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 حضرت هباءاهلل: 
العلوم ما ينفعکم ال ما ينتهي إلی اجملادلة يف الکالم  الُکتب وأذّنهکم أبن تقرئوا من " قد عفا اّلله عنکم ما نزهل يف البيان من حمو - 1

 ( 77بند  –)كتاب اقدس هذا خري لکم إن أنتم من العارفني "  
 
  (لوح بشارات)الواح بر داشتم فضال من لدی هللا مبعث هذا النهبأ العظيم "  " بشارات دهم: حکم حمو کتب را از زبر و  - 2
 

 
 

 بیت العدل: 
اند ولکن عامل امر معلهق " حضرت هباءاّلله در لوح اشراقات می فرمايند : حضرت مبشهر روح ما سواه فداه احکامی ّنزل فرموده - 1

ف منودمي . در کتاب مبارک در کتاب اقدس به عبارات اخری ّنزل و در بعضی توقه  بود به قبول لذا اين مظلوم بعضی را اجرا منود و
بيان حمو کتب بر مؤمنني فرض گرديده بود مگر کتبی که در اثبات امر و شريعت اّلله نوشته شده ابشد . مجال اقدس اهبی اين حکم 

اطهر صادر گرديده در ابره ماهيهت و کيفيهت احکام  اند . حضرت ويله امراّلله در توقيعی که حسب االمر هيکلرا نسخ فرموده
درک کامل احکام و حدود شاقهه ّنزله از قلم حضرت اعلی  شديدی که در کتاب مبارک بيان ّنزل شده چنني می فرمايند : فهم و

فقط از اين طريق ميسهر است که ماهيهت و مقصد و خواصه ممتازه شريعت مبارکش به حنوی که نفس آن حضرت در آاثر خويش 
ود که مدهتش ابلضهروره  اند منظور گردد . طبق اين بياّنت واضحه دور بيان اصواًل يک هنضت دينی و انقالب اجتماعی ببيان فرموده

ای کواته ولی مملوه از وقايعی مصيبت آميز و مشحون از اصالحاتی وسيع النهطاق و بنيان کن بود . موازين شديده و اعمال قاطعه
را که حضرت نقطه اولی و اصحاب جمری می داشتند کل برای اين بود که بنياد تقاليد حزب شيعه را برانداخته راه را برای ظهور 

زمينه جهت ظهور قريب  رت هباءاّلله مهوار سازد . حضرت اعلی به منظور اثبات استقالل دور جديد و نيز برای آماده ساخنتحض
الوقوع مجال قدم احکامی بسيار دشوار و شديد ّنزل فرمودند . اگر چه اغلب اين احکام هرگز به مرحله اجرا در نيامد ولی نفس 

ل آئني حضرت اعلی داشت و مهني کافی بود ات هيجانی عظيم اجياد منايد و علمای دين را به نزول اين احکام داللت بر استقال
 ( 109شرح  –)كتاب اقدس ترمجه(  (چنان خمالفتی برانگيزد که ابملآل شهادت حضرتش را سبب گردد . " 

 
 

 
 


