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قد  فاعبدونا يّاي  يقخليا  أنقل  خلقي دونيما  ا نّ و أناا اّل ا لٓه  اهلل الأنا  ا نّني

 يياتآ يعندمن  لتتلون يجعلتك مظهر نفسو بعثتكو حييتكأو متتكأو رزقتكو خلقتك

جعلتك و لك شيء لّ خلقت كو عهذا صراط عّز مني يدينا لى  من خلقتهكّل تدعون لو

ثّم  قرنته بذكركأو يبتوحيد يدين في يدخللمن  ذنتأو العالمينعلى  سلطانالدنّا  من

 يدخل هذا ما فإنّ  يالبيان من دينفي  لتنزّ ما قد و يذنإبالحّق حروف  جعلتهما قد  ركذ

ثل م ظهوركّل في  ليشهدن آية من عندي الّشمسا ّن و لمخلصينا عباديالّرضوان به 

ا نّا كنّا  لدنّا من اأمربقولك  يءش كلّ ثّم  بك خلقتكقد  المؤمنين عباديكّل طلوعها 

 ا اّل  دينعلى  عثبما و عالمينا نّا كنّا  الباطنو الّظاهرو اآلخرو األّول جعلتكو قادرين

ا اّل  كتابمن  ينزلما و ا يّاكا اّل  دينعلى  يبعثما و عليكا اّل  نّزل من كتابما و ا يّاك

ياته آشيء يعجز عن كّل على  ناتالبيان حجّ  ا نّماو تقدير المهيمن المحبوب كذل عليك

 تنا ندخلحجّ كّل  نت حينئذأنّك أبعد مثل من و قبلمن  ياتناآ كلّ  ذلك العالمونكّل 

ا نّا  لدنّا ا منأمر مرمن األ ظهوركّل في  أ[نبد]ذلك ما  جنّات قدس عظيمفي  ءان نشم

  قاهرينكّل على ا نّا كنّا  ابعد وعدا علينمن  يبدع لماا اّل  يندمن  أ[نبد]ما و حاكمينكنّا 
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 ليدخلّن كلّ  الكّل باب مثل عدد الحول شيء كلّ الّدين عدد  ذلك بوابأ جعلناقد ا نّا و

هلل  األولىحروف من  حرف ذكرفي  عدد واحدكّل في  كوننليو األعلىجنّة في  ءشي

 قدا نّا و رى رّب العالمينال يما و يرىما  رّب كّل شيء رّب  األرضرّب و الّسٰمواترّب 

 ا نّ و كّل شيءهو رّب ا اّل ا لٓه  نّه الأعلى  نفسهعلى  شهد اهللما قد األّول  بابفي  نارضف

 لكوتمفي  لمن حروف الّسبع باب اهلل ذات نّ ا  و عابدونله  كلّ و له دونه خلقما 

 ا سم باب ذكركّل في ثّم  نعنده يهتدومن  يات اهللآبكّل بينهما ما و األرضو الّسٰموات

 حروف الحمن  أحدذكر و لدنّا من حّق 
ّ
 ول اهللرسمحّمد  األولىٰوة الحي ا لىرجعوا بما  ي

 وعد اهللبما  خرىشأة األالنّ في  خلقواو دىالهأبواب ثّم  ء من عند اهللاهدالّذينهم شو

 فاضلينا كنّا ا نّ  لدنّا فضال مناألّول  الواحدفي  يظهر عدد الواحدأن  ا لىن االفرقفي 

 به الخلق ذلك [ناأبد]قد  ءابهلشهر ا في رد نذكالمعدّ  من الواحداألّول  واحد ذلك

 ذلكب عداددت األلقد عدّ و مقتدرينكّل على  كنّا ا نّا وعدا علينابه  [كال]لنعيدّن و

 مهو األولى اآليةفي  لم يكمل حروف الواحد ذلك قبلو حصىهذا لن ي ذ بعدا  الواحد 

بيّن اهلل ي ذلكدون عدد ك الواحد منا اّل  ال يرى فيهاو نايأيدفئدتهم بين أحضروا بقرب 

 ربّهم يشكرون أيّام في  النّاس الكتاب لعلّ في  كّل شيءمقادير 
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دم ق سموو لو ازلهست در عو هميشه بوده جلّ و نكه خداوند عزّ آد اين واحد جوهر مجر

 عزّ و هر زمان خداوند جلّ  درو هستو در صقع امكان خود بوده خلق هم هميشهو خود

د محم از بعثت ۱۲۷۰در سنه و ميفرمايدو ر فرمودهحجتى از براى خلق مقدو كتاب

دين را عدد نوزده بواب او قرار داده ت را ذات حروف سبعحجو رسول اهلل كتابرا بيان

 عبادت را حكم فرموده وو افعالو صفاتو توحيد ذاتأّول  در واحد واحد قرار داده و

ذات و ا از ظهور قبل و قرار دادهو ا حروف حىو اهلليظهره  من اين باب رال بر مد

بعينه اين واحد همان و سبقت در توحيد گرفته كهو ا حروف سبع را قرار داده با حروف

ة قبل است و حجة بعد بعينه حج خر بودهآو أّولو باطنو كه در ظاهر واحد قران است

سال كلمات ترقى  (۱۲۷۰)هفتاد و ويستدو هزار كه فرقان باشد فرق اين است كه

در  سبه بظهور قبل ميگردد چنانچهحكم اخرت بالن ىظهورو در هر  نموده با ارواح انها

حروف سبع بوده ظاهر نشده  خر كه ذاتآاز اسم حكيم  أعظماين ظهور در مقام تكبير 

 بر مقعد خود بوده كه از شدت نار محبت كسى را كه بعدد هشت واحد مرات اهلل

شهد  آيةهر كس  يه شمس وحدت در وحدت قضا گشتهآ و قرب بهم نرسيده قدرت بر

 الّسٰمواتفي  منله  حسنى يسبّ الح ءاسماألله  هو العزيز المحبوبا اّل ا لٓه  نّه الأاهلل 

 هو الحا اّل ا لٓه  بينهما الما و األرضو
ّ
 بعد بگويدو المهيمن القيّوم را تالوت نمايد ي

  حروفثّم  بعالسّ  حروفذات على  صلّ اللّهّم 
ّ
الجالل ايمان باين واحد و بالعّزةالحي

  وردهآ
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  ٤ 

 انيالثالواحد 

  بسم اهلل االمنع االقدس

 

  فيلت نزّ قد  أناا اّل ا لٓه  نّه الأعلى  ء فلتشهدناالبو ءاحرف الرّ يا  نأ

 

 نهاية[]الاّل  شهد ذكرا ثمّ  ياتاآلفي  اعرف قدرة ربّكأن  الثّاني من الواحداألّول  الباب

  تريدما  به تثبت فإنّ البيان في  لنزّ النّاس عّما  عجزثّم  كّل شيءفي 

 

ما على  هدمن شأو  ليكأو ثمّ  خريكأفي  ا يّاكا اّل  حط بعلم البيانلم ي الثّانيفي ثّم 

  هم الفائزون ئكأول فإنّ فيه  ريدأ

 

 رجع الخير يكّل  قلت رفسّ بما ا اّل  أحديفّسر أن ذنت أما  الثّالثفي  ثمّ 
ّ
 ذلك دونو ا لي

في  الّذر نتهىما لى  الخير يذكرثّم  تعلمونأنتم  نا   علم البيان ذلك فيحروف النّ ا لى 

آية  دون المخلصين فلتقرئنعلى  تشهدبما  الّذر منتهى في دون الخيرثّم  علم المتّقين

 األقدس سما   ذلك كلّ تعلمون ا ن أنتم  بمثل هذا ذلك كلّ ثّم  تقدرونأنتم  نا   األولى

  ء اهلل لتوقنوناشا ذا  أنتم اهلليظهره  من ذلك تشهدونا ن أنتم  خر العودآي ف
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  ٥ 

  تؤمنون اهلليظهره  منبا ن أنتم  شيءمن  الكتابفي  فّرطناما  الّرابعفي ثّم 

 

ثّم  حزنونبعلم البعد تأنتم  روحله  نّ أو ا اّل  من حرف البيانفي  لنزّ ما  الخامسفي ثّم 

 نا  و تدركونا ن أنتم  يثمر عند اهللما  هم هذانّ فتفني فيالنّ  ن تقرئنا  فرحون ت رببعلم الق

ذن إبأنتم  الّذاتاألّول  ا نّماو تقدرونا ن أنتم  يثمر عند اهللما  تنّه هذالتثبّ  اإلثبات تتلونّ 

عرش أنتم و اهللا اّل ا لٓه  ال نال تقولتبصرون ا ن أنتم  ماا ليهحرف يرجع األكّل اهلل تقربون 

  هذا رضوان اهلل للمقّربينو اهلل عنكم أخذون هذا رستت ال اإلثباتنور 

 

 ا يّاه لعلّكم يياتآب القٰيمة يوم نظهرهلمن ا اّل  البيانفي  نّزلنا ذكر خيرما  الّسادس فيثّم 

 ذلك بمثلا ّن و جدينلتجعلنّه من الّساله  يسجد اللمن ا اّل  ال من دون ذكر خيرو تنصرون

النّهار عليه و اللّيلطاف ذلك ما  محتجبون ين مرادكم كنتم علكنّ و من قبل نآنّزلنا القر

 قضى لمحتجبونقد  ماكنتم عن سّره بعدوون دالعبادة تتوحّ في به أنتم و واحد ةثماني

 من ذلك العالشرق شمس ما  حينا لى  مؤمنونبه  أنتم البيانفي  دىميزان اله ذلك

  فانيوناّل أنتم ا  و خالدونالّرضوان في أنتم و لتؤمنونبه  نن تعملا   اهلليظهره 
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  ٦ 

تغرب أن ا لى  ءابهع شمس الما يطلأّول  تدركون منأنتم  ماعلى  القٰيمةيوم  الّسابعثّم 

كّل ذ ا  ليومئذ ا اّل  شيءخلق اهلل من ما  تدركونأنتم  نا   يلاللّ كّل كتاب اهلل عن في  خير

 منتظرينكنّا  افإنّ  نفلتنظريدرك هذا ظاهرا  القٰيمةوم يفي و ئه يعملونارضثّم  ء اهللاللق

ئه امن يكن لقو تعرفوناليوم ال  ذلكأنتم  ا نّكمو الّزوال لقد قربو كم هلل تعملونكنّ يٰ لو

  تعملون حّدكمثّم  حرف اآلخر نّ فلتذكر ترضى نفس لنفسله ما  نّ ترضي ال يئاذات لق

 

من  أ[بدأ]ما و يعن دون حبّ  ظهوريعند  كّل شيءعلى  فرضت الموتقد  الثّامنثّم 

ا ن أنتم  األعلى األفق ذلك النّور ا لىالنّار  من يخرجنّكموينفعكم ذلك ما  فإنّ  يأمر

 الموت ذلك مثل موت الجسدا ّن و ال ريب فيه لحّق  ا نّهو ةوٰ يالحفي  موت ذلك دركونت

  لتدركونة وٰ يالحفي  كلتيهماا ن أنتم 

 

ب ال ري لحّق  ا نّهقل  نبعثويكّل  القٰيمة يومبه  منآمن كّل ّن حرف الّسين قبر ا   التّاسعثّم 

  تقدير المهيمن القيّوممن  ذلك بعثي النّقطةيقول بما  ا نّهو فيه

 

 ذلك تجيبون بالحّق ا ن أنتم  القبرفي  سئليذلك ما  سئل العبد عّمن يظهرما  العاشرثّم 

 ظلثّم  اهلليظهره  من ياتآ ذلكيات اهلل توقنون آبا ن أنتم  قول الملك من عند اهلل

  دلّونالعاشر تست ظلّ مثل  التّاسع
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ء احياأل أنفسء عن ان يشالقبر حّق يبعث اهلل مالبعث مثل  ا نّ  العشر من بعد الواحدثّم 

  تبعثون اهلليظهره  من ينطقبما  القٰيمة يومأنتم  ذلككيحكم مظهر نفسه  من خلقه بما

 

ا ن  اهللهره يظ من أمر ذلك لتمّرونبه أنتم و ذكر الّصراط لحّق  العشر من بعد الثّاني ثمّ 

دينهم به  همبما  هرتظ فإذا ييوم من قبل انتظرواكّل قل  تعملونبه  الّظهور يومأنتم 

  تدركونا ن أنتم  الحّق في  صمتهملك ذ عند الّصراط كلّهم واقفون فإذا تيثب

 

 معه مثل ماالحّق ب يتقلّ  اهلليظهره  من نفس ذلك ذكر الميزان العشر من بعد الثّالثثّم 

  لتوزنونء اهدالشّ و بالبيانأنتم  بعد الغروب فإذا ل مع الّشمسيتقلّب الّظ 

 

ذلك ما  البيانفي  لنزّ ما  كلّ و ذكر الحساب بمثل الميزان لحّق  العشر من بعد الّرابع ثمّ 

  فاتّقونعبادي يا  أن كّل شيءو النّاس يحاسب اهلل

 

الحّق با ن أنتم  يهلل من لسانقول ا ذلك الكتاب لحّق ا ّن  العشر ن بعدم الخامسثّم 

  لتوقنون
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  ٨ 

ا نّا كنّا  له دلع ال ّق ح ذلك ا نّ و ئهارضثّم  ّب اهللالجنّة حا ّن  العشر من بعد الّسادس ثمّ 

 لا  ينسب ما  فيها خالدين
ّ
 فال تدخلونأاهلل  يظهره من ا لىينسب ذلك ما  ةالجنّ في  ي

في أنتم  كم نفسهفيعرّ أن  قبل اهلليظهره  من ذلكتبّدل بالنّور نار اهلل أن  قبلالنّار  ا نّماو

  الخير تدركونكّل أنتم  فإذا ن دخلتما  له  ال كفو لحّق  ا نّهو تدخلون نار الحّب 

 

ن ال م ذلك اهلليظهره  منذكر من لم يؤمن ب حبألن النّار  ذكر من بعد العشر الّسابعثّم 

  فاحذرونعبادي يا  أنالنّار  ا لىينسب  ا ليهينسب  من قبلمن  منآ

 

ء اهلل ايش نا  الكلمة في  اهلل رفسّ بما  في اهلل رفسّ بما أنتم  اعةالسّ  العشر من بعد نالثّامثّم 

  وقنونلت

 

لعلّكم  نظهرهمن ا لى  ةغرّ ذات  ةالبيان حديقفي  ل اهللنزّ ما  العشر من بعد التّاسعثّم 

  اته تؤمنونآيب
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  ٩ 

 الثالثالواحد 

  بسم اهلل االمنع االقدس

 

 

 شمسيرى فيها  ]مرآة[ كمثل يلو يهتد بهدا دونيما  ا نّ و أنااّل ا  ا لٓه  اهلل الأنا  ا نّني

  فاتّقونا يّاي  خلقييا  أنقل  خلقي ذلك طلعتك

 

ما و يملك ل ءشي ا سمبه  يذكرما  وقنونتبه أنتم  ما الثّالثالواحدفي األّول  ا نّماو

  ملكونافا يّاي  ير اآلخرة عن ملكظهوفي  خلقييا  أنقل  كملأذلك ما  تملّكت

 

ذلك ما  فدون ن دون حّق ا  و حّق فحّق  نا  ء اشأبه ما  حّق يخلقبه  نطقأما  الثّاني ثمّ 

  فاتّقون عبادي ياأن قل  ننطقبما  ظهرثّم  نكوّ قد  ثباتا  و فينكّل ذ ا  ننطق 

 

 تأذنما  لت من قبل حيننزّ ما  فعنر من قبل بعثتأبما  القٰيمة ك يومظهرنّ نا ذا  الثّالثثّم 

  صابرينا نّا كنّا و
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  ١٠ 

 اكرينفكن من الشّ  ليكوأفي  لنا عليكنزّ عّما  أعظم خريكأفي  ل عليكنزّ يما  الّرابعثّم 

 ذلك نجيلاإلعلى  نآالقر لنا عليك من قبل كفضلنزّ ما على  نّزلنا عليكما  فضلا ّن و

  تنتظرون ايأخر في ظهوريعبادي يا  أنقل  عيسىعلى  محّمد فضل

 

 أن فع من قبلرقد  يذ بقولا   ظهورييوم  في ذنأتا ا ذ رفعقبور الواحد تا ّن  خامسالثّم 

 عبادي يا 
ّ
  رجعونفت ا لي

 

 لحّق  ينّ ا  قل  ثالثا لم يكن بينهماو له من دون اهلل خلقشيء  ا سمبه  يذكرما  الّسادس ثمّ 

  تدركون أخرايفي  يظهورعبادي يا  أن يلثّم  يخلق بقد  دونيما  ا نّ و

 

 خريكأفي  ا يّاك ذلكي لقائ لت من ذكرنزّ ما  لّ كو يليران خلقي يلن يدركن الّسابعثّم 

في  شيءا لى  نّ رتنظقل ما  بعد العرفان تدركونا ن أنتم  الجنّات أعظم قل ذلك ليكوأو

  تنظرونالحّق ب نظهره منا لى  يعّشاقيا  أن يمن رضائ ذلك في ما ن تدركنأو ا اّل  يجنّت

 

  تنظرون يها لأنتم  البيانفي  كّل شيءخلقنا من ما قد  الثّامنثّم 
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  ١١ 

نّه أشهد اهلل  تقرؤن اآليةتلك أنتم  الواحدكّل الهياكل في  لنزّ قد  البيانفي  ما التّاسعثّم 

 الالّذي  هو المهيمن القيّوم اهلل اّل ا  ا لٓه  المنيع اهلل ال الكرسي ن رّب هو الّرحمٰ ا اّل ا لٓه  ال

 نم له الحسنى يسبّحء اماألسله  ممتنعلا اهر الفردلطان القاهر الّظ هو الملك السّ ا اّل ا لٓه 

هو ا اّل ا لٓه  الالّذي  اهلل تشيرونأنتم  عّما سبحان اهللقل  بينهماما و األرضو الّسٰمواتفي 

ما و األرضو الّسٰمواتفي  منله  دجيس سنىالحء اماألسله  ئم القادراالعالم القالحّق 

  هو العزيز المحبوبو بينهما

 

ا اّل و نؤالّريحان تقرو الّروح تجدنا ذا  كّل شيءعدد م أنت اآليةفيها تلك ما  العاشرثّم 

ثّم  يميتو ييح مراألو الخلقله  هوا اّل ا لٓه  نّه الأشهد اهلل رون تتفكّ ثّم  ونصمتتأنتم 

 ح هو نّهأو ييحو يميت
ّ
 ا نّهه أمرء بايشما  يخلق كّل شيءقبضته ملكوت في  ال يموت ي

  قديرا يءش كلّ على  كان

 

أنتم ا لى  األقدسمنع األ بسم اهلل األولى اآليةفي  نزل فيهاما  العشر من بعد الواحدثّم 

  رونحروف الواحد تنظ

 

 اهلليظهره  من ذلك تدركوناألّول  حرف النّقطةفي  فيهاما  العشر من بعد الثّانيثّم 

الّصفات و ءاماألسكّل في أنتم  ذلك الّشمس بمثل عند ]كمرآة[عنده  الحي حروف
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  ١٢ 

ا لٓه  اهلل الأنا  ا نّنيتذكرون  ا يّاهأنتم  ما هنفسه من عند ربّ  يذكر ر البيانجوه ذلك تستدلّون

يا  نأأنتم و يربّ  اهللقل  يعبدونا يّاي  كلّ  خلقي دونيقل ما  الّسلطان اهرهلل الّظ اأنا ا اّل 

  شيئا نال تدعون مع اهلل ربّكم الّرحمٰ و اأحداهلل ربّكم بال تشركن  شيء كلّ 

 

كّل  نملتعلّ و كتابفي  ا اّل  أخرايفي  الو يوالأفي  ال تسئلنّ  العشر من بعد الثّالثثّم 

 ّدبون أمسالككم لعلّكم تتفي  واحد

 

ال  ةلواح مقّطعأ في زطر البيان كقطعةفي  لنزّ ما  كلّ  تحفظنأن  العشر من بعد الّرابع ثمّ 

 يبغينما  من يكن عنده حرفا دونو على الجلد تحفظونأفي ثّم  طرزه ريغيّ ما  تكتبن

  المحتجبين من لعّزته يحجب عمله فال تكونن

 

في  يياتآو يبأنتم  كمفإنّ  القٰيمةرنّه يوم نظه بمن نمنؤت نا   العشر من بعد الخامسثّم 

  لتائبين ا ليه كنتمثّم  استغفروها اّل و العوالم كنتم مؤمنينكّل 

 

 لشمس ا نّهبه قل ا اّل  نأمرال تو نّزلناه عليكبما ا اّل  نال تعمل العشر من بعد الّسادسثّم 

  تقابلونالحّق بأنتم  ا ذا تحبّونأنتم  ما ترون فيها ]مرآة[ثاركم آو كميجعلنّ أن 
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  ١٣ 

عليه أنتم  ماعلى  خّط أحسن ا اّل على  يثارآ ال تكتبن العشر من بعد الّسابعثّم 

ما  الّصبايا حينا اّل  هعمل طخّط يحب أعظمحرفا دون  أحدن يكن عند ا  و لمقتدرون

  نبويتأدّ 

 

تهب ثّم  جذب خطأ خذ لنفسك علىقل  هلل اكلمات من ينشئ العشر من بعد الثّامن ثمّ 

  ينبحّق م قسطاس ذلك فإنّ ء ان تشم

 

 ل علزّ فيما ن ين ملكمفاصرفوا عبادي يا  أن العشر من بعد التّاسع ثمّ 
ّ
أنتم  ما على ي

ه حتّى يكتب توأا فلتعليهما و األرضخّطه ء ابهكن من ي ن تجدنا  و عليه لمقتدرون

رواح أب ننلتحسّ ا اّل  لم يكن على الخّط أعلى  تممرأكلّما و المهيمن القيّوم يا سم

  فاشكرونا يّاي  ثمّ  سنينبين الح اتكم فلتجمعنّ ذّريّ  ذلك الحروف
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  ١٤ 

 ابعالرالواحد 

  بسم اهلل االمنع االقدس

 

 

 يامين هذا مقاملك مق جعلتو خلقتكقد  عظماأل عظماألأنا ا اّل ا لٓه  اهلل الأنا  ا نّني

 رّب العالمينأنا ا اّل ا لٓه  اهلل الأنا  نّنيأعلى  يعنّ  من هذا تنطقو ا يّاي ا اّل  ن يرى فيهل

 واحد هذامن الّساجدين  يل نلتكونو يندتعبو يندتوحّ و يتحمدنو سبّحنين هذا تمو

  الّرابع مناألّول 

 

 لا  يرجع قل ما  الثّانيفي ثّم 
ّ
 لا  رجع ال يما و يربّ اهلل ا لى  يرجع ي

ّ
ثّم  اهللا لى  لن يرجع ي

  شئونه ترجعونفي  مراأل

 

 ليكوأو خريكأفي  ئكاذات بد ذلكو ءابالبدي تعبدنما  عبد مثلألن  الثّالثفي ثّم 

ما  واحد ا نّكو ييقن ببدائأما  تقلّببما  يتقلّب لو لمّمك أبطن في  بتقلّ  حين ما

أنا  ا نّنيو ءاشأما  خلقأ ذلكك ال مثالو ال قرينو ال شبهو ال عدلو خلقت لك من كفو

  مالقادر العاّل 
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  ١٥ 

 ذات هيكلكّل جعلت و نسانهيكل اإلفي  كّل شيءخلقت جوهر  قد الّرابعفي ثّم 

موالكم  ا لىي عبيديا  أن ليكما  كم أنفسولى بكم من أي نّ ا  قل  نّهظهرنلمن  عبد رّق 

  تنظرون

 

من  ا لىاكم يّ ا  و اكنيّ ا  قل  يعبدونا يّاي  ن هنّ ا  ي ل ةيّ يات رقّ آالّدواير كّل  الخامسفي ثّم 

  تريدون ا يّاهالنّهار و اللّيلبكّل محبوبكم  ذلكتنظرون  نظهره

 

جعلت من و يسئلون نظهرهمن و يعن توحيدكّل و فعلأ سئل عّماأال  نّيا   الّسادسثّم 

 ليسئلنّكم ا نّهو مؤمنون يبأنتم  يفعل فكيفعّما  ن تسئلنّها  ذلك قل  بعد مظهر من نظهره

  مجيبونالحّق با اّل  كوننتشيء فال  عن كلّ 

 

 بك كّل ودءون بك يب يمنّ كّل  الّسابعثّم 
ّ
  ليرجعون ا لي

 

  يحيونو يميتونثّم  يرزقونو يخلقون ل من عندكنزّ ما و بآياتككّل  الثّامنثّم 

 

قهر أن ماللّهّم  يفاجعلنقل  يمظهر قهر ذلكمن يّطلع من البيان بملك  التّاسعثّم 

كنت من ما  أحسنعلى  يرجعفي  كجزينّ تعمل أل ماو كا سمتبّن لتكو القاهرين
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  ١٦ 

كّل  ذلكب يعملنّ أن  ناأمرقد و الحّق ليوم الّظهور تدبيرا ال يحزن  نّ رلتدبّ و العالمين

  المؤمنين

 

 يتفّرعما و ينشئ فيه من علم الحروفما  أو البيانفي  لنزّ بما ا اّل  نمال تتعلّ  العاشرثّم 

ثّم  كمأنفسعلى  فونفّ ختثّم  ال تخترعونو ّدبونأتتعبادي ا ي أنقل  عمل البيانعلى 

  تتصنّعون

 

من نفس  ال تحزننو ان فتحزنونحدود البي عن ال تتجاوزنأن  العشر من بعد الواحدثّم 

ما و وز لن يحكم عليه بالهدىمن يتجاو ال تحزنون نظهرهلعلّكم من  حدّ  عظمأل هفإنّ 

  تهتدون يدى بهدااله يولأيا  أنل ق دىلهظهره بانن ما اّل  دىبالهي يأت

 

األّول  الواحدفي  فيهاما ثّم  األرضلن بقاع زنفلتعبادي يا  أن العشر من بعد الثّاني ثمّ 

  تصرفون

 

  عليه لمقتدرونأنتم  ماعلى  الواحد مقاعد فلترفعنعبادي يا  أن العشر من بعد الثّالثثّم 
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  ١7 

 مهو النّاس البقاع لتأمنون عندك بتل نجيرن تستا   عبادييا  نأالعشر من بعد الّرابعثّم 

ومئذ مرقده ال مثل ي بمن بعث من باطن القٰيمة يوم لتستجيرن ذلك طونعليكم ال يسلّ 

ما  بينهما حينما و األرضو الّسٰموات]به[  تنفطرما  عليكم تفعلونو م تستجيرونبه

  لكم كيف ال تعلمون تسمع فما

 

 الح بالحروفثّم  استجار باهللا ذا  اأحد فال تمنعن العشر من بعد الخامسثّم 
ّ
 حين ي

 أحداستجار با ذا  ذلك بمثلا ّن و تحكمون األولىفي  ذلك قبلو خرىاألفي  الّظهور

  فتجيرون عبادييا  أن هيردّ أن  من سبيله خير عند اهللفي  لو يقتل أحد

 

 اهلليظهره  من بيت ذلك تصعدون يبيتا لى  عبادييا  أن العشر من بعد الّسادسثّم 

  ن ترفعونأتستطيعون أنتم  ما قدرعلى  حولهفي ما  فال تشترن يبيتلك ذ

 

في  كلّكم لتجعلنوسجد هلل فال تبيعون المو حول البيتفي ما  العشر من بعد الّسابع ثمّ 

 ن يكتبونأيحبّون ما  يتّجرون الّذينثّم  خباركمأ تعملنن ا   ملككم كلّما تستطيعون حدّ 

 يحمد ذكرأمقعد قل  لدت عليهوذلك ما  عليه اهلليظهره  من ولديما  مسجد الحرام نّ ا  و

 في ما تملكنأنتم و ا اّل  ال المقاعدو يبيتا لى  جنّ ال تعرّ و ونالك لتصلّ هن أنتميدخل فيه 
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  ١٨ 

 يدخل علأن  من يقدرو ال تحزنونما  بيلالسّ 
ّ
 ذلك عنه ىفيع البيت فالعلى  أو ي

  لتسجدونثّم  له لتخضعنو كمالبيت هلل ربّ في ثّم  نظهرهمن على  لتدخلن

 

مظاهر  تنؤفلت يمن حّج بيت تحبّونأنتم  ماعلى  تمن وقفّ ا   العشر من بعد الثّامنثّم 

 ّب بكم يسلكونمنتهى الحعلى  ن هما  ن الّذهب م ربع مثقالأسرائرهم على  الواحد

ك لذ يبتلى لعلّهم يشكرونأو  بعمن يتّ و من يخدمو من يملكو قدرال ي نعفونا عمّ قد و

الباطن  باطن يعلّمكم علم من ذلك من باب البيت تدخلونثّم أنتم  رّب البيت لتعرفن

 نظهرهن م ا لى لتعرجن ذلك فاعرفون عبادييا  أن أخرايفي ا يّاي  ذلك اهر الّظاهرللّظ 

 يبيت ا لىكّل فسه ال تصعدون حينئذ لنأنتم  تصعدون فكيف لبيتهثّم أنتم  ا يّاه ن كانا  

  جعل البيت بيتا محتجبون نعمّ م هو قبل يصعدون من

 

 بيلالسّ في  نلما يصعب نهيهن عن صعودهنألء اسلوال يحزن النّ  العشر من بعد التّاسعثّم 

 سرائرهنّ ثّم على  اللّيلفي  البيت نشئن يدخلا ذا  نّ هفإنّ البيت أرض في  من يكن ا اّل 

ن أويرجعن  مساكنهنثّم ا لى  خلقهنالّذي  هنربّ  نيذكرو عند مظاهر الواحد يستون

 كننفسأل خلقتنقد  كننّ إف تحزننما  نفال تقرب لهنّ ر خي اتهنذّريّ و زواجهنأحّب  نيراقب

يا  أن م حكيماهلل عاّل و تعفونبما  اهلل نلتشكرو لينبتلت سفاراأل فال تختارناتكن ذّريّ لثّم 

ن م يبين يدثّم  عرف حكمهاها تفإنّ نفس  عن لنء ال تسئاالبو لفاألفي  الواحد مظاهر
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  ١٩ 

من كّل ب فلتحسننال تعرفون أنتم و البيت دخلنّ أل ينّ ا  و جعلكم حّفاظ البيت لتسجدون

  تدركون ا يّايلعلّكم  يتيدخل بي



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

 

  ٢٠ 

 الواحد الخامس

 هللا يا

  بسم اهلل االمنع االقدس

 

 

  لتنزّ قد  قدماألقدم األأنا ا اّل ا لٓه  اهلل الأنا  ا نّني

 

 عليهأنتم  ماعلى  ولدت عليهما  مقعد المسجد ترفعنأن  ن الخامسم األّولباب في 

  لمقتدرون

 

تحبّون أنتم  ما المصباح فيها عددثّم  يترفعون مساجد الح نيذإبأنتم  الثّانيثّم 

  لتحصون

 

  سلكونالواحد تفي  تسعة عشر شهرا لعلّكم جعلنا الحولقد  الثّالثثّم 

 

 فاقصدونا يّاي  يخلقيا  أنقل  يجعلناك بهائقد و لتسّمون يسمائأبأنتم  الّرابعثّم 

 علو[ آله]صلّى اهلل عليه و محّمد إسمب نلتسمّ و
ّ
 يهادو يمهدثّم  الحسنينثّم  ةفاطمو ي
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  ٢١ 

 ذلك اهللا اّل ا لٓه  منما و يهلل ربّ  ينّ ا  و يلكّل قل  سماا  سمك ا  حرف من  كلّ جعلنا لقد و

 ينمقصود العالم ذلك ك العالمينماّل  ذلك محبوب العالمين ذلك لطان العالمينس

 ملككمو ربّكمثّم  مليككمو هكملٓ ا   ذلك مطلوب العالمين ذلك معبود العالمين ذلك

  العالمين موصوفثّم  مالككمو سلطانكمثّم 

 

في  اّل ا   وندّ منوا لترآن ا  ثّم  ما ليهينسب ما  بيانالفي  من لم يدخل نّ أخذفلت الخامسثّم 

  ال تقدرون عليهاالّتي أنتم  األرض

 

يحفظ و به أمرلمن  عدلله  لم يكنما  البيان يؤخذ عنهفي  رضأ يفتحن ا   الّسادسثّم 

 يبيع لفأكّل حّقه من  أخذيو ئهان بهم يجر عنّ ال يتّ و جرر عند من يتّ يتغيّ  ن لما  ه نفس

 ءااله ءبها يؤخذثّم  حاسبينا نّا كنّا و الحّق ظهره بنلمن ا لدنّ  فضال منمأة  ييشترو

البيان في به  جيزوّ ثّم  ءايؤخذ الواو للّشهد ثمّ  عند المؤتمنين األولىيحفظ للحروف و

 حّق حّقه من جنده يذكّل  ييؤتثّم  ءايش يتصّرف الملك كيفثّم  الّذينهم ال يستطيعون

في  أقرب ذلك المؤمنينكّل  ييؤتأو  ةمقاعد المرفوع في يصرف شيءن زاد من ا  و

 نّه هو الفّضالا   من اهلل شيئا منها فضال ىيؤتأرض في  ن تكن نفساا  و كتاب اهلل حتّى

  الكريم
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  ٢٢ 

م هما  دونهم يطهر حين منوا منآيملك الّذين ما و الّدينفي  كلّما يدخل الّسابعثّم 

من ا لى  يءشّ نسب الا ذا قل  العالمينثّم  يكرخأفي  جرتاتّ ا ذا  ليكيملكون فضال ع

ض أركّل تحبّون من ما  نّ لتشترو فاشكرون عبادييا  نأ الحينفي  طهرمن بالبيان يآ

  طيف لتملكوناللّ  ءشي لعلّكم

 

 آية عشرتسعة  ال تنقص منو ونأخذت ليهاآل البحر ذلك منثّم  البيان ئنّ فلتقر الثّامنثّم 

 يرجع يومفي  ن لم تضّرنا  شيئا  ربّيشرك باهلل أال و ربّيتتعلّمن لتقولّن اهلل اهلل  من لا  و

ثّم  ظهوريذكر  عتسم نأال ينفعك هذا و الّصادقينن لم قولكفي  كنت فإذا أحدمن 

  تكونّن من القاعدين

 

على  يخطربما  لو كنتو يا سممن  يتذكرنبما  شيء كلّ  بحروف يفاذكرن التّاسعثّم 

  من الملتفتين ا سمقلبك من 

 

 البيان فيها لتكتبونكّل  قل ذلكت عليك بنمنو الّدوايرو وهبتك الهياكلقد  العاشرثّم 

  نءوتقرأن  طيعونتشأن تسعلى 
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  ٢٣ 

مّرة كّل بعد أنتم و ئمااقمّرة  المولود خمسعلى  منعّظ فلت العشر بعد الواحد منثّم 

 نؤلمبد كّل باهللا نّا ثّم  موقنون اهللكّل با نّا ثّم  مؤمنون كّل باهللا نّا  مّرة تسعة عشر لتقولون

تسعة  لونتقوثّم  ةة مرّ ستّ  الميّتثّم على  راضيون كّل باهللا نّا ثّم  لمعيدون كّل باهللا نّا ثّم 

ا نّا ثّم  ساجدونكّل هلل ا نّا  األولىفي  متم اهللعّظ  مابعدثّم  عابدون هللكّل ا نّا  مّرة عشر

 لتدفننّ و حامدون هللكّل ا نّا ثّم  خلصونم هللكّل ا نّا ثّم  عاملون هللا نّا كّل ثّم  قانتون هلل كلّ 

ية آ يمينه ينقش عليه في لتجعلّن الخاتمو تسكنون المصيقل لعلّكمالحجر  وأالبلّور في 

بينهما ما و األرضو الّسٰمواتفي ما  المرء يكتب هللقل  بها لعلّكم تستأنسون مرآالتي 

 الّسٰموات هلل ملكو كتاب عظيمفي  لنزّ بما  أمرت أة[المر]قل  مقتدر منيع ماهلل عاّل و

  م مقتدر منيعاهلل عاّل و بينهماما و األرضو

 

  اآلخر مع الموتى تدفنونو األّول من تربة شيءب مأنت من بعد العشر الثّانيثّم 

 

 ا لى تكتبونذلك ما  تكتبون نظهره نم ا لى ةكتاب وصيّ أنتم  العشر بعد من الثّالثثّم 

  موقنونبه ا ن أنتم  اهلل

 

 النّقطةثّم  مّرة ستّينو ستّة أطهرتقرؤن اهلل ا ذا  اهلل ا سميطّهركم  من بعد العشر الّرابعثّم 

 الّدينفي  من يدخلثّم  بها موقنونا ن أنتم  كلماتهثّم  يات اهللآمن  ندهايشرق من عما و
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  ٢٤ 

عبادي يا  أن فتجفّ ا ذا  الّشمسثّم  رابالتّ و ءامالو ءاالهوو النّار ثمّ  كينونيته تبّدلما ثّم 

  فاشكرون

 

 ذلك بدانكم عنأ فنفلتلّط  تخلقونبه أنتم  الحيوان طهرء ام من بعد العشر الخامسثّم 

  تتلّذذونلعلّكم 

 

كّل من  اهلليظهره  منل ذلك عدل هللله  لم يكن شيء كلّ  العشرمن بعد  الّسادسثّم 

 يمنّ  كنغربت الّشمس فلتملّ ا ذا و لتبلغون ا ليه عبادييا  نأ عدد الواحدعلى  شيء

  ونلتردّ  ظهوري يومثّم  كمأنفس

 

  فاتّقونا يّاي  ثمّ  أعظماهلل  مّرة تسعينو ةيوم تسعكّل في  فلتقولنّ  من بعد العشر الّسابعثّم 

 

ثّم  بينهم الرض اولمعا ذا  عباديكّل الّشرى و بالبيع فلتأذنن من بعد العشر الثّامنثّم 

  الحين ينقصونثّم  يريدون جلهم باألما  جرونالّذين يتّ 

 

 الفّضةو ص من الّذهبعشر حمّ تسعة  المثقال تحسبونأنتم  ما من بعد العشر التّاسعثّم 

واحد فال كّل ن يصغر ا  و لف دينارأ الثّانيثّم  لف دينارأعشرة األّول  ءابهلملك ا يجعلنو



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

 

  ٢٥ 

 يصغره منلمن  ليسو ملككمفي  بدونها ال تصرفونأنتم و صعن حّد الحمّ  يخرج

لم يتم و ربعين مثقاالأو مأة واحد منها خمسكّل مقدار  لم يبلغ عندهلمن  الو شيء

دود لن يتجاوز عن ح ن وجدتم ملكاا   ذلك بعد ثمّ  لعلّكم تشكرونلدنّا  حوال فضال من

ة خمسين مثقال فّض كّل من و دينارمأة  مثقال ذهب خمسكّل لتبلغون من  ا ليهالبيان 

فإذا  قدر قيراط من دون حّق  أخذن يأ لم يضطرّ و ينصر دين ربّه ظهوريدينار لعّل يوم 

 تحزن من نفس ئاّل ل من كتابهالنّاس  ال يسئلو قينلك ضعف الخراج لو كنت من المتّ 

 لّ ك تحيطنّ أن  تأمرقد  هم بلأنفسون بّ نّهم يحنّهم ال يعطون ألأب يعلمونهم نّ أو ا اّل 

 ن الّشاكرينم لتكوننّ ئه ابه شيء تملك من كلّ ما  تقبضأن  ا لىتتولّد ما  من حين نفس

 م يستحيون عنهلعلّه ذنت لعبيدهأقد  اهلليظهره  من من حّق ا اّل  ذنت لم يكنأما قد 

 لن يرى فيهاالّتي  يسمائأحّق وي من حقّ  ذلكا اّل و ال يحزنونو هم عليه ال يحكمونو

  ونتصلّ  األولىحروف على  خلقييا  أنا يّاي  ا اّل 
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  ٢٦ 

 ادسالسالواحد 

  بسم اهلل االمنع االقدس

 

 

على  لدنّا حّجة من جعلتهو لت البياننزّ قد  غيثغيث األاألأنا ا اّل ا لٓه  اهلل الأنا  ا نّني

له  لم يكنما  نها يعجزون فيهع كلّ قل  يات اهللآ ذلك كفواله  لم يكنما  لمين فيهالعا

 ذلك ينرلمفسّ فيه كنّا ذلك ما  شبهله  ما لم يكن تدعون فيهبه أنتم  ذلك ما عدل

 جوهر العلم ذلك قرينله  لم يكنما  بالباب تدركون فيهأنتم  لف بين البائيناأل

في أنتم و ونالفارسيّ به  ينطقذلك ما  مثلله  لم يكنما  تجيبون فيهبه  أنتمالحكمة و

المستغاث ال  عددعلى  ياتاآلفي أنتم و ا اّل  المستور ال تكتبنّ و مونالواحد لتنّظ 

نفس كّل يكون مع أن  ذنتأو ونلتدقّ  عبادييا  أن كمذن لأالعدد أّول  منو تتجاوزون

ثين البيت ثلٰ  ا نّماقل  زينتحرّ كان من المو تتلوما  حين ون بهذذّ لتء لياا يشلف بيت ممّ أ

 تحفظونو حسن تكتبونأحسن ثّم على  عدد الميمعلى  تعربون لتحسبون نا  أنتم  حرفا

  باهلل تسكنونأنتم  األّول واحدلك ذ
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  ٢7 

 أحسنعلى  كّل شيءو رضكمأكّل  فنلتلّط و تبنون حرّ  بيتأرض كّل في أنتم  الثّانيثّم 

 من كلّ  أقرب ذلك قونفاتّ عبادي يا  أن كرهعلى  ييشهد عينلئاّل  مقتدرون عليهأنتم  ما

  تعلمونا ن أنتم  يءش

 

  ونقالمتّ  عباديا اّل  الخمسأرض في  فال يسكن الثّالثثّم 

 

 منو أبهىاهلل ثّم  أعظمتجيبون اهلل ثّم  أكبرتقولون اهلل أنتم و فلتسلّمن هلل الّرابعثّم 

  تتّقونا يّاي  ثمّ  جملأيجيب اهلل 

 

  الكأس حكم البحر تشهدونفي  طهر طاهر مطّهر ءاالم ماا نّ  الخامسثّم 

 

 وما أنتم في ظلّه تنشئون بالبيان لتستبدلنو كتبتمما  كلّ  فلتمحون الّسادسثّم 

 

المدائن  في قون قلفاتّ ا يّاي  ثمّ  الكتابفي  لناهنزّ بما قد  لفء باألاالب نّ بلتقر الّسابعثّم 

 يينتهأن ا لى  الفّضة ]من[ ذلك قرى مثلالفي ثّم  تسعين مثقاال من الّذهبو خمس

االنقطاع  ]في[ثّم  وجد الّرضا بينهماا ذا  الواحد ينزل عددبما  ر مثقاالتسعة عشا لى 

 راضيونكّل هلل ا نّا  يقولونكّل ثّم  امواحد منهكّل ن ليمهرورتفاع ترتفعون باإلثّم  ونعتنقط



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

 

  ٢٨ 

من فضل اهلل عليه  ذلكه ظهرن لمن مهر من خلقت األرضجواهر  لقد جعل اهلل كلّ و

  اكرينمن الشّ  ليكونن

 

فال تذكرن معجزة له  بها فال علم لن لم يستدم فإنّ يات باآلا اّل  نال تستدلّ  الثّامنثّم 

لعلّكم  أعينكملتجعلنّه مّد و ذلك لتقرئنّ و نالحين لتؤمنوفي  ظهوريدونها لعلّكم يوم 

  ال تحتجبون ظهورييوم 

 

أنتم و ونبسال تل ن استطعتم دونها  و ونبسلحرير ليلة العيش تلس الباأنتم  التّاسعثّم 

 ذلك وجدتمما  ا ذاو تصنعون ةالفّض و سّركم لتعيشون من الّذهبفي  بهاالّتي  سبابكمأ

  تؤمنون ياتيآبو يبأنتم  ا ذا مخريكأفي  كمتينّ نا ربّكم آلأ نّيإشأن ال تحزنون ففي 

 

من  أنّ على  ذلكب نّ لتشهدعليه لتنقشون نتم أ كم عقيق حمريأيد في فلتجعلنّ  العاشرثّم 

له  كلّ و دون اهلل خلقما  ا نّ و اهلل حّق قل  يخلقونله ثّم  به كلّ و ال ريب فيه حّق  نظهره

  عابدون

 

 عل ييقضأن  قبلي فال تضربن يممعلّ محّمد يا  أنقل  من بعد العشر الواحدثّم 
ّ
 ي

 عن حدّ  يال تخرجنو يّدبنأ كذل بعدو رقيق رقيق يقلب فإنّ ين علو بطرف و خمس سنة
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  ٢٩ 

تحّل  نأو ا اّل  اللّحمعلى  ال تضربو عن الخمس ضربا فال تجاوزأردت  فإذا يرقو

م يكن لك ن لا  و تنسى نا  و تسعة عشر يوماتعّديت تحرم عليك زوجك  نإبينهما سترا ف

 منينؤتكون من المأن  أردت نا  ن ذهب عشر مثقاال متسعة  بما ضربته من قرين فلتنفق

لم  ذلك فإنّ  يكرسأو  عرشأو  سريرعلى  ن الّصبايالتستقرّ و خفيفا خفيفاا اّل  ضربال تو

ذلك ما  فإنّ كسته خّط الشّ  منلتعلّ و هم يفرحونبما  لهم ذننألتو هميحسب من عمر

قلوبكم عن به  شأن تذهبنعلى  لعلّكم تكتبون جعله باب نفسه للخطوطو يحبّه اهلل

 قدو كاتبينكنّا ما  يجذبكم مثل أعينكم ا ليهينظر  ا ذا نظهرهلمن  ءام يجعلنّكمو سكره

شهدت قل لو  ال يحزنونبه  كلّ و صغرهفي  يحزن عرش ربّك لئاّل  قرنتك بمن يرثأ

  قونفاتّ عبادي يا  أن يوهبتك من ملكما  قطع عنكأل

 

حوال لعلّكم  ن فتصبرنن تضطرّ ا  و القافو ءاب الّط فال تقر من بعد العشر الثّاني ثمّ 

ر بيصأن  بعدمّرة  عشر ةتسع يرجعاأن  ا[أراد]ا ذا  اذنّ أو ذن لهماأا اّل و تحبّبونبالواحد ت

  تدخلونال  الحّق دون ظّل أبواب في  شهرا لعلّكم

 

 الو تسعين باباوفوق خمس  النّقطةبيت أبواب  نعلفال تج من بعد العشر الثّالثثّم 

  ونتستدلّ  العلمكّل  ذلكفي  عبادييا  أن بيوت الحروف فوق خمسةأبواب 
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  ٣٠ 

ا اّل ا لٓه  نّه الأتقولون شهد اهلل  كّل شيءعدد  أعظميوم اهلل  أنتم من بعد العشر الّرابعثّم 

 اهلل ءالآن ليلة م فيثّم  ذكر القدرة تختمون ا لىروح في  ن تكوننّ ا  و هو العزيز المحبوب

 ا ذا ال تحزننو يقدرلمن  ذنأعدد المستغاث  ا لىون كم لتحصيأيدة بين عشر عدّ تسعة 

يوم  قل ذلك فاشكرونا يّاي  قل واحداالعرش كان على  عند اهلل فإنّ طيعون ستال تأنتم 

  بحر الخلق تصعدون فيأنتم  الحي شهورثّم  الحي عددثّم  النّقطة

 

 إسمب نظهرهذا تسمعّن ذكر من ا  جمعون أكلّكم أنتم  فلتقومنّ  من بعد العشر الخامسثّم 

  الخير تدركونكّل  سعسنة التّ في  ثمّ  لقيّوماو ئمافلتراقبّن فرق القئم االق

 

 فإنّ  الحّق ظهور عند ا اّل  تستطيعونأنتم و اّل هللا   فال تسافرنّ  من بعد العشر الّسادسثّم 

ليس عليكم و رجلكم لتمشونأبأنتم  لوو ذلكقد خلقتم ل كمفإنّ  ا ليه نن تسافرأعليكم 

ن ا  المساجد و الحي مقاعدثّم  تماستطعا ذا  النّقطةمقعد ثّم  البيت زيارتا اّل  فرضا

 خمس حولا اّل  البحرفي  الو حولينا اّل  البرّ في  لنجارة فال تطوردتم التّ أن ا  و طيعونتتس

 ةمن فّض ا اّل و ن استطاعا  ن ذهب تين مثقاال مامو يثنا  قرينه  نّ فليؤتي أحدن جاوز من ا  و

لو و سفرفي  اأحدر بجي منو تحزنون البيان نفسا الفي  ترفعن قرينكم معكم لعلّكمو ا اّل 

أو  ذنها  يخرجه من بيته بغير أن  يريدأو  ذنؤيأن  لقب أحدبيت في  يدخلأو  كان قدما

 ذلكفي  اهلل أمرن يتجاوز من ا  و عشر شهراتسعة  زوجه فيحرم عليه يطلبه من بيته بغير حّق 
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  ٣١ 

أن  أراد منو تسعين مثقاال من ذهبو عنه خمس أخذيأن  البيان ءاشهد علىف أحدمن 

من لم و يمنعهو يحضرأن  نة فرضلو كان بعض السّ و يقدرو من علم علىف أحد على ربجي

ينفق تسعة عشر و ا اّل  ال تحّل عليهوه تسعة عشر عليه زوج يقدر فيحرمن أ بعد يحضر

فع من يرو البيانفي  ال تظلم نفسأن  ذلك فّضة منا اّل و ن يقدرا  ن ذهب مثقاال م

  قونفاتّ عبادي يا  أن اننسصوته بغير حّق يخرج من حّد اإل

 

  فونتلّط أن  تحبّونأنتم و ا اّل  تحذرن ن الحيوان فالما يخرج م من بعد العشر الّسابعثّم 

 

لمن ا اّل  بعض كتاب ا لىظر بعضكم دينكم النّ في  حّرم عليكم من بعد العشر الثّامنثّم 

  ّدبونأتتثّم  نّه يرضى لعلّكم تستحيونأعلم أو  ذنأ

 

 لّ يد تجيبون من يكلّمكم بقولأن  دينكمفي  فرض عليكم العشر بعدمن  التّاسعثّم 

أن  فرض عليه كتابا أحد ا لى أحديكتب ا ذا  كتبكمفي  ذلك مثلو بلىأو  العلى 

يوصل أن  و يقدرأيضيعه أو  يرّد كتابا منو ثر غيرهأا اّل و استطاعا ذا  ثرهأجوابه ب يكتبن

  دينمن العاب ال يوصل لم يكن عند اهللو أحد ا لى



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

 

  ٣٢ 

 ابعالسالواحد 

  بسم اهلل االمنع االقدس

 

 

قضى ا ذا  كتبكمكّل ثّم  لتجّددن البيانو قل عدلعدل األاألأنا ا اّل ا لٓه  اهلل الأنا  ا نّني

 يقدر لعلّكم شئون اآلخرة تدركون اللمن  ءاالبو ءاالرّ  ا سمعدد و يقدرلمن  اهلل ا سمعدد 

غيّر بعدما و هرفال تغيّ  ه[خّط ] ن لم تجد مثلا  و هل خير ]األّول[ا اّل و خير الثّاني يكنا ذا 

ذكر  ا لىبجد األأّول  كتبكم من زنّ لتطرّ و تسّرون العذبء امالفي  أو صل تنفقوناأل

  األّول واحد ذلك بد لعلّكم تشكروناأل

 

هلل أنتم  بالّصدق نظهرهلمن  نملتع نا  ا تعملون مكلّ تعملون هلل ربّكم  الثّانيفي ثّم أنتم 

  هلل تقصدونأنتم  لوو لم يكن هللو النّار فيأنتم  الخيركّل  لو تعملنا اّل و عاملون

 

 هنظهرلمن  ثباتا  احد كتاب وكّل في أنتم و لترّدون طيعونتتسما  دينكم حين الثّالثثّم 

  تكتبون لتعملونبما  تكتبون لعلّكم يوم ظهوره بعض ا لىبعضكم 
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  ٣٣ 

 لتجيبون ا يّاهالحّق  تخلصون لعلّكم يوم ظهور اهلل إسمحول شهرا بكّل في أنتم  الّرابعثّم 

كّل قل  كلّمتم بدونه ال جناح عليكمو ن نسيتما  و واحد ا سما اّل  فواهكمأال يخرج عن و

  اهلل يدلّونعلى  كلّ و هلل

 

يا  نأ أمربما ا اّل  حضر من نفس ينقطع عنه العملا ذا  حين ظهور اهلل الخامسثّم 

 كن لن يجعليٰ لوء عند اهلل انبيأ نبيّا ليكوننّ  األرضعلى  ام لو يجعل هفإنّ قون فاتّ  عبادي

  اهلل عالم حكيمو ءان يشما اّل 

 

بايا لعلّكم من الّص به  يخافما  ال تلبسو سباب الحرب بينكمأ فال تحملن الّسادسثّم 

  ال تحزنونالحّق ب نظهره

 

على  ئهاليكم باستوع نن فضل اهلل تسئلون ليمنّ مأنتم  هنظهرما  دركتمأا ذا  الّسابعثّم 

كّل  تشربنأن  من أعظمعندكم ء امس أيشرب كأن  غير ممتنع منيع ذلك فإنّ سرائركم 

  تدركونعبادي يا  أن شيءكّل وجوده بل ء امفس ن
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  ٣٤ 

أحسن على  تملئون أعظمربّكم اهلل  ا سمواحد من ذكر في  واحداشهر  كلّ في  الثّامنثّم 

ثّم  تؤمنوناألّول  وم ظهور اهلل بالواحدئكم لعلّكم ياور يعنكم يقض ن قضىا  و خّط 

  رونلتكثّ 

 

ثّم  ةخمسأبواب على  هلل بيتا ييبن ن الملكالّدين م ذلكفي  من يبعث التّاسعثّم 

 نّ أعلى  ين من عندهالّط  ليشهدنّ ره نظهلمن  تسعينأبواب على  تلقائهفي ثّم  تسعين

  قونفاتّ  عبادييا  أن دهين من عنالّط  يشهدما  يعمل قدربما  الملك هلل لئن يشهد

 

 لعلّكم يوم عدد المستغاث اهلل ا سمعّز فيه من اتكم بهيكل ذّريّ ن فلتحرز العاشرثّم 

  سم لتنجوناإل ذلكب القٰيمة

 

ا يّاي  ثمّ  الحزنو العزّ أيّام  تخطبونو تدرسون الكرسيأنتم على  العشرمن بعد  الواحدثّم 

  قونفاتّ 

 

 باهلل تشركن نأكم بأعمال فال تبطلن نظهرهلمن  [تملمع]ن ا   من بعد العشر الثّانيثّم 

  ال تعلمونأنتم و
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  ٣٥ 

ثره خير لكم من كّل أبآية  عشر ةتسع كن من نفس اهللتمل نا   من بعد العشر الثّالثثّم 

 مراأل سرّ  ا لىا ن أنتم  عّز من هذاأما خلق اهلل شيئا  قدر آيات اهلل تعلمونا ن أنتم  فضل

  تنظرون

 

 وأ نظهرهعند من ا اّل  أحدتتوبون عند أن  دينكمفي  حّرم عليكم العشربعد من  الّرابعثّم 

  لتتوبون ا ليهثّم  لطانلكنّكم تستغفرون اهلل ربّكم السّ و ذنأما 

 

ذلك ما قد  مثل تسجدون اهلليظهره  من عند باب مدينةأنتم  من بعد العشر الخامسثّم 

  ن لم تخافونا  تتّقون ا يّاي  ظهر لعلّكم

 

 النّقطة ينزل من عندما  يكتبأن الّظهور  ملك يومعلى  لنزّ  العشر من بعد ادسالسّ ثّم 

رضه من لم أ على ال يجعلو األرضعلى  منعلى  ليظهر عجزهمء امالعلعلى  يعرضنو

يا  أنقل  ملكهمفي  جرونذينهم يتّ الّ ا اّل  البيانفي  يظهرأن  قبل ذلك مثلو به يؤمن

  قونفاتّ عبادي 
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  ٣٦ 

 يات لعلّكم يوممس تلك اآلء الشّ اتلقفي  ةيوم الجمع فلتقولن العشربعد من  الّسابعثّم 

 مسها الشّ تيّ أيا  من عند اهلل عليكء ابهال ا نّما لتقولون ةالّشمس الحقيق يبين يد القٰيمة

  هو العزيز المحبوبا اّل ا لٓه  نّه الأنفسه على  شهد اهللما قد على  يفاشهد ةالّطالع

 

تسعة  عليه ن يقرب كتبا  و زواجهأم عليه يحر اأحدمن يحبس  عشرمن بعد ال الثّامن ثمّ 

لم يقبل و نفيهء اهدالشّ  على وجبء امن ينعقد من ا  و شهركّل  عشر مثقاال من ذهب في

كتب عليه تسعة عشر  شيءدا بمتعمّ  من يحزن نفساوقون فاتّ عبادي يا  أن يمانا  ن عنه م

تسعة  يستغفر اهلل ربّه يمن نسو ذنأا ذا ا اّل  ةمن فّض ا اّل و ن يقدرا  ته ن ذهب ديّ م مثقاال

  قونفاتّ عبادي يا  أنقل  ةعشر مرّ 

 

تسعة عشر ركعة  زوال ا لىمن زوال ا اّل  كلّهنّ  لٰوةّص رفع عنكم المن بعد العشر  التّاسعثّم 

 يد بين القٰيمة قعود لعلّكم يومو قنوتو بقيام اواحد واحدا
ّ
ثّم  تسجدونثّم  اهلل تقومون ي

 ذلكهلل ربّكم لعلّكم بآية  الواحد فئدتكم من حروفأفي  كانتو تقعدونو تقنتون

  هلل تسجدونو قونفاتّ ا يّاي  ثمّ  تنجون
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  ٣7 

 امنالثالواحد 

  بسم اهلل االمنع االقدس

 

 

 كلّ ا ّن  عليه لشاهدينكنّا ما  الكتابفي  ن انظرأ رظهظهر األاألأنا ا اّل ا لٓه  اهلل الأنا  ا نّني

كمثل شمس لن يقترن  ا نّهقل  حونلتسبّ أنتم  ما من كلّ  اهلل عند عظمه ألنظهرنّ ما  عمل

 األّول  واحد ذلك تتّقون ا يّاه عبادييا أن  بالكواكب

 

عدد ثّم  األعلىن القرطاس عشر ورقا م استطعتم تسعةا ذا أنتم  ا نّكمقل  الثّانيثّم 

 ترث عن الميّ ال يوقل  ونذا استطعتم لتعدّ ا   كمنفسالخاتم ألفي  الواحد من العقيق

 يعزّ ما  لهيصرف لنفسه من مابعدما  همن علّ مو ختهأو خيهأو زوجتهو اتهذّريّ و همّ أو بيهأا اّل 

  عن مجالسكم ال تقومون ثمّ  نّ سمعتم موت نفس هلل تحضرا ذا أنتم و من بعد موتهبه 

 

ذو  ربّك ا سموجه ذكر ا اّل  هالك شيء سمعتم حكم كلّ ا ذا  القٰيمة يومأنتم  الثّالثثّم 

تستغفرون اهلل ربّكم ثّم  الحي يأيدبين ثّم  اهلل ييد بين قتدار تحضرنّ اإلو ةلطنالسّ 

 ن ترونا  و كتبكمفي  من فضل اهلل فلتسئلن ن لم تستطيعنا  و اهلل تتوبونثّم ا لى  نالّرحمٰ 

  تعلمونا ن أنتم  كلمة عفو من اهلل خير من كّل فضل
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  ٣٨ 

لمن  سطهوأثّم  به يؤمنلمن  دناهأثّم  نظهره لمن هعالألتحصون أنتم  كّل خير الّرابعثّم 

  تنظرونالحّق حروف ا لى  أنتم النّقطةعلى  يدلّ 

 

 سّت ياقوت يومو دزمرّ  سّت و لعلّ  ربعأو لماسأ [ثثال]استطعتم  نا  أنتم  الخامسثّم 

لعلّكم األّول  واحدء ابهء كّل كابه لتجعلنّ و توصلون مرحروف الواحد باألا لى  الّظهور

  نونباهلل توق

 

 فونتستطيعون لتلّط أنتم  ما ربعة يوم عن كلّ أكّل في  انكمأبد فنفلتلّط  أنتم الّسادسثّم 

  لعلّكم تشكرونهار النّ و اللّيلب ]المرآة[في  لتنظرنو

 

 ظهور شعراتهنفي  ال جناح عليهنّ و لباسهنفي  هنّ وء االعبفي  ينفلتصلّ أنتم  الّسابعثّم 

بما  لنتجمّ و ن شعر وجوهكم لتقوىأخذتأنتم و ينلّ يصما  زواجهن حينأعند  انهنأبدو

متى ينقلب  نظهرهمن  ةالقبل ا نّماقل  اهلل تشكرونأيّام في  انكم لعلّكمأبد فين تحبّ 

أنتم  وجه اهللثّم وا فينما تولّ أ لق [ونلمتع]من قبل مثل من بعد ثّم  يستقرّ أن  ا لىب تنقل

  اهلل تنظرون ا لى
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  ٣٩ 

 مةقيٰ  ا لىدونه لعلّكم و خير يكسب منما  فليكتب قٰيمةال ن يدرك يومم الثّامنثّم 

  [ونلمتع]خرى األ

 

 ا لىبعضهم و بعض ا لى الكالم بعضهنو ظرالنّ له  حلّ  طايفة في يبّ رمن  التّاسعثّم 

 ةثمانيفوق قل  اميثمر بينهما على  ذلك دونا ّن وقون لتتّ ثّم  فاتّقون عبادييا  أن بعضهن

  ال تستغنونتم أنو ا اّل تتّقون  عشرين كلمةو

 

 لترقدونثّم  فونفواهكم تلّط أما تفرغون من رزقكم بعد واكالسّ و بالخاللأنتم  العاشرثّم 

فن تلّط  بمنديلثّم  تصلّونأن  تريدون نا  ن حّد الكّف تغسلون كم ميأيدو وجوهكمثّم 

ما  بمنديل لعلّكم دون ريحكّل  يشمّ ما  هر تحفظنبيت الّط في  ا نّ و كميأيدو وجوهكم

لعلّكم بين  [ورد]الب مثل طي ءامهيكل التّوحيد بعلى  ئنلتوّض و ون ال تشهدونتحبّ 

ن ا  أنتم و ر عملكمريحكم لن يغيّ ا ّن و العطر تدخلونو الوردء امب القٰيمة اهلل يوم ييد

يصعب أو  ال تجدونء امالأنتم  ا ذا وضوئكم لتكفيكم عنمّرة  خمس ةملالبس ئنتقر

]وكيف  بالنّورالنّار  ظهور تبّدل كينونيّاتكّل  يفقل  عليكم لعلّكم تشكرون أمرب

في  تشهدونما  عنكم ىفعقد و تنظرون مرنقطة األ ا لى أنتمن عندكم م وأعمالكم[

يكن  هفإنّ ء امال ذلك لكنّكم تعرفن قدرو ستمنيونكم تأنفسعن  كمأنفسبأنتم و ياؤالرّ 

كم دين أنفسثمرات مكمن عّز لتحفظون لعلّكم من في أنتم  يعبد اهلل سبب خلق نفس
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  ٤٠ 

تسعة  لتقولنّ ولتسجدون ثّم  باختياركم توّضئونء امال ذلك وجدتما ذا أنتم و اهلل تنصرون

 بنتغي نا  و ن المسبّحينم كنت نّيا  نت سبحانك أا اّل ا لٓه  الأن اللّهّم  سبحانكمّرة  عشر

 بطنكمو رأسكم ن تغسلنأ ذلكمثل و توضئتمأن  بعد ذلك عنكم يء يقضامالفي 

م ليس الدّ  نيجدما  ء حيناسالنّ  ا نّماو حين العمل تحمدونفي أنتم و أرجلكمو مكيأيدو

زوال ا لى  من زوالمّرة  تسعينو حن خمسةيسبّ ثّم  ن يتوّضئنأوا اّل  ال صومو صلٰوةعليهّن 

تسترحن و تنزلنبعدما  سفاراألفي  هنّ و أنتمو الجمالو الّطلعة يسبحان اهلل ذ يقولن

 هيكل التّوحيدعلى  تقعدنّ  حون ثمّ فيها لتسبّ ثّم  واحدةمّرة  تسجدنّ  صلٰوةكّل مكان 

  دين اهلل تشكرونفي  لعلّكم ذلك كلّ  تقومونثّم  حون اهللتسبّ مّرة  عشر ةثمانيو

 

ثّم  طهرء امبمّرة  استطعتم خمسا ذا  مواتكمأ تغسلنأنتم و من بعد العشر يالحادثّم 

 ءاحيلأليده موهبة من اهلل في  اتمالخ نون بعدما تجعلنّ قطن تكفّ أو  خمس حريرفي 

كم نفسون ألتحبّ بما  منتهى الحرّ في أنتم و تؤمنون القٰيمة يوم نظهرههم لعلّكم بمن و

ون تحبّ بما  بينهمابما و الحرّ ء امالبرد بفي ثّم  تقيائكمأ يأيدب تغسلونبه  مواتكمأ

 بمنتهىثّم  نلتوصلو ن تستطيعنّ ا  شبهه كّل البدن الميّت أو  ورد ءامثّم  كمنفسأل

 من أقربأو  ورونتزمواتكم لأ أنتم كّل تسعة عشر يومافي ثّم  الحّب تنقلبونهو الّسكون

 اأحدليلة عن قربه و استطعتم تسعة عشر يوماا ذا أنتم و عليكم خّف ا ذا  يومكّل في  ذلك

   المصباح عنده توقدونأنتم و يات اهللآتبعدون ليتلوا  ال
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  ٤١ 

كّل هنالك  فإنّ حزن فال تحزن رب كّل الشهدت حين الّض  قد العشر من بعد الثّانيثّم 

 يستغفرونثّم  سيرجعونو اكتسبواما  عليكو من اكتسبوا لو علموا لكو بك ينبّحيس شيء

ن عمره ن قضى ما  ين فرسخا ستّ و ةحولها ستّ  فيما  ا لى األرضتلك على  من يكنقل 

مّرة ثّم تسعة عشر يوما  في كّل سنة الّضرب يحضروا محلّ  نأعليهم عشرين سنة و تسعة

في  طعتمن لم يسو ليصلّيون صلٰوةركعة على محّل الّضرب خمس وهنالك لتخلصون 

 نا  و يعنه بفضل ىفيع الحدّ  ذلكفي  من لم يكنو عشر يوما يخلص هلل ربّه بيته تسعة

  تتّقون عباد اهلليا  أن يردأن  من يقدر األرض منعلى حكم أ

 

في  مّرة تسعينو خريها خمسأو هايلوأفي  النّقطةتم على أن العشرمن بعد  الثّالثثّم 

  كم فرادى تقصدونلكنّ و واحدةمّرة  كلّكم ينلتصلّ و مونتها لتعّظ وٰ صل

 

 نؤتحبّون لتقرما  النّهارو اللّيلب هياتآالبيان فمن  منن تعلّ ا  أنتم  من بعد العشر الّرابعثّم 

  حونتتروّ أنتم  ماا اّل و حروفي ا ن أنتم  مّرةمأة  اهلل سبعة رنّ فلتذكا اّل و

 

 تقترننّ فل من نفسه من نفس يتستبقأن  نفسكّل على  فرض العشر من بعد الخامسثّم 

ن يمنع ا  و رن يحبط عملهتال يقو من يقدرو حدى عشر سنةا  قضى بعدما  باهلل بينهما

 البيانفي  ن لم يكنا  قتران اإل ال يحلّ و يظهر نأ ا لىمر تختارن هما اآلخر عن الثّ أحد
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  ٤٢ 

يرفع أن  بعد ذلك يرجعأن و ا اّل  يملك من عندهما  اآلخر على يحرم أحدن يدخل من ا  و

اهلل  أمر ذلكرنن لعلّكم بتفلتق ذلك قبلو ظهر بالعدلما قد  أو الحّق ب نظهرهمن  أمر

  ترفعون

 

مثقال من ذهب من مأة  ءابه هذا من عدل اهلل من كلّ ا ّن  من بعد العشر الّسادسثّم 

 هصله تبلغنّ ألم ينقص عن و حول قضى عليها ذا  هلل عشرين مثقاالء اهب كّل شيءء ابه

له  فإنّ األّول  الواحدا اّل  الواحد مثقاال واحد من حروفكّل  تينؤلي نظهرهن م ا لى

 اتهمذّريّ  ا لىجهم يرجع بعد عروا ّن و تهموٰ حي فيظهر  [منفي] يظهرما  ن قبلا  و مثقالين

على  زادو ن يملك من نفسهأ ذلك يعملونكّل هلل عند ا ر منيقدّ ما ا اّل و لهم ن تكنا  

ا اّل  حول يقبل عنهكّل يعدل به بما  مرأيثّم  يملكما  كلّ بعد الموت  يحسبأن و رزقه

  ال تمهلونأنتم  كمفإنّ  الّظهور حين

 

 نفس عدد الحروفكّل عند  ةالفّض و هبمثقال الذّ ء ابهبلغ ا ذا  من بعد العشر الّسابعثّم 

ء من االفقر هلل ليؤتين ا[عدد]ا اّل  عّمن يملك ىفعقد و فيه سدس هلل ئين نزلاالهثّم 

في  يحتاجأو  يمنع عن كسبهأو  يضمنأو  من يستقرضو هأمر فيمن يضطّر و همربّ 

ثّم  همأمر وجب عليهما و اتهمذّريّ  قرباأل ا نّماقل  هم يحسنونأنفسهم بأنفس همو الّسبيل

المساكين ثّم  ملك اهلل في ء من عند اهلل فلتنظرنكالوأنتم  ءاالغن يولأيا  أن قرابتهم يولأ
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  ٤٣ 

 كلّ على  ا نّ و ءاعليه العط سئل حّرم منو سواقاألفي  لاؤال يحّل السّ و من ربّهم لتغنون

فرض عليكم قد و م لتبلغونا ليه يء منّ امظاهر الغن ياأن أنتم  من ال يقدرو أمريكسب بأن 

 ا[عدد] ذلك منا ّن و قونفاتّ عبادي يا  أن شيءنفس ب تضطرّ  لئاّل  دينكمفي بما  العلم

في  ةقطلنّ اه أخذي ذلك يعدلا ذا  ذلك فوقو حولكّل  في يكملا ذا  هلل من كلتيهما هلل

 واحدكّل لتبلغون  أمرا ذا  ولى طاعتهماأتسعة عشر من ا لى  بينهماما أنتم و خريهاأو ليهاوأ

كانوا  ن هما  هم نفسأل همأنفسعليهم من و قرابته يوليقدر من عنده ألبما  ءاعدد اله

  موقنين

 

 يكمل المرءأن  قبلو ء هلل لتصومونالعالحول شهر كّل  فيأنتم  من بعد العشر الثّامنثّم 

 ليصومونالّزوال  حينا لى  يريدون نا   تنعقد نطفهما  حدى عشر سنة من حينا   ةالمرئو

الغروب تصومون ى ا ل بينهما من الّطلوعما و عنه ىفسنة يع ربعينأو ثنينا  ا لى  يبلغبعدما و

بعد ولوع قبل الّط من ن يعتستطن ا  أنتم و ال تدخلونالنّار  أبوابفي  الّظهور لعلّكم يوم

ال و كلونأال تو تحكمون عليه الأنتم و نظهرهفيه تؤمنون بمن ا ّن و الغروب لتضيفون

  تقرؤنما  فواهكم حينأ رنال تغيّ و يات اهلل تتلّذذونآبثّم  رنونتال تقو تشربون

 

  حروفثّم على  لتصلّون عليه النّقطةذكر  معنتتسا ذا أنتم  من بعد العشر التّاسعثّم 
ّ
الحي

ثّم  ةليلة الجمعأنتم و ةواحدمّرة  كر يكفيكمد الذّ تعدّ ا ذا و بهم تهتدونالّظهور  لعلّكم يوم
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  ٤٤ 

 بالعّزةالحّق حروف ثّم  بعذات حروف السّ على  صلّ اللّهّم  يومها تقولون سبحانك

ثّم  محّمد على ونتقولون لتوقنون ال مثل يومئذ تصلّ بما  القٰيمة لعلّكم يوم ذلك الجاللو

ال و عليهم ونال تصلّ  خريهم محتجبون لوأفي  عن ظهورهمأنتم و الحي حروف

 منعلى  من يصلّ وتكسبون ما  تكسبونو لكنّكم ال تستحيونو تحزنونهم ليرضون عنكم

  ونلتصلّ  الحي حروفعلى أنتم ا ن  ذلك مثلو مّرة لفأ عليه اهلل ييصلّ  نظهره
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  ٤٥ 

 التّاسعالواحد 

 هويا 

  بسم اهلل االمنع االقدس

 

 

ما و بينهماما و األرضو الّسٰمواتلك م يلا ّن و سلطسلط األاألأنا ا اّل ا لٓه  اهلل الأنا  ا نّني

 ا ليهيوم ظهوره أنتم  نظهرهلمن  أرضكّل قل عّز  ليكوأو خريكأفي  ليكا  يرجع  يكان ل

ّن ا  و قونفاتّ عبادي يا  أن ن صبرتم نجعل لكم ناراا   كمفإنّ كم أنفسبيت  كان لوو لترّدون

 ا اّل  ةفّض  المساكين مثقال ا لىق يصدّ أن  فيها فعليه أحد ين يصلّ ا  و له بيوت الملوك

 يومئذأو  من يؤذن حينئذ ذنون يسكن فيهاأغروب الّشمس تفي  ء البيانامن شهدأنتم و

عليهم ال الّظهور  ون لعلّكم يومتخل عشر نفساعة تس مجالس العّز مكانفي أنتم  قل

ون ال مثل لتنجالّظهور  يوم ذلكلعلّكم ب يكفيكم واحداا اّل و وسعا ذا  ذلك تقدمون

 عل أنتمو ييومئذ تقومون عند ذكر
ّ
  األّول واحد ذلك ال تستحيونو تحكمون ي

 

خلقت هلل الّتي  ءامالنّعو ءالباآلأنتم  ثمّ  اتّقوا اهلل الّطّب  يولأيا  أن الثّانيفي ثّم أنتم 

 عدلله  لم يكن خّط  أحدن يكن عند ا  ولتزرون عبادي يا  أن المرضىأنتم و تداون

  لناظرين ا ليهكنّا  افإنّ  ين بهليوّص و لف بيتأليكتب و
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  ٤٦ 

 عل يدلّ ما  بين يديه لنفسه يكتب ة[آمر]ملك بيت كّل هلل من  الثّالثثّم 
ّ
آية  لو تظهر ي

كّل  ا ليهلّن اهلل ن ينصرنّه ليوّص ا  و عندهيمكن من ما  كلّ ب اهلل عنه قمنته ليينصرنّ  ملو ربّه

  بين العالمين القٰيمة يوم ا لىتمت فابق ذكرك أن  ال بدّ و ذلكلخلقت  ا نّكقل  خير

 

ينطق بما  نوذن تتلذّ ا  كم لكنّ و ّركم بذكر اهلل تتلّذذونسفي  حين روحكمأنتم  الّرابع ثمّ 

ياته من قبل آب فئدتكمأفي  علتقد  تتلّذذونبه أنتم  ما اا ذ عند اهلل عظمأل نظهرهمن 

  تتّقون فيه شيءكّل يا  أنقل  يظهوره بلسان

 

يرفع و ظهورهافي  تسعة عشر يوما النّقطةتخدم أن  نفسكّل على  كتب الخامسثّم 

  تدركونأن  تستطيعونا ن أنتم  عمالخير األ قل ذلك ىفذا عا   عنكم

 

 ئكولأ لقن هم كانوا مؤمنين ا  ال تقدمون  النّقطةيفة تظهر فيها ام طاقدّ  أنتم الّسادسثّم 

 همّ أو بيهأ ا لىأنتم  منهم يظهرهيمان لاإلفي  لو علم اهلل خيرا منهمو األرضعلى  خير من

نفس كّل ب تحسننّ ا ن أنتم  قرابته من اهلل تسلمون يولأمن به  آمن منو كان معهما و

 اهللءابهيا أن  تعلمون عليكو ستدركونأنتم  لكذ بعدو ظهري أن ا قبلتدركون هذ لعلّكم

  بعد حينو قبل حينو حينكّل في  كّل شيءء اثنو قرابتك ذكر اهلل يولأثّم 
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  ٤7 

حّرم  هفإنّ ه اهلل ما ال يحبّ  ال تشترنّ و ال تبيعنّ و تحذرون ين لم يكن لعمّ أنتم  الّسابعثّم 

  ستطيعون لتبعدونكره ت ين عن كلّ الدّ  ذلكفي أنتم  ذلك ال تستعملنّ و عليكم

 

ال و ال تشترونو ال تبيعونو فوقها ال تملكونو المسكراتثّم  ءاالّدوأنتم  الثّامنثّم 

  ن تصنعونأ تحبّونأنتم  بماا اّل  تستعملون

 

بما  الكرسيأنتم على و المساجد لكنّكم تحضرنو ال تصلّونبالجماعة أنتم  التّاسعثّم 

لكن و ونجتماع تصلّ إلحين ا كمفإنّ  الميّت ٰوةصلفي ا اّل  توعظونو يحبّه اهلل تذكرون

المساجد خير لكم  ن تحضرنا  و بيتكم مسجدكم فيعّز  محلّ  لتجعلنو فرادى تقصدون

  اهلل لتسرعون أمرفي  لعلّكم يوم ظهور اهلل

 

على  زق ينزلالرّ  فإنّ  ن كان چاپاا  و لكونتم النّقطةثار آكّل استطعتم ا ذا أنتم  العاشرثّم 

أنتم  تؤمنون نظهرهبمن ا ن أنتم  جارة هذاخير التّ  عبادييا  نأقل  الغيث من يملكه مثل

ن ال أ قنلتدقّ و حقايقها ال تدخلونفي  ين لعلّكمرون من دون حروف العلّيّ كم لتطهّ أنفس

قد و تنظرون ل اهللنزّ ما ا لى  لكنّكمو له الخير خيرا اّل  ال يذكرأن  يقدر منو تكونّن منهم

 لا  ل نزّ ما  ل فيهنزّ 
ّ
ء من بعد فيما يعدل اذا شا   ثمّ  [سينف]ء من االبو لفاألثّم  حينئذ ي

  ء اهلل لتشهدونالو ش كّل شيءعدد 
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  ٤٨ 

  ال تشترونو ال تبيعون عناصر الّرباع العشر من بعدي الحادثّم 

 

أنتم  وح فيهال ينفخ الرّ ما  الو تكم شعور الحيوانوٰ ال تبطل صل من بعد العشر الثّانيثّم 

  شكرونت دين اهللفي 

 

  رقونخال ت ا كتاباأبدأنتم  من بعد العشر الثّالثثّم 

 

 ن تستطيعونا   ةعشر سنتسعة  تكملأن  سبابكم بعدأكّل أنتم  العشر من بعد الّرابعثّم 

  دونلتجدّ 

 

ظهور في  صنايعكم لعلّكم كلّ على  ن ذكر البيانفلتكتب من بعد العشر الخامسثّم 

 يدبين  ّق دينكم بغير حفي  تتّقون نأ ةحقيق
ّ
  ال تذكرون األولى شجرة ي

 

  اأبد اأحدال تضربّن  من بعد العشر الّسادسثّم 

 

ء امبأنتم  لوو عشر نفساتسعة  عشر يوماتسعة في  فنّ فلتضيّ  العشر من بعد الّسابعثّم 

  عدد الواحد لتبلغون ا لى ن ال تستطيعنا  والواحد لتؤتون 



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

 

  ٤٩ 

انكم حين يموت أبدعلى  ال تضربونو لباسكمال تخرقون  أنتم العشرمن بعد  الثّامنثّم 

  اأبدا أبد اأحدمنكم 

 

لتقولون بسم اهلل المهيمن  النّهرو ون حوت البحرتزكّ ما  حينأنتم  من بعد العشر التّاسعثّم 

 كلون أكان عليه الفلس تما  كلّ ثّم  القيّوم
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  ٥٠ 

 الواحد العاشر

  بسم اهلل االمنع االقدس

 

 

 نّه الأ اوشهدا نأالواحد العاشر ي ف لتنزّ قد  كملكمل األاألأنا  ا اّل ا لٓه  اهلل الأنا  يننّ ا  

  المهيمن القيّومأنا ا اّل ا لٓه 

 

أن  تحبّونأنتم و ا اّل  ن يمّسكم شعر رطب عنها  و غيرهو الكلب عن فال تحذرنّ  األّول قل

  فونتنّظ 

 

ينظرون أن  روفاتالحو البيان من الحروففي  منواآذن للّذينهم أقد  اهللا ّن  الثّانيفي  قل

 ال يحّب ما  يشهدنأو  يشهدواأن  ن غيريشأن مأو ءوا اشا ذا  ما ليهينظرن أن  هنّ و نّ ا ليه

الّرضوان في به أنتم  ما بينهنو يخلق بينكمأن  اهلل يريدو نظرتهنو نظرتهمفي  اهلل

  تتحاببون

 

كم لعلّكم أنتم بما منا بينمن بما قد قسّ ثون فلتقسّ ما أنتم من ملك اهلل تورّ  الثّالثفي  ثمّ 

اته آيثّم ب عدادها يوم ظهور اهلل أنفسكم فيها تدخلون لتؤمنّن بمن يظهره اهللأفي ردنا أقد 
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  ٥١ 

لتقتسمون قل ما كتب  ء أنتم بينهّن بالعدلاقل ا ّن ذّريّاتكم تورث من كتاب الّط  توقنون

ء اب الحزواجكم من كتاأعلى  قل ما كتب اهلل لعلّهم يشكرون اهلل عليهم عدد المقت

قل ما كتب اهلل في الكتاب من كتاب  أنتم بينهّن بالعدل لتقسمون ءاء والفاعدد التّ على 

ث قل ما تورّ  أنتم بما قد كتب اهلل لكم تحكمون ء والكافابيكم عدد التّ ء ألاالزّ 

رون وا ّن ما قد ر اهلل لتقدّ في الكتاب أنتم بما قد قدّ  فيعالرّ  ّمهاتكم من كتاب الواو عددأ

وا ّن ما قد  أنتم بما قد كتب اهلل لتبلغون ءاين من كتاب الهخوانكم عدد الشّ إل اهلل كتب

أنتم بما قد كتب اهلل لهّن  الء والميم من كتاب الدّ اخواتكم عدد الرّ كتب اهلل أل

علم البيان من كتاب الجيم عدد القاف  مونكموا ّن ما قد كتب اهلل للّذينهم يعلّ  لتعدلون

  روندل لتقدّ بينهم بالع ءاوالف

 

 ثمّ هو ا اّل ا لٓه  الالّذي  ن تؤمنون باهللأبدئكم وعودكم في  جوهر الّدين الّرابع ا نّماقل 

ظهره اهلل أبمن  ثمّ ل اهلل عليه من كتاب ينزّ ما ثّم  عودكمفي  القٰيمة يوم اهلليظهره  منب

 عل إسمب
ّ
كتم عودكم درأن ا  عاجزون  عنهكّل البيان حيث في  ل اهللنزّ بما  دمحمّ  قبل ي

  بدئكم تدركونأنتم  فإذا اهلليظهره  من ا لى

 

لنفسه  هرالّط و بحر الحلّ في  دخلأقد  شيء ا سميطلق عليه  كّل شيء الخامس ا نّما قل

 كلّفتمأنتم  ذلك ما فإنّ الكتاب عنه لتنهون في أنتم  ماو ال يؤمن بالبيانلمن ا اّل  بنفسه
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  ٥٢ 

 كلّ كم اهلل ربّكم لتسئلون فلتجتنبّن عن أمرقد  اعمّ أنتم و نفسهفي  هو عليهما  ال يتغيّربه 

  عنه تكرهونأنتم  ما

 

 أن كتفعلى  ضرب يدبلو كان و ذىالبيان األفي  حّرم اهلل عليكمقد  الّسادس ا نّماقل 

ء اكمل الحيأ على بالبرهانو ون بالّدالئلتتحاجّ أن  تحبّونما  حينا ّن و قونتتّ  عباد اهلليا 

بما  القٰيمةيوم  تالقون اهلل ربّكم كمفإنّ دب لتقولون منتهى األى ثّم عل لتكتبون دالئلكم

تكسبون و للعالمين لعلّكم ال تالقون اهلل ربّكمله  من يكن باباو اهلليظهره  من تالقون

  ال تتذّكرونو ال تلتفتونأنتم و اهلليظهره  من يحزنبما  اهلل ربّكمبه  عمال يحزن

 

عطر ممتنع منيع من عند  ورنفس عنكم بلّ كّل  اهلليظهره  من ا لى فلتبلغن الّسابع ا نّماقل 

  ال تستطيعونأنتم وا اّل  دونكم يأيدب كم اليأيداهلل تسجدون ب يبين يدثّم  نقطة البيان

 

 اآلخر ذكرا من اهللو األّول ور فيها من ذّرات طينالبلّ  علىا اّل  فال تسجدن الثّامن ا نّماقل 

  ال تشهدونغير محبوب  شيءالكتاب لعلّكم  في
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  ٥٣ 

على  عدد الواحدعلى  ور ممتنع رفيعسباب بلّ أمن  نفسكّل فلتملكن  التّاسعفي  ا نّ و

ينفقّن تسعة عشر مثقاال من أن  يملك كتب عليهلم ]ومن[  ن يستطيعا  و تمّكنما  قدر

  تتّقون لعلّكم كتاب اهللفي  الّذهب حّدا

 

 ال حروفاتو تسعين يوما ا اّل  هنتقبض حروفاتبعدما  الحروف فال يصبرنّ  العاشرفي  ا نّ و

لتشهدّن تتّقون  كتاب اهلل لعلّكمفي  حّدا تسعين يوماو خمسا اّل  يقبض حروفهنبعدما 

ما قد  هّن فوقأو  كتب اهلل عليهمما قد  ن صبروا فوقا  و ليرجعون ا ليهكّل و ّن الملك هللأ

ينفقون خمس أن  يقدرون عليهمو نيستطيعوأو  يقدرنو عنّ ييستطما كتب اهلل عليهّن بعد

 يستطعن نا   تسعين مثقاال من ذهبو ةخمس ينفقنأن  عليهنّ و ن ذهبتسعين مثقاال مو

أنتم  الّرضا لعلّكمو الحّب ا اّل  حدأل أرادما  اهللو عنهنّ و عنهم ىفيعا اّل و يستطيعونأو 

  رضوان البيان لتشكرونفي 

 

خره آفي ثّم  اهللا اّل ا لٓه  له الوّ أفي  الّذين ينشئون الكتاب يكتبون نّ ا   العشرو يلحاداا ّن و

 علا اّل  ال حّجة
ّ
به ثّم  ذلك بمثل اهلليظهره  من تستدلّون يومأنتم  د لعلّكمقبل محمّ  ي

  تهتدون
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  ٥٤ 

 ينفخ فيهنّ  نأم يكن عليهّن من حدود موتكم قبل اتكم لذّريّ  من بعد العشر الثّاني ا نّ و

مواتا أ ن ينزلنّ ا  و فيهّن لتراقبون تكموٰ حدود حيأنتم و ءاحيأ ن ينزلنّ ا  ينفخ بعدما و وحالرّ 

 ا اّل  يحزن لئاّل  هاتهنّ مّ أال و بائهنّ آال تقربوهّن و تكم عليهنّ وٰ صلو ترفع عنكم حدودكم

  اهلل تصبرونأيّام في  الكتاب لعلّكمفي  فضالو من اهلل ن لم يكن غيرهما رحمةا  و

 

 ن تختارنّ أب واحدا ااحدكم وأنفستجعلّن أن  البيانفي  ذنأ بعد عشر من الثّالث ا نّ و

ا ّن  قل م تعرضونكاهلل ربّ على  أنالشّ  ذلكب القٰيمة لعلّكم يوم الحي كم عددنفسأل

 ذلكفي  كمأنفس نّ فلتراقبأنتم األّول  يات حيآ الحيثّم  األولىشجرة آية  النّقطة

يظهره  من فإنّ  ال تحتجبوناألّول  يح ثمّ  اهلليظهره  نمّ ع القٰيمة يومأنتم  ن لعلّكمأالشّ 

به  كلّ ا نّا  ال ريب فيهو من عند اهلل لحّق  هفإنّ  الحيأو  النّقطةمقام في  لو يظهر اهلل

 ا ّن و مؤمنون
ّ
ا نّا كّل  اء األولىأو النّقطة فإنّهم أسم األّول ا ن يظهرون في مقام الحي حي

  به مؤمنون

 

خلقكم أّول  كم منيرزقانأن  ّمهاتكمأو كمائبآ علىكتب اهلل  من بعد العشر الّرابع ا نّماو

م يكونا من ن لا  خر عمرهما آ ا لىن ترزقونهما أعليكم و ةتسعة عشر سنة تامّ  ا لى

 األرضعلى  كنتمما أنتم  ما نّكو يستطيعان نا  يرزقانكم أن  عليهماو المستطيعين

عنه  أنتممنهم ف أحدن يحتجب ا  و دود دينهمح على ن يكونن كلّ ا   ذلك لمستطيعين
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  ٥٥ 

تسعة عشر  ينفقنّ أن  حولكّل في  فليلزمنّه ذلكفي  ود اهللحد من يحتجب عنو لتعفون

  تتّقون كتاب اهلل لعلّكمفي  سبيل اهلل حّدافي  ذهب مثقاال من

 

ياته آو باهللا ن أنتم  يءال تحملن عليه من شو البقر ركبنّ ال ت من بعد العشر الخامس ا نّماو

 دون طاقتها اّل على  ان غيرهحيوعلى  الو ال تحملن عليهو ال تشربن لبن الحميرو مؤمنون

الّركاب و باللّجامأنتم و ا اّل  ال تركبن الحيوانو تتّقون قد كتب اهلل عليكم لعلّكمما 

 ذلك نهاكم عنأقد  اهلل فإنّ  كم عليهأنفستحفظن أن  ال تستطيعنما  ال تركبنو لتركبون

جعل اهلل قد ما  يطبخ هذاأن  فيه قبلما  يضيع يءشعلى  ةال تضربن البيضو عظيما نهيا

من  ةالبيضفي  يظهرما  ا نّ و ن عنده لعلّكم تشكرونم القٰيمة اميّ أ في األولىنقطة  رزق

 ال تركبنو غير مكروه ال تشهدون شيءلطهر فال تأكلوه لعلّكم  ا نّهو عنكم ىفع مالدّ 

 منتهىأنتم على و ال تنازعنو ال تجادلون فيهو قدر قدركم تملكونأنتم على وا اّل  كالفل

ن أ الفلكفي  مراأل يولأالّذينهم على  الّريحان بعضكم ببعض تسلكون كتبو وحالرّ 

 الفلكفي  من يضطربنما  ذينهم فيه راكبون حينم من فيه من الّ هأنفسعلى  مونيقدّ 

مقعد يخاف من على  يكن مقعد لمفي  مكان طهركم لتجعلنو حينئذ ال تقومونأنتم و

 ال تراقبنو خرى تصنعونأمقاعد  في وسةبّ الدّ في  تصنعونما  مثلأنتم و يدخل فيه

ما  ء البحرارو رفع عن الّذينهمو طيعونتلتس عليه أنتم قدر ماا اّل على  الفلكفي  طهركم

 خذونيتّ أن  لهم ذنأو ر البّر ال يملكونن هم سفا  من سفر واجب  كتب اهلل لهمقد 
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  ٥٦ 

 ا ليههم ما  لىا   يصرفون من مكانهمما  ما ليهيبلغون و ونء عنهم ليحجّ اوليأهم نفسأل

  يكسبونكّل عّما و عنهم ىفعا اّل و لمستطيعون ذلكعلى  ن هما  ليرجعون 

 

ربعين مثقاال أو مأة حولكّل  في رضأملك كّل على  كتب من بعد العشر الّسادس ا نّماو

هم يأيدبثّم  اهلليظهره  منل ن يخزنونأتسعين مثقاال و عظمالوزير األثّم على  من ذهب

ذين لعّل الّ  ءمظهر ربّهم هؤال القٰيمة تلكفي  حزنواأما  ذا  لغون ليب ا ليهحين ظهوره 

 نا   ءهؤاليا  أن يكسبونالحّق كسبوا من قبلهم بما  ءامقاعدهم جز فيالبيان في  فونيخل

 النّقطةلو آمنوا ب ءهؤال القٰيمةتلك في  فإنّ ال تحزنون  ا يّاه اهلليظهره  منب لم تؤمننّ 

 لكنّهمو الّريحان يسلكونو وحبالرّ  خرىمة األقيٰ  ا لىكّل و البيانفي  أحدلم يحزن  األولى

كم عن رحمة أنفسبمثلهم أنتم و البيانفي  يحّب اهلل الما  احتجبوا حتّى استملكواقد 

ال  ا يّاه الكتابفي  كتب اهلل عليكمما  اهلليظهره  منا لى  ال تبلغون نا  ربّكم ال تبعدون 

وتوا أالّذين  بينو بينه كم حكماأنفس تجعلنلو تسمعونما  ون فيه حينال تشكّ و تحزنون

 فإذا ما يّاهو كمأنفسن شهدتم عجز ا  وتوا البيان أالّذين على  ن تعرضن آياتهأبالبيان 

 لو يظهر حكماو ال تحزنون ا يّاهأنتم  فإذا ما يّاهال و كمأنفسشهدتم عجز أل نا  و تؤمنون

 حكام دينهمأفي  كلّ  نلكو كلّها األرضعلى  منعلى  الحّق ليبيّن  القٰيمة تلك في

دينهم حكما به  يثبت أمرفي  يظهرون لكن الو يحكمونو م يرجعوندنياهم بحكمهو

النّهار و اللّيلبو الحكم ذلكب همأنفسحون ليسبّ  عجزهم عن آيات ربّهمعلى  ليشهد
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  ٥7 

البيان بمثلهم ال  يولأيا أنتم  نّهم يحسنونأ يحسبونو ليفنون مهأعمالو همأنفسو ليتعبون

  نتحتجبو

 

لباس  نّ أخذال يأن  نكمبعومن يتّ  نمرأالحكم فلت يولأيا  أنمن بعد العشر  الّسابع ا نّماو

ن اقترنتم ا  و يوما زواجكم تسعة عشرأعليكم و ن يؤخذ يحرم عليهما  و هعندما  الو أحد

 ء البيان ليؤتينّ اشهدا لى  ونتردّ  نا  ن ذهب ليلزمنّكم من كتاب اهلل تسعة عشر مثقاال م

ال يعارض أن  بعونكمّن من يتّ مرأتو تتّقون لعلّكم مّما عنده شيءأو  لباسه عنه أخذمن 

 أرضكّل ن مرألتو ضونال تتعرّ  اهلليظهره  من صحابأب القٰيمةا لعلّكم يوم أبد اأحد أحد

ط خر حيث ال يختلآمقعده عن في  صنفكّل يميّز و ماكنهاأو سواقهاأو مون بيوتهاينّظ أن 

 نظمأحسن على  مكان واحدفي  صنف كانواكّل و امكانهمفي  منا اّل  ثنين منهما  

ا ن أنتم  التّقوىو للنّفع أقرب ذلك فإنّ خان في  صنفكّل يكون أن  نّ مرألتو محبوب

  تشعرون

 

كمل أبعدما  ينقصأو  قدر شعر أحدخذ من ؤن يأ نّ مرأال تو من بعد العشر الثّامن ا نّماقل 

من  أخذمن يو  تحزنونال اأحدأنتم  لعلّكمكتاب اهلل  فيا أمر شيءاهلل خلق ظاهره من 

م اهلل عليه رّ حقد  نّهيذلّ أن  أراد أو ر لباسهيغيّ أو  شيءقدر  يغيّر لونهأو  شيءمن  أحدجسد 

احدا من و تسعينو ليلزمنّه من حدود اهلل خمسو كتاب اهلل في زواجه تسعة عشر شهراأ
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  ٥٨ 

 أحدعلى  فال تظلمنّ ال ترضون و ال تفعلونو ونأمرال تو تتّقونأنتم ا يّاي  لعلّكم ذهب

آياته مؤمنين فلتكسبّن عمال ال و باهلل ن لم تكوننّ ا  واته مؤمنون آيو باهللا ن أنتم  قدر خردل

ا لى  لترجعنّ و بعد طينء امقبل خلقكم كنتم عند اهلل قطرة  كمفإنّ كم ئن حيايخرجنّكم م

على تدابير أبتم أنو كمنفسترضين ألما  دون حدأل ال ترضينّ و طين فلتستحيينّ  كّف 

ا تريدون كمل اهلل خلقه لمأقد  بعدما أحدخلق  عنال تضيّ و رونموركم لتدبّ أفي  حياتكم

 من بعد موتكمأنتم و ا ينقطع عنكمهمكلتي فإنّ  ةمعدودأيّام  ءاغنأو  ةمعدودأيّام  من عزّ 

ن ا  و ن حزنحّق نفس م فياكتسبتم ما و خلقتمما  نّكمأون كتدخلون تتمنّ النّار  في

  ما تشعرون قليالا ن أنتم  تكم تتمنّونوٰ حيفي  تعّقلونت

 

ا ذا  اهلليظهره  من لعزّ ا اّل  يال نّزل من نهو أمرهلل من ا أمرما  من بعد العشر التّاسعقل 

  ما تنقطعونهتيكل عنو عّز اهلل لتراقبونأنتم  هنهيا عزّ  وأ أمريعارضكم 
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  ٥٩ 

 من بعد العشر يالواحد الحاد

  قدسبسم اهلل االمنع اال

 

 

من  ءاعدد اليفي  شيء لت مقادير كلّ نزّ قد  ثبتثبت األاألأنا ا اّل ا لٓه  اهلل الأنا  ا نّني

  الواحد لعلّكم تشكرون

 

 منبثّم  ن حلفتم باهللا   تشهدون األّول فيأنتم  من بعد العشر يالواحد الحادفي  ا نّ قل 

 حلفتمما على و شيءم من اهلل صادقون لم يكن عليك بينو بينكمأنتم  ا نّكمو اهلليظهره 

 كتاب اهللفي  اهم تسعة عشر مثقاال من ذهب حدّ زمنّ يليحتجبون ف نا  و ليكما  ون ن يردّ أله 

فليلزمنّكم  كنتم دون صادقينو ن حلفتما  بين اهلل ربّكم و بينكما ن أنتم و تتّقون لعلّكم

 كتاب اهللي ف احدّ له  تحلفونما ا لى  ونتردّ  نأن ذهب عشر مثقاال متسعة  من كتاب اهلل

  ال تحلفون لعلّكم بغير حّق 

 

ء االهو لكته عدد الكافان مممن سكّ  ينتخبنأن  البيان في ذا ملك يبعثكّل  الثّانيقل 

 القٰيمةكتاب اهلل لعلّهم يوم في  يكونّن مطالع الحروفأن  يالّذينهم ينبغ ءامن العلم

الخلق من حدود كّل  ءهؤال فنيعرّ و دين اهلل ينصرونو يوقنونو يؤمنون اهلليظهره  منب



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

 

  ٦٠ 

بين اهلل ربّهم عن و بينهمثّم  عليهم يرحمونثّم  ء الخلق ينصرونالعلّهم ضعف مملكته

  حدود دينهم ال يحتجبون

 

ن مثّم  الفّضةمن ثّم  مؤمنة ليلزمنّه عدد الواحد من ذهبأو  يستهزء مؤمنا من الثّالثقل 

 نا  ن استهزء م ا لىليرّدون  نؤال تستهزو تتّقون لعلّكممّرة  تسعينو ستغفار خمسكلمة اإل

 لسان ن لم يكن ذاا  و رستغفااإل ليلزمنّهو الفّضةو ن لم يقدر يرفع عنه الّذهبا  و يقدر

  تتّقون اهللعبادي يا  أن نفسه من يستغفرن عنه شاراته فليختارنّ إاستهزء بو

 

 ح من فيهو البيان ا نّما الّرابعقل 
ّ
يظهره  من يوم ا لىتم أن من نارهأو  ء كان من نورهاسو ي

من يحتجبّن عن النّار  ا نّماقل  تستحكمونثّم  لتنبئونثّم  لتقدرون ء فيهمااحيباإل اهلل

ما  ذينالّ في  ال نفس البيانفي  النّور من يراقبن حدود اهلل هذاو البيانفي  لما نزّ  حدود

  تتّقون كّل شيءيا  أن دخلوا فيه

 

يلزمنّكم تسعة عشر رددتم ف نا  و دينهفي  وهالبيان فال تردّ  في من يدخل الخامسقل 

 في اأحدأنتم  كتاب اهلل لعلّكمفي  موه حّدارددتّ ما ا لى  ن تبلغونأن ذهب م مثقاال

عصى اهلل ذلك قد  البيان فيله ما  ذن اهللأال ما  أحدعلى  ن شهدتما  و ونالبيان ال تردّ 
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  ٦١ 

بكالم أنتم النّار  ا ليه لنّ احتجب ليوّص ما  قدرعلى  ا نّ و صل دينهألم يخرج عن و ربّه

  تذكرونو لتنبئون ءهؤالحسن جميل 

 

ئه ارضو معرفة نفسهفي  ئهارضو بغير معرفة اهلل اهلليظهره  من من ينتظر ظهور الّسادسقل 

كّل لتبلغن كتاب و اهلل لمؤمنينكانوا عند ما و من البيان من حرف استدركواما  ئكأولف

كّل ا لى  ن عند اهللذكرا ماألّول  من بديع يقفمن ب اأحدلو كان و نفس كلّ ا لى  شيء

  ا ليه لتتوبنثّم  هو المهيمن القيّوما اّل ا لٓه  الالّذي  اهلل لتستغفرنو العالمين

 

كتم ن تملّ ا  و ن كتابن ال تملكن فوق عدد الواحد مأالبيان في  نهى عنكم الّسابعقل 

نفس األّول  قل تتّقون كتاب اهلل لعلّكمفي  من ذهب حّدا كم تسعة عشر مثقاالفيلزمنّ 

الّصرف و حودينكم مثل النّ في  البيان من علوم يلزمنّكمفي  أنشأما  الحيثّم  البيان

سبل النّظم لتنظمون فال على  ما دين اهللفي  تنشئونأنتم  ماو عداد الحروفأو الحروفو

 ال يحضر نأل ذلك كلّ بون تحتج عن زخارفهاأنتم و الحكمةو جواهر العلما اّل  تنشئن

 من الّذينهم الحي البيان من عددفي  أنشأما و نفس البيانا اّل  اهلليظهره  من يبين يد

  دين اهلل مخلصينفي  م كانواهو التّقىوذروة العلم ا لى  بلغواقد 
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  ٦٢ 

 منديل لطيففي  أو وعية لطيفةأفي  تجمعنّ أن و ا اّل  بين الحروف قنفال تتفرّ  الثّامنقل 

 عون لتراقبنضمرفوعة لت مقاعدعلى  الحروفكّل أنتم و ذاغير ه تتحّرزونبه أنتم  ما نا  و

 لتجمعنو عن دونهم تحتجبونو ين تحسنونيّ العلّ في ما  رواحهنأبأنتم  لعلّكم رواحهنأ

أنتم  بما اّل ا   تحزنونأنتم  بما شعبوننكم لعلّكم ال تأنفسفي  تتعلّق بهاالّتي  رواحأ

ن ا  و مقام عّز محبوب في هفظنّ يحأن  ن حرف فعليهمن يملك مكّل و تشكرونو ترضون

ء احرف مكتوب سوكّل من  لهمما  يحفظنّ أن  واحدكّل حجرة عباد فعلى في  يكن

  بونال تصعّ  أمرفي  ذن اهلل لكم لعلّكمأ ةو مقاعد مختلفأ واحد محلّ في  يجعلون

 

كم تسعة عشر ن جلستم فيلزمنّ ا  و حولهافي  اّل ا   مقاعد العزّ في  جلسنفال ت التّاسعقل 

ن كتاب اهلل لعلّكم تجبرون فعلى من يجبرنّكم يلزمنّه عليه م أنتمو ا اّل  اال من ذهبمثق

هلكم عندكم أتجلس ما بيوتكم عندفي  لكم ذنأو ال تخرجون دابكمآعن حدود 

 مكان واحد بالحّب في أنتم و ا اّل  حول الحجرات تجلسون في ستطيعونتال  كمفإنّ 

من ينزل ا ّن و ونء اهلل تحزنداّل أعلى  لّكممقاعد الحزن رفع عنكم لع في نّ ا  و تقعدون

ن ا  و حولهفي  الّذينهمو ه المكان بنفسهن يؤتينّ أو منيعا انّه عزّ يعزّ أن  فعليه أحد على

سنى عن الحء اماألسله  يالّذلنستغفرّن اهلل ا نّا  يقولونأن  جمعينأهم لّ ك علىيحتجبون ف

  ئبونالت ا ليهكّل ا نّا و شيءكّل 
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  ٦٣ 

أن  ا عند الّذين يستطيعونفيه عربيّ ل نزّ ما  كلّ يكونّن أن  انالبي في ذنأ العاشرقل 

ال و ال يدركون ذينهم كلمات البيانالكتاب للّ  في ذنأفارسيّا  اأحدرن ن يفسّ ا  و يفهمون

جمعون بيان أكلّكم  لتملكنوالحّق با اّل  عربيّا يالفارس ال تجعلنو الحّق با اّل  رنتفسّ 

ل نزّ ما على  ا نّ و ركوناهلل يد لنزّ ما  م ال يستطيعونذينهللّ  يبيان فارسو محبوب يربع

 تجعلنّ أن  ذن لكمأو لتبلغون اهلليظهره  من ا لىثّم  تحفظون أعينكمكأنتم  ءاهدالشّ  عند

ا ذكر من اهلل عجميّ كّل ثّم  عربيّاكّل ثّم  واحدال نزّ ما  على ثلٰ الثّ  ذلك من كتب الواحد

  تعملونبه ثّم  حيطون بظاهره علماالكتاب لت في ل اهللنزّ ما  كلّ لعلّكم ب

 

 ال حو اهلليظهره  منعلى  مونقدّ ال ت العشرمن بعد  يالحادثّم 
ّ
في  ء يظهروناسواألّول  ي

 زمنّه من كتاب اهللليم عليهم فمن يتقدّ و عالونلاهلل  هم عندفإنّ دناهم أو أ على الخلقأ

  نتتّقو كتاب اهلل لعلّكمفي  تسعة عشر مثقاال من الّذهب حّدا

 

ن أب أحدعلى  تشهدونما  كلّ اهلل ف أمرء داّل أالخلق  يا ذلكأنتم  العشر من بعد الثّانيقل 

حين و كمأمرقد  بما اهلل ليستجيبن هم فإنّ تستطيعون فلتجيبون ن ا   ءمن شي ]يريد[

احتجبتم فلتستغفرن اهلل ربّكم تسعة  نا  و تقضونأن  كتب عليكم أحدعلمكم بمطلب 

في  تسعة عشر مثقاال من ذهب حّدا زمنّكمليم عن استغفاركم فاحتجبت نا  و مّرة عشر

 هادينكم فلتجيبنّ في  من نفس يجيبنما  كلّ لعلّكم و كمأنفسكتاب اهلل لعلّكم تراقبون 



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

 

  ٦٤ 

يجيب اهلل ما  كم مظاهرأنفسلها فضال من اهلل عليهم لعلّكم  اكم فلتقضيننيحدود دو

  عباده تظهرون

 

 يجعلنّهما  لنفسه كنيملّ أن  البيان كتب عليهفي  بعث ملكن يا   من بعد العشر الثّالث قل

ال و ال كفوو ال شبهو له عدل ا لم يكنتسعين عددا ممّ و سه مّما يكن عليه خمسأرعلى 

 القٰيمة يوما لى  ن اهلل عليهئه عّزا ماسمأظهورات  ءااله لم يخرج عن عددو ال مثالو قرين

 اهلل يبين يدثّم  اهلليظهره  من قدامأن عند البيان فلتفدوفي  ذلك فيصنع ما  كلّ يومئذ 

 اهلل غنو ا اّل و الملك يولأيا  أن ذلكب تفتخرون نأتسجدون 
ّ
  عن العالمين ي

 

عند ثّم  آخر نهاركم خمس قسمةا لى  ليلكمأّول  من فلتجعلن من بعد العشر الّرابع قل

عدد ثّم  اهللا اّل ا لٓه  ة المرّ  تسعة عشرأّول  فيثّم  اللّيلّول أب نون فلتبتدئنقسمة لتؤذّ كّل 

عدد الواحد اهلل ثّم  اهللا اّل ا لٓه  المّرة  عشر تسعة الثّانيفي ثّم  غنى لتقولونأالواحد اهلل 

حكم أعدد الواحد اهلل ثّم  اهللا اّل ا لٓه  ال تسعة عشر مّرة الثّالثفي ثّم  علم تقولونأ

في ثّم  تقولونملك أ الواحد اهللعدد ثّم  اهللا اّل ا لٓه  ال تسعة عشر مّرة الّرابعفي ثّم  تقولون

أن  كتب عليكمو تقولونسلط أ الواحد اهللعدد ثّم  اهللا اّل ا لٓه  ال تسعة عشر مّرةالخامس 

ا لى  يبلغنّ  نأزمنّه ليوت عن نفس فانقطع الّص ا ذا و مكان يسمع من حولكم في نونتؤذّ 

لعلّكم تراقبون  األعلىبيض األ لة تسعة عشر مثقاال من القندليو يومكّل  ن فييؤذّ  ]من[
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  ٦٥ 

ن يكن دون ا  و شيءعليه من  من يكن راقدا لم يكنو عن ذكر اهلل ال تحتجبونو كمأنفس

ن تخرجون من حجراتكم لتسمعون ا  ال عليكم ومكان يسمع الّصوت في  راقد فليكونن

 كتاب اهللفي  بيوتكم صوت المؤّذن ليكفينّكم ا لى يوصلبما  علمكمعلى  الّصوت بل

من  لحّق  اهلليظهره  من نّ أو هوا اّل ا لٓه  نّه الأشهد اهلل ة مرّ  فليقولن المؤّذنعلى  كبر نا  و

من فضل  ذلك ل اهلل عليه لمؤمنونينزّ بما  كلّ ا نّا و اهلل من عنده يخلقون أمرب عند اهلل كلّ 

  يطولونأن  ال يستطيعونما  حينو بردهمأيّام في  عليهم اهلل

 

قضى عنكم ما قد  تكم فلتقضونوٰ صلفي  اأمرن نسيتم ا   شرالع بعد الخامس من نّ ا  قل 

ال  ذلك بعدثّم  ذلك ء قبلاجزأبأنتم  تكموٰ غير صلفي  ذلك مثلو كمأعمالكّل  ال

علم  طييحأن  البيان اوتوأالّذين على  كتبتقضون و قضى تنظرونما قد  بنفسو تلتفتون

 عندهما  ءابهو جنده عدّ و هحّد ملكو كتابهو هبنتو ملككّل عن  األرضعلى  بما مهأنفس

  اهلل ربّهم يعرضونعلى  كلّ من عدل ليوم له  ا لم يكنيكن عنده ممّ ما و

 

 باهللا ن أنتم  اأبدشيئا عن نفس  ال تقطعنو نفسا فال تقتلن من بعد العشر الّسادسقل 

ه من نّ مزلييرضى فأو  لم يمنعو يمنعأن  يقدرأو  يفعلأو  ذلك أمرمن يو اته مؤمنونآيو

 حرمنتلو من يورث عّمن قتلا لى  نّ ن يردّ أن ذهب بمثقاال م لفأحدى عشر ا  اب اهلل كت

ة غير محبّ على  خلقتقد  كينونيّته نّ أكتاب اهلل في  دليلو تسعة عشر سنة ةقرين عليه كلّ 
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  ٦٦ 

 يتّبع تلك الحدودن ا   ولكن اأبدله  ال يغفر اهللو من بعد موتهالنّار  يدخلو رضائهو اهلل

فلم يكن عليه  أرادما  بغير اأحدن يقتل ا  و تتّقون ثمّ  اهلل قنفلتتّ له  قّدر ما عنه [فيخفّ ]

لمن  عند اهلل ربّه ليكوننّ و عنهم ليغفرنو قتلما  اثرّ ن نفس ويرضين مأن وا اّل  شيءمن 

 تتّقونثّم  نفسكّل يا  أن اهلل قننفس فلتتّ على  يقع ءاقض مثله كمثلا ّن و المستغفرين

اث قتلوا عن ورّ ما  وا ديّاتأخذيأن  ياتهآو منوا باهللآن ا  الّصاد  رضأ في الّذين قتلواا ّن و

  ال تقربون من بعدو تتّقون دين اهللفي  ر من قبل لعلّكمقدّ ما  بحدود من قتل

 

ملك أو  قريتهأو  تهمدينأو  من بيته اأحديخرج أن  أمرمن يو العشر بعد من الّسابعقل 

 ا ليهن ن يردّ أ ليلزمنّه تسعة عشر مثقاال من ذهبو رامنّه عليه تسعة عشر شهليحرّ ف سلطانه

  تتّقون كتاب اهلل لعلّكمفي  حّدا

 

 ةن كتاب اهلل خمسزمنّه ملييرفع عنه شعوره ف ايشرب مسكر من العشر من بعد الثّامنقل 

  تؤمنونه ياتآو باهللا ن أنتم  اأبدال تشفين مرضاكم بمسكر و من ذهبتسعين مثقاال و

 

البيان في  لما نزّ  بغيرأو  اهلليظهره  منعلى  من يكتب حرفاو بعد العشر من التّاسعقل 

أن  اأحدذن اهلل أال و ذهب من ه من كتاب اهلل تسعة عشر مثقاالقبل ظهوره فليلزمنّ 

نفسه على  فليلزمن الحدّ  ذلك عنه عن من يسئلنّ و عنه تسئلنأن  الو ذلك عنه نأخذي
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على  حرفا ال تكتبن نأاهلل  قنفلتتّ يسئل أن له  ذن اهللأال بعدما  سئلذلك بما قد  مثل

مثل الّظهور  بعد ال تحكمنو الحّق  اهلل قبل ظهور لنزّ ما  ال بغير حدودو اهلليظهره  من

من  الحّق على  للحّق فال تكتبن تكتبن ن الا  و محسنونكم نّ أحسبون تو الّظهور قبل

فال له  تكتبونبما  اهلليظهره  من تنصرون ن الا  و تتّقون لعلّكم كم اهللاوّص ما  اهذ شيء

  لتنجون اهلل عند القٰيمة لعلّكم يوم اهلل حّق التّقى قنيكتب عليه فلتتّ  بما تحزنون

 

 


