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ة من زليّ ن تطلع شمس االٔ أحًدا قبل أم منكأحد  ن فال تردنّ ولي البياأ ن ياأ
ثمار أوراق شجرة واحدة وأم من علّوها قد خلقناكم من شجرة واحدة وجعلناك سماء
 بما تنظرنّ ٕاّال غيركم ٕالى  نون ال تنظرنّ ببعض لتسك بعضكمأنتم  لعلّكمة واحدة شجر
ظهره اهلل تحتجبون به يوم القيمة عّمن يُ وأنتم  هٍ بينكم من كر يظهر كم لئالّ أنفسٕالى 

ّن الّذين قد احتجبوا في إلترجعون ف ظهره اهللمن يُ ٕالى  ّمًة واحدًة ثمّ أ ولتكونّن كلّكم
 نفسهم لمحّقون ودونهم غيرأسمّوا عضهم من كرٍه وبظهروا بعضهم لأمة بما قد القيا تلك

 من عداوتهم واحتجبوا عن لقاءخذهم في ليلهم أة ما خذهم يوم القيمأمحّقون قد 
يرضي اهلل  البيان فلتكسبّن عمالً أن يا أولي  ونا يردّ ربّهم بما هم في ليلهم بعضهم بعًض 

 كم وال تتكسبّن بدينكمأنفسكم بما ترضيون من يظهره اهلل عن أنفسربّكم عن 
كم أنفسعند وأنتم  عمركم وترثون اليوم القيمة ما يحزن به من يظهره اهللأيّام  لتتغنّمونو

في دينكم تتّقون وتجعلّن أنتم  نإ خزائن فضله كم اهلل من تحسبون انّكم تحسنون ليرزقنّ 
القيمة بدين اهلل لتنجون وبما يظهر  دينكم لمن يظهره اهلل خالًصا هلل ربّكم لعلّكم يوم
علّوكم ودنّوكم وقربكم وبعدكم و بينكم في ليلكم من اختالفاتكم في مسائلكم

ثّم  تتمّسكون بهاأنتم  ض ال تحتجبون قد وّصيناكم حّق الوصية لعلكمبعضكم عن بع
ن أ في بيوتكم ساكنون يطلع من يظهره اهلل ويريد اهللأنتم  ربّما يوم القيمة بها لتنجون

هواء ما عندكم آب كلّكموأنتم  ولىمن نقطة االٔ  ليه مثل ما قد بدئكم اهللإ م كنّ يعيد
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بعلمكم كّل  رتم بدينكم وبعضكم قد استغنيتمغرن تهتدون بعضكم قد استأون تريد
                 ا من البيان ثّم به تترفعون ... واحد منكم ليأخذّن شي

  
 نّه هوإ مر اهلل قائمون وأم بكلّكوأنتم  بًداأ عن كّل عباده لن يقترن بشيٍء واهلل خلق

نا إٔاّال له إ ال  هنّ إ وبأمره  النّهارلهكم ومليككم وسلطانكم لينقلبنّكم باللّيل وإ ربّكم و
من وراء ذلك الحجاب أنتم  ّولاالٔ  ّن من يظهره اهلل حجاب اهللإ م قل المهيمن القيّو

اهلل تدركون واهلل غيب  غير اهلل ال تدركون ومن دون ذلك الحجاب كّل ما يظهر من عند
ن تسلكون في أبّون ن تحإ اهلل و ن تريدون اهلل فلتريدّن من يظهرهإ محبوب ممتنع متعالي 

 كم بمن يظهره اهللأنفسن جعلتم إ ترتفعون  ء من يظهره اهللدالّ أبأنتم  سماءاالٔ  فلك
مثل يعن تستطأنتم  سمائه في الكتابأمطالع  فئدتكمأ ا قد جعل اهللذً إمؤمنون ف

       ون ...ئتستنب المرآت عن شمس الّسمآء حين ما تقابلها
  

 ن يأتون بمثلأ ن ال يصّدقوهأون على الّذينهم يريد مر وليأتيّن بحّجةٍ أعي يدّ من 
ال ترتفع يقطع كالمه و بدون ذلك لمٕاّال و ا يرفع كالمه وهم يغلبونذً إتوا فأن إحّجته ف

أنتم  نإ بمثل ما عنده ٕاّال حًدا أن ال تقابلّن أن ولي البياأ يا موصيكحّجة ما عنده فالٔ 
كم من عباد قابلوا الحّق  ويفنى دون الحّق  بغير ذلك يثبتٕاّال و ن تغلبونأون تريد

ما  ن استحيواإ ن يأتوا بمثل ما نّزل اهلل عليه وأهم بما عجزوا أنفساهلل وفنوا  محّمًدا رسول
خذهم اهلل أصرون ين نّهم دينهمأنّهم حسبوا ن يعقلوا حّجة ما عنده ما قابلوه ولكإ قابلوه و
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در مر محّمد تشهدون من يقأ م حينئذٍ كلّكأنتم  بالحّق مثل ماالحّق  ثبتأبما اكتسبوا و
ّول أّل من قابلهم من كو قائمون ّن كّل بهمإ عراش الحقيقة عند كّل ظهور وأابلن ن يقأ

ًرا دِ تَ قْ اًرا مُ د نّه كان قَ إ ثبت الحّق بالحّق أفناهم اهلل وأئٍذ قد حينٕالى  ّول لهأال الّذي 
                 ا ...يرً دِ قَ 
  

نّكم في واحد البيان يومئٍذ إة فكم في يوم القيمأنفسالبيان أن يا أولي  اقبنّ فلتر  
بمن يظهره اهلل ثّم بما يقدر من عنده وأنتم ٕاّال و ينفعكم هذا لموقنون ولكنّكم ال

ن ال تحتجبّن عن علل أم كأنفسنفعكم من قبل في دينكم فلتراقبّن  لتؤمنون مثل ما
               من عندهما تستمّسكون ... جزاءأبوأنتم  الّرسل ثّم الكتب

  
ذلك الّظهور يؤمن ومن يحتجب  انظر عند كّل ظهور من يشرح صدره لصاحب

الٓء سواه ؤهالٓء وؤله عند اهلل ذلك باحتجاب نفسه ولكّن االنشراح منو يضيق صدره
 خالق كّل وكيف وفوقها ولكن حين ما تحتجب واهلل ةٍ يضيق قلب نمل نأ راد اهللأما و

ذا كينونتك مستنبئة عن ذلك إف من يظهره اهللٕالى  بهدايتكأحد  ن شرحت قلبإ شيء 
ن تشرح صدورهم إ ثر الخلق ضعفاء كأّن إة فالقيمأيّام  الّصفة في االسم فعليك بتلك

من يظهره اهلل أيّام  شبهاتهم ليدخلون في دين اهلل فلتظهرّن تلك الّصفة في وترفع عنهم
ّل في سبيله خير لك عن كأحد  ن تشرح قلبإ  نّكإف عليه من المقتدرينما كنت  بكلّ 

     يمان به واليقين بحقيقته ...عمال فرع االٕ الٔ ا ذإ عمل 
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ن إ تستمسكون والحّق  ثّم بدليلأحد  لّ كالم كٕالى  ن تنظرنّ أم كأنفسفلتراقبّن   

ن ال تجادلوا وال أن انّا قد حّرمنا في البيإف تجادلّن فيه في كالمه فالالحّق  ال تجدنّ 
           يوم القيمة بمن يظهره اهلل ال تتحاّجون وال تتجادلون ...أنتم  تتحاججوا لعلّكم

  
تحسبون الحّق  ه اهلل بحّجٍة محكمة فيه غيرريأتيكم من يظه لما ويوم القيمة

دونه هل يقدر أحد  مرأمر من يظهره اهلل لم يكن كأّن أن مكم في البياعلّ  ولكّن اهلل قد
 يظهره اهلل ن يتنزلّن بآية يعجز عنها كّل العالمين قل سبحان اهلل من يقدر غير منأ اهلل غير
في أنتم  نإ ه بغير ابدً أالحّق  ذلك عاجزون لن يشتبه ن يتلون بفطرته آيات ربّه وكّل عنأ

م من عباٍد رون وكتتفكّ الحّق  في حّجةأنتم  نإ تبه الباطل بالحّق رون وال يشحّجته تتفكّ 
اتّبعتموه بعد ما شهدتم من حّجٍة فما  قدوأنتم  الباطل مرأعوا سالم قد ادّ االٕ في 

ن ال تحزنّن أم في ليلك مكأنفسرون فلتراقبّن تتفكّ  ما قليالً أنتم  نإ م حّجتكم عند ربّك
من في قبضته كّل الحّجة ال  و ال لعلّكم يوم القيمةأة سوآء تجدّن عنده الحجّ أحد  من

ن يظهر بالحّق واهلل ليكفينّه أ يقدر من حّجة بنفسه لنأحد  ن ال تشهدّن عندإ ن وتحزنو
بحّجة دينكم أنتم  ليسئلن عنه وليحسبنه ن تحزنون من نفس واهللأم وما عليك

ا ًة يغرس فيهن جَ  يّن مثلكم كمثل من يبنإ و تستمسكون ثّم بما نزل في البيان لتعملون
سمه وحين ما يأتيكم عن اتموها بأتي مالكها قد استملكي ذاإ ّل الثّمرات شجاًرا من كأ

أنتم  ظهرنا في تلك الجنّة من كّل الثّمراتأشجرة القرآن و غرسناأنّا قد إ منعون نفسه ت
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ن ال أنّكم ال تعرفون صاحبها وأغرسنا كأما قد ن نملكن أجئنا  ذاإ و مونكلّكم بها تتنعّ 
نا من تلك الجنّة لكنّا عّما عندكم لمستغنين أنفستمنعوننا عنها ما ملكناه ب تحزنوننا وال

 غرسنا جنّه البيان بمنأقد  نّا كنّا لمحاسبينإ حٍد منكم قدر خردل والٔ  ما ال نحلّ  بعد
اهلل قد حّرمنا  ّول ما يظهرهأذا من إظهوره ف حينٕالى  ان تتعيّشون فيهأم ذنّاكأيظهره اهلل و

   ّرفون ...ذن مالكم تتصإبوأنتم ٕاّال عليكم كّل ما عندكم 
  

 اهلل نّكم أنتم في أيّام من يظهرهإم فالبيان فلتراقبّن أنفسكأوتوا  يّها الّذينأ ن ياأ
مثل الّذين  نّكم غير رضاء اهلل تريدون ولكنّكم في دون رضاء اهلل تصبرونأال تحسبون 

بوا اهلل يريدون واحتج رادأما  نّهم غيرأهم بولى ما خطرت بأنفسنقطة االٔ كانوا في أيّام 
 رون في الّذينهمهم مؤمنين وما يتفكّ أنفس بما قد جعلوا راد اهللأقد  عن اهلل وما اتّبعوا ما

نّهم قد انقطعوا عن أما  نّهم رضاء اهلل يريدون بعدأ نّهم مثلهم حسبواأمحّمد بأيّام  في
ولي البيان ال أ ياأنتم  عن رضاء محّمد ولكنّهم ال يشعرون رضاء اهلل بعد ما احتجبوا

الكتب أوتوا  وأأوتوا إالنجيل  وأالفرقان أوتوا  تكونّن مثل الّذين نأم كأنفسحسبون بت
أنتم  نّكمأن تحتجبون ال تحسبون إ  بعد منهم حين ظهور اهللم الٔ من قبل ولكنّك

 بمثلهمأنتم  نّكمإاحتجبوا ف الفرقان كيفأوتوا  تحتجبون ولكنّكم فلتتفكرّن في الّذين
 ن تعد منأب كم احتجابكم لترضينأنفستحسنون ولو يخطر ب نّكمأتحسبون تحتجبون و

اهلل وال  ا من رضآءن تعلمون شي أم تتمنّون وما كنتم عليها ذاكرين يأتيكم يواالٔرض  فوق
 مرٍ أيجّمعنكم على  بل وال تجدّن مرعًيالتجولّن مثل ما تجولّن االٕ و تجدون اهلل سبيالً 
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 بحر الجود والفضلأ حقيقة وتجري من عندهيطلعن اهلل شمس اللذا إبه توقنون فأنتم 
من هذا  في شكٍّ أنتم  نإ  كم تمنعونأنفسقطرة تحبّون وتريدون وعن بحور المآء وأنتم 

وصيآء عيسى قد استرضوا في أ بما انقطعوا عنهمأوتوا إالنجيل  فلتتفكرّن في الّذين
ا ظهر اهلل محّمدً أ ذا قدإ فليه سبيالإ  معابدهم ليطلعون شيا من رضاء اهلل وما وجدوا

 هم بماء الحيوان من عند ربّهم وطلبوا فوقأنفس رسول اهلل معدن كّل رضائه ما استحيوا
وأنتم أن يا  الفرقانأوتوا  نّهم متّقون ومثلهم الّذينأ قطرة مآء وحسبوا من وراِءاالٔرض 

وأنتم  مظهر اهلل كم عن لقاِءأنفسن ال تحرمّن أم كأنفسفلتراقبّن  ن بمثلهمالبياأولي 
 بقطرة ماءوأنتم  الّرضاء كم عن بحرأنفسباللّيل والنّهار تتضّرعون وال تحرمّن  للقاء اهلل

حّجة اهلل قد كملت في البيان وبعد ما  نّ إ قل  ليه سبيالً إ ال تجدون لتجولّن واالٔرض  في
الفيض  كلّها فال تذكرون نقضاالٔرض  على من على تهنّزل اهلل البيان قد كملت نعم

يوم ٕالى  نالبياأوتوا  ّن الّرحمة قد كملت وتّمت على الّذينإم فكنفسد اهلل الٔ من عن
        بآيات اهلل توقنون ...أنتم  نإ ة القيم

  
اهلل ربّهم ٕالى  البيان بمن نّزل اهلل البيان عليه ليوٍم هم خلق ءّن اهلل قد ابدإ و

تدركوا ما نّزل اهلل في قد اسولئك هم ألّذينهم يؤمنون بمن يظهره اهلل فا نّ إ ليعيدون 
استدركوا من  ّن الّذين هم ال يؤمنون به حين ظهوره ماإ ولئك هم المخلصون وأالبيان و

ّن معنى ما إ لعاملون قل  ثّم لموقنون ثمّ  نّهم بكّل ما نزل فيه لمؤمنونأالبيان حرًفا ولو 
هره اهلل وهم باهلل يؤمنون بمن يظ الّذينهم نّزل اهلل في البيان من كّل اسم خير محبوب
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قد نّزل في البيان الّذينهم ال يؤمنون بمن  معنى كّل اسم دون خير نّ إ وآياته موقنون و
فوّن عنكم في ليلكم ّن اهلل ليعإ ود ما نزل في البيان لمتّقون قل يظهره اهلل وهم بحد

 ل اهلل البيانّول ما نزّ أمن  ّن الّذين هم الّذينهمإ القيمة لتؤمنون  يومأنتم  نإ ويغفرّن لكم 
ولئك هم أصحاب الّرضوان وأولئك هم ألمؤمنون  اهلل بما نّزل فيه يوم من يظهرهٕالى 

عشر تاسعة يظهر اهلل ّول تسع تسع عشر أغرف الّرضوان يتعاليون ولكن من  عند اهلل في
 ذا كّل من في البيان لمبتلون ...إمظهر نفسه ف

  
ّل من عند اهلل ك نّ إمن بعد فالحّق  بعّن دينمن قبل لتتّ الحّق  بعت دينما اتّ ب

ثبت به ما شاء في أو ّن الّذي نّزل الفرقان على محّمد رسول اهللإ المهيمن القيّوم 
به توعدون من قائمكم وهاديكم ومهديكم أنتم  سالم لينزلّن البيان على مااالٕ 

ث على محّمد في ثال ّن ما نّزل اهللإ سماء الحسنى تذكرون وأمن أنتم  وصاحبكم وما
نّه إ أمًرا من عنده  يفصل بينهما ذا لمإ في يومين وليلتين  ي لَ وعشرين سنة لينزلّن اهلل عَ 

عجب من ظهور محّمد رسول أّن ظهوري إ  ا ولعمر من يظهره اهللكان على كّل شيء قديرً 
عجميين كيف ينطقه اهلل في االٔ  يَ بِّ انظر من رُ  ريناهلل من المتفكّ أيّام  ن كنت فيإ اهلل 

ن يظهر أن قرب ما يمكأهرن من عنده بالعالمون وليظ باالٓيات البيّنات يعجز عنها كلّ 
         المهيمن القيّوم ... هوٕاّال له إ نّه ال إ تاب في الك
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حرٍف وال من دين  ّن الّذين احتجبوا عن ظهور اهلل ما استدركوا من القران منإ 
حياهم أماتهم وأو لم يحتجبوا عن اهلل الّذي خلقهم ورزقهمٕاّال شيء و سالم مناالٕ 
نّهم هلل عاملون وكم من آيات قد نزلت في افتتانكم أسبون يح هم بعد ما همدين جزاِءأب

 حاديث قد نزلت في امتحاصكم فيأم من ن وكؤيّاها ال تقرإ أنتم  نّكمأيوم القيمة ك
صولكم أكم بقواعٍد قد اخترعتم في ميّاأون ها ال تنظرون تشتغليفأنتم  نّكمأك رجعناأيّام 

 حكم واحد على مراد اهللوأنتم  ن تطلعّن برضآء ربّكمأ ما يثمر من كّل ذلك نّ إ و
ربّكم يوم القيمة  يّاه ال تتعّرفون وما يصّدكم عن اهللإ وأنتم  تّطلعون وقد عّرفكم اهلل نفسه

يوم االٓخر عن اهلل وأنتم  زخارفكم في علمكم تتعبون في كّل عمركم لرضاء اهللٕاّال 
              تحتجبون ...

  
م كأنفسالفرقان ُمبتلون فلترحمّن على أوتوا  ولي البيان مثل الّذينأ نتم ياأو

البيان مستمسكون ويظهر اهلل مظهر نفسه بآيات  قوال شهداءألتجدّن يوًما بأنتم  نّكمإف
بل لعلّكم تملكون وينّزل اهلل االٕ ما تجولّن تجولون مثل  لقطرة مآء حيوانوأنتم  بيّنات

بها ال تسقون وتحسبون في كم أنفسوأنتم  عند من يظهره اهلل بحور ماء الحيوان من
إالنجيل  الفرقان ثمّ أوتوا  بعد عن الّذينأأنتم  ثّم كّال  متّقون كّال  نّكم شهدآءأدينكم ب

ظهور  كلّكم تتضّرعون ليوموأنتم  مكنّ يمر اهلل ليأتأّن إكم فأنفسالكتب فلتراقبّن  ثّم كلّ 
مظهر ربّكم ليستغنيّن  ن ال تحزننّ أتصبرون وال توقنون وأنتم  كمنّ يذا يأتإ اهلل ثّم لتبكون و

  لمبتلون ...أنتم  نّكمإن ال تحزنّن ِمن أحد فأم كأنفسعنكم بايمانكم فلتراقبّن 
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عند اهلل  ولئك همأه وّق الّذين يؤمنون باهلل وآياتّن من يظهره اهلل ليحققّن حإ قل 
رون قل کّ اهلل تتف مرأفي أنتم  نإ ن يذكر بذلك أجّل من أيظهره اهلل ّن من إ لمحّقون قل 

ن أن تحبّون إ على كّل شيء قدير  واهللبأمره  الحّق  نوليفنيّن دوبأمره  مرنّه ليحققّن االٔ إ 
ذينهم في حين يؤمنون بمن يظهره اهلل والّ  عن الباطل فلتنظرن في الّذينالحّق  تعرفون

الء كينونات الباطل في ؤفي كتاب اهلل وهالحّق  كينونيّات الءؤّن هإظهوره ال يؤمنون ف
 في البيان باسمأنتم  بعد ماالحّق  كم من دونأنفساهلل ال تجعلّن  قنّ تّ كتاب اهلل فلت

قى في البيان وكان من المحّقين ذلك ن يقل من يظهره اهلل لمن اتّ إ قل  ترفعونالحّق 
على  كان نّهإ ذا يشاء إ ل اهلل النّور بالنّار ذلك قول اهلل في البيان يبدّ  نّ إفلتجيبوه ف باطل

تتوّهمون  فالالحّق  ذا يقل لمن لم يكن عندكم على حّق ذلك منإ ا وكّل شيء قديرً 
نّه كان على إ ذا يشاء إ بالنّور  لن النّارّن اهلل ليبدّ إ وبأمره  يخلقالحّق  نإفالحّق  فيه دون

ا والباطل باطالً الحّق  ّول بما جعليء قديًرا فلتنظرّن في يوم االٔ ش كلّ  ثّم بهذا يوم  حق
                 القيمة بينهما تفصلون ...

  
فلّما إالنجيل  ء حّق دالّ أأوتوا إالنجيل علمائهم عندهم كانوا  فلتنظرّن في الّذين

هم للجنّة في كّل عمرهم بعد ما ّق الح محّمد رسول اهلل بّدلوا بدون احتجبوا عن
 الفرقانأوتوا  ّن بمثلهم الّذينإ ا هم فيها ال يدخلون وذً إعّرفهم اهلل الجنّة ف ذاإعاملون ف

بواب أ في الّرضوان مع المتّقين ولّما فتح اهلل عليهم ن يدخلنّهم اهللأقد عملوا هلل ب
لنّار بعد ما هم باهلل عنها هم اأنفسال يدخلون ودخلوا  فيها ذا همإالّرضوان كلّها ف
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الحّق  تحبّونأنتم  يوم القيمة انٕاّال والباطل ال يظهر الحّق  قل اّن ميزان يستعيذون
لمن دونه تعرفون وكم من عباد الحّق  أنتم القيمة بما نزل في البيان تعرفون وقبل يوم
ن عّمن هم لمحّقون ليجعلنّهم اهلل من الباطل بما يحتجبوأنفسعند  يوم القيمة هم

      يظهره اهلل وهم لما خلقوا له في كتاب اهلل ال يسجدون ...
  

ورائه تطلبون وتسلكون أنتم  نّكمأبالهدى  وال كلماتالحّق  ال تعرفونأنتم  قل
لتنظرن في كلماته لعلّكم و كّل ما قد سمعتم من امر بدع فلتحضرّن بين يدي مظهره

علم أوتوا  من عند الّذينالحّق  ولو اتّبعتعّمن يظهره اهلل حين ظهوره ال تحتجبون 
نهى أّن اهلل قد إ و اكان على كّل شيء قديرً  نّهإ طن لينجيك اهلل ربّك يوم القيمة باطن البا

يقع  مر وال منتهاه لئّال االٔ  ءبعد ما ال يعرف مبدأحد  علىأحد  ن يحكمنّ أفي البيان 
ن إ البيان أن يا أولي  قيننّه هو لمن المتّ إ نفسه  حكمه على اهلل ربّه ويحسب عند

ن ينزل من إٔاّال أمًرا وينزل كلماًتا ظاهرها ال ينبغي  قد اّدعىأحد  يخبرنّكم عباد من
وأنتم  ن ال تحكمّن على من يظهره اهللالٔ  بًداأ القيّوم فال تحكمّن عليه عند اهلل المهيمن

حين ما  فلتعرفن اهلل منكم يعّرفكم يوم القيمة نفسهأحد  ّن من يظهره اهللإ تعلمون قل  ال
بعث اهلل الّرسل أّن بمثل ما قد إ عن صراط اهلل ال تبعدون و ميعرفكم مظهر نفسه لعلّك

ليبعثّن اهلل من يظهره اهلل ثّم من يشاء من بعده واهلل على كّل شيء  من قبل نقطة البيان
          ... قدير
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ن ادخلوا أن يا كّل شيء أمين وقلنا بواب الّرضوان للعالأّول نّا قد فتحنا يوم االٔ إ و
ال  لّ لكو ن يدخلونأّل عمركم لها تعملون كّل يحبّون نّكم في كإف في الّرضوان

اهلل لتعرفن  ن عرفت اهلل في باطن الباطن قبل ظهورإ يديهم وأيستطيعون بما اكتسبت 
    اهلل ربّك في ظاهر الّظاهر بعد ظهوره ...

  
نشرحون ن تأفال تحبّون أبذكر من يظهره اهلل ثّم ثنائه م صدورك ّن اهلل ليشرحنّ إ قل 

رض وما بينهما وسع عّما في الّسموات واالٔ أيؤمنون بمن يظهره اهلل قلوبهم  ّن الّذينهمإ 
هم أنفسرواحهم وأفئدتهم وأصدورهم قدر خردل من الحجب ويشرح جعل اهلل في  ما
م وامتناع كلمة مجلّي مبدئهم جسادهم وكّل ما لهم وعليهم من ارتفاع ذكر حّجة ربّهأو

العلم والحكمة ال  نوارألئك الّذين قد شرح اهلل قلوبهم بوأهم فرحون وهم بذكر الّرحمن 
قائمون كان بأمره  شاء اهلل وهم ما قدٕاّال اهلل وهم بذكره ذاكرون ما يشاؤن ٕاّال يريدون 

ّن اهلل قلوب الّذين ينطبع فيها كذلك لينشرح صدورهم مراياء كّل ما يشاء من يظهره اهلل
من يظهره اهلل ال تجعلّن أيّام  نّما االٓخرةإ قل  باالٓخرة موقنون هم يؤمنون باهلل وآياته وهم

 عينأبأمره ب قد خلقه اهلل كم ولترون كّل شيء ماأنفسعند  وامر اهلل موهوًماأمن  شيا
     جسادكم تبصرون ...أ عينأبأنتم  فئدتكم مثل ماأ
  

فيه أنتم  نإ رسول اهلل  مر محّمدأعجب من أفي ظهور مهديكم مر اهلل أّن إ و
ربعين أبعد ما قد قضى من عمره  عرابعث اهلل محّمًدا رسول اهلل من االٔ بأقد و رونتتفكّ 
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 هاديكم بعد ما قد قضى من اهلل ظهرأكلّكم به مؤمنون وموقنون وقد أنتم  سنة حيث
ن ينطقون بها وال أراب ال يستطيعون عاالٔ  ربع وعشرين سنة من الّذينهم كلمة منأعمره 

نّه لقوّي مقتدر مهيمن إ بآياته الحّق  مره وليحققنّ أذلك ليظهرّن اهلل هم يعلمون ك
            محبوب ...

  
نفسهم بأالّذينهم ٕاّال ثبات كّل شيء في ظّل شجرة االٕ  ّن اهلل قد ادخلإ قل 

و يحتجبون عن اهلل ألون کّ على اهلل ربّهم يتو يؤمنون باهلل ربّهم ثمّ  نأيتعّقلون يستطيعون 
نّهم آمنوا إ  ثباتفي واالٕ هما ليسيّران في البحرين بحر النّ نّ إو بآيات اهلل ال يوقنون فأ ربّهم

 ولئك الّذينهم قدألمتّبعون ف باهلل وآياته وهم في كّل ظهور بما قد نّزل اهلل في الكتاب
ّن الّذينهم ال يؤمنون في كّل إ و الفائزون ولئك همأخلقهم اهلل من ثمرات الّرضوان و

ن يغلبّن بحر أنّفي ليسيرون كتب اهلل على نفسه ولئك هم في بحر الأف آياتهو باهلل ظهورٍ 
أنتم  نّكمإ نّه كان على كّل شيء قديًرا وإ بقدرته  يفوليعدمّن بحر النّ بأمره  ثباتاالٕ 

ن أقبل أنتم  لنّفي ال تدخلونكم في اأنفسظهور لعلّكم  فلتعرفون اهلل ربّكم عند كلّ 
اهلل  ثبات لموقنون ولكن لّما يأتيكم رسول من عندفي بحر االٕ  يظهر اهلل من نبّي لتكوننّ 

 كم باهلل وآياتهأنتم أنفس كم لعلّكمأنفسليبّدلّن نوركم بالنّار فلتراقبّن  ذاإبعوه فوال تتّ 
              لتنجون ...

  



 ٩٢، بديع ١٣٤ز آثار حضرت نقطه اولى، آيات ا ىمنتخبات –كتاب االسماء مقتطفات من 
 

13 

اهلل زيغ  بمن يظهره اهلل ال تؤمنون وليعرفنّ أنتم  نإ قلوبكم ّن اهلل ليزيغّن إ قل 
ٕالى  ن يعيدنّكمإٔاّال في البيان  رادأّن اهلل ما إ بمن يظهره اهلل تؤمنون قل أنتم  نإ قلوبكم 

أنتم  نإ راد اهلل في البيان أما  نفٍس واحدة مثل ما قد بدئكم من نفٍس واحدٍة هذا
ء دالّ أو أو شهدآء أالبيان هل تعرفون حيا  يبدئكم منن أراد اهلل أتدركون يوم الّذي قد 

بما خلقوا وأنتم  ن تعرفون من يظهره اهللأاهلل يوم القيمة  و مؤمنون كذلك يريدأسماء أو أ
ن يبدئكم من أن خلقكم ال تحتجبون هل لكم قبل الرتفاع كلمته عمّ  مر نقطة البيانأب

لعلّكم في يوم عودكم  لتغفلن مبدئكمفٍم و حكأذكر وكيف من كتاٍب  نقطة البيان من
الرتفاع ذكر نقطة ٕاّال وال شهداء العدل الحّق  ءدالّ أاهلل بالحّي وال  مركمألتنجون ما 

 نإ مر من يظهره اهلل حين ظهوره أرون كّل ذلك الرتفاع ما تتذكّ  قليالً أنتم  نإ ولى االٔ 
أنتم  نإ ال  وأ وال تقولون كيفمثل ما قد بدئتم  اهللٕالى  رون فلتعيدنّ ما تتذكّ  قليالً أنتم 

ٕاّال تريدون ثمرة بدئكم في عودكم تظهرون كّل من يبدء في البيان ال تظهر ثمرة بدئكم 
 نإ  اهللٕالى  ماهلل ثّم عودكٕالى  مبدئك من يظهره اهلل ذلك من قد ظهرٕالى  ودنّ ن يعأو

               تعلمون ...أنتم 
  

ر في كّل عمرهم وهم لباس النّار يلبسون بما ال الحري وكم من عباد يلبسون
و صوف أّل عمرهم من قطن قى وكم من عباد يلبسون في كدى والت يلبسون لباس الهُ 

قى قد لبسوا خلع الّرضوان وهم في رضاء دى والت لبسوا لباس الهُ  خشن ولكنّهم بما قد
بهى لكان خيًرا االٔ  ثّم حريرقى دى والت ن تلبس الهُ أهما بن تجمعّن بينإ و اهلل متلّذذون
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الخلق ما  قون ... لواله في ذلكتّ ال تحزنون ثّم لتٕاّال تستطيعون وأنتم  نإ  عند اهلل لكم
نّا إ وامر من لدنّا أمرناكم بأ مره قدأع اولكنّا الرتفاع ذكره وامتن ٍى مٍر وال نهينا بنهأمرنا بأ

لتستدركن رضاء اهلل من عنده حين مكرهين  نا كنّاإ آمرين ونهينا عن نواهي من لدنّا كنّا 
رضآء اهلل وكره من يظهره اهلل  رضآء من يظهره اهلل نّ إ قون قل رهه تتّ ظهوره ثّم كّل ما يك

ه الّذين هم به مؤمنون ء رضائدالّ أّن إ اهلل عن كره اهلل لتستعيذون قل  برضاءأنتم  كره اهلل
اهلل  و يرون كلماتأمن عنده  م حين يسمعون آيات اهللء كرهه الّذينهدالّ أّن إ وموقنون و

  من عنده في الحين ال يؤمنون وال يوقنون ...
 


