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لوحی از قلم مبارک که شامل خبر استقرار عرش در جبل کرمل بود نازلشد در آن

لوح ميفرمایند قوله العزیز:
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له الفدا بعد از آنکه شصت سال از تسهلط اعدا و خوف از اهل بغضا همواره از

جائی بجائی نقل شد و ابداً سکون و قرار نيافت بفضل جمال ابهی در یوم نیروز
در نهایت احتفال با کمال جالل و جمال در جبل کرمل در مقام اعلی در صندوق
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جميع بستايش و نيايش اسم اعظم پرداختيم اگر چنانچه من بعد کسی روایتی يا
مقدس در جای ديگر است ک هذابست َق ِد ا ْفتَری َعلی
حکایتی نماید که اثری از هيکل ه
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ّللا ل َه َذا األ َْم ِر َ

www.oceanoflights.org

لوح حضرت عبدالبهاء نازل در شب استقرار عرش حضرت باب – اثر حضرت عبدالبهاء – ايام تسعه

الرب يعنی باغ الهی زی ار
توفيقی رسید که بعنایت جمال مبارک جبل کرمل ای جبل ه
اء َکرِم َل
کرم بمعنی باغ و ئیل خدا است این موهبت حاصل شد َو َّ
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منصوص کتب رهبانی ظاهر گشت لهذا امید چنانست که بميمنت این امر عظيم
ّللا در اطراف و اکناف جلوه ديگر نماید و طلوع و اشراقی عظيم فرماید َو هذا
امر ه
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