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اگر افق اعلی از زخرف دنيا خالی است و لکن در خزائن توّکل و
وراث مرياث مرغوب ال عدل له گذاشتيم * گنج نگذاشتيم و
تفويض از برای ّ
اّلل در ثروت خوف مستور و خطر مکنون * انظروا مثّ
بر رنج نيفزودمي * امي ّ
الرمحن فی الفرقان ﴿ ويل لک ّل هزة لمزة الذي جع ماالا و
اذکروا ما أن زله ّ
عدده ﴾ ثروت عامل را وفائی نه * آنچه را فنا اخذ منايد و تغيري پذيرد اليق
اعتنا نبوده و نيست مگر علی قدر معلوم * مقصود اين مظلوم از محل
شدائد و بالاي و انزال آايت و اظهار بيّنات امخاد انر ضغينه و بغضا بوده
منور گردد و آبسايش حقيقی فائز
که شايد آفاق افئده اهل عامل بنور اتّفاق ّ
* و از افق لوح اهلی ّنري اين بيان الئح و مشرق ابيد کل آبن انظر ابشند *
ای اهل عامل مشا را وصيّت مينمامي آبنچه سبب ارتفاع مقامات مشااست *
متسک منائيد و بذيل معروف تشبّث کنيد * براستی ميگومي لسان
بتقوی ّ
اّلل ّ
اّلل عما سلف *
از برای ذکر خري است او را بگفتار زشت مياالئيد * عفا ّ
از بعد ابيد کل مبا ينبغی تکلّم منايند * از لعن و طعن و ما يتک ّدر به
اإلنسان اجتناب منايند * مقام انسان بزرگ کست * چندی قبل اينکلمه عليا
از خمزن قلم اهبی ظاهر * امروز روزيست بزرگ و مبارک آنچه در انسان

www.oceanoflights.org

كتاب عهدى – اثر حضرت هباءهللا – جمموعه الواح مباركه چاپ مصر

حبق و
مستور بوده امروز ظاهر شده و ميشود * مقام انسان بزرگست اگر ّ
متسک منايد و بر امر اثبت و راسخ ابشد * انسان حقيقی مبثابه
راستی ّ
الرمحن مشهود مشس و قمر مسع و بصر و اجنم او اخالق منريه
آمسان لدی ّ
مضيئه * مقامش اعلی املقام و آاثرش مربّی امکان * هر مقبلی اليوم عرف
توجه منود او از اهل هبا در صحيفه
قميص را ايفت و بقلب طاهر ابفق اعلی ّ
محراء مذکور * خذ قدح عنايتی ابمسی مثّ اشرب منه بذکري العزيز البديع *
ای اهل عامل مذهب اهلی از برای حمبّت و ّاّتاد است او را سبب عداوت و
اختالف منمائيد * نزد صاحبان بصر و اهل منظر اکرب آنچه سبب حفظ و
جهال
علّت راحت و آسايش عباد است از قلم اعلی انزل شده و لکن ّ
ارض چون مرّابی نفس و هوسند از حکمتهای ابلغه حکيم حقيقی غافلند
اّلل و امنائه ملوک مظاهر قدرت
و بظنون و اوهام انطق و عامل * اي اولياء ّ
عزت و ثروت ح ّقند در ابره ايشان دعا کنيد * حکومت ارض آبن
و مطالع ّ
مقرر داشت نزاع و جدال را هنی
نفوس عنايت شد و قلوب را از برای خود ّ
اّلل فی هذا الظّهور األعظم و عصمه
فرمود هنيا عظيما فی الکتاب * هذا أمر ّ
من حکم احملو و زيّنه بطراز اإلثبات إنّه هو العليم احلکيم * مظاهر حکم و
مطالع امر که بطراز عدل و انصاف مزيّنند بر کل اعانت آن نفوس الزم *
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طوبی لألمراء و العلماء فی البهآء أولئک أمنائی بني عبادي و مشارق
أحکامي بني خلقی * عليهم هبائی و رمحيت و فضلي الّذي احاط الوجود *
در کتاب اقدس در اين مقام انزلشده آنچه که از آفاق کلماتش انوار خبشش
اهلی المع و ساطع و مشرق است * اي أغصانی در وجود ّقوت عظيمه و
قدرت کامله مکنون و مستور ابو و جهت ّاّتاد او انظر ابشيد نه
اّلل آنکه ابيد اغصان و افنان و منتسبني
ابختالفات ظاهره از او * وصيّت ّ
طرا بغصن اعظم انظر ابشند * أنظروا ما أن زلناه فی کتاب األقدس * إذا غيض
ّ
اّلل الّذی
توجهوا إلی من أراده ّ
حبر الوصال و قضي کتاب املبدأ فی املآل ّ
انشعب من هذا األصل القدمي * مقصود از اين آيه مبارکه غصن أعظم بوده
اّلل مقام
* کذلک أظهران األمر فضال من عندان و أان ّ
الفضال الکرمي قد ق ّدر ّ
الغصن األکرب بعد مقامه إنّه هو األمر احلکيم * قد اصطفينا األکرب بعد
األعظم أمرا من لدن عليم خبري * حمبّت أغصان بر کل الزم و لکن ما ق ّدر
اّلل هلم ح ّقا فی أموال النّاس * اي أغصانی و أفنانی و ذوی قرابتی نوصيکم
ّ
اّلل و مبعروف و مبا ينبغی و مبا يرتفع به مقاماتکم * براستی ميگومي
بتقوی ّ
تقوی سردار اعظم است از برای نصرت امر اهلی * و جنوديکه اليق اين
سردار است اخالق و اعمال طيّبه طاهره مرضيّه بوده و هست * بگو ای
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عباد اسباب نظم را سبب پريشانی منمائيد * و علّت ّاّتاد را علّت اختالف
اّلل انظر ابشند *
کل من عند ّ
مسازيد * اميد آنکه اهل هباء بکلمه مبارکه قل ّ
و اينکلمه عليا مبثابه آبست از برای اطفاء انر ضغينه و بغضا که در قلوب و
صدور مکنون و خمزون است * احزاب خمتلفه از اين کلمه واحده بنور ّاّتاد
السبيل و هو املقتدر العزيز
حقيقی فائز ميشوند * إنّه يقول ّ
احلق و يهدی ّ
کل الزم ألعزاز امر و ارتفاع کلمه * و
اجلميل احرتام و مالحظه اغصان بر ّ
اين حکم از قبل و بعد در کتب اهلی مذکور و مسطور * طوبی ملن فاز مبا
اّلل و أفنان و
أمر به من لدن آمر قدمي * و هچنني احرتام حرم و آل ّ
منتسبني و نوصيکم خبدمة األمم و اصالح العامل * از ملکوت بيان مقصود
عامليان انزلشد آنچه که سبب حيات عامل و جنات امم است * نصايح قلم
عما علی األرض يشهد
اعلی را بگوش حقيقی اصغا منائيد * إ ّهنا خري لکم ّ
بذلک کتاب العزيز البديع *
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