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الواحد االول
بسم اهلل االمنع االقدس

انّني أنا اهلل ال ال ٓه ا ّال أنا وا ّن ما دوني خلقي قل أن يا خلقي ايّاي فاعبدون قد
خلقتك ورزقتك وأمتتك وأحييتك وبعثتك وجعلتك مظهر نفسي لتتلون من عندي آياتي
عز منيع وخلقت ك ّل شيء لك وجعلتك
ولتدعون ّ
كل من خلقته الى ديني هذا صراط ّ
ثم
من لدنّا سلطانا على العالمين وأذنت لمن يدخل في ديني بتوحيدي وأقرنته بذكرك ّ
نزلت في البيان من ديني فإ ّن هذا ما يدخل
ذكر ما قد جعلته حروف
ّ
الحق بإذني وما قد ّ
كل ظهور مثل
الشمس آية من عندي ليشهدن في ّ
به ال ّرضوان عبادي المخلصين وا ّن ّ
كل شيء بقولك أمرا من لد ّنا ا ّنا كنّا
ثم ّ
طلوعها ّ
كل عبادي المؤمنين قد خلقتك بك ّ
الظاهر والباطن انّا كنّا عالمين وما بعث على دين ا ّال
قادرين وجعلتك األ ّول واآلخر و ّ
نزل من كتاب ا ّال عليك وما يبعث على دين ا ّال ايّاك وما ينزل من كتاب ا ّال
ايّاك وما ّ
كل شيء يعجز عن آياته
حجتنا على ّ
عليك ذلك تقدير المهيمن المحبوب وانّما البيان ّ
حجتنا ندخل
كل
كل آياتنا من قبل ومن بعد مثل أنّك أنت حينئذ ّ
كل العالمون ذلك ّ
ّ
ّ
كل ظهور من األمر أمرا من لد ّنا انّا
من نشاء في جنّات قدس عظيم ذلك ما [نبدأ] في ّ
كل قاهرين
كنّا حاكمين وما [نبدأ] من دين ا ّال لما يبدع من بعد وعدا علينا انّا كنّا على ّ
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كل
لكل بابا
كل شيء مثل عدد الحول
ليدخلن ّ
ّ
الدين عدد ّ
وانّا قد جعلنا أبواب ذلك ّ
ّ
كل عدد واحد في ذكر حرف من حروف األولى هلل
شيء في جنّة األعلى وليكونن في ّ
رب العالمين وا ّنا قد
رب ّ
رب ّ
رب ما يرى وما ال يرى ّ
كل شيء ّ
رب األرض ّ
السمٰ وات و ّ
ّ
كل شيء وا ّن
رب ّ
فرضنا في باب األ ّول ما قد شهد اهلل على نفسه على أنّه ال ال ٓه ا ّال هو ّ
السبع باب اهلل لمن في ملكوت
ما دونه خلق له و ّ
كل له عابدون وا ّن ذات حروف ّ
كل باب ذكر اسم
ثم في ّ
السمٰ وات واألرض وما بينهما ّ
كل بآيات اهلل من عنده يهتدون ّ
ّ
محمد رسول اهلل
حق من لدنّا وذكر أحد من حروف الحي بما رجعوا الى الحيوٰ ة األولى
ّ
ّ
ّ
ثم أبواب الهدى وخلقوا في ال ّنشأة األخرى بما وعد اهلل
والّذينهم شهداء من عند اهلل ّ
في الفرقان الى أن يظهر عدد الواحد في الواحد األ ّول فضال من لد ّنا انّا كنّا فاضلين
المعدد نذكر في شهر البهاء قد [بدأنا] ذلك الخلق به
ذلك واحد األ ّول من الواحد
ّ
عددت األعداد بذلك
و
كل مقتدرين ولقد ّ
لنعيدن [كال] به وعدا علينا ا ّنا كنّا على ّ
ّ
الواحد اذ بعد هذا لن يحصى وقبل ذلك لم يكمل حروف الواحد في اآلية األولى وهم
حضروا بقرب أفئدتهم بين أيدينا وال يرى فيها ا ّال الواحد من دون عدد كذلك يب ّين اهلل
لعل النّاس في أيّام ربّهم يشكرون
كل شيء في الكتاب ّ
مقادير ّ
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جل هميشه بوده وهست در علو ازل وسمو قدم
عز و ّ
جوهر مجرد اين واحد آنكه خداوند ّ
عز
خود وخلق هم هميشه در صقع امكان خود بوده وهست ودر هر زمان خداوند ّ
جل و ّ
كتاب وحجتى از براى خلق مقدر فرموده وميفرمايد ودر سنه  ۱۲۷۰از بعثت محمد
رسول اهلل كتابرا بيان وحجت را ذات حروف سبع قرار داده وابواب دين را عدد نوزده
واحد قرار داده و در واحد أ ّول توحيد ذات وصفات وافعال وعبادت را حكم فرموده و
مدل بر اين باب را من يظهره اهلل وحروف حى او قرار داده و قبل از ظهور او ذات
حروف سبع را قرار داده با حروف او كه سبقت در توحيد گرفته وبعينه اين واحد همان
واحد قران است كه در ظاهر وباطن وأ ّول وآخر بوده و حجة بعد بعينه حجة قبل است
كه فرقان باشد فرق اين است كه هزار ودويست وهفتاد ( )۱۲۷۰سال كلمات ترقى
نموده با ارواح انها و در هر ظهورى حكم اخرت بالنسبه بظهور قبل ميگردد چنانچه در
اين ظهور در مقام تكبير أعظم از اسم حكيم آخر كه ذات حروف سبع بوده ظاهر نشده
كه بعدد هشت واحد مرات اهلل بر مقعد خود بوده كه از شدت نار محبت كسى را
قدرت بر قرب بهم نرسيده و آيه شمس وحدت در وحدت قضا گشته هر كس آية شهد
السمٰ وات
اهلل أنّه ال ال ٓه ا ّال هو العزيز المحبوب له األسماء الحسنى يسبّح له من في ّ
واألرض وما بينهما ال ال ٓه ا ّال هو الحي المهيمن القيّوم را تالوت نمايد وبعد بگويد
ّ
بالعزة والجالل ايمان باين واحد
ثم حروف الحي
ّهم
ّ
السبع ّ
صل على ذات حروف ّ
الل ّ
ّ
ّ
آورده
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الواحد الثاني
بسم اهلل االمنع االقدس
نزلت في
أن يا حرف ال ّراء والباء فلتشهدن على أنّه ال ال ٓه ا ّال أنا قد ّ
[الالنهاية]
ثم اشهد ذكر ّ
الباب األ ّول من الواحد الثّاني أن اعرف قدرة ربّك في اآليات ّ
نزل في البيان فإ ّن به تثبت ما تريد
في ّ
ثم عجز ال ّناس ّ
كل شيء ّ
عما ّ
ثم أوليك أو من شهد على ما
ثم في ال ّثاني لم يحط بعلم البيان ا ّال ا ّياك في أخريك ّ
ّ
أريد فيه فإ ّن أولئك هم الفائزون
كل الخير يرجع الي ودون ذلك
فسرت قل ّ
يفسر أحد ا ّال بما ّ
ثم في الثّالث ما أذنت أن ّ
ّ
ّ
ثم الخير يذكر الى منتهى الذّ ر في
الى حروف النّفي ذلك علم البيان ان أنتم تعلمون ّ
ثم دون الخير في منتهى الذّ ر بما تشهد على دون المخلصين فلتقرئن آية
علم المتّقين ّ
كل ذلك اسم األقدس
كل ذلك بمثل هذا ان أنتم تعلمون ّ
ثم ّ
األولى ان أنتم تقدرون ّ
في آخر العود ان أنتم تشهدون ذلك من يظهره اهلل أنتم اذا شاء اهلل لتوقنون
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ثم في ال ّرابع ما ف ّرطنا في الكتاب من شيء ان أنتم بمن يظهره اهلل تؤمنون
ّ
ثم
نزل في البيان من حرف ا ّال وأ ّن له روح أنتم بعلم البعد تحزنون ّ
ّ
ثم في الخامس ما ّ
بعلم القرب تفرحون ان تقرئن النّفي فتفنينّهم هذا ما يثمر عند اهلل ان أنتم تدركون وان
تتلو ّن اإلثبات لتث ّبتنّه هذا ما يثمر عند اهلل ان أنتم تقدرون وانّما األ ّول الذّ ات أنتم بإذن
كل األحرف يرجع اليهما ان أنتم تبصرون ال تقولن ال ال ٓه ا ّال اهلل وأنتم عرش
اهلل تقربون ّ
نور اإلثبات ال تسترون هذا أخذ اهلل عنكم وهذا رضوان اهلل للمق ّربين
نزلنا ذكر خير في البيان ا ّال لمن نظهره يوم القيٰمة بآياتي لعلّكم ايّاه
ثم في ّ
ّ
السادس ما ّ
الساجدين وا ّن بمثل ذلك
تنصرون وال من دون ذكر خير ا ّال لمن ال يسجد له لتجعلنّه من ّ
نزلنا القرآن من قبل ولكنّكم كنتم عن مرادي محتجبون ذلك ما طاف اللّيل والنّهار عليه
ّ
تتوحدون وكنتم عن س ّره بعدما قد قضى لمحتجبون
ثمانية واحد وأنتم به في العبادة
ّ
ذلك ميزان الهدى في البيان أنتم به مؤمنون الى حين ما شرق شمس العال ذلك من
يظهره اهلل ان تعملن به لتؤمنون وأنتم في ال ّرضوان خالدون وا ّال أنتم فانيون
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السابع يوم القيٰمة على ما أنتم تدركون من أ ّول ما يطلع شمس البهاء الى أن تغرب
ثم ّ
ّ
كل
كل اللّيل ان أنتم تدركون ما خلق اهلل من شيء ا ّال ليومئذ اذ ّ
خير في كتاب اهلل عن ّ
ثم رضائه يعملون وفي يوم القيٰمة يدرك هذا ظاهرا فلتنظرن فإنّا كنّا منتظرين
للقاء اهلل ّ
الزوال وانّكم أنتم ذلك اليوم ال تعرفون ومن يكن لقائه
ول ٰيكنّكم هلل تعملون ولقد قرب ّ
حدكم تعملون
ثم ّ
ن له ما ترضى نفس لنفس فلتذكر ّن حرف اآلخر ّ
ذات لقائي ال ترضي ّ
كل شيء عند ظهوري عن دون حبّي وما [أبدأ] من
ثم الثّامن قد فرضت الموت على ّ
ّ
أمري فإ ّن ذلك ما ينفعكم ويخرجنّكم من النّار الى النّور ذلك األفق األعلى ان أنتم
لحق ال ريب فيه وا ّن موت الجسد مثل ذلك الموت
تدركون ذلك موت في الحيوٰ ة وانّه
ّ
ان أنتم كلتيهما في الحيوٰ ة لتدركون
لحق ال ريب
كل يبعثون قل انّه
كل من آمن به يوم القيٰمة ّ
السين قبر ّ
ّ
ثم ال ّتاسع ا ّن حرف ّ
ّ
فيه وانّه بما يقول النّقطة يبعث ذلك من تقدير المهيمن القيّوم
بالحق تجيبون ذلك
عمن يظهر ذلك ما يسئل في القبر ان أنتم
ّ
ثم العاشر ما سئل العبد ّ
ّ
ثم ظل
قول الملك من عند اهلل ان أنتم بآيات اهلل توقنون ذلك آيات من يظهره اهلل ّ
ظل العاشر تستدلّون
ال ّتاسع مثل ّ
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حق يبعث اهلل من يشاء عن أنفس األحياء
ثم الواحد من بعد العشر ا ّن البعث مثل القبر ّ
ّ
من خلقه بما يحكم مظهر نفسه كذلك أنتم يوم القيٰمة بما ينطق من يظهره اهلل تبعثون
لحق وأنتم به لتم ّرون ذلك أمر من يظهره اهلل ان
الصراط
ّ
ثم الثّاني من بعد العشر ذكر ّ
ّ
كل من قبل انتظروا يومي فإذا ظهرت بما هم به دينهم
أنتم يوم ّ
الظهور به تعملون قل ّ
الحق ان أنتم تدركون
الصراط كلّهم واقفون ذلك صمتهم في
ّ
يثبت فإذا عند ّ
الحق معه مثل ما
ثم ال ّثالث من بعد العشر ذكر الميزان ذلك نفس من يظهره اهلل يتقلّب
ّ
ّ
الشهداء لتوزنون
يتقلّب ّ
الشمس فإذا بعد الغروب أنتم بالبيان و ّ
الظل مع ّ
نزل في البيان ذلك ما
ثم ال ّرابع من بعد العشر ذكر الحساب بمثل الميزان
لحق و ّ
ّ
ّ
كل ما ّ
كل شيء أن يا عبادي فاتّقون
يحاسب اهلل ال ّناس و ّ
الحق
لحق ذلك قول اهلل من لساني ان أنتم ب
ثم الخامس من بعد العشر ا ّن الكتاب
ّ
ّ
ّ
لتوقنون
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ثم رضائه وا ّن ذلك ح ّق ال عدل له انّا كنّا
ب اهلل ّ
ثم ّ
ّ
السادس من بعد العشر ا ّن الجنّة ح ّ
فيها خالدين ما ينسب الي في الجنّة ذلك ما ينسب الى من يظهره اهلل أفال تدخلون
ّ
تبدل بالنّور نار اهلل ذلك من يظهره اهلل قبل أن يع ّرفكم نفسه أنتم في
وانّما النّار قبل أن ّ
كل الخير تدركون
الحب تدخلون وانّه
نار
لحق ال كفو له ان دخلتم فإذا أنتم ّ
ّ
ّ
السابع من بعد العشر ذكر النّار لن أحب ذكر من لم يؤمن بمن يظهره اهلل ذلك من ال
ثم ّ
ّ
آمن من قبل من ينسب اليه ينسب الى ال ّنار أن يا عبادي فاحذرون
فسر اهلل في الكلمة ان يشاء اهلل
فسر اهلل في بما ّ
الساعة أنتم بما ّ
ثم ال ّثامن من بعد العشر ّ
ّ
لتوقنون
نزل اهلل في البيان حديقة ذات غ ّرة الى من نظهره لعلّكم
ّ
ثم ال ّتاسع من بعد العشر ما ّ
بآياته تؤمنون

٨
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الواحد الثالث
بسم اهلل االمنع االقدس

انّني أنا اهلل ال ال ٓه ا ّال أنا وا ّن ما دوني لو يهتد بهداي كمثل [مرآة] يرى فيها شمس
طلعتك ذلك خلقي قل أن يا خلقي ايّاي فاتّقون
وانّما األ ّول في الواحدالثّالث ما أنتم به توقنون ما يذكر به اسم شيء ملك لي وما
تملّكت ذلك ما أملك قل أن يا خلقي في ظهور اآلخرة عن ملكي ايّاي فاملكون
حق فدون ذلك ما
حق
فحق وان دون ّ
ّ
حق يخلق به ما أشاء ان ّ
ثم ال ّثاني ما أنطق به ّ
ّ
ثم ظهر بما ننطق قل أن يا عبادي فاتّقون
ننطق اذ ّ
كل نفي واثبات قد ك ّون ّ
نزلت من قبل حين ما تأذن
ّ
ثم ال ّثالث اذا نظهرنّك يوم القيٰمة بما أبعثت من قبل نرفع ما ّ
وانّا كنّا صابرين

٩
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الشاكرين
نزلنا عليك في أوليك فكن من ّ
نزل عليك في أخريك أعظم ّ
ّ
عما ّ
ثم ال ّرابع ما ي ّ
نزلنا عليك من قبل كفضل القرآن على اإلنجيل ذلك
نزلنا عليك على ما ّ
وا ّن فضل ما ّ
محمد على عيسى قل أن يا عبادي ظهوري في أخراي تنتظرون
فضل
ّ
ثم الخامس ا ّن قبور الواحد ترفع اذا تأذن في يوم ظهوري اذ بقولي قد رفع من قبل أن
ّ
يا عبادي الي فترجعون
ّ
لحق
السادس ما يذكر به اسم شيء من دون اهلل خلق له ولم يكن بينهما ثالثا قل انّي
ّ
ثم ّ
ّ
ثم لي أن يا عبادي ظهوري في أخراي تدركون
وا ّن ما دوني قد خلق بي ّ
نزلت من ذكر لقائي ذلك ايّاك في أخريك
ثم ّ
ّ
السابع لن يدركني خلقي ليراني وك ّل ما ّ
وأوليك قل ذلك أعظم الجنّات ان أنتم بعد العرفان تدركون قل ما تنظر ّن الى شيء في
الحق تنظرون
عشاقي الى من نظهره ب
ّ
جنّتي ا ّال وأن تدركن ما في ذلك من رضائي أن يا ّ
كل شيء في البيان أنتم اليه تنظرون
ثم ال ّثامن ما قد خلقنا من ّ
ّ
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كل الواحد أنتم تلك اآلية تقرؤن شهد اهلل أنّه
نزل في الهياكل ّ
ّ
ثم التّاسع ما في البيان قد ّ
رب الكرسي المنيع اهلل ال ال ٓه ا ّال هو المهيمن القيّوم اهلل الّذي ال
ال ال ٓه ا ّال هو ال ّرحمٰ ن ّ
الظاهر الفرد الممتنع له األسماء الحسنى يسبّح له من
السلطان القاهر ّ
ال ٓه ا ّال هو الملك ّ
عما أنتم تشيرون اهلل الّذي ال ال ٓه ا ّال هو
السمٰ وات واألرض وما بينهما قل سبحان اهلل ّ
في ّ
السمٰ وات واألرض وما
الحق العالم القائم القادر له األسماء الحسنى يسجد له من في ّ
ّ
بينهما وهو العزيز المحبوب
كل شيء اذا تجدن ال ّروح وال ّريحان تقرؤن وا ّال
ثم العاشر ما فيها تلك اآلية أنتم عدد ّ
ّ
ثم
ثم تتف ّ
كرون شهد اهلل أنّه ال ال ٓه ا ّال هو له الخلق واألمر يحي ويميت ّ
أنتم تصمتون ّ
كل شيء يخلق ما يشاء بأمره انّه
يميت ويحي وأنّه هو حي ال يموت في قبضته ملكوت ّ
ّ
كل شيء قديرا
كان على ّ
ثم الواحد من بعد العشر ما نزل فيها في اآلية األولى بسم اهلل األمنع األقدس أنتم الى
ّ
حروف الواحد تنظرون
ثم الثّاني من بعد العشر ما فيها في النّقطة حرف األ ّول تدركون ذلك من يظهره اهلل
ّ
الصفات
الشمس بمثل ذلك أنتم في ّ
كل األسماء و ّ
حروف الحي عنده [كمرآة] عند ّ
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تستدلّون ذلك جوهر البيان يذكر نفسه من عند ربّه ما أنتم ايّاه تذكرون انّني أنا اهلل ال ال ٓه
كل ا ّياي يعبدون قل اهلل ربّي وأنتم أن يا
ا ّال أنا اهلل ّ
السلطان قل ما دوني خلقي ّ
الظاهر ّ
كل شيء ال تشركن باهلل ربّكم أحدا وال تدعون مع اهلل ربّكم ال ّرحمٰ ن شيئا
ّ
كل
ثم ال ّثالث من بعد العشر ال
تسئلن في أوالي وال في أخراي ا ّال في كتاب ولتعلّمن ّ
ّ
ّ
واحد في مسالككم لعلّكم تتأ ّدبون
مقطعة ال
نزل في البيان كقطعة طرز في ألواح ّ
ثم ال ّرابع من بعد العشر أن تحفظن ّ
ّ
كل ما ّ
ثم في أعلى الجلد تحفظون ومن يكن عنده حرفا دون ما ينبغي
تكتبن ما يغيّر طرزه ّ
لعزته يحجب عمله فال تكونن من المحتجبين
ّ
ثم الخامس من بعد العشر ان تؤمنن بمن نظهرنّه يوم القيٰمة فإ ّنكم أنتم بي وآياتي في
ّ
ثم كنتم اليه لتائبين
ّ
كل العوالم كنتم مؤمنين وا ّال استغفروه ّ
نزلناه عليك وال تأمرن ا ّال به قل انّه لشمس
ثم ّ
ّ
السادس من بعد العشر ال تعملن ا ّال بما ّ
الحق تقابلون
أن يجعلنّكم وآثاركم [مرآة] ترون فيها ما أنتم تحبّون اذا أنتم ب
ّ
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خط على ما أنتم عليه
السابع من بعد العشر ال تكتبن آثاري ا ّال على أحسن ّ
ثم ّ
ّ
الصبايا حين ما
لمقتدرون وان يكن عند أحد حرفا دون أعظم ّ
خط يحبط عمله ا ّال ّ
يتأ ّدبون
ثم تهب
ثم الثّامن من بعد العشر من ينشئ كلماتا هلل قل خذ لنفسك على أجذب خط ّ
ّ
حق مبين
من تشاء ّ
فإن ذلك قسطاس ّ
ثم ال ّتاسع من بعد العشر أن يا عبادي فاصرفوا من ملكي فيما ن ّزل علي على ما أنتم
ّ
ّ
خطه األرض وما عليها فلتأتوه حتّى يكتب
عليه لمقتدرون وان تجدن من يكن بهاء ّ
لتحسنن بأرواح
الخط لم يكن ا ّال
اسمي المهيمن القيّوم وكلّما أمرتم على أعلى
ّ
ّ
ثم ايّاي فاشكرون
الحروف ذلك ذ ّريّاتكم
فلتجمعن بين الحسنين ّ
ّ
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الواحد الرابع
بسم اهلل االمنع االقدس

انّني أنا اهلل ال ال ٓه ا ّال أنا األعظم األعظم قد خلقتك وجعلت لك مقامين هذا مقامي
رب العالمين
لن يرى فيه ا ّال ا ّياي ومن هذا تنطق عنّي على أنّني أنا اهلل ال ال ٓه ا ّال أنا ّ
الساجدين هذا واحد
توحدني وتعبدني ولتكونن لي من ّ
ومن هذا تسبّحني وتحمدني و ّ
األ ّول من ال ّرابع
ثم
ثم في ال ّثاني قل ما يرجع الي يرجع الى اهلل ربّي وما ال يرجع ال
ي لن يرجع الى اهلل ّ
ّ
ّ
ّ

األمر في شئونه ترجعون

ثم في الثّالث لن أعبد مثل ما تعبدني بالبداء وذلك ذات بدائك في أخريك وأوليك
ّ
حين ما تقلّب في بطن أ ّمك لو لم يتقلّب بما تقلّب ما أيقن ببدائي وانّك واحد ما
خلقت لك من كفو وال عدل وال شبه وال قرين وال مثال كذلك أخلق ما أشاء وانّني أنا
العالم
القادر ّ
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كل ذات هيكل
كل شيء في هيكل اإلنسان وجعلت ّ
ثم في ال ّرابع قد خلقت جوهر ّ
ّ
رق لمن نظهرنّه قل انّي أولى بكم من أنفسكم اليكم أن يا عبيدي الى موالكم
عبد ّ
تنظرون
ن ا ّياي يعبدون قل ايّاكن وايّاكم الى من
كل ّ
ثم في الخامس ّ
الدواير آيات ر ّقيّة لي ان ه ّ
ّ
كل باللّيل والنّهار ايّاه تريدون
نظهره تنظرون ذلك محبوبكم ّ
كل عن توحيدي ومن نظهره يسئلون وجعلت من
عما أفعل و ّ
السادس انّي ال أسئل ّ
ثم ّ
ّ
عما يفعل فكيف أنتم بي مؤمنون وانّه ليسئل ّنكم
نظهره من بعد مظهر ذلك قل ان تسئلنّه ّ
الحق مجيبون
كل شيء فال تكونن ا ّال ب
عن ّ
ّ
كل بك الي ليرجعون
كل منّي بك يبدءون و ّ
السابع ّ
ثم ّ
ّ
ّ
ثم يميتون ويحيون
ثم ال ّثامن ّ
نزل من عندك يخلقون ويرزقون ّ
ّ
كل بآياتك وما ّ
ّهم من أقهر
ثم التّاسع من ّ
يطلع من البيان بملك ذلك مظهر قهري قل فاجعلني الل ّ
ّ
تبن اسمك وما تعمل ألجزينّك في رجعي على أحسن ما كنت من
القاهرين ولتك ّ
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كل
الظهور تدبيرا ال يحزن
العالمين ولتدبّر ّن ليوم ّ
ن بذلك ّ
الحق وقد أمرنا أن يعمل ّ
ّ
المؤمنين
نزل في البيان أو ما ينشئ فيه من علم الحروف وما يتف ّرع
ّ
ثم العاشر ال تتعلّمن ا ّال بما ّ
ثم
ثم تخ ّففون على أنفسكم ّ
على عمل البيان قل أن يا عبادي تتأ ّدبون وال تخترعون ّ
تتصنّعون
ثم الواحد من بعد العشر أن ال تتجاوزن عن حدود البيان فتحزنون وال تحزنن من نفس
ّ
حد لعلّكم من نظهره ال تحزنون ومن يتجاوز لن يحكم عليه بالهدى وما
فإنّه ألعظم ّ
يأتي بالهدى ا ّال من نظهره بالهدى قل أن يا أولي الهدى بهداي تهتدون
ثم ما فيها في الواحد األ ّول
ثم ال ّثاني من بعد العشر أن يا عبادي فلتنزلن بقاع األرض ّ
ّ
تصرفون
ثم ال ّثالث من بعد العشر أن يا عبادي فلترفعن مقاعد الواحد على ما أنتم عليه لمقتدرون
ّ
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ثم ال ّرابع من بعد العشرأن يا عبادي ان تستجيرن بتلك البقاع لتأمنون عند النّاس وهم
ّ
عليكم ال يسلّطون ذلك لتستجيرن يوم القيٰمة بمن بعث من باطن مرقده ال مثل يومئذ
السمٰ وات واألرض وما بينهما حين ما
بهم تستجيرون وعليكم تفعلون ما تنفطر [به] ّ
تسمع فما لكم كيف ال تعلمون
ثم بالحروف الحي حين
ثم الخامس من بعد العشر فال تمنعن أحدا اذا استجار باهلل ّ
ّ
ّ
الظهور في األخرى وقبل ذلك في األولى تحكمون وا ّن بمثل ذلك اذا استجار بأحد
ّ
أحد لو يقتل في سبيله خير عند اهلل من أن ير ّده أن يا عبادي فتجيرون
السادس من بعد العشر أن يا عبادي الى بيتي تصعدون ذلك بيت من يظهره اهلل
ثم ّ
ّ
ذلك بيتي فال تشترن ما في حوله على قدر ما أنتم تستطيعون أن ترفعون
السابع من بعد العشر ما في حول البيت والمسجد هلل فال تبيعون ولتجعلن كلّكم في
ثم ّ
ّ
ثم الّذين يتّجرون ما يحبّون أن يكتبون
ّ
حد ملككم كلّما تستطيعون ان تعملن أخباركم ّ
وا ّن مسجد الحرام ما يولد من يظهره اهلل عليه ذلك ما ولدت عليه قل مقعد أحمد ذكري
جن الى بيتي وال المقاعد ا ّال وأنتم تملكن ما في
يدخل فيه أنتم هنالك لتصلّون وال تع ّر ّ
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السبيل ما ال تحزنون ومن يقدر أن يدخل علي أو على البيت فال يعفى عنه ذلك
ّ
ّ
ثم لتسجدون
ثم في البيت هلل ر ّبكم ولتخضعن له ّ
لتدخلن على من نظهره ّ
حج بيتي فلتؤتن مظاهر
ثم الثّامن من بعد العشر ان وق ّفتم على ما أنتم تحبّون من
ّ
ّ
ب بكم يسلكون
الواحد على سرائرهم أربع مثقال من الذّ هب ان هم على منتهى الح ّ
عمن ال يقدر ومن يملك ومن يخدم ومن يتّبع أو يبتلى لعلّهم يشكرون ذلك
وقد عفونا ّ
ثم أنتم من باب البيت تدخلون ذلك من يعلّمكم علم باطن الباطن
رب البيت ّ
لتعرفن ّ
الظاهر ذلك ا ّياي في أخراي أن يا عبادي فاعرفون ذلك لتعرجن الى من نظهره
للظاهر ّ
ّ
كل الى بيتي
ثم أنتم لبيته تصعدون فكيف أنتم لنفسه ال تصعدون حينئذ ّ
ان كان ايّاه ّ
عمن جعل البيت بيتا محتجبون
من قبل يصعدون وهم ّ
السبيل
ثم ال ّتاسع من بعد العشر لوال يحزن النّساء ألنهيهن عن صعودهن لما يصعبن في ّ
ّ
سرائرهن
ثم على
ّ
ن اذا شئن يدخلن البيت في اللّيل ّ
ا ّال من يكن في أرض البيت فإ ّنه ّ
ثم الى مساكنهن يرجعن وأن
عند مظاهر الواحد يستون ويذكرن ر ّبهن الّذي خلقهن ّ
ن فال تقربن ما تحزنن فإ ّنكن قد خلقتن ألنفسكن
يراقبن
حب أزواجهن وذ ّريّاتهن خير له ّ
ّ
عالم حكيم أن يا
ثم لذ ّريّاتكن فال تختارن األسفار لتبتلين ولتشكرن اهلل بما تعفون واهلل ّ
ّ
ثم بين يدي من
مظاهر الواحد في األلف والباء ال تسئلن عن نفس فإ ّنها تعرف حكمها ّ
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كل من
ن البيت وأنتم ال تعرفون فلتحسنن ب ّ
جعلكم ح ّفاظ البيت لتسجدون وانّي ألدخل ّ
يدخل بيتي لعلّكم ا ّياي تدركون
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الواحد الخامس
يا اهلل
بسم اهلل االمنع االقدس

نزلت
انّني أنا اهلل ال ال ٓه ا ّال أنا األقدم األقدم قد ّ
في باب األ ّول من الخامس أن ترفعن المسجد مقعد ما ولدت عليه على ما أنتم عليه
لمقتدرون
ثم عدد المصباح فيها ما أنتم تحبّون
ثم ال ّثاني أنتم بإذني ترفعون مساجد الحي ّ
ّ
لتحصون
ثم ال ّثالث قد جعلنا الحول تسعة عشر شهرا لعلّكم في الواحد تسلكون
ّ
لتسمون وقد جعلناك بهائي قل أن يا خلقي ايّاي فاقصدون
ثم ال ّرابع أنتم بأسمائي
ّ
ّ
ثم مهدي وهادي
محمد [صلّى اهلل عليه وآله] وعل
لتسمن بإسم
ثم الحسنين ّ
ي وفاطمة ّ
ّ
و ّ
ّ
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كل لي وانّي هلل ربّي وما من ال ٓه ا ّال اهلل ذلك
كل حرف من اسمك اسما قل ّ
وقد جعلنا ل ّ
مالك العالمين ذلك مقصود العالمين
سلطان العالمين ذلك محبوب العالمين ذلك ّ
ثم ر ّبكم وملككم
ذلك معبود العالمين ذلك مطلوب العالمين ذلك ال ٓهكم ومليككم ّ
ثم موصوف العالمين
ثم سلطانكم ومالككم ّ
ّ
ثم ان آمنوا لتر ّدون ا ّال في
ثم الخامس فلتأخذ ّن من لم يدخل في البيان ما ينسب اليهم ّ
ّ
األرض الّتي أنتم عليها ال تقدرون
السادس ان يفتح أرض في البيان يؤخذ عنه ما لم يكن له عدل لمن أمر به ويحفظ
ثم ّ
ّ
كل ألف يبيع
نفسه ان لم يتغيّر عند من يتّجر وال يتّجر ع ّني من بهائه ويأخذ ح ّقه من ّ
ثم يؤخذ بهاء الهاء
ويشتري مأة فضال من لدنّا لمن نظهره ب
الحق وانّا كنّا حاسبين ّ
ّ
ثم يز ّوج به في البيان
للشهداء ّ
ثم يؤخذ الواو ّ
ويحفظ للحروف األولى عند المؤتمنين ّ
حق ح ّقه من جنده
ثم يؤتي ّ
كل ذي ّ
ثم يتص ّرف الملك كيف يشاء ّ
الّذينهم ال يستطيعون ّ
كل المؤمنين ذلك أقرب في
وان زاد من شيء يصرف في مقاعد المرفوعة أو يؤتي ّ
الفضال
كتاب اهلل حتّى وان تكن نفسا في أرض يؤتى شيئا منها فضال من اهلل انّه هو
ّ
الكريم
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الدين وما يملك الّذين آمنوا من دونهم يطهر حين ما هم
السابع كلّما يدخل في ّ
ثم ّ
ّ
ثم العالمين قل اذا نسب ال ّشيء الى من
يملكون فضال عليك اذا اتّجرت في أخريك ّ
كل أرض
آمن بالبيان يطهر في الحين أن يا عبادي فاشكرون ولتشتر ّن ما تحبّون من ّ
لعلّكم شيء اللّطيف لتملكون
ثم من ذلك البحر آلليها تأخذون وال تنقص من تسعة عشر آية
ئن البيان ّ
ثم الثّامن فلتقر ّ
ّ
لتقولن اهلل اهلل ربّي وال أشرك باهلل ربّي شيئا ان لم تض ّرن في يوم رجعي
وان لم تتعلّمن
ّ
ثم
الصادقين وال ينفعك هذا أن تسمع ذكر ظهوري ّ
من أحد فإذا كنت في قولك لمن ّ
ن من القاعدين
تكون ّ
كل شيء بما تذكرني من اسمي ولو كنت بما يخطر على
ثم التّاسع فاذكرني بحروف ّ
ّ
قلبك من اسم من الملتفتين
كل البيان فيها لتكتبون
الدواير ومننت عليك بذلك قل ّ
ثم العاشر قد وهبتك الهياكل و ّ
ّ
على شأن تستطيعون أن تقرءون

٢٢

بيان عربى – من آثار حضرت نقطه اولى – بر اساس نسخه مجموعه صد جلدى شماره  ٨٦صفحه ٦٤ – ١

كل م ّرة
ثم الواحد من بعد العشر فلت ّ
عظمن على المولود خمس م ّرة قائما وأنتم بعد ّ
ّ
كل باهلل لمبدؤن
ثم ا ّنا ّ
ثم ا ّنا ّ
لتقولون تسعة عشر م ّرة ا ّنا ّ
كل باهلل موقنون ّ
كل باهلل مؤمنون ّ
ثم تقولون تسعة
ثم ا ّنا ّ
ثم ا ّنا ّ
ثم على الميّت س ّتة م ّرة ّ
كل باهلل راضيون ّ
كل باهلل لمعيدون ّ
ّ
ثم ا ّنا
ثم بعدما ّ
عظمتم اهلل في األولى انّا ّ
عشر م ّرة انّا ّ
كل هلل ساجدون ّ
كل هلل عابدون ّ
ن
ثم ا ّنا ّ
ثم ا ّنا ّ
ثم انّا ّ
ّ
كل هلل حامدون ولتدفن ّ
كل هلل مخلصون ّ
كل هلل عاملون ّ
كل هلل قانتون ّ
ن الخاتم في يمينه ينقش عليه آية
في البلّور أو الحجر المصيقل لعلّكم تسكنون ولتجعل ّ
السمٰ وات واألرض وما بينهما
التي آمر بها لعلّكم تستأنسون قل المرء يكتب هلل ما في ّ
السمٰ وات
واهلل ّ
نزل في كتاب عظيم وهلل ملك ّ
عالم مقتدر منيع قل [المرأة] تأمر بما ّ
عالم مقتدر منيع
واألرض وما بينهما واهلل ّ
ثم الثّاني من بعد العشر أنتم بشيء من تربة األ ّول واآلخر مع الموتى تدفنون
ّ
ثم ال ّثالث من بعد العشر أنتم كتاب وصيّة الى من نظهره تكتبون ذلك ما تكتبون الى
ّ
اهلل ان أنتم به موقنون
ثم النّقطة
ثم ال ّرابع من بعد العشر يط ّهركم اسم اهلل اذا تقرؤن اهلل أطهر ستّة وستّين م ّرة ّ
ّ
الدين
ثم من يدخل في ّ
ثم كلماته ان أنتم بها موقنون ّ
وما يشرق من عندها من آيات اهلل ّ
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الشمس اذا تج ّفف أن يا عبادي
ثم ما ّ
ثم ّ
ثم النّار والهواء والماء والتّراب ّ
تبدل كينونيته ّ
ّ
فاشكرون
فلتلطفن أبدانكم عن ذلك
ثم الخامس من بعد العشر ماء الحيوان طهر أنتم به تخلقون
ّ
ّ
لعلّكم تتلذّ ذون
كل
كل شيء لم يكن له عدل هلل ذلك لمن يظهره اهلل من ّ
السادس من بعد العشر ّ
ثم ّ
ّ
الشمس فلتملّكن منّي
شيء على عدد الواحد أن يا عبادي اليه لتبلغون واذا غربت ّ
ثم يوم ظهوري لتر ّدون
أنفسكم ّ
ثم ايّاي فاتّقون
ن في ّ
كل يوم تسعة وتسعين م ّرة اهلل أعظم ّ
السابع من بعد العشر فلتقول ّ
ثم ّ
ّ
ثم
الشرى ّ
كل عبادي اذا علموا لرضا بينهم ّ
ثم ال ّثامن من بعد العشر فلتأذنن بالبيع و ّ
ّ
ثم الحين ينقصون
الّذين يتّجرون ما هم باألجل يريدون ّ
الفضة
حمص من الذّ هب و ّ
ثم التّاسع من بعد العشر ما أنتم تحسبون المثقال تسعة عشر ّ
ّ
كل واحد فال
ثم الثّاني ألف دينار وان يصغر ّ
ويجعلن الملك بهاء األ ّول عشرة ألف دينار ّ
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الحمص وأنتم بدونها ال تصرفون في ملككم وليس لمن يصغره من
حد
يخرج عن ّ
ّ
كل واحد منها خمس مأة وأربعين مثقاال ولم يتم
شيء وال لمن لم يبلغ عنده مقدار ّ
ثم بعد ذلك ان وجدتم ملكا لن يتجاوز عن حدود
حوال فضال من لدنّا لعلّكم تشكرون ّ
فضة خمسين
كل مثقال ذهب خمس مأة دينار ومن ّ
البيان اليه لتبلغون من ّ
كل مثقال ّ
حق فإذا
دينار ّ
لعل يوم ظهوري ينصر دين ربّه ولم يضط ّر أن يأخذ قدر قيراط من دون ّ
ئال تحزن من نفس
لك ضعف الخراج لو كنت من المتّقين وال يسئل النّاس من كتابه ل ّ
ن ك ّل
ا ّال وأنّهم يعلمون بأنّهم ال يعطون ألنّهم يحبّون أنفسهم بل قد أمرت أن تحيط ّ
الشاكرين
نفس من حين ما تتولّد الى أن تقبض ما تملك من ّ
ن من ّ
كل شيء بهائه لتكون ّ
حق من يظهره اهلل قد أذنت لعبيده لعلّهم يستحيون عنه
ما قد أذنت لم يكن ا ّال من ّ
حق أسمائي الّتي لن يرى فيها
وهم عليه ال يحكمون وال يحزنون وا ّال ذلك من ح ّقي و ّ
ا ّال ايّاي أن يا خلقي على حروف األولى تصلّون
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الواحد السادس
بسم اهلل االمنع االقدس

حجة من لدنّا على
نزلت البيان وجعلته
ّ
انّني أنا اهلل ال ال ٓه ا ّال أنا األغيث األغيث قد ّ
كل عنها يعجزون فيه ما لم يكن له
العالمين فيه ما لم يكن له كفوا ذلك آيات اهلل قل ّ
لمفسرين ذلك
عدل ذلك ما أنتم به تدعون فيه ما لم يكن له شبه ذلك ما ك ّنا فيه
ّ
األلف بين البائين أنتم بالباب تدركون فيه ما لم يكن له قرين ذلك جوهر العلم
والحكمة أنتم به تجيبون فيه ما لم يكن له مثل ذلك ما ينطق به الفارسيّون وأنتم في
تكتبن المستور ا ّال وأنتم في اآليات على عدد المستغاث ال
لتنظمون وال
الواحد
ّ
ّ
كل نفس
تتجاوزون ومن أ ّول العدد أذن لكم أن يا عبادي لتد ّقون وأذنت أن يكون مع ّ
مما يشاء ليتلذّ ذون به حين ما تتلو وكان من المتح ّرزين قل انّما البيت ث ٰلثين
ألف بيت ّ
ثم على أحسن حسن تكتبون وتحفظون
حرفا أنتم ان تعربون لتحسبون على عدد الميم ّ
ذلك واحد األ ّول أنتم باهلل تسكنون
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كل شيء على أحسن
كل أرض بيت ح ّر تبنون و ّ
كل أرضكم و ّ
لتلطفن ّ
ثم الثّاني أنتم في ّ
ّ
كل
ما أنتم عليه مقتدرون ّ
لئال يشهد عيني على كره أن يا عبادي فاتّقون ذلك أقرب من ّ
شيء ان أنتم تعلمون
ثم ال ّثالث فال يسكن في أرض الخمس ا ّال عبادي المتّقون
ّ
ثم اهلل أبهى ومن
ثم تجيبون اهلل أعظم ّ
ثم ال ّرابع فلتسلّمن هلل وأنتم تقولون اهلل أكبر ّ
ّ
ثم ا ّياي تتّقون
يجيب اهلل أجمل ّ
ثم الخامس انّما الماء طهر طاهر مط ّهر في الكأس حكم البحر تشهدون
ّ
كل ما كتبتم ولتستبدلن بالبيان وما أنتم في ظلّه تنشئون
السادس فلتمحون ّ
ثم ّ
ّ
ثم ا ّياي فا ّتقون قل في المدائن
نزلناه في الكتاب ّ
السابع لتقرب ّ
ثم ّ
ّ
ن الباء باأللف بما قد ّ
الفضة الى أن ينتهي
ثم في القرى مثل ذلك [من]
ّ
خمس وتسعين مثقاال من الذّ هب ّ
ثم [في] االنقطاع
الى تسعة عشر مثقاال بما ينزل عدد الواحد اذا وجد ال ّرضا بينهما ّ
كل هلل راضيون
كل يقولون انّا ّ
ثم ّ
ثم باإلرتفاع ترتفعون وليمهرن ّ
كل واحد منهما ّ
تنقطعون ّ
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كل جواهر األرض مهر من خلقت لمن نظهره ذلك من فضل اهلل عليه
ولقد جعل اهلل ّ
الشاكرين
ليكونن من ّ
فإن من لم يستدل بها فال علم له فال تذكرن معجزة
ثم ال ّثامن ال تستد ّلن ا ّال باآليات ّ
ّ
مد أعينكم لعلّكم
ن ذلك ولتجعل ّنه ّ
دونها لعلّكم يوم ظهوري في الحين لتؤمنون ولتقرئ ّ
يوم ظهوري ال تحتجبون
ثم التّاسع أنتم لباس الحرير ليلة العيش تلبسون وان استطعتم دونه ال تلبسون وأنتم
ّ
الفضة تصنعون واذا ما وجدتم ذلك
أسبابكم الّتي بها في س ّركم لتعيشون من الذّ هب و ّ
في شأن ال تحزنون فإ ّني أنا ربّكم آلتينّكم في أخريكم اذا أنتم بي وبآياتي تؤمنون
فلتجعلن في أيديكم عقيق حمر أنتم عليه لتنقشون لتشهد ّن بذلك على أ ّن من
ثم العاشر
ّ
ّ
كل له
حق وا ّن ما دون اهلل خلق و ّ
حق ال ريب فيه و ّ
ثم له يخلقون قل اهلل ّ
كل به ّ
نظهره ّ
عابدون
محمد معلّمي فال تضربني قبل أن يقضي علي
ثم الواحد من بعد العشر قل أن يا
ّ
ّ
ّ
حد
خمس سنة ولو بطرف عين فإ ّن قلبي رقيق رقيق وبعد ذلك أ ّدبني وال تخرجني عن ّ
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تحل
وقري فإذا أردت ضربا فال تجاوز عن الخمس وال تضرب على اللّحم ا ّال وأن
ّ
تعديت تحرم عليك زوجك تسعة عشر يوما وان تنسى وان لم يكن لك
بينهما سترا فإن ّ
من قرين فلتنفق بما ضربته تسعة عشر مثقاال من ذهب ان أردت أن تكون من المؤمنين
الصبايا على سرير أو عرش أو كرسي فإ ّن ذلك لم
وال تضرب ا ّال خفيفا خفيفا ولتستق ّرن ّ
الشكسته فإ ّن ذلك ما
يحسب من عمرهم ولتأذنن لهم بما هم يفرحون ولتعلّمن ّ
خط ّ
يحبّه اهلل وجعله باب نفسه للخطوط لعلّكم تكتبون على شأن تذهبن به قلوبكم عن
سكره ويجعلنّكم ماء لمن نظهره اذا ينظر اليه أعينكم يجذبكم مثل ما ك ّنا كاتبين وقد
كل به ال يحزنون قل لو شهدت
أقرنتك بمن يرث ّ
لئال يحزن عرش ربّك في صغره و ّ
ألقطع عنك ما وهبتك من ملكي أن يا عبادي فاتّقون
الطاء والقاف وان تضط ّرن فتصبرن حوال لعلّكم
ثم الثّاني من بعد العشر فال تقرب ّ
ّ
بالواحد تتحبّبون وا ّال أذن لهما وأذنّا اذا [أرادا] أن يرجعا تسعة عشر م ّرة بعد أن يصبر
الحق ال تدخلون
ظل أبواب دون
شهرا لعلّكم في ّ
ّ
ثم الثّالث من بعد العشر فال تجعلن أبواب بيت النّقطة فوق خمس وتسعين بابا وال
ّ
كل العلم تستدلّون
أبواب بيوت الحروف فوق خمسة أن يا عبادي في ذلك ّ
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كل شيء تقولون شهد اهلل أنّه ال ال ٓه ا ّال
ثم ال ّرابع من بعد العشر أنتم يوم اهلل أعظم عدد ّ
ّ
ثم في ليلة من آالء اهلل
ن في روح الى ذكر القدرة تختمون ّ
هو العزيز المحبوب وان تكون ّ
عدة بين أيديكم لتحصون الى عدد المستغاث أذن لمن يقدر وال تحزنن اذا
تسعة عشر ّ
فإن عند اهلل على العرش كان واحدا قل ايّاي فاشكرون قل ذلك يوم
أنتم ال تستطيعون ّ
ثم شهور الحي أنتم في بحر الخلق تصعدون
ثم عدد الحي ّ
ال ّنقطة ّ
تسمعن ذكر من نظهره بإسم
فلتقومن أنتم كلّكم أجمعون اذا
ثم الخامس من بعد العشر
ّ
ّ
ّ
كل الخير تدركون
ثم في سنة التّسع ّ
ن فرق القائم والقيّوم ّ
القائم فلتراقب ّ
فإن
السادس من بعد العشر فال تسافر ّن ا ّال هلل وأنتم تستطيعون ا ّال عند ظهور
الحق ّ
ّ
ثم ّ
ّ
عليكم أن تسافرن اليه فإنّكم قد خلقتم لذلك ولو أنتم بأرجلكم لتمشون وليس عليكم
ثم مقاعد الحي والمساجد ان
ثم مقعد النّقطة اذا استطعتم ّ
فرضا ا ّال زيارت البيت ّ
تستطيعون وان أردتم التّجارة فال تطولن في الب ّر ا ّال حولين وال في البحر ا ّال خمس حول
فضة
ن قرينه اثني وماتين مثقاال من ذهب ان استطاع وا ّال من ّ
وان جاوز من أحد فليؤتي ّ
ا ّال وترفعن قرينكم معكم لعلّكم في البيان نفسا ال تحزنون ومن يجبر أحدا في سفر ولو
كان قدما أو يدخل في بيت أحد قبل أن يؤذن أو يريد أن يخرجه من بيته بغير اذنه أو
حق فيحرم عليه زوجه تسعة عشر شهرا وان يتجاوز من أمر اهلل في ذلك
يطلبه من بيته بغير ّ
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من أحد فعلى شهداء البيان أن يأخذ عنه خمس وتسعين مثقاال من ذهب ومن أراد أن
السنة فرض أن يحضر ويمنعه ومن لم
يجبر على أحد فعلى من علم ويقدر ولو كان بعض ّ
تحل عليه ا ّال وينفق تسعة عشر
يحضر بعد أن يقدر فيحرم عليه زوجه تسعة عشر وال
ّ
فضة ذلك أن ال تظلم نفس في البيان ومن يرفع
مثقاال من ذهب ان يقدر وا ّال من ّ
حد اإلنسان أن يا عبادي فاتّقون
حق يخرج من ّ
صوته بغير ّ
تلطفون
السابع من بعد العشر ما يخرج من الحيوان فال تحذرن ا ّال وأنتم تحبّون أن ّ
ثم ّ
ّ
ثم ال ّثامن من بعد العشر ح ّرم عليكم في دينكم النّظر بعضكم الى كتاب بعض ا ّال لمن
ّ
ثم تتأ ّدبون
أذن أو علم أنّه يرضى لعلّكم تستحيون ّ
ثم التّاسع من بعد العشر فرض عليكم في دينكم أن تجيبون من يكلّمكم بقول يدلّ
ّ
على ال أو بلى ومثل ذلك في كتبكم اذا يكتب أحد الى أحد كتابا فرض عليه أن
يكتبن جوابه بأثره اذا استطاع وا ّال أثر غيره ومن ير ّد كتابا أو يضيعه أو يقدر أن يوصل
الى أحد وال يوصل لم يكن عند اهلل من العابدين
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الواحد السابع
بسم اهلل االمنع االقدس

كل كتبكم اذا قضى
انّني أنا اهلل ال ال ٓه ا ّال أنا األعدل األعدل قل و
ثم ّ
ّ
لتجددن البيان ّ
عدد اسم اهلل لمن يقدر وعدد اسم ال ّراء والباء لمن ال يقدر لعلّكم شئون اآلخرة تدركون
خطه] فال تغيّره وبعدما غيّر
اذا يكن الثّاني خير وا ّال [األ ّول] خير له وان لم تجد مثل [ ّ
األصل تنفقون أو في الماء العذب تس ّرون ولتط ّرز ّن كتبكم من أ ّول األبجد الى ذكر
األبد لعلّكم تشكرون ذلك واحد األ ّول
بالصدق أنتم هلل
ثم أنتم في الثّاني هلل ربّكم تعملون كلّما تعملون ان تعملن لمن نظهره
ّ
ّ
كل الخير أنتم في النّار ولم يكن هلل ولو أنتم هلل تقصدون
عاملون وا ّال لو تعملن ّ
كل واحد كتاب اثبات لمن نظهره
ثم ال ّثالث دينكم حين ما تستطيعون لتر ّدون وأنتم في ّ
ّ
بعضكم الى بعض تكتبون لعلّكم يوم ظهوره بما تكتبون لتعملون
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الحق ايّاه لتجيبون
كل حول شهرا بإسم اهلل تخلصون لعلّكم يوم ظهور
ثم ال ّرابع أنتم في ّ
ّ
ّ
كل
وال يخرج عن أفواهكم ا ّال اسم واحد وان نسيتم وكلّمتم بدونه ال جناح عليكم قل ّ
كل على اهلل يدلّون
هلل و ّ
ثم الخامس حين ظهور اهلل اذا حضر من نفس ينقطع عنه العمل ا ّال بما أمر أن يا
ّ
ن أنبياء عند اهلل ول ٰيكن لن يجعل
عبادي فاتّقون فإنّه لو يجعل ما على األرض نبيّا ليكون ّ
ا ّال من يشاء واهلل عالم حكيم
الصبايا لعلّكم من
السادس فال تحملن أسباب الحرب بينكم وال تلبس ما يخاف به ّ
ثم ّ
ّ
الحق ال تحزنون
نظهره ب
ّ
السابع اذا أدركتم ما نظهره أنتم من فضل اهلل تسئلون ليم ّنن عليكم باستوائه على
ثم ّ
ّ
كل
سرائركم فإ ّن ذلك غير ممتنع منيع أن يشرب كأس ماء عندكم أعظم من أن تشربن ّ
كل شيء أن يا عبادي تدركون
نفس ماء وجوده بل ّ
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كل شهر واحدا في واحد من ذكر اسم ربّكم اهلل أعظم تملئون على أحسن
ثم الثّامن في ّ
ّ
ثم
ّ
خط وان قضى عنكم يقضي ورائكم لعلّكم يوم ظهور اهلل بالواحد األ ّول تؤمنون ّ
لتكثّرون
ثم
ثم التّاسع من يبعث في ذلك ّ
الدين من الملك يبني بيتا هلل على أبواب خمسة ّ
ّ
الطين من عنده على أ ّن
ثم في تلقائه على أبواب تسعين لمن نظهره
ليشهدن ّ
ّ
تسعين ّ
الطين من عنده أن يا عبادي فاتّقون
الملك هلل لئن يشهد بما يعمل قدر ما يشهد ّ
عز فيه من اسم اهلل عدد المستغاث لعلّكم يوم
ّ
ثم العاشر فلتحرزن ذ ّريّاتكم بهيكل ّ
القيٰمة بذلك اإلسم لتنجون
ثم ا ّياي
العز والحزن ّ
ّ
ثم الواحد من بعد العشر أنتم على الكرسي تدرسون وتخطبون أ ّيام ّ
فاتّقون
ثم ال ّثاني من بعد العشر ان [عملتم] لمن نظهره فال تبطلن أعمالكم بأن تشركن باهلل
ّ
وأنتم ال تعلمون
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كل
ثم الثّالث من بعد العشر ان تملكن من نفس اهلل تسعة عشر آية بأثره خير لكم من ّ
ّ
عز من هذا ان أنتم الى س ّر األمر
فضل ان أنتم قدر آيات اهلل تعلمون ما خلق اهلل شيئا أ ّ
تنظرون
ثم ال ّرابع من بعد العشر ح ّرم عليكم في دينكم أن تتوبون عند أحد ا ّال عند من نظهره أو
ّ
ثم اليه لتتوبون
السلطان ّ
ما أذن ولكنّكم تستغفرون اهلل ربّكم ّ
ثم الخامس من بعد العشر أنتم عند باب مدينة من يظهره اهلل تسجدون مثل ذلك ما قد
ّ
ظهر لعلّكم ا ّياي تتّقون ان لم تخافون
الظهور أن يكتب ما ينزل من عند النّقطة
نزل على ملك يوم ّ
ثم ّ
ّ
السادس من بعد العشر ّ
ويعرضن على العلماء ليظهر عجزهم على من على األرض وال يجعل على أرضه من لم
يؤمن به ومثل ذلك قبل أن يظهر في البيان ا ّال الّذينهم يتّجرون في ملكهم قل أن يا
عبادي فاتّقون
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الشمس تلك اآليات لعلّكم يوم
السابع من بعد العشر فلتقولن يوم الجمعة في تلقاء ّ
ثم ّ
ّ
الشمس
الشمس الحقيقة لتقولون ا ّنما البهاء من عند اهلل عليك يا أيّتها ّ
القيٰمة بين يدي ّ
الطالعة فاشهدي على ما قد شهد اهلل على نفسه أنّه ال ال ٓه ا ّال هو العزيز المحبوب
ّ
ثم الثّامن من بعد العشر من يحبس أحدا يحرم عليه أزواجه وان يقرب كتب عليه تسعة
ّ
الشهداء نفيه ولم يقبل
عشر مثقاال من ذهب في ّ
كل شهر وان ينعقد من ماء وجب على ّ
متعمدا بشيء كتب عليه تسعة عشر
عنه من ايمان أن يا عبادي فاتّقون ومن يحزن نفسا
ّ
فضة ا ّال اذا أذن ومن نسي يستغفر اهلل ربّه تسعة
مثقاال من ذهب ديّته ان يقدر وا ّال من ّ
عشر م ّرة قل أن يا عبادي فاتّقون
ّهن ا ّال من زوال الى زوال تسعة عشر ركعة
صلوٰ ة كل ّ
ثم التّاسع من بعد العشر رفع عنكم ال ّ
ّ
ثم
ثم تسجدون ّ
ي اهلل تقومون ّ
واحدا واحدا بقيام وقنوت وقعود لعلّكم يوم القيٰمة بين يد ّ

تقنتون وتقعدون وكانت في أفئدتكم من حروف الواحد آية هلل ربّكم لعلّكم بذلك
ثم ا ّياي فاتّقون وهلل تسجدون
تنجون ّ
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الواحد الثامن
بسم اهلل االمنع االقدس

كل
انّني أنا اهلل ال ال ٓه ا ّال أنا األظهر األظهر أن انظر في الكتاب ما كنّا عليه لشاهدين ا ّن ّ
كل ما أنتم لتسبّحون قل انّه كمثل شمس لن يقترن
عمل ما نظهرنّه ألعظم عند اهلل من ّ
بالكواكب أن يا عبادي ا ّياه تتّقون ذلك واحد األ ّول
ثم عدد
ثم ال ّثاني قل ا ّنكم أنتم اذا استطعتم تسعة عشر ورقا من القرطاس األعلى ّ
ّ
لتعدون قل ال يورث عن الميّت
الواحد من العقيق في الخاتم ألنفسكم اذا استطعتم
ّ
يعز
ا ّال أبيه وأ ّمه وذ ّريّاته وزوجته وأخيه وأخته ومن علّمه بعدما يصرف لنفسه من ماله ما ّ
ثم عن مجالسكم ال تقومون
به من بعد موته وأنتم اذا سمعتم موت نفس هلل تحضر ّن ّ
كل شيء هالك ا ّال وجه ذكر اسم ربّك ذو
ثم الثّالث أنتم يوم القيٰمة اذا سمعتم حكم ّ
ّ
ثم تستغفرون اهلل ر ّبكم
ثم بين أيدي الحي ّ
السلطنة واإلقتدار تحضر ّن بين يدي اهلل ّ
ّ
ثم الى اهلل تتوبون وان لم تستطيعن فلتسئلن من فضل اهلل في كتبكم وان ترون
ال ّرحمٰ ن ّ
كل فضل ان أنتم تعلمون
كلمة عفو من اهلل خير من ّ
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ثم أوسطه لمن
ثم ال ّرابع ّ
ثم أدناه لمن يؤمن به ّ
كل خير أنتم لتحصون أعاله لمن نظهره ّ
ّ
الحق تنظرون
يدلّ على النّقطة أنتم الى حروف
ّ
ست ياقوت يوم
ثم الخامس أنتم ان استطعتم [ثالث] ألماس وأربع ّ
ست زم ّرد و ّ
لعل و ّ
ّ
كل كبهاء واحد األ ّول لعلّكم
الظهور الى حروف الواحد باألمر توصلون و
ّ
لتجعلن بهاء ّ
ّ
باهلل توقنون
لتلطفون
السادس أنتم
كل ما أنتم تستطيعون ّ
ّ
كل أربعة يوم عن ّ
فلتلطفن أبدانكم في ّ
ثم ّ
ّ
ولتنظرن في [المرآة] باللّيل والنّهار لعلّكم تشكرون
ن في ظهور شعراتهن
ن في لباسهن وال جناح عليه ّ
السابع أنتم فلتصلّين في العباء وه ّ
ثم ّ
ّ
تجملن بما
وأبدانهن عند أزواجهن حين ما يصلّين وأنتم تأخذن شعر وجوهكم لتقوى و ّ
تحبّن في أبدانكم لعلّكم في أيّام اهلل تشكرون قل انّما القبلة من نظهره متى ينقلب
ثم وجه اهلل أنتم
ثم من قبل مثل من بعد [تعملون] قل أينما تولّوا ف ّ
تنقلب الى أن يستق ّر ّ
الى اهلل تنظرون
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ثم الثّامن من يدرك يوم القيٰمة فليكتب ما يكسب من خير ودونه لعلّكم الى ق ٰيمة
ّ
األخرى [تعملون]
حل له النّظر والكالم بعضهن الى بعض وبعضهم الى
ثم التّاسع من ربّي في طايفة
ّ
ّ
ثم لت ّتقون وا ّن دون ذلك على ما يثمر بينهما قل فوق ثمانية
بعضهن أن يا عبادي فاتّقون ّ
وعشرين كلمة تتّقون ا ّال وأنتم ال تستغنون
ثم لترقدون
السواك بعدما تفرغون من رزقكم أفواهكم ّ
تلطفون ّ
ثم العاشر أنتم بالخالل و ّ
ّ
تلطفن
حد
ثم بمنديل ّ
ثم وجوهكم وأيديكم من ّ
الكف تغسلون ان تريدون أن تصلّون ّ
ّ
ّ
كل ريح بمنديل لعلّكم دون ما
الطهر تحفظن ما
وجوهكم وأيديكم وا ّن في بيت ّ
يشم ّ
ّ
لتوضئن على هيكل التّوحيد بماء طيب مثل [الورد] لعلّكم بين
تحبّون ال تشهدون و ّ
يدي اهلل يوم القيٰمة بماء الورد والعطر تدخلون وا ّن ريحكم لن يغيّر عملكم وأنتم ان
تقرئن البسملة خمس م ّرة لتكفيكم عن وضوئكم اذا أنتم الماء ال تجدون أو يصعب
تبدل كينونيّات النّار بالنّور [وكيف
كل ظهور ّ
بأمر عليكم لعلّكم تشكرون قل في ّ
وأعمالكم] من عندكم أنتم الى نقطة األمر تنظرون وقد عفى عنكم ما تشهدون في
ال ّرؤيا وأنتم بأنفسكم عن أنفسكم تستمنيون ولكنّكم تعرفن قدر ذلك الماء فإنّه يكن
عز لتحفظون لعلّكم من ثمرات أنفسكم دين
سبب خلق نفس يعبد اهلل أنتم في مكمن ّ
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لتقولن تسعة
ثم لتسجدون و
ّ
توضئون ّ
اهلل تنصرون وأنتم اذا وجدتم ذلك الماء باختياركم ّ
ّهم أن ال ال ٓه ا ّال أنت سبحانك انّي كنت من المسبّحين وان تغيبن
عشر م ّرة سبحانك الل ّ
في الماء يقضي عنكم ذلك بعد أن توضئتم ومثل ذلك أن تغسلن رأسكم وبطنكم
الدم ليس
وأيديكم وأرجلكم وأنتم في حين العمل تحمدون وانّما النّساء حين ما يجدن ّ
ثم يسبّحن خمسة وتسعين م ّرة من زوال الى زوال
ن صلوٰ ة وال صوم ا ّال وأن
يتوضئن ّ
ّ
عليه ّ
ن في األسفار بعدما تنزلن وتسترحن
يقولن سبحان اهلل ذي ّ
الطلعة والجمال وأنتم وه ّ
تقعدن على هيكل التّوحيد
ثم
ّ
مكان ّ
ثم فيها لتسبّحون ّ
كل صلوٰ ة تسجد ّن م ّرة واحدة ّ
كل ذلك لعلّكم في دين اهلل تشكرون
ثم تقومون ّ
وثمانية عشر م ّرة تسبّحون اهلل ّ
ثم
ثم الحادي من بعد العشر وأنتم تغسلن أمواتكم اذا استطعتم خمس م ّرة بماء طهر ّ
ّ
ن الخاتم في يده موهبة من اهلل لألحياء
في خمس حرير أو قطن تك ّفنون بعدما تجعل ّ
وهم لعلّكم بمن نظهره يوم القيٰمة تؤمنون وأنتم في منتهى الح ّر بما تحبّون ألنفسكم
ثم في البرد بماء الح ّر وبما بينهما بما تحبّون
أمواتكم به تغسلون بأيدي أتقيائكم ّ
ثم بمنتهى
كل البدن الميّت ان
ثم ماء ورد أو شبهه ّ
تستطيعن لتوصلون ّ
ّ
ألنفسكم ّ
كل تسعة عشر يوما أنتم أمواتكم لتزورون أو أقرب من
السكون و
ثم في ّ
الحب تنقلبونه ّ
ّ
ّ
خف عليكم وأنتم اذا استطعتم تسعة عشر يوما وليلة عن قربه أحدا
كل يوم اذا
ذلك في ّ
ّ
ال تبعدون ليتلوا آيات اهلل وأنتم المصباح عنده توقدون
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كل
كل الحزن فال تحزن فإ ّن هنالك ّ
الضرب ّ
ثم الثّاني من بعد العشر قد شهدت حين ّ
ّ
ثم يستغفرون
شيء يسبّحني بك ومن اكتسبوا لو علموا لك وعليك ما اكتسبوا وسيرجعون ّ
قل من يكن على تلك األرض الى ما في حولها ستّة وس ّتين فرسخا ان قضى من عمره
ثم تسعة عشر يوما
تسعة وعشرين سنة عليهم أن يحضروا
الضرب في ّ
ّ
كل سنة م ّرة ّ
محل ّ
الضرب خمس ركعة صلوٰ ة ليصلّيون ومن لم يستطع في
هنالك لتخلصون وعلى
ّ
محل ّ
الحد يعفى عنه بفضلي وان
بيته تسعة عشر يوما يخلص هلل ربّه ومن لم يكن في ذلك
ّ
أحكم على من األرض من يقدر أن يرد أن يا عباد اهلل تتّقون
ثم ال ّثالث من بعد العشر أنتم على النّقطة في أوليها وأخريها خمس وتسعين م ّرة في
ّ
لتعظمون ولتصلّين كلّكم م ّرة واحدة ولك ّنكم فرادى تقصدون
صلوٰ تها ّ
ثم ال ّرابع من بعد العشر أنتم ان تعلّمن البيان فمن آياته باللّيل والنّهار ما تحبّون لتقرؤن
ّ
وا ّال فلتذكر ّن اهلل سبعة مأة م ّرة ان أنتم في روح وا ّال ما أنتم تتر ّوحون
تقترنن
كل نفس أن تستبقي من نفسه من نفس فل
ثم الخامس من بعد العشر فرض على ّ
ّ
ّ
باهلل بينهما بعدما قضى احدى عشر سنة ومن يقدر وال يقترن يحبط عمله وان يمنع
يحل اإلقتران ان لم يكن في البيان
أحدهما اآلخر عن ال ّثمر تختارن الى أن يظهر وال
ّ
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وان يدخل من أحد يحرم على اآلخر ما يملك من عنده ا ّال وأن يرجع ذلك بعد أن يرفع
الحق أو ما قد ظهر بالعدل وقبل ذلك فلتقترنن لعلّكم بذلك أمر اهلل
أمر من نظهره ب
ّ
ترفعون
كل بهاء مأة مثقال من ذهب من
السادس من بعد العشر ا ّن هذا من عدل اهلل من ّ
ثم ّ
ّ
كل شيء بهاء عشرين مثقاال هلل اذا قضى عليه حول ولم ينقص عن أصله تبلغنّه
بهاء ّ
فإن له
كل واحد من حروف الواحد مثقاال ا ّال الواحد األ ّول ّ
الى من نظهره ليؤتين ّ
مثقالين وان قبل ما يظهر [فيمن] ظهر في حيوٰ تهم وا ّن بعد عروجهم يرجع الى ذ ّر ّياتهم
كل يعملون ذلك أن يملك من نفسه وزاد على
يقدر من عند اهلل ّ
ان تكن لهم وا ّال ما ّ
كل حول يقبل عنه ا ّال
ثم يأمر به بما يعدل ّ
رزقه وأن يحسب بعد الموت ّ
كل ما يملك ّ
الظهور فإنّكم أنتم ال تمهلون
حين ّ
كل نفس عدد الحروف
الفضة عند ّ
السابع من بعد العشر اذا بلغ بهاء مثقال الذّ هب و ّ
ثم ّ
ّ
عمن يملك ا ّال [عددا] هلل ليؤتين الفقراء من
ثم الهائين نزل فيه سدس هلل وقد عفى ّ
ّ
ربّهم ومن يضط ّر في أمره ومن يستقرض أو يضمن أو يمنع عن كسبه أو يحتاج في
ثم
السبيل وهم أنفسهم بأنفسهم يحسنون قل انّما األقرب ذ ّريّاتهم وما وجب عليه أمرهم ّ
ّ
ثم المساكين
أولي قرابتهم أن يا أولي الغناء أنتم وكالء من عند اهلل فلتنظرن في ملك اهلل ّ
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كل
من ربّهم لتغنون وال
السؤال في األسواق ومن سئل ح ّرم عليه العطاء وا ّن على ّ
ّ
يحل ّ
أن يكسب بأمر ومن ال يقدر أنتم أن يا مظاهر الغناء منّي اليهم لتبلغون وقد فرض عليكم
لئال تضط ّر نفس بشيء أن يا عبادي فاتّقون وا ّن من ذلك [عددا]
العلم بما في دينكم ّ
كل حول وفوق ذلك اذا يعدل ذلك يأخذه النّقطة في
هلل من كلتيهما هلل اذا يكمل في ّ
كل واحد
أوليها وأخريها وأنتم ما بينهما الى تسعة عشر من أولى طاعتهما اذا أمر لتبلغون ّ
عدد الهاء بما يقدر من عنده ألولي قرابته وعليهم من أنفسهم ألنفسهم ان هم كانوا
موقنين
كل حول شهر العالء هلل لتصومون وقبل أن يكمل المرء
ثم ال ّثامن من بعد العشر أنتم في ّ
ّ
الزوال ليصومون
والمرئة احدى عشر سنة من حين ما تنعقد نطفه ان يريدون الى حين ّ
الطلوع الى الغروب تصومون
وبعدما يبلغ الى اثنين وأربعين سنة يعفى عنه وما بينهما من ّ
الطلوع وبعد
الظهور في أبواب النّار ال تدخلون وأنتم ان تستطيعن من قبل ّ
لعلّكم يوم ّ
الغروب لتضيفون وا ّن فيه تؤمنون بمن نظهره وأنتم عليه ال تحكمون وال تأكلون وال
ثم بآيات اهلل تتلذّ ذون وال تغيّرن أفواهكم حين ما تقرؤن
تشربون وال تقترنون ّ
ثم على حروف الحي
ثم التّاسع من بعد العشر أنتم اذا تستمعن ذكر النّقطة لتصلّون عليه ّ
ّ
ّ
ثم
لعلّكم يوم ّ
الظهور بهم تهتدون واذا ّ
تعدد الذّ كر يكفيكم م ّرة واحدة وأنتم ليلة الجمعة ّ
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بالعزة
الحق
ثم حروف
ّهم
ّ
ّ
السبع ّ
صل على ذات حروف ّ
يومها تقولون سبحانك الل ّ
ّ
ثم
والجالل ذلك لعلّكم يوم القيٰمة بما تقولون لتوقنون ال مثل يومئذ تصلّون على
محمد ّ
ّ
حروف الحي وأنتم عن ظهورهم في أخريهم محتجبون لو ال تصلّون عليهم وال
يصل على من
تحزنونهم ليرضون عنكم ولكنّكم ال تستحيون وتكسبون ما تكسبون ومن
ّ
نظهره يصلّي اهلل عليه ألف م ّرة ومثل ذلك ان أنتم على حروف الحي لتصلّون
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الواحد التّاسع
يا هو
بسم اهلل االمنع االقدس

السمٰ وات واألرض وما بينهما وما
انّني أنا اهلل ال ال ٓه ا ّال أنا األسلط األسلط وا ّن لي ملك ّ
كل أرض لمن نظهره أنتم يوم ظهوره اليه
عز ّ
كان لي يرجع اليك في أخريك وأوليك قل ّ
لتر ّدون ولو كان بيت أنفسكم فإنّكم ان صبرتم نجعل لكم نارا أن يا عبادي فاتّقون وا ّن
فضة ا ّال
بيوت الملوك له وان يصلّي أحد فيها فعليه أن
ّ
يصدق الى المساكين مثقال ّ
الشمس تأذنون يسكن فيها من يؤذن حينئذ أو يومئذ
وأنتم من شهداء البيان في غروب ّ
الظهور عليهم ال
قل أنتم في مجالس
العز مكان تسعة عشر نفسا تخلون لعلّكم يوم ّ
ّ
الظهور لتنجون ال مثل
تقدمون ذلك اذا وسع وا ّال واحدا يكفيكم لعلّكم بذلك يوم ّ
يومئذ تقومون عند ذكري وأنتم علي تحكمون وال تستحيون ذلك واحد األ ّول
ّ
ثم أنتم باآلالء والنّعماء الّتي خلقت هلل
ثم أنتم في الثّاني أن يا أولي ّ
ب اتّقوا اهلل ّ
ّ
الط ّ
خط لم يكن له عدل
تداون وأنتم المرضى أن يا عبادي لتزرون وان يكن عند أحد ّ
ليوصين به فإ ّنا كنّا اليه لناظرين
وليكتب ألف بيت و ّ
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كل ملك بيت [مرآة] لنفسه يكتب بين يديه ما يدلّ علي لو تظهر آية
ثم الثّالث هلل من ّ
ّ
ّ
كل
كل ما يمكن من عنده وان ينصرنّه
لن اهلل اليه ّ
ربّه ولم ينصرنّه لينتقم اهلل عنه ب ّ
ليوص ّ
ّ
بد أن تمت فابق ذكرك الى يوم القيٰمة بين العالمين
خير قل انّك خلقت لذلك وال ّ
ثم ال ّرابع أنتم حين روحكم في س ّركم بذكر اهلل تتلذّ ذون ولكنّكم ان تتلذّ ذون بما ينطق
ّ
من نظهره ألعظم عند اهلل اذا ما أنتم به تتلذّ ذون قد علت في أفئدتكم بآياته من قبل
كل شيء فيه تتّقون
ظهوره بلساني قل أن يا ّ
كل نفس أن تخدم النّقطة تسعة عشر يوما في ظهورها ويرفع
ثم الخامس كتب على ّ
ّ
عنكم اذا عفى قل ذلك خير األعمال ان أنتم تستطيعون أن تدركون
قدام طايفة تظهر فيها النّقطة ال تقدمون ان هم كانوا مؤمنين قل أولئك
السادس أنتم ّ
ثم ّ
ّ
خير من على األرض ولو علم اهلل خيرا منهم في اإليمان ليظهره منهم أنتم الى أبيه وأ ّمه
كل نفس
نب ّ
وما كان معه ومن آمن به من أولي قرابته من اهلل تسلمون ان أنتم تحسن ّ
لعلّكم تدركون هذا قبل أن يظهر وبعد ذلك أنتم ستدركون وتعلمون عليك أن يا بهاءاهلل
كل حين وقبل حين وبعد حين
كل شيء في ّ
ثم أولي قرابتك ذكر اهلل وثناء ّ
ّ
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ن وال تشتر ّن ما ال يحبّه اهلل فإنّه ح ّرم
عمن لم يكن لي تحذرون وال تبيع ّ
السابع أنتم ّ
ثم ّ
ّ
كل كره تستطيعون لتبعدون
عليكم وال
الدين عن ّ
تستعملن ذلك أنتم في ذلك ّ
ّ
ثم المسكرات وفوقها ال تملكون وال تبيعون وال تشترون وال
ثم الثّامن أنتم ّ
الدواء ّ
ّ
تستعملون ا ّال بما أنتم تحبّون أن تصنعون
ثم التّاسع أنتم بالجماعة ال تصلّون ولك ّنكم تحضرن المساجد وأنتم على الكرسي بما
ّ
يحبّه اهلل تذكرون وتوعظون ا ّال في صلوٰ ة الميّت فإ ّنكم حين اإلجتماع تصلّون ولكن
عز في بيتكم مسجدكم وان تحضرن المساجد خير لكم
فرادى تقصدون ولتجعلن
ّ
محل ّ
لعلّكم يوم ظهور اهلل في أمر اهلل لتسرعون
كل آثار ال ّنقطة تملكون وان كان چاپا فإ ّن ال ّرزق ينزل على
ثم العاشر أنتم اذا استطعتم ّ
ّ
من يملكه مثل الغيث قل أن يا عبادي خير التّجارة هذا ان أنتم بمن نظهره تؤمنون أنتم
أنفسكم لتط ّهرون من دون حروف العلّ ّيين لعلّكم في حقايقها ال تدخلون ولتد ّققن أن ال
نزل اهلل تنظرون وقد
تكون ّ
ن منهم ومن يقدر أن ال يذكر ا ّال الخير خير له ولك ّنكم الى ما ّ
ثم اذا شاء من بعد فيما يعدل
نزل ال
ثم األلف والباء من [نفسي] ّ
ي حينئذ ّ
نزل فيه ما ّ
ّ
ّ
كل شيء لو شاء اهلل لتشهدون
عدد ّ
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ثم الحادي من بعد العشر ال تبيعون عناصر ال ّرباع وال تشترون
ّ
ثم الثّاني من بعد العشر ال تبطل صلوٰ تكم شعور الحيوان وال ما ال ينفخ ال ّروح فيه أنتم
ّ
في دين اهلل تشكرون
ثم الثّالث من بعد العشر أنتم أبدا كتابا ال تخرقون
ّ
كل أسبابكم بعد أن تكمل تسعة عشر سنة ان تستطيعون
ثم ال ّرابع من بعد العشر أنتم ّ
ّ
لتجددون
ّ
كل صنايعكم لعلّكم في ظهور
ثم الخامس من بعد العشر فلتكتبن ذكر البيان على ّ
ّ
ي شجرة األولى ال تذكرون
حقيقة أن تتّقون في دينكم بغير ح ّق بين يد ّ
ن أحدا أبدا
السادس من بعد العشر ال تضرب ّ
ثم ّ
ّ
ن في تسعة عشر يوما تسعة عشر نفسا ولو أنتم بماء
السابع من بعد العشر فلتضيّف ّ
ثم ّ
ّ
الواحد لتؤتون وان ال تستطيعن الى عدد الواحد لتبلغون
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ثم الثّامن من بعد العشر أنتم ال تخرقون لباسكم وال تضربون على أبدانكم حين يموت
ّ
منكم أحدا أبدا أبدا
ثم التّاسع من بعد العشر أنتم حين ما تز ّكون حوت البحر وال ّنهر لتقولون بسم اهلل المهيمن
ّ
كل ما كان عليه الفلس تأكلون
ثم ّ
القيّوم ّ
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الواحد العاشر
بسم اهلل االمنع االقدس

نزلت في الواحد العاشر أن اشهدوا أنّه ال
انّني أنا اهلل ال ال ٓه ا ّال أنا األكمل األكمل قد ّ
ال ٓه ا ّال أنا المهيمن الق ّيوم
يمسكم شعر رطب عنه ا ّال وأنتم تحبّون أن
قل األ ّول فال تحذر ّن عن الكلب وغيره وان
ّ
تنظفون
ّ
قل في ال ّثاني ا ّن اهلل قد أذن للّذينهم آمنوا في البيان من الحروف والحروفات أن ينظرون
يحب
هن أن ينظرن اليهم اذا شاءوا أو يشأن من غير أن يشهدوا أو يشهدن ما ال
نو ّ
اليه ّ
ّ
اهلل في نظرتهم ونظرتهن واهلل يريد أن يخلق بينكم وبينهن ما أنتم به في ال ّرضوان
تتحاببون
قسمنا بينكم لعلّكم أنتم بما
ثم في الثّالث ما أنتم من ملك اهلل تو ّرثون
فلتقسمن بما قد ّ
ّ
ّ
ثم بآياته
ن بمن يظهره اهلل ّ
قد أردنا في أعدادها يوم ظهور اهلل أنفسكم فيها تدخلون لتؤمن ّ
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ن بالعدل لتقتسمون قل ما كتب
توقنون قل ا ّن ذ ّريّاتكم تورث من كتاب ّ
الطاء أنتم بينه ّ
اهلل عليهم عدد المقت لعلّهم يشكرون قل ما كتب اهلل على أزواجكم من كتاب الحاء
ن بالعدل لتقسمون قل ما كتب اهلل في الكتاب من كتاب
على عدد ال ّتاء والفاء أنتم بينه ّ
الزاء ألبيكم عدد ال ّتاء والكاف أنتم بما قد كتب اهلل لكم تحكمون قل ما تو ّرث
ّ
لتقدرون وا ّن ما قد
قدر اهلل
ّ
أ ّمهاتكم من كتاب الواو عدد ال ّرفيع في الكتاب أنتم بما قد ّ
الشين من كتاب الهاء أنتم بما قد كتب اهلل لتبلغون وا ّن ما قد
كتب اهلل إلخوانكم عدد ّ
لهن
الدال أنتم بما قد كتب اهلل
كتب اهلل ألخواتكم عدد ال ّراء والميم من كتاب ّ
ّ
لتعدلون وا ّن ما قد كتب اهلل للّذينهم يعلّمونكم علم البيان من كتاب الجيم عدد القاف
لتقدرون
والفاء بينهم بالعدل
ّ
ثم
قل انّما ال ّرابع جوهر ّ
الدين في بدئكم وعودكم أن تؤمنون باهلل الّذي ال ال ٓه ا ّال هو ّ
ثم بمن أظهره اهلل
ينزل اهلل عليه من كتاب ّ
بمن يظهره اهلل يوم القيٰمة في عودكم ّ
ثم ما ّ
كل عنه عاجزون ان أدركتم عودكم
بإسم علي قبل
نزل اهلل في البيان حيث ّ
ّ
محمد بما ّ
ّ
الى من يظهره اهلل فإذا أنتم بدئكم تدركون
الطهر لنفسه
كل شيء يطلق عليه اسم شيء قد أدخل في بحر
الحل و ّ
ّ
قل انّما الخامس ّ
بنفسه ا ّال لمن ال يؤمن بالبيان وما أنتم في الكتاب عنه لتنهون فإ ّن ذلك ما أنتم كلّفتم
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كل
ن عن ّ
عما قد أمركم اهلل ربّكم لتسئلون فلتجتنب ّ
به ال يتغيّر ما هو عليه في نفسه وأنتم ّ
ما أنتم عنه تكرهون
السادس قد ح ّرم اهلل عليكم في البيان األذى ولو كان بضرب يد على كتف أن
قل انّما ّ
بالدالئل وبالبرهان على أكمل الحياء
يا عباد اهلل تتّقون وا ّن حين ما تحبّون أن
تتحاجون ّ
ّ
ثم على منتهى األدب لتقولون فإنّكم تالقون اهلل ربّكم يوم القيٰمة بما
لتكتبون دالئلكم ّ
تالقون من يظهره اهلل ومن يكن بابا له للعالمين لعلّكم ال تالقون اهلل ربّكم وتكسبون
عمال يحزن به اهلل ر ّبكم بما يحزن من يظهره اهلل وأنتم ال تلتفتون وال تتذ ّكرون
كل نفس عنكم بلّور عطر ممتنع منيع من عند
السابع فلتبلغن الى من يظهره اهلل ّ
قل انّما ّ
ثم بين يدي اهلل تسجدون بأيديكم ال بأيدي دونكم ا ّال وأنتم ال تستطيعون
نقطة البيان ّ
قل انّما الثّامن فال تسجدن ا ّال على البلّور فيها من ذ ّرات طين األ ّول واآلخر ذكرا من اهلل
في الكتاب لعلّكم شيء غير محبوب ال تشهدون

٥٢

بيان عربى – من آثار حضرت نقطه اولى – بر اساس نسخه مجموعه صد جلدى شماره  ٨٦صفحه ٦٤ – ١

كل نفس من أسباب بلّور ممتنع رفيع على عدد الواحد على
وا ّن في التّاسع فلتملكن ّ
ن تسعة عشر مثقاال من
قدر ما تم ّ
كن وان يستطيع [ومن] لم يملك كتب عليه أن ينفق ّ
حدا في كتاب اهلل لعلّكم تتّقون
الذّ هب ّ
وا ّن في العاشر فال يصبر ّن الحروف بعدما تقبض حروفاتهن ا ّال تسعين يوما وال حروفات
لتشهدن
حدا في كتاب اهلل لعلّكم تتّقون
ّ
بعدما يقبض حروفهن ا ّال خمس وتسعين يوما ّ
هن فوق ما قد
أ ّن الملك هلل و ّ
كل اليه ليرجعون وان صبروا فوق ما قد كتب اهلل عليهم أو ّ
عن ويقدرن أو يستطيعون ويقدرون عليهم أن ينفقون خمس
ن بعدما يستطي ّ
كتب اهلل عليه ّ
ن أن ينفقن خمسة وتسعين مثقاال من ذهب ان يستطعن
وتسعين مثقاال من ذهب وعليه ّ
الحب وال ّرضا لعلّكم أنتم
ن واهلل ما أراد ألحد ا ّال
أو يستطيعون وا ّال يعفى عنهم وعنه ّ
ّ
في رضوان البيان لتشكرون
ثم في آخره
وا ّن الحادي والعشر ا ّن الّذين ينشئون الكتاب يكتبون في أ ّوله ال ال ٓه ا ّال اهلل ّ
ثم به
حجة ا ّال علي قبل
ال
محمد لعلّكم أنتم تستدلّون يوم من يظهره اهلل بمثل ذلك ّ
ّ
ّ
ّ
تهتدون
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فيهن
ن من حدود موتكم قبل أن ينفخ
ّ
وا ّن الثّاني من بعد العشر ذ ّريّاتكم لم يكن عليه ّ
ن أمواتا
ن لتراقبون وان ينزل ّ
ن أحياء وأنتم حدود حيوٰ تكم فيه ّ
ال ّروح وبعدما ينفخ ان ينزل ّ
لئال يحزن ا ّال
ن ّ
ن وال أ ّمهاته ّ
ن آبائه ّ
ن وال تقربوه ّ
ترفع عنكم حدودكم وصلوٰ تكم عليه ّ
وان لم يكن غيرهما رحمة من اهلل وفضال في الكتاب لعلّكم في أيّام اهلل تصبرون
تختارن
ن أنفسكم واحدا واحدا بأن
ّ
وا ّن الثّالث من بعد عشر أذن في البيان أن تجعل ّ
الشأن على اهلل ربّكم تعرضون قل ا ّن
ألنفسكم عدد الحي لعلّكم يوم القيٰمة بذلك ّ
ن أنفسكم في ذلك
ثم الحي آيات حي األ ّول أنتم فلتراقب ّ
ال ّنقطة آية شجرة األولى ّ
فإن من يظهره
ثم حي األ ّول ال تحتجبون ّ
الشأن لعلّكم أنتم يوم القيٰمة ع ّمن يظهره اهلل ّ
ّ
كل به
اهلل لو يظهر في مقام ال ّنقطة أو الحي فإنّه
لحق من عند اهلل وال ريب فيه انّا ّ
ّ
كل
مؤمنون وا ّن حي األ ّول ان يظهرون في مقام الحي أو النّقطة فإنّهم أسماء األولى انّا ّ
ّ
به مؤمنون
وانّما ال ّرابع من بعد العشر كتب اهلل على آبائكم وأ ّمهاتكم أن يرزقانكم من أ ّول خلقكم
الى تسعة عشر سنة تا ّمة وعليكم أن ترزقونهما الى آخر عمرهما ان لم يكونا من
المستطيعين وعليهما أن يرزقانكم ان يستطيعان وانّكم أنتم ما كنتم على األرض
كل على حدود دينهم وان يحتجب أحد منهم فأنتم عنه
لمستطيعين ذلك ان يكونن ّ
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ن تسعة عشر
لتعفون ومن يحتجب عن حدود اهلل في ذلك فليلزمنّه في ّ
كل حول أن ينفق ّ
حدا في كتاب اهلل لعلّكم تتّقون
مثقاال من ذهب في سبيل اهلل ّ
ن البقر وال تحملن عليه من شيء ان أنتم باهلل وآياته
وانّما الخامس من بعد العشر ال تركب ّ
مؤمنون وال تشربن لبن الحمير وال تحملن عليه وال على حيوان غيره ا ّال على دون طاقته
ما قد كتب اهلل عليكم لعلّكم تتّقون وال تركبن الحيوان ا ّال وأنتم باللّجام وال ّركاب
لتركبون وال تركبن ما ال تستطيعن أن تحفظن أنفسكم عليه فإ ّن اهلل قد أنهاكم عن ذلك
نهيا عظيما وال تضربن البيضة على شيء يضيع ما فيه قبل أن يطبخ هذا ما قد جعل اهلل
رزق نقطة األولى في أيّام القيٰمة من عنده لعلّكم تشكرون وا ّن ما يظهر في البيضة من
الدم عفى عنكم وانّه لطهر فال تأكلوه لعلّكم شيء غير مكروه ال تشهدون وال تركبن
ّ
الفلك ا ّال وأنتم على قدر قدركم تملكون وال تجادلون فيه وال تنازعن وأنتم على منتهى
ال ّروح وال ّريحان بعضكم ببعض تسلكون كتب على الّذينهم أولي األمر في الفلك أن
يقدمون على أنفسهم من فيه من الّذينهم فيه راكبون حين ما يضطربن من في الفلك
ّ
وأنتم حينئذ ال تقومون ولتجعلن مكان طهركم في مقعد لم يكن على مقعد يخاف من
الد ّبوسة في مقاعد أخرى تصنعون وال تراقبن
يدخل فيه وأنتم مثل ما تصنعون في ّ
طهركم في الفلك ا ّال على قدر ما أنتم عليه لتستطيعون ورفع عن الّذينهم وراء البحر ما
قد كتب اهلل لهم من سفر واجب ان هم سفر الب ّر ال يملكون وأذن لهم أن يتّخذون
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ليحجون ويبلغون اليهم ما يصرفون من مكانهم الى ما هم اليه
ألنفسهم أولياء عنهم
ّ
كل يكسبون
عما ّ
ليرجعون ان هم على ذلك لمستطيعون وا ّال عفى عنهم و ّ
كل حول مأة وأربعين مثقاال
كل ملك أرض في ّ
السادس من بعد العشر كتب على ّ
وانّما ّ
ثم بأيديهم
ثم على الوزير األعظم وتسعين مثقاال أن يخزنون لمن يظهره اهلل ّ
من ذهب ّ
لعل الّذين
حين ظهوره اليه ليبلغون اذ ما أحزنوا في تلك القيٰمة مظهر ربّهم هؤالء
ّ
الحق يكسبون أن يا هؤالء ان
يخلفون في البيان في مقاعدهم جزاء ما كسبوا من قبلهم ب
ّ
ن بمن يظهره اهلل ايّاه ال تحزنون فإ ّن في تلك القيٰمة هؤالء لو آمنوا بال ّنقطة
لم تؤمن ّ
كل الى ق ٰيمة األخرى بال ّروح وال ّريحان يسلكون ولك ّنهم
األولى لم يحزن أحد في البيان و ّ
يحب اهلل في البيان وأنتم بمثلهم أنفسكم عن رحمة
قد احتجبوا حتّى استملكوا ما ال
ّ
ربّكم ال تبعدون ان ال تبلغون الى من يظهره اهلل ما كتب اهلل عليكم في الكتاب ايّاه ال
كون فيه حين ما تسمعون ولتجعلن أنفسكم حكما بينه وبين الّذين أوتوا
تحزنون وال تش ّ
البيان بأن تعرضن آياته على الّذين أوتوا البيان ان شهدتم عجز أنفسكم وا ّياهم فإذا
تؤمنون وان ألشهدتم عجز أنفسكم وال ا ّياهم فإذا أنتم ا ّياه ال تحزنون ولو يظهر حكما
كل في أحكام دينهم
في تلك القيٰمة ليبيّن
الحق على من على األرض كلّها ولكن ّ
ّ
ودنياهم بحكمهم يرجعون ويحكمون ولكن ال يظهرون في أمر يثبت به دينهم حكما
ليشهد على عجزهم عن آيات ر ّبهم ليس ّبحون أنفسهم بذلك الحكم وباللّيل والنّهار
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ليتعبون وأنفسهم وأعمالهم ليفنون ويحسبون أنّهم يحسنون أنتم يا أولي البيان بمثلهم ال
تحتجبون
السابع من بعد العشر أن يا أولي الحكم فلتأمرن من ي ّتبعونكم أن ال يأخذ ّن لباس
وانّما ّ
أحد وال ما عنده وان يؤخذ يحرم عليهم وعليكم أزواجكم تسعة عشر يوما وان اقترنتم
ن
ليلزمنّكم من كتاب اهلل تسعة عشر مثقاال من ذهب ان تر ّدون الى شهداء البيان ليؤتي ّ
مما عنده لعلّكم تتّقون وتأمر ّن من ي ّتبعونكم أن ال يعارض
من أخذ عنه لباسه أو شيء ّ
كل أرض
أحد أحدا أبدا لعلّكم يوم القيٰمة بأصحاب من يظهره اهلل ال تتع ّرضون ولتأمرن ّ
كل صنف في مقعده عن آخر حيث ال يختلط
أن ّ
ينظمون بيوتها وأسواقها وأماكنها ويميّز ّ
كل صنف كانوا في مكان واحد على أحسن نظم
اثنين منهم ا ّال من في مكانهما و ّ
كل صنف في خان فإ ّن ذلك أقرب للنّفع والتّقوى ان أنتم
محبوب ولتأمر ّن أن يكون ّ
تشعرون
قل انّما ال ّثامن من بعد العشر وال تأمر ّن أن يؤخذ من أحد قدر شعر أو ينقص بعدما أكمل
اهلل خلق ظاهره من شيء أمرا في كتاب اهلل لعلّكم أنتم أحدا ال تحزنون ومن يأخذ من
جسد أحد من شيء أو يغيّر لونه قدر شيء أو يغيّر لباسه أو أراد أن يذلّنّه قد ح ّرم اهلل عليه
أزواجه تسعة عشر شهرا في كتاب اهلل وليلزم ّنه من حدود اهلل خمس وتسعين واحدا من
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تظلمن على أحد
ذهب لعلّكم ايّاي أنتم تتّقون وال تأمرون وال تفعلون وال ترضون فال
ّ
ن عمال ال
ن باهلل وآياته مؤمنين فلتكسب ّ
قدر خردل ان أنتم باهلل وآياته مؤمنون وان لم تكون ّ
ن الى
يخرجنّكم من حيائكم فإ ّنكم قبل خلقكم كنتم عند اهلل قطرة ماء بعد طين ولترجع ّ
ن ألحد دون ما ترضين ألنفسكم وأنتم بأعلى تدابير
كف طين
فلتستحيين وال ترضي ّ
ّ
ّ
حياتكم في أموركم لتدبّرون وال تضيّعن خلق أحد بعدما قد أكمل اهلل خلقه لما تريدون
عز أيّام معدودة أو غناء أيّام معدودة فإ ّن كلتيهما ينقطع عنكم وأنتم من بعد موتكم
من ّ
حق نفس من حزن وان
في ال ّنار تدخلون تتم ّنون كأ ّنكم ما خلقتم وما اكتسبتم في ّ
تتع ّقلون في حيوٰ تكم تتمنّون ان أنتم قليال ما تشعرون
لعز من يظهره اهلل اذا
نزل من نهي ا ّال ّ
قل التّاسع من بعد العشر ما أمر اهلل من أمر وال ّ
عز اهلل لتراقبون وعن كلتيهما تنقطعون
عزه أنتم ّ
يعارضكم أمر أو نهيا ّ
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الواحد الحادي من بعد العشر
بسم اهلل االمنع االقدس

كل شيء في عدد الياء من
نزلت مقادير ّ
انّني أنا اهلل ال ال ٓه ا ّال أنا األثبت األثبت قد ّ
الواحد لعلّكم تشكرون
ثم بمن
قل ا ّن في الواحد الحادي من بعد العشر أنتم في األ ّول تشهدون ان حلفتم باهلل ّ
يظهره اهلل وا ّنكم أنتم بينكم وبين اهلل صادقون لم يكن عليكم من شيء وعلى ما حلفتم
حدا في كتاب اهلل
له أن ير ّدون اليكم وان يحتجبون فيلزمنّهم تسعة عشر مثقاال من ذهب ّ
لعلّكم تتّقون وان أنتم بينكم وبين اهلل ر ّبكم ان حلفتم وكنتم دون صادقين فليلزمنّكم
حدا في كتاب اهلل
من كتاب اهلل تسعة عشر مثقاال من ذهب أن تر ّدون الى ما تحلفون له ّ
حق ال تحلفون
لعلّكم بغير ّ
كان مملكته عدد الكاف والهاء
كل ذا ملك يبعث في البيان أن ينتخبن من س ّ
قل ال ّثاني ّ
ن مطالع الحروف في كتاب اهلل لعلّهم يوم القيٰمة
من العلماء الّذينهم ينبغي أن يكون ّ
كل الخلق من حدود
بمن يظهره اهلل يؤمنون ويوقنون ودين اهلل ينصرون ويع ّرفن هؤالء ّ
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ثم بينهم وبين اهلل ربّهم عن
ثم عليهم يرحمون ّ
مملكته لعلّهم ضعفاء الخلق ينصرون ّ
حدود دينهم ال يحتجبون
ثم من
ثم من
الفضة ّ
ّ
قل الثّالث من يستهزء مؤمنا أو مؤمنة ليلزمنّه عدد الواحد من ذهب ّ
كلمة اإلستغفار خمس وتسعين م ّرة لعلّكم ت ّتقون وال تستهزؤن لير ّدون الى من استهزء ان
الفضة وليلزمنّه اإلستغفار وان لم يكن ذا لسان
يقدر وان لم يقدر يرفع عنه الذّ هب و ّ
واستهزء بإشاراته فليختار ّن نفسه من يستغفرن عنه أن يا عبادي اهلل ت ّتقون
قل ال ّرابع انّما البيان ومن فيه حي سواء كان من نوره أو من ناره أنتم الى يوم من يظهره
ّ
ن عن
ثم تستحكمون قل انّما النّار من يحتجب ّ
ثم لتنبئون ّ
اهلل باإلحياء فيهما لتقدرون ّ
نزل في البيان والنّور من يراقبن حدود اهلل هذا في نفس البيان ال في الّذين ما
حدود ما ّ
كل شيء ت ّتقون
دخلوا فيه أن يا ّ
قل الخامس من يدخل في البيان فال تر ّدوه في دينه وان رددتم فيلزمنّكم تسعة عشر
حدا في كتاب اهلل لعلّكم أنتم أحدا في
مثقاال من ذهب أن تبلغون الى ما رددتّموه ّ
البيان ال تر ّدون وان شهدتم على أحد ما ال أذن اهلل له ما في البيان ذلك قد عصى اهلل
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ن اليه النّار أنتم بكالم
ربّه ولم يخرج عن أصل دينه وا ّن على قدر ما احتجب
ليوصل ّ
ّ
حسن جميل هؤالء لتنبئون وتذكرون
السادس من ينتظر ظهور من يظهره اهلل بغير معرفة اهلل ورضائه في معرفة نفسه ورضائه
قل ّ
كل
فأولئك ما استدركوا من البيان من حرف وما كانوا عند اهلل لمؤمنين ولتبلغن كتاب ّ
كل
كل نفس ولو كان أحدا فمن بقي من بديع األ ّول ذكرا من عند اهلل الى ّ
شيء الى ّ
ثم لتتوبن اليه
العالمين ولتستغفرن اهلل الّذي ال ال ٓه ا ّال هو المهيمن القيّوم ّ
السابع نهى عنكم في البيان أن ال تملكن فوق عدد الواحد من كتاب وان تم ّلكتم
قل ّ
حدا في كتاب اهلل لعلّكم ت ّتقون قل األ ّول نفس
فيلزمنّكم تسعة عشر مثقاال من ذهب ّ
الصرف
ثم الحي ما أنشأ في البيان من علوم يلزمنّكم في دينكم مثل النّحو و ّ
البيان ّ
والحروف وأعداد الحروف وما أنتم تنشئون في دين اهلل ما على سبل النّظم لتنظمون فال
كل ذلك ألن ال يحضر
تنشئن ا ّال جواهر العلم والحكمة وأنتم عن زخارفها تحتجبون ّ
بين يدي من يظهره اهلل ا ّال نفس البيان وما أنشأ في البيان من عدد الحي من الّذينهم
قد بلغوا الى ذروة العلم والتّقى وهم كانوا في دين اهلل مخلصين
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ن في أوعية لطيفة أو في منديل لطيف
قل الثّامن فال تتف ّرقن بين الحروف ا ّال وأن تجمع ّ
كل الحروف على مقاعد مرفوعة لتضعون لتراقبن
وان ما أنتم به تتح ّرزون غير هذا وأنتم ّ
أرواحهن لعلّكم أنتم بأرواحهن ما في العلّ ّيين تحسنون وعن دونهم تحتجبون ولتجمعن
أرواح الّتي تتعلّق بها في أنفسكم لعلّكم ال تنشعبون بما أنتم تحزنون ا ّال بما أنتم
عز محبوب وان
ترضون وتشكرون و ّ
كل من يملك من حرف فعليه أن يحفظنّه في مقام ّ
كل حرف مكتوب سواء
ن ما لهم من ّ
يكن في حجرة عباد فعلى ّ
كل واحد أن يحفظ ّ
محل واحد أو مقاعد مختلفة أذن اهلل لكم لعلّكم في أمر ال تص ّعبون
يجعلون في
ّ
العز ا ّال في حولها وان جلستم فيلزمنّكم تسعة عشر
قل ال ّتاسع فال تجلسن في مقاعد
ّ
مثقاال من ذهب ا ّال وأنتم تجبرون فعلى من يجبرنّكم يلزمنّه عليه من كتاب اهلل لعلّكم
عن حدود آدابكم ال تخرجون وأذن لكم في بيوتكم عندما تجلس أهلكم عندكم
بالحب
فإنّكم ال تستطيعون في حول الحجرات تجلسون ا ّال وأنتم في مكان واحد
ّ
دالء اهلل تحزنون وا ّن من ينزل
تقعدون وا ّن في مقاعد الحزن رفع عنكم لعلّكم على أ ّ
عزا منيعا وأن يؤتينّه المكان بنفسه والّذينهم في حوله وان
يعزنّه ّ
على أحد فعليه أن ّ
يحتجبون فعلى كلّهم أجمعين أن يقولون انّا لنستغفر ّن اهلل الّذي له األسماء الحسنى عن
كل اليه لتائبون
كل شيء وانّا ّ
ّ
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نزل فيه عربيّا عند الّذين يستطيعون أن
ن ّ
قل العاشر أذن في البيان أن يكون ّ
كل ما ّ
يفسرن أحدا فارسيّا أذن في الكتاب للّذينهم كلمات البيان ال يدركون وال
يفهمون وان ّ
الحق ولتملكن كلّكم أجمعون بيان
الحق وال تجعلن الفارسي عرب ّيا ا ّال ب
تفسرن ا ّال ب
ّ
ّ
ّ
نزل
نزل اهلل يدركون وا ّن على ما ّ
عربي محبوب وبيان فارسي للّذينهم ال يستطيعون ما ّ
تجعلن
ثم الى من يظهره اهلل لتبلغون وأذن لكم أن
ّ
الشهداء أنتم كأعينكم تحفظون ّ
عند ّ
كل عجميّا ذكر من اهلل
ثم ّ
ثم ّ
كل عربيّا ّ
نزل واحدا ّ
من كتب الواحد ذلك الثّ ٰلث على ما ّ
ثم به تعملون
لعلّكم ب ّ
نزل اهلل في الكتاب لتحيطون بظاهره علما ّ
كل ما ّ
قدمون على من يظهره اهلل وال حي األ ّول سواء يظهرون في
ثم الحادي من بعد العشر ال ت ّ
ّ
ّ
يتقدم عليهم فيلزمنّه من كتاب اهلل
أعلى الخلق أو أدناهم فإ ّنهم عند اهلل لعالون ومن
ّ
حدا في كتاب اهلل لعلّكم تتّقون
تسعة عشر مثقاال من الذّ هب ّ
كل ما تشهدون على أحد بأن
قل ال ّثاني من بعد العشر أنتم يا ذلك الخلق أ ّ
دالء أمر اهلل ف ّ
[يريد] من شيء ان تستطيعون فلتجيبون فإ ّن اهلل ليستجيبن هم بما قد أمركم وحين
علمكم بمطلب أحد كتب عليكم أن تقضون وان احتجبتم فلتستغفرن اهلل ربّكم تسعة
حدا في
عشر م ّرة وان احتجبتم عن استغفاركم فيلزمنّكم تسعة عشر مثقاال من ذهب ّ
كل ما يجيبن من نفس في دينكم فلتجيب ّنها
كتاب اهلل لعلّكم تراقبون أنفسكم ولعلّكم ّ
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وحدود دنياكم فلتقضين لها فضال من اهلل عليهم لعلّكم أنفسكم مظاهر ما يجيب اهلل
عباده تظهرون
قل الثّالث من بعد العشر ان يبعث ملك في البيان كتب عليه أن يملّكن لنفسه ما يجعلنّه
مما لم يكن له عدل وال شبه وال كفو وال
مما يكن عليه خمس وتسعين عددا ّ
على رأسه ّ
عزا من اهلل عليه الى يوم القيٰمة
قرين وال مثال ولم يخرج عن عدد الهاء ظهورات أسمائه ّ
ثم بين يدي اهلل
يومئذ ّ
كل ما صنع في ذلك في البيان فلتفدون عند أقدام من يظهره اهلل ّ
تسجدون أن تفتخرون بذلك أن يا أولي الملك وا ّال واهلل غني عن العالمين
ّ
ثم عند
قل ال ّرابع من بعد العشر فلتجعلن من أ ّول ليلكم الى آخر نهاركم خمس قسمة ّ
ثم عدد
ّ
ثم في أ ّول تسعة عشر م ّرة ال ال ٓه ا ّال اهلل ّ
كل قسمة لتؤ ّذنون فلتبتدئن بأ ّول اللّيل ّ
ثم عدد الواحد اهلل
ثم في ال ّثاني تسعة عشر م ّرة ال ال ٓه ا ّال اهلل ّ
الواحد اهلل أغنى لتقولون ّ
ثم عدد الواحد اهلل أحكم
ثم في الثّالث تسعة عشر م ّرة ال ال ٓه ا ّال اهلل ّ
أعلم تقولون ّ
ثم في
ثم عدد الواحد اهلل أملك تقولون ّ
ثم في ال ّرابع تسعة عشر م ّرة ال ال ٓه ا ّال اهلل ّ
تقولون ّ
ثم عدد الواحد اهلل أسلط تقولون وكتب عليكم أن
الخامس تسعة عشر م ّرة ال ال ٓه ا ّال اهلل ّ
ن الى
الصوت عن نفس فيلزمنّه أن يبلغ ّ
تؤ ّذنون في مكان يسمع من حولكم واذا انقطع ّ
كل يوم وليلة تسعة عشر مثقاال من القند األبيض األعلى لعلّكم تراقبون
[من] يؤ ّذن في ّ
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أنفسكم وعن ذكر اهلل ال تحتجبون ومن يكن راقدا لم يكن عليه من شيء وان يكن دون
الصوت وال عليكم ان تخرجون من حجراتكم لتسمعون
راقد فليكونن في مكان يسمع ّ
الصوت بل على علمكم بما يوصل الى بيوتكم صوت المؤذّن ليكفينّكم في كتاب اهلل
ّ
لحق من
وان كبر على المؤذّن فليقولن م ّرة شهد اهلل أ ّنه ال ال ٓه ا ّال هو وأ ّن من يظهره اهلل
ّ
ينزل اهلل عليه لمؤمنون ذلك من فضل
كل بأمر اهلل من عنده يخلقون وا ّنا ّ
عند اهلل ّ
كل بما ّ
اهلل عليهم في أيّام بردهم وحين ما ال يستطيعون أن يطولون
قل ا ّن الخامس من بعد العشر ان نسيتم أمرا في صلوٰ تكم فلتقضون ما قد قضى عنكم
ثم بعد ذلك ال
ال ّ
كل أعمالكم ومثل ذلك في غير صلوٰ تكم أنتم بأجزاء قبل ذلك ّ
تلتفتون وبنفس ما قد قضى تنظرون وتقضون كتب على الّذين أوتوا البيان أن يحيط علم
عد جنده وبهاء ما عنده
حد ملكه و ّ
كل ملك وبنته وكتابه و ّ
أنفسهم بما على األرض عن ّ
كل على اهلل ربّهم يعرضون
مما لم يكن له من عدل ليوم ّ
وما يكن عنده ّ
السادس من بعد العشر فال تقتلن نفسا وال تقطعن شيئا عن نفس أبدا ان أنتم باهلل
قل ّ
وآياته مؤمنون ومن يأمر ذلك أو يفعل أو يقدر أن يمنع ولم يمنع أو يرضى فيلزمنّه من
عمن قتل ولتحرمن
كتاب اهلل احدى عشر ألف مثقاال من ذهب بأن ير ّد ّن الى من يورث ّ
كل قرينة تسعة عشر سنة ودليل في كتاب اهلل أ ّن كينون ّيته قد خلقت على غير محبّة
عليه ّ
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اهلل ورضائه ويدخل النّار من بعد موته وال يغفر اهلل له أبدا ولكن ان يتّبع تلك الحدود
ثم ت ّتقون وان يقتل أحدا بغير ما أراد فلم يكن عليه
[يخ ّفف] عنه ما ّ
قدر له فلتتّقن اهلل ّ
ن عند اهلل ربّه لمن
من شيء ا ّال وأن يرضين من نفس و ّراث ما قتل وليغفرن عنهم وليكون ّ
ثم تتّقون
المستغفرين وا ّن مثله كمثل قضاء يقع على نفس فلتتّقن اهلل أن يا ّ
كل نفس ّ
الصاد ان آمنوا باهلل وآياته أن يأخذوا د ّيات ما قتلوا عن و ّراث
وا ّن الّذين قتلوا في أرض ّ
قدر من قبل لعلّكم في دين اهلل تتّقون ومن بعد ال تقربون
من قتل بحدود ما ّ
السابع من بعد العشر ومن يأمر أن يخرج أحدا من بيته أو مدينته أو قريته أو ملك
قل ّ
سلطانه فليح ّرمنّه عليه تسعة عشر شهرا وليلزم ّنه تسعة عشر مثقاال من ذهب أن ير ّدن اليه
حدا في كتاب اهلل لعلّكم تتّقون
ّ
قل الثّامن من بعد العشر من يشرب مسكرا يرفع عنه شعوره فيلزمنّه من كتاب اهلل خمسة
وتسعين مثقاال من ذهب وال تشفين مرضاكم بمسكر أبدا ان أنتم باهلل وآياته تؤمنون
نزل في البيان
قل ال ّتاسع من بعد العشر ومن يكتب حرفا على من يظهره اهلل أو بغير ما ّ
قبل ظهوره فليلزمنّه من كتاب اهلل تسعة عشر مثقاال من ذهب وال أذن اهلل أحدا أن
الحد فليلزمن على نفسه
يسئلن عنه عن ذلك
يأخذن عنه ذلك وال أن تسئلن عنه ومن
ّ
ّ
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مثل ذلك بما قد سئل بعدما ال أذن اهلل له أن يسئل فلتتّقن اهلل أن ال تكتبن حرفا على
الظهور مثل
نزل اهلل قبل ظهور
الحق وال تحكمن بعد ّ
ّ
من يظهره اهلل وال بغير حدود ما ّ
الحق من
للحق فال تكتبن على
الظهور وتحسبون أنّكم محسنون وان ال تكتبن
قبل ّ
ّ
ّ
وصاكم اهلل لعلّكم تتّقون وان ال تنصرون من يظهره اهلل بما تكتبون له فال
شيء هذا ما ّ
حق التّقى لعلّكم يوم القيٰمة عند اهلل لتنجون
تحزنون بما يكتب عليه فلت ّتقن اهلل ّ
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