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لوحی از قلم مبارک که شامل خبر استقرار عرش در جبل کرمل بود نازلشد در آن 
 لوح ميفرمایند قوله العزیز:

  
 طهران حضرات اعضای محفل روحانی علیهم بهاء ّللاه األبهی

 
 ُهَو ٱللّٰ 

 
ر مقدهس حضرت اعلی روحی  ای ياران الهی بشارت کبری اینکه هيکل مطههر منوه

ه شصت سال از تسلهط اعدا و خوف از اهل بغضا همواره از له الفدا بعد از آنک
جائی بجائی نقل شد و ابدًا 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 

ُر َو َهَذا ُهَو مقدهس استقرار يافت هذا ُهو الَمرقُد الَجلیُل َو هذا ُهَو الَجدَ  ُث اْلُمَطهَّ
ُر لهذا قلوب احبهای الهی جميعًا مستبشر و بشکرانه این الطاف الهيهه  ْمُس الُمَنوَّ الرَّ
جميع بستايش و نيايش اسم اعظم پرداختيم اگر چنانچه من بعد کسی روایتی يا 

ی َعلی حکایتی نماید که اثری از هيکل مقدهس در جای ديگر است کذهابست َقِد اْفَتر 
ِ این تنبيه بجهت آنست که مبادا من بعد شخص لئيمی را غرض و مرضی  ّللاه
حاصل شود روایت و حکایتی نماید که دلیل بر آن باشد اثری از آن هيکل مکرهم 

ِ ِلَهَذا اأَلْمِر الَعِظيِم و چون چنین  تأیید و در جای ديگر است َفاْنَتِبُهوا يا َأِحبهاَء ّللاه
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توفيقی رسید که بعنایت جمال مبارک جبل کرمل ای جبل الرهب يعنی باغ الهی زیرا 
کرم بمعنی باغ و ئیل خدا است این موهبت حاصل شد َو الرَّبُّ َبٰهاُء َکرِمَل 
منصوص کتب ربهانی ظاهر گشت لهذا امید چنانست که بميمنت این امر عظيم 

گر نماید و طلوع و اشراقی عظيم فرماید َو هذا امر ّللاه در اطراف و اکناف جلوه دي
ِمن َفضِل َربهی این تأییدات و توفيقات از فم مطههر جمال قدم موعود بود الحمُد لِلهِ 
بحیهز حصول رسید َفاشُکُروا ّللاهَ َعَلی َهِذِه النِهعَمِة الُعظَمی َو الَموِهَبِة الُکبری الَّتي 

 )ع ع( الَعاَلِمیَن.  َشَمَلْتَنا َأْجَمِعیَن ِمْن َربهِ 


