
   ١بديع، الصفحة  ١٣٤ ،آثار حضرت نقطه أولىآيات از  ىمنتخبات – كتاب الى من يظهره اهلل

1 

 ومن بعدُ  لى رّب الجليل وهو من يظهر من قبلُ إ  ّن هذا كتاب من عبد الّذليلإ 
  ار القيدورهّ نّه لهو الّظ إ و

  
  هو

  المقتدر كالمالّ  بسم اهلل
   

الّسموات واالٔرض وكّل له قانتون هو  ييسجد له من ف يسبحان الّذ
مره أاء بيش ل مازّ ليه يرجعون هو الّذي ينإ ّل الهوت عّز كّل شيء وك يدهبالّذي 

 العزيز هو نّهإ  بالحّق  يظهرالّذي  لىإ  آءثّ ال عند من هذا كتاٌب  نّ إ كن فيكون و
نت المهيمن أ ّال إ له إ  بعد ال منو قبل كّل شيء منو كشهدنّ الٔ  المحبوب
يا  همّ سبحانك اللّ و ليبعثون ليكإ ّل نت كأ ّال إ له إ ال  اهلل نتأ نّكإ القيّوم و

 المعيلم العلوم نتأمن بعد وو بغيرك من قبل بك ال لهي قد عرفتكإ 
العزوز ولتغفرني  نت العزيزأ ّال إ ه لإ ال  من عرفاني من قبل ومن بعد ستغفركوالٔ 
 العالمين غّفار لكنت نّكإ  مركأ يصلحوا نأ يريدون للّذينومحبوبي  يا
ار المقتدر هّ الّظ  نتأ نّكأب مركأبظهوري  منالثّاني  حول يف شهدنّكالٔ و

م العالّ نت أرض وواالٔ  في الّسموات في منشيء من  كفال يعجزنّ  الّديموم
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 نّاإ و موقنون بك كلّ  نّاإ و قبل ظهورك بآياتكو نّا آمنّا بكإ المعتّظم العّظوم و
 حين ظهورك ا بكنّا آمنّ إ بك مؤمنون و انّا كنّ إ و بعد ظهورك آمنّا بك وبآياتك

ساجدون  نّا كّل لكإ نّا كنّا فيه وإ و نتأ ّال إ  ظهور من فما مرك كن فيكونأب
القدور وبك  المعتمد نت القّدارأ بعدُ  نومِ  ن قبلُ ولتشهدني يا محبوبي مِ 
بك عرفتك و العزيز المحبوب نتأنت أ نّكأرض باالٔ وّحدتك في الّسموات و

وصفتك في  بكو نت المتعّزز الموصوفأ نتأ نّكأرض بالّسموات واالٔ في 
في  قّدستك نت المتقدر المعروف وبكأ نتأ نّكأرض بموات واالٔ السّ 

 ينت المتقّدس القيدوس وبك نّزهتك فأ نتأ نّكأب رضواالٔ  الّسموات
وح وبك عظمتك في اه المتنّزه الّسبّ زّ نت النّ أ نّكأرض بواالٔ  الّسموات
   القدوم نت العّظام المقتدمأ نتأ نّكأب رضواالٔ الّسموات 

  *ليكإ ّل ك نّاإ نت أ ّال إ ه لإ ن ال أ فتباركَت *
  *وا آللُ تَ سيعلم الّذين قَ و لمنقلبون*

  *مٍ ّي منعدأيٍّ لِ عَ *
  *ينعدمون*
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