
  ٨٩، الصفحة كتاب عهد اعلى – من آثار حضرة الباب – رسالة الى المال حسن الگوهر
 

  حيمن الرّ حمٰ بسم اهلل الرّ 

  
  
 نم انكو كبّ ر اتآيب نمؤي نأ اءش نمل ةركذ تّال إ ل بق ناب متكا النلزّ ا نه مط

 ينحلفالم نم نونّ كتل كبنذر لفغتاسو يمكح يل فدّ ب مال كبّ اب رتك ءراق ينداجالسّ 
 اهلل مكح يم فهائوهأوا عباتّ  ينذالّ  نّ إ و ونحلفالمم ه كئلوأات اهلل فوا آيعباتّ  ينذالّ  نّ إ 
ة ئف ينقابالسّ  ن مّال إ  اهلل اتآين بمؤي امم وهعمجأق لخا النّ تف دقلو ونمالّظ م اله كئلوأف
 لوالق نم اضعب اناتآيي وا فالق ينذالّ  نّ إ و ونقابسل اهلل ابتك يم فه كئلوأ نّ إ و اليلق
   ... ونكرشمل اهلل ابتك يف كئلوأف
  
 كل علم فما يذمن  ردلم يص يتعمال الّ أام اهلل يّ ي أف تتسبكا دق جلالرّ  هايّ أ يا

 دالحليم ولق دالجوا ناأ ينّ إمه فكلى حإ وارجع  ق اهللن اتّ أ عفاءالّض  لشيعتناى ذواالٔ 
ن أمره أيه ودتاب اهلل بين يك ه اقرءذه كورقت جنب يف دادم البغكلى حاإ  اتابك لنازّ ن
 خوف يف نتكن إ ل مبين ودع مامإ  اهلل  ةبقيّ من  حّق  تابكل هنّ إف ومالرّ  كلى ملإ  سلهاير

 يف فرضنا دولق ... توبكلم نياصرمن النّ  وننّ كلت امختومي تابكليه إ  غم اهلل بلّ كمن ح
 طصرا ركذّ ال دللى بإ  اراجهن يخرج من بيته مأ كبآيات ربّ  منؤتاب لمن يكال كالذ
 قل اقرء صحيفة الحرمين يف طيحالم لئس م ماكح لنازّ ن دولق ... دالحمي زيزالع اهلل
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على  لمن الورقتين كلتمثل  غبلّ  ... ينزن من الفائونّ كلت كرف ربّ طل من زن م ماكح
   يندانوا من المهتكرون وكّ ذهم يتلعلّ  رض من العلماءاالٔ  كتل
  

 ... توبكمنين لمؤللم صرم النّ كاليوم ح نّ إف لدبالع كم ربّ كغ حبلّ  طالمحي هايّ أفيا 
 اليوم على نّ إ و اسلى النّ إ  رسلته بالحّق أ دق يذالّ  دلى العبإ االٓيات  كرسل بمثل تلأو
 كاهلل يعلم مقرّ  نّ إعليه ف ركذّ غ سالم البلّ  دلمشهو دادحبس البغ ياس فالنّ   لمةك
 نأيم كح زيزه لعنّ إ و نفس بالحّق  لّ كل  يوم القيامة يزيج هو ّال إ له إ  ه النّ إ و كرمستقّ و

 لّ كال نّ إ و يم ليقضكالح نّ إف دحأمن  كسبيل ربّ  يتخف ف سول والها الرّ يّ أ يا اصبر
   يبعثونل ليناإ يع دب حشر يف
  
 لّ كو لداهلل لع حّق  نّ إف ،مدّ هل البيت من باب المقأم ّظ البيت ع يف وهرگها اليّ أ  ياالأ

 قينّ ن اتّ أ منات صابراتؤم ساءحب من النّ أ داهلل ق نّ إ وقل  عليهنّ  يم منّ سلّ  نله مسلمو
ين ذليخرج الّ  مرأال  انّ بيّ  دق انّ إ و لدالخلق ليوم الع نادوع دق انّ إ اهلل سميع عليم و نّ إاهلل ف

غ لّ ب ... ورطن لمسذاالٕ  نفس من يوم لّ كم لكان بالحكاهلل و مرأمن  كّ قلوبهم ش يف
    ريمك حّق  مامإ  اهلل  ةبقيّ  دلعه مناالٓ  دلى بلإ  امهاجر كيتاخرج من بو ةرهم اهلل جكح
  
 


