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ة سن ٕالى ١٢٦٠2من سنة  ما خرج من يديّ كّل  1الكتابذلك لقد فّصل في و
تي الّ وهو أربعة كتاب محكم وعشر صحيفة متقنة  صفهمن شهرها بما مضى ن ١٢٦٢

ذا أنا و االٔرضو واتلمن في الّسمٰ  ة على العبوديّةيّ واحدة منها تكفي في الحجّ كّل 
   :بيانا في التّ مذكورً و ا في البيانزلها ليكون حنيفً من 3آل اهللاء سمبأ ائهاأذكر أسم

  
]1[  5من القرآنفي شرح جزء االّٔول  4كتاب االٔحمديّة ،ىلواال   
كّل تي ل فيه سبعمائة سورة محكمة الّ قد فّص الّذي  هوو 6ةكتاب العلويّ  ،الثّانيةو ]2[

   7واحدة منها سبع آيات
ا محكمة باالٓيات ل فيه خمسين كتابً قد فّص الّذي  هوو 8ةنيّ سَ كتاب الحَ  ،الثةالثّ و ]3[

   القاهرة

                                                 
  هذا اللوح المبارك   1
قلبه قد كان يوم النصف من شهر عين  ىل قد نّزل الروح علهـ. "وٕاّن او ١٢٦٠ربيع االٔول  ١٥ ضرة الباب:تاريخ أول ما نّزل على قلب ح  2

  االٔول"، كتاب الفهرست، من آثار حضرة الباب 
    عشر (ع)  )، فاطمة (ع) واالٔئمة إالثناصلّى اهلل عليه وسلمالرسول ( طهار:أالربعة عشر االٔ   3
    ) صلّى اهلل عليه وسلمنسبة الى الرسول محمد (  4
  )  ١٤١الجزء االول الى االٓية تفسير سورة البقرة (   5
  نسبة الى االمام علّي بن ابي طالب (ع)   6
     ٣٩، حضرة ولّي أمر اهلل شوقي أفندي، الصفحة مائة سورة"، القرن البديع، "وكتاب الروح، على سبعلروحكتاب ا   7
   بن ابي طالب (ع)بن علّي نسبة الى االمام الحسن   8
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ها كلّ  تيالّ  - المعليه السّ  - في شرح سورة يوسف  9نيّةيْ سَ كتاب الحُ  ،ابعةالرّ و ]4[
تي أربعين آية الّ و ىثنواحد منها إ كّل تي ر سورة محكمة الّ حدى عشإ و المفّصلة بمائة

 غيرفي تحت العرش لو لم تما و ة لمن على االٔرضيّ واحدة منها تكفي في الحجّ كّل 
   10اكفى باهلل شهيدً و
عشر  ىثنل إ ا في أعمابابً بأربعة عشر مرتّبة هي و 11ةصحيفة الفاطميّ  ،الخامسةو ]5[

   12اهلل ا في كتابشهرً 
تسعين و ىثنإ  في جواباء بأربعة عشر دعمرتّبة هي و 13صحيفة العلويّة ،الّسادسةو ]6[

    يامهر الّص في الشّ  الحجّ  رجعي علىتي قد فّصلت بعد مسئلة الّ 
   البسملة ا في تفسير أحرفبأربعة عشر بابً مرتبة هي و 14ةصحيفة الباقريّ  ،الّسابعةو ]7[
ام ئه في أيّ اا في شرح دعبأربعة عشر بابً مرتّبة هي و 15الجعفريّةصحيفة  ،امنةالثّ و ]8[

   الغيبة
ثنين نفس من إ ا في جواب بأربعة عشر بابً مرتّبة هي و 16ةصحيفة الموسويّ  ،التّاسعةو ]9[

   17تي قد قضت في أرض الحرمينعباد اهلل الّ 
                                                 

  بن ابي طالب (ع) بن علّي نسبة الى االمام الحسين     9
  تفسير سورة يوسف، قيوم االسماء    10
  نسبة الى فاطمة الزهراء (ع)    11
  ال السنة  عمأصحيفة في    12
   نسبة الى االمام علّي بن الحسين (ع)    13
   نسبة الى االمام محمد الباقر (ع)    14
  نسبة الى االمام جعفر الصادق (ع)    15
  نسبة الى االمام موسى بن جعفر (ع)   16
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خطبة  ا في ذكر أربعة عشربأربعة عشر بابً مرتّبة هي و 18ضويّةصحيفة الرّ  ،العاشرةو ]10[
   انه ٕاّال هو العزيز المنّ لٓ إ ال اء ناطقة عن شجرة الثّ النّ اء رّ غ
أربعة  ا في جواببأربعة عشر بابً مرتّبة هي و 19يّةصحيفة الجواد ،الحادي عشرو ]11[

   عشر مسئلة الهوتيّة
ا في جواب أربعة عشر بأربعة عشر بابً  مرتّبةهي و 20ةصحيفة الهاديّ  ،اني عشرالثّ و ]12[

   مسئلة جبروتيّة
ا في جواب أربعة بأربعة عشر بابً مرتّبة هي و 21ةصحيفة العسكريّ  ،الث عشرالثّ و ]13[

   ملكوتيّة مسئلة عشر
 تي قدة الّ قّدوسيّ اء هي مفّصلة بأربعة عشر دعو 22حّجيّةصحيفة ال ،عشرابع الرّ و ]14[

   23ام العدلأيّ  ٕالى بتنسو ظهرت في بدء االٔمر
  
 ةصحيفة المشهوديّ مع  الكتابذلك موجودة في أربعة عشر نسخة مباركة ذلك كّل ف

   مكتوب في هذا الكتابذلك كّل العباد اء ا من أوليخره في أربعة عشر كتابً في آ
                                                                                                                                                             

. تحتوي الصحيفة على سبعة محيط الكرمانيالكرماني والميرزا محمد حسين  يّ الحاج السيد علسئلة أصحيفة بين الحرمين في جواب  17
  فقرات مستقلّة  ١٤أبواب، في جواب سبعة أسئلة، ولكن الصحيفة تشتمل على 

  نسبة الى االمام علّي بن موسى الرضا (ع)   18
   نسبة الى االمام محمد بن علّي الجواد (ع)   19
   نسبة الى االمام علّي بن محمد الهادي (ع)   20
   ّي العسكري (ع) نسبة الى االمام الحسن بن عل  21
  (ع)   ، االمام الحّجةمحمد بن الحسن العسكري (ع)االمام نسبة الى   22
    ة (المخزونة)المخزوميّ الصحيفة   23
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 24ةضويّ في صحيفة الرّ  لهقد ذكر تفصي رق في سبيل الحجّ سُ و أّما ما خرج من يديو

 ما نزل من لدّي كّل لمن استحفظ  ا وجب عليه حفظه فيا طوبىفمن وجد منهم شي
 خرةلك االٓ من م ا منها أعّز لديّ حرفً  ،أكرمني آياته الّذيفو لواح طيّبة على أحسن خّط أب
   االٔولىو

   * انَ حَ بْ سُ وَ  حديد بالقليلي عن التّ ربّ  أستغفر اهللو *
   * ونَ فُ ِص يَ  ام ش عَ رْ العَ  بِّ رَ  اهللِ  *

   * ينَ لِ سَ رْ المُ  ىلَ عَ  مٌ َال سَ وَ  *
  * بِّ رَ  هللِ دُ مْ الحَ وَ  *

  * ينَ مِ الَ العَ  *
* 

                                                 
الرضوية  . الصحيفةالحج، "خطبة من الجدة"، "كتاب الفهرست"سفر رقت خالل تّم فيهما سرد االلواح التي سُ  مباركان لوحان هنالك  24

    ٕاشارة أو اسم آخر لــ "كتاب الفهرست". 


