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 هنی از غیبت
 
 

 حضرت هباءاهلل: 
  (19بند  –)كتاب اقدس "   واأللواح الّصحائف يف عنه هنیتم عّما اجتنبوا واإلفرتاء الِغیبة ثّ  والّزان القتل علیکم حّرم قد"  - 1
 
 "       شاهد بذلک وأان أنت ملعون ذلک بغري تفعل وإن دمت خاطئا ما أحد خبطأِ  تَ نَ فَّس   ال اإلنسان ابن اي"  - 2
 (27کلمات مکنونه عريب، )

 
بُّهح لنفسک ال ما نفس إلی تَ ن ِسب   ال الوجود ابن اي"  -٣   "  به علیک فاعمل أمري هذا تفعل ال ما تَ قحل   وال ُتِح
  (29مکنونه عريب،  کلمات)

 
 نه شويد مشغول خود وبعی بذکر منايد غلبه انری نفس اگر میاالئید و بغیبت است من ذکر خمصوص لسان مهاجران ای"  - 4

 (66مکنونه فارسي،  کلمات)"   من نفوس عباد از اعرفید و ابصر خود بنفس مشا از کدام هر که زيرا من بغیبت خلق
 
 " مبرياند را دل حیات و منايد خاموش را قلب منري سراج زيرا غیبت نگذارد قدم هرگز عرصه آبن و مشرد ضاللت را غیبت"  - 5
 (نايقا مستطاب کتاب)

 
 ايَ  منوده ق اشرا اعلی افق از علیا کلمه اين آن در و انزل مظلوم لوحی خبطّ  است شش و سیصد و هزار که سنه اين در"  - 6

ري ِ  ال ِعَبادَ  قَ و مح اذ کحرحو ا  ذکر برای از که لسان چه شده هنی سنه دراين هم سوء ذکر  أَن  فحسحهحم   ِبهِ  َوَما يَ َتَکدَّرح  ِِبلسُّو ءِ  َتذ کحرحو هحم   َواَل  ِِبْلَ 
    " است تکدُّر و عباد حزن سبب که تکّلم منايد بکلماتی اي و بیااليد بغیبت است حیف است حقّ 

 (٣21ص  احکام و حدود گنجینه)
 

 
  بیت العدل: 

 در چنانکه ، داشته حمسوب حمّرمه ممنوعه اعمال از را ديگران از جوئی عیب و افرتاء ، غیبت عديده الواح در قدم " مجال - 1
 لعنة فعلیه ذلک علی کان من  عبادی بعیوب اشتغلت و نفسک عیوب نسیت کیف الوجود ابن اي:  فرمايند می مکنونه کلمات

 شاهد اان و انت ملعون ذلک بغري تفعل ان و خاطئا   دمت ما احد خبطآء تنّفس ال االنسان ابن اي:  فرمايند می نیز و.  مّنی
 است خري ذکر برای از لسان گومي می راستی به:  االحلی قوله انطق شديد انذار اين به عظمت لسان دیعه کتاب در. بذلک
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 االنسان به يتکّدر ما و طعن و لعن از منايند تکّلم ينبغی مبا کل ِبيد بعد از سلف عّما اللّ  عفا میاالئید زشت گفتار به را او
  (٣7شرح  –)كتاب اقدس "  منايند اجتناب

 

 
 


