

كل هلل بجوده وجعله هياول هيكل قد خلقه ان ذلك اد فعد بال حدالوا الاحد الواوفي 

لون وقد عقنتم تتا ام تعينب يمكن فيه ال اهدن فيه خلق كل شيء بجوهر مالمشية لتشا

حد الوالى عدد اد اعدالاتب امر ىنتهاو لهيكلال ذلك اكل على مثالهياهلل كل اخلق 

حد وجعل من بعد في الوان عدد الفرقاول من الاحروف سطر  هلل من قبلاقد جعل  اولذ

 اخر له مثل هذا لذي الاخر الى اول له مثل ذلك وا لذي الاول امثل ذلك فمن  نالبيا

  نتم تعرفونان ا
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٢٢4 
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٢8٠ 
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ن من قبل اف لعلماقد علمك ذلك  اهلل بماولتشكرن  ةحديالواكل اهيلافلتنظرن في تلك 

ن في الفرقاوكل  نالفرقالم في العالحق كل ام كال ىحد عن معناسئل عنك  ذلك لو

 الا عندك دليال لنقطة لم يكنافي  ةلبسملاوكل  ةلبسملالحمد في الحمد وكل ا

ن اب ةلحجالدليل واتثبتن بلعلم ا ذلك كاتيناقد  ان ولكن بعدمالبيان والعرفامحض 

وذلك كل شيء  اوتدوين العشرين تكويناوة نيالثماخلق كل شيء لم يخل عن حروف 

ن ترين كل اعدد ولتستطيعن  ول بالالاحد الوالعدد في ا ذلكو احد عددالواوذلك في 

د اعداتثبتن  ناهلل ولتستطيعن بابسم ء ات من بالموجوداقد ظهر من كل  امو نالبيا

هلل من قبل في اقد نزل  اهذ ىص وعلانتقا د والازدياحد من دون الواي حد فالوا

سم ايظهر  اتهاراحسب تكرتن لم ابعد  انهافة نيالفرقات انظر في حروف مقطعان فالفرقا

عشر  ةولتجعلن تسع ةعشر سور ةربعاو ةئان كله مالفرقاذ ا نالفرقان كل ابي اهذلمتكبر وا

تسعين وكل خمس الهياهر من تلك الظا ناكل والهياطن او من باو ةكل قسمن اف ةقسم
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نظر في كل ذلك اعدد هلل ف ءالهاء اسمامع والجاسم او الواء اسماعدد هلل ويعدل  اعدد

ن ات بالمقطعان حروف ان بياهلل وامحمد رسول  لذي هواول الانه قد ظهر من هيكل اف

مر اب الذي كل خلقوا نالفرقانفس حي ابنفس من  ةراشا ةكل رتب ةرتب عشر ةربعا اكله

هلل ولم السور من عند ا هلل وعددامحمد رسول  الحروف قد نزلهاذ تلك اول الاهيكل 

ن من الفرقالحسين حين نزول او لحسناو ةطماوف اعلي الان الفرقاحد من حي يكن ال

ينفعك يوم  ان هذالعلم فاستحفظ ذلك افء اكيف يشى خرالاد اعداره ماحضور وخلق ب

 لى ذلكاحد وسيعيدن كل الواكبر عن ذلك الالم استخرج كل خلق عاو هللامن يظهره 

هلل اغير محمد رسول عند  ن هل منالفرقانظر كيف بدء خلق افبدء قد  احد مثل مالوا

هلل ادء من محمد رسول بقد  اكل م نالبيالى نقطة ان يعيدن اكذلك يومئذ ينبغي 

هلل الى من يظهره ان يعيدن ن الالبياقد بدء من نقطة  نالبياترى في  اوكذلك كل م

خرى الاة ملقي  اهلل في الى من يظهره ا ىولالامن نقطة  بدء ان ترجعن ماهلل اب يننعفلتست

ن في مبدئهم هل ترى الفرقا ن بحران سكان حينئذ ترى عرفعنه ال اجبتمح به ال امؤمن

كل من لعود ان يطيعه كذلك في يوم ايحب  وال هللارسول  ايحب محمد من نفس ال

ن اول والا حدالى وان يرجعن ابد  ن ويطيعنه الالبيايحبن نقطة  ابمثل م نالبياخلق في 

د ذلك اعدانفسكم من ان تجعلن ا هللاينن بعرقه فلتستايف حد الالواحد في الواد اعدا

ك اودعناعلم مكنون مخزون قد  ان هذالديا سما ان ياف ان عزكم في هذاحد فالوا

ن اتستطيعن  نائه وادك لطيف يعرف قدره ويعز بهاذ عين فؤاهلل ا من عند اك عزاتيناو

ن ذلك دليل متقن افلتستدلن ف لهاقبالعلم على من ينتفع باب بذلك اتستدلن في كت
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 لكوهر الان مثل ذلك ذلك ال زعزليه ولكن اينظر ومبرهن عند من يتفكر فيه  ةوحج

يتعقلون  ال لخلقان ذلك اترون  الاينتفع بوجوده  يعرف قدره وال من الى ن يؤتاينبغي 

ن اديالاو يستعقل وكل ايستبصر  نافيه من غير  ادين يتولد لدين بم ان كل ذامن شيء ف

هم هلل تقوي  ابينهم وبين  انهم متقون ولكن لو توزن مايحسبون ب هللابينهم وبين  اومن فيه

ول كيف يكونون وتق تبرء عن ذلك ةلبعوضاح اهلل جنا ستغفرابل  ةح بعوضايعدل جن لم

لذين ان مثلكم كمثل ان بالبياوصينك ومن في ال نياهر وانهم ظن بطالا ام بعد ىعدل

هلل ان يعبدون انفسهم يريدون ان كل عند الذين من قبلكم بافي  من قبلكم فلتنظرن

قع كذلك الوا بهم وبعدهم عن حقانتم ترون حجارئهم واب ةعاويجتهدون في ط ربهم

ن تعرفون اهلل تحسبون ا نكم بينكم وبيناخر يري كم بمثلهم ولو الاتي في ظهور امن ي

هم في لذين من قبلكم كيف تري  ابمثل  منون به ولكن مبلغ حبكم وتعرفكمؤلحق وتا

لحق اهو  الحق كمان يتبعون افي دينهم يحسبون  نهما ام لحق بعداب وبعد عن احج

 م يذهبهاغنالى اتنظر  ال مبمث الالق خلالى ذلك اتنظر  جل الالا سمالاذلك  ان يا

رض الادخل كل من على  اذاف ةمستطيل ةولو ظهر في ظهور محمد قدرء اعيه كيف يشار

دخل بمثل ذلك  ان كل ماو يعرف دليله وا حدان يستبصر ام من غير سالالافي دين 

في بحر  ةئراس تهماولٓئك هم كينونياقل قليلون ان هم العرفالدليل في اء الدان او

هلل لم اقول  ىمعن الظهور وهذا حباعلى ص ةدهم مدلاجسافي كل ظهور و ءاسمالا

هلل اب ن ويؤمنونالبرهالدليل واء يعرفون اسمالا اياظهور مر ذ في كلا ئهاسماهلل وا الايكن 

ن اعرف من غير تبصر وال قهرو ن يدخلون في دين في جبرادونهم  امن والسبحاحد الوا
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لفضل على من يتفق تولده في ان او الافيه  ادين بميفي دين  ترى كل من يلد ابمثل م

 الا لتدين بدينان عن البيافي  يقد نه اهذ ىبينه وبينه وعل افرق لم يكن الاظهور حق و

كل دين ولكن بعد ذلك ترى كل  في يقد نه اهذن وايقالاو ةلحجان والبرهالدليل واب

ون لم في دينهم مستدنتا ائلهم بعدمحد بدالايلتفت  ال هران ظن في بطالاديالا

ع ويطيرون مع كل اعردونهم همج  الاو نهايمالحق باء دالامن ينتفع  ئلهم فلتهدينبدال

 بلكت  اولو ا اقد بقو ايبقون مثل م الاهلل واتدخلهم في دين ة مستطيل ةن يظهر قدراريح 

ة لقدراع وسمو امتنالاو لعزاى كل على منتهالهيالعلم في ان ذلك امن قبل ولتذكرن بي

 اماف ختالالان ايقن باه وافي معن اه ويحتجب عماحد بثمن هوايبيع  ع لئالارتفالاو

 ام الظهور وهذاف موسى وعيسى في ختالالظهور مثل اظل ذلك  في امافي ظهور و

قد  امثل م لظهوراء اجزاف في ختالالايكون  ادينهم وربمفي لضرر الخلق حق ا يضر

مة محمد بمثل افرقة و وسبعين ىثنامة عيسى باو ةوسبعين فرق ىثنامة موسى بافرق 

يختلفون  ن الان البياهلل من في اسيحفظ وحد من كلهم حق في ظهورهم الوان او ذلك

دي افي مب اقدر حرفين وكيف وفوق ذلك وقد نزلنف ختالالا هللايحب  اذ مامره اب

كشف لاولي ا الاب والحجا ولياف عن ختالالا امحكمة يرفع به اتاكلمف ختالالا

 الالٓه ا ال اهلل ربهادي عن اين اذروته ىعلاحدة او ةشجر ف سيرون كل ذلك مناكشالاو

 اكل ذر صغير وم عن ىدنا اناني اب ادي عن نفسهاين اتهادرج ىدنالجليل وال لجالا انا

  كرون اهلل وكل له ذامر اكل ب اتهادرج ىيحص ال ابينهم

 


