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  الفصل الثامن ،مطالع االٔنوار –الخصائل السبعة   
  الخطائل السبعة"االٔمر االٔول من الشعائر السبعة"،  -الشعائر السبعة   

  حضرت نقطه اولى    صاحب اثر
  ١٠٠  هصفح  القاسم أفنان،"، أبوعهد اعلى"كتاب      مأخذ اين نسخه 

  ٢٧٤صفحه  ،٢٠١٥صوصى خمجموعه      خذساير مآ

    حل نزولم
 بعد الرجوع من سفر الحجبوشهر
o "نبيل مطالع االٔنوار ،"ونزل في بوشير بعد غياب تسعة أشهر قمرية منذ سافر الى الحج ،

  زرندي، الفصل الثامن

    سال نزول 

  م) بعد الرجوع من سفر الحج ١٨٤٥هجري (١٢٦١أوائل سنة
 " ولقد هر اسع من عشر الثّاني عن الشّ ر فوق الماء يوم التّ ك المسخّ لْ بجوده على فُ  هُ عَ فَ رْ ا

خطبة من الجدة،  ،"]هـ ١٢٦٠رمضان  ١٩[ يامذي قد فرض فيه الّص الّ  الحرام شهر اهلل
  حضرة الباب من آثار 

  نبيل مطالع االٔنوار ،تسعة أشهر قمرية منذ سافر الى الحج""ونزل في بوشير بعد غياب ،
   زرندي، الفصل الثامن

  خطبة من الجدةالو مطالع أالنواريوجد تناقض في التواريخ بخصوص سفر الحج بين   

    مخاطب 
 د علّي، الخال االعظمسيّالحاج ميرزا

  ثم أعطاه الباب مكتوبا الى الحاج ميرزا سيّد علّي خاله يخبره فيه بسالمة وصوله"
، نبيل مطالع االٔنوار ،ورجوعه الى بوشير وكذلك سلّمه نسخة من (الخصائل السبعة)"

  زرندي، الفصل الثامن



   ١٠٠ هصفحبر اساس نسخه كتاب "عهد اعلى"،  –من آثار حضرت نقطه اولى  – خصائل سبعه (شعائر سبعه)

  ١  

  لكريمالى ذكره العظيم تعالعلي اهلل ابسم 

  

   ركةالمبالمنيعة ائرة الدالسبعة هو حمل ائر الشعامن  ولالامر الا
   نالشيطان ونفخ الخانه عمل اف نالغلياترك  امنه نيالثاو
   ليقيناهل المحبوب عند الصين اشرب ورق  امنه لثالثاو
   لرحمناء اية لخلفلوالادة ان بعد شهاذالالمستسر في الركن اذكر  عبالراو
نف الاب لتحيةاء والثناف الا احبهاى صلحسينية علالتربة السجدة على ا امنه مسالخاو
   لجبيناو
رك في كل جمعة المبابلفظه التي انشاها صلى اهلل عليه معة الجارة الزيا ئةاقر دسالساو

   عيدوعيد وكل يوم متبرك وليل س
هلل محمد رسول ا الاه لٓ ا لمنقوش عليه الابيض الالعقيق اتم التختم بخا امنه بعالساو
   ٢٧٣ ]ص ع[هلل اعلي ولي  ]ص ع[هلل ا
  

  لديجور ا ليلالالليل النور في امور ويمشي بالام على من عمل بهذه لسالاتمت و


