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 و اّلله تعالی شأنُه احلكمة و البيانه

 
 

قد حضر لدی املظلوم كتاب أحد من الّسادات اّلذين أقبلوا إلی اّلّل و 
جابوا رّّبم املشفق الكرمي. كّل در منظر اكرب مذكورند و از حّق مسعوا و أ

و اينكه در  ( .سبب ذكر دائمی استميطلبيم مجيع را مؤيّد فرمايد بر آنچه 
سؤال منوديد ( اّّتاد در رتبهء اّولّيه اّّتاد در دين است و اين اّّتاد  ابره اّّتاد

زال سبب نصرت امراّلّل در قرون و اعصار بوده و اجتماع سيف معنوی  ال
مثاًل حال اگر دولتی مالحظه منايد اكثری از اهل مملكتش خرق  هلی است.إ

د و آنچه گفته اند ساكت شو قبال كردهاند و ابفق ظهور إهلی إمنودهحجاب 
شود بشنود و هر نفسی ابصغا فائز شد بعرفان حّق جّل جالله فائز است 

سزاوار بطش و  هلی دورند و ابستحقاق كاملنفوسی كه ابملرّه از رمحت إمگر 
و اّّتاد در مقامی اّّتاد در  .غضب آن نفوس در هر حال حمروم و ممنوعند

 منا اگر دو نفس از اوليای و اين بسيار الزم است. مثاًل مالحظه قول است
ابختالف سخن گويند سبب اختالف  حّق در ارضی وارد شوند و در امری
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االجياد انزل شده حمروم شود و خود و سائرين از نعمت اّّتاد كه از قلم مولی
أعظم از مجله انصر حّق بيان بوده و هست. در اين ظهور  .و ممنوع گردند

بيان اگر ابندازه گفته شود  .ت مشغولخالق جنود حّقند و بنصر أعمال و أ
هالك. در الواح كّل را  رمحت اهلی است و اگر جتاوز منايد سبب و عّلت

مستور ابشد ات اطفال  وصّيت فرمودمي به بياانتی كه طبيعت و اثر شري در او
بيان در هر مقامی بشأنی ظاهر و  .عامل را تربيت منايد و حبّد بلوغ رساند

و در مقامی اّّتاد اعمال  و عرف خري و شّر متضوّع.أبثری ابهر و از ا
اّّيميكه  اين مظلوم .مقصود است چه كه اختالف آن سبب اختالف گردد

از زوراء به ادرنه نفی ميشد در بني راه در مسجدی وارد صالة خمتلفه در آن 
حمّل مشاهده منود اگر چه كّل لفظ صلوة بر او صادق و لكن هر يك 

فی احلقيقه آبنچه از قلم رمحن انزل  تاز. و اگر حزب فرقانابسبابی از هم مم
شد عمل مينمودند مجيع من علی االرض بشرف اميان فائز ميگشتند 

يكی دست  .اختالف اعمال سبب اختالف امر گشت و امر ضعيف شد
بسته بصلوة قائم و حزبی گشوده يكی در تشهد الّتحّيات ميگويد و ديگری 

مريقصند و ميگويند اين ذكر حّق است نعوذ  ه حزبیالّسالم. از اينها گذشت
شريعت رسول اّلّل روح ما  .ابّلّل حّق از اين اذكار مقّدس و منزّه و مربّاست
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منا كه از اين حبر خليجهای ال يتناهی  سواه فداه را مبثابه حبری مالحظه
. و ات حني نه ملوك عباداند و اين سبب ضعف شريعت اّلّل شده ما بني برده

و نه مملوك و نه صعلوك هيچيك سبب و عّلت را ندانستند و آبنچه عّزت 
. ابری يك آگاه نبوده و نيستندرفته راجع شود و علم افتاده نصب گردد 

خليج شيعه يك خليج سّنی يك خليج شيخی يك خليج شاه نعمت الّلهی 
يك خليج نقشبندی يك خليج مالمتی يك خليج جاللی يك خليج رفاعی 

صوها خراابتی. إن َتعّدوا سبليك خليج  حال سنگ انله  .اجلحيم ال ّتح
مالحظه منا كه چه وارد شد بر شريعتی كه نورش  .ميكند و قلم اعلی نوحه

ی بَ و  طح  وَ  ينَ ر  كّ  فَ ت َ مح ل  ی ل  بَ و  . طح حمّبتشضياء عامل و انرش هادی امم يعنی انر 
ين اختالف اعمال سبب تزعزع بنيان ابری ا .نيَ ف  ص  ن  مح ل  ی ل  ب  و  طح  وَ  نيَ س  رّ  فَ ت َ مح ل  ل  

بشنويد ندای مظلوم را مثل احزاب قبل خود را  ای اهل بيان .امر اّلّل شد
ن ختتلفوا فيما نّزل من الّدليل و أظهر الّسبيل إّّيكم أ نزل. إنّه أمبتال نكنيد

اّلّل اگر انطقی مشاهده ميشد و ّي  لعمر .القدير مساء مشيئة رّبكم املقتدر
ده ميگشت اين عبد بكلمه ئی تكّلم منينمود مقصود آنكه حّق جّل قائمی دي

 .فاعتربوا ّي اولی االبصار .جالله او را بدست اين قوم منيداد يعنی اهل بيان
قلب و صدر را از ماء حيوان كه از قلم رمحن جاريست طاهر و مقّدس منائيد 



  406-388بر اساس نسخه در ادعيه حضرت حمبوب صفحه  –اثر حضرت هباءهللا  –لوح احتاد 

www.oceanoflights.org 

 .مشغول شويدو جبنود اعمال طّيبه و اخالق مرضّيه و كلمات اهلّيه بنصرت 
اينست وصّيت حّق جل جالله كه در الواح از قلم اعلی جاری و انزل  

 از مجله اّّتاد مقام است و اوست سبب قيام امر و ارتفاع آن ما بني .گشت
 .عباد. برتری و ّبرتی كه مبيان آمد عامل خراب شد و ويران مشاهده گشت

ابيد خود را در  انظرنداند و ابفق اعلی نفوسيكه از حبر بيان رمحن آشاميده
شود و حبول و قّوة  اگر اين فقره اثبت .كنند  يك صقع و يك مقام مشاهده

اهلی حمّقق گردد عامل جّنت اّبی ديده شود. بلی انسان عزيز است چه كه در  
و افضل و اتقی و ارفع  كّل آيه حّق موجود و لكن خود را اعلم و ارجح

سی كه بطراز اين اّّتاد مزيّنند و من طوبی از برای نفو  .ديدن خطائيست كبري
منا اگر خود را أعلی اخللق در علمای ايران مشاهده  .اندعند اّلّل موّفق گشته

فضلهم منيدانستند اتبعني بيچاره بسّب و لعن مقصود عامليان مشغول و أ
نفوس جمعوله غافله. انر افتخار منيشدند. انسان متحرّي بل عامل متحرّي از آن 

اند به قطره ئی از و كرب كّل را سوخته و لكن شاعر نيستند و بشعور نيامده
و مبا نطقت به ألسنتهم و اكتسبت  اند اّف هلمحبر علم و دانش فائز نگشته

اگر قلم  .ّيديهم فی يوم اجلزاء و فی هذا اليوم اّلذی قام الّناس لرّب العاملنيأ
منايد مراتب اّّتاد را در هر شیء و در هر امر بتمامه ذكر فرمايد  اعلی اراده
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از مجله اّّتاد نفوس و اموال است. و ابين مقام  ساهلا ابيد مشغول گردد.
ان املقتدر املختار و اين اّّتاد ا من عندان و أمرً أختم مينمائيم ذكر اّّتاد را 

 .ونَ مح لَ ع  ي َ  وَ  ونَ هح قَ ف  ي َ  مهح  و  اّّتاديست كه منبع فرح و سرور و ّبجت است لَ 
غافل نگويند اين هم بكجا راجعست اين هم بكّل نفوس  ديگر آخوندهای

هلی از واسات ظاهر و اين مواسات در كتب إو از اين اّّتاد م .راجع است
قبل و بعد حمبوب بوده و هست و اين مواسات در مال است نه در دونش 

َق ي حو   اَصٌة َو َمن  َخصَ  م  اَن ّب   كَ   َو َلو   ه م  س  فح ی أَن   لَ وَن عَ رح ث  ؤَ َو ي ح  ﴿ نه در فوقش
ه  شححَّ نَ ف   اين مقام فوق مساوات است مساوات  .﴾ ونَ زح ائ  هحمح الفَ  كَ ئ  لَ و  أح فَ  س 

آنكه انسان عباد اّلّل را از آنچه حّق جّل جالله ابو عنايت فرموده حمروم 
ن مقام بسيار حمبوبست و مثل خود را هم متنّعم منايد. اي ننمايد خود متنّعم

چه كه كّل از نعمت قسمت ميربند و از حبر فضل نصيب. و آانن كه 
سايرين را بر خود ترجيح ميدهند فی احلقيقه اين مقام فوق مقام است 

ّي حزب اّلّل (  ( نزله الّرمحن فی الفرقان شاهد و گواه.أچنانكه ذكر شد و ما 
در عامل احداث شده؟ كار مبقامی قلم اعلی بر نفسش نوحه منايد ّي بر آنچه 

آّي چه شده و چه  .رسيده كه غدير دعوی حبری منايد و ضّب مقام نسری
آّي عرف ظهور متضوّع نيست و از دونش ممتاز  دخانی عامل را احاطه كرده؟
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از سبل شياطني معلوم نه؟ ال و نفسی. حّق جبميع  نه؟ آّي صراط مستقيم
ه و هست و بر صاحبان بصر مشتبه صفات و اعمالش از دونش ممتاز بود

و مقصود از اّّتاد نفوس حمّبت اّلّل و كلمة اّلّل است كه كّل  .نشده و منيشود
هر صاحب بصر و عقلی بر آنچه از  .بر او مجع شوند و ابو متّسك منايند

و اّّتادهای مذكوره هر يك جندی  .قلم اعلی جاری شده تصديق مينمايد
ی هستند از حزب اّلّل و امری هستند از امر اّلّل. و حزب هستند از جند اّللّ 

اّّتاد نفوس از اّول ابداع ات حني انصر و معني حّق بوده و خواهد بود يعنی 
در اين مقام اّّتاد از اين رتبه جتاوز  .اّّتادی كه ابمر اّلّل و شرعه واقع شود

ی خود را طرّاً قلم اعلی در اين حني اوليا .منينمايد. فاعتربوا ّي اولی االنظار
ابّّتاد و اتّفاق وصّيت ميفرمايد ليظهر به امر اّلّل املهيمن القّيوم و مهچنني 

 اند و از مقامشبعضی از دوستان اهلی حكمت را مالحظه ننموده حبكمت.
 بشنويد .غافل شده و سبب گشتند در بعضی از بالد ضوضاء مرتفع شد

نيابيد لب  امل شويد ات مسعندای مظلوم را و آبنچه در الواح انزل شده ع
وديعه  نگشائيد و ات ارض طّيبه مباركه مشاهده نكنيد بذر حكمت را

القاء كلمه اهلی وقتی است كه مسع و بصر مستعّد ابشند و مهچنني  .نگذاريد
بعضی در بعضی از احيان تكّلم منودند آبنچه كه ضّرش ابصل سدره  .ارض
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اتّقوا اّلّل و ال  تكونوا من الظّاملني قل ّي قوم خافوا اّلّل و ال .راجع است
تكونوا من اجلاهلني. ارض جرز اليق انبات نه و مسع شرك اليق اصغاء كلمه 

 ّي حزب اّلّل ( از قلم اعلی جاری شد آنچه كه سبب و عّلت( توحيد نه.
هلی كه در توحيد إحيات عامل است ابيد هر يك ّلّل تفكر منائيد خمصوص 

فظ انطق و از معنی حمروم بودند عبده امساء بودند و مباد مثل حزب قبل بل
مهچنني عاكفني اصنام معذلك خود را از اهل توحيد و يقني ميشمردند و 

از عمل و جزاء آن قوم در يوم معاد  .لكن حّق ظاهر فرمود آنچه مستور بود
 علّو و مسّو و مقام و شأن و توحيدشان بر عامليان واضح و هويدا گشت. 

 
مبا ی(* دوستان اهلی را از قبل مظلوم تكبري برسان و وصّيت منا *)ّي امس

طوبی للمهاجرين اّلذين هاجروا فی سبيل اّلّل  .لواحوّصاهم اّلّل فی الزّبر و األ
لوجه اّلّل إقبال منودند و إلی اّلّل توّجه   .العظيمالی أن وردوا فی هذا الّسجن 

و رزقهم و نصرهم و عّرفهم و جرهم علی اّلذی فطرهم و خلقهم كردند إمّنا أ
البهاء املشرق من أفق مساء  .علی كّل شیء قدير أنطقهم بذكره و ثنائه انّه

احلمد  .رمحتی علی اّلذين وّفقهم اّلّل علی العمل مبا نزل فی كتابه احملكم املتني
ّلّل رّب العاملني. نسأله تعالی فی آخر الّلوح أبن يؤيّدهم و يوّفقهم و ميّدهم 
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 نّه هو املقتدر علی ما يشاء و فیی أمره إالغيب و الّشهادة و ينصرهم ف جبنود
 .مح الَّ العَ  يزح ز  العَ  دح اح  الوَ  وَ  هح الَّ ه إ  لَ  إ  اَل  .قبضته زمام األشياء

  
 


