يكى از الواح خطاب به مجال – اثر حضرت هباءهللا

اّلل األمنع األقدس األهبى
بسم ه

ج ل امسع ندء ربك الغن املتعال .قم على األمر وأمر الناس ابملعروف
كذلك أيمرك ربك العطوف من شطر هذا السجن الذي أحاطته جنود الغفلة
والضالل .قد جعلناك إمسا من أمسائنا احلسىن لتدعوا الناس إىل ربك العلي
األهبى .كذلك أشرقت مشس احلكم من أفق مشية ربك العزيز املختار .ليس
ألحد أن يعرتض عليك بل لكل نفس أن يتبعك مبا أمرت به يف األلواح .قد
صغت قلوب الذين أعرضوا عن الوجه أل إّم يف مرية وشقاق .قم على األمر
قل اي قوم قد أتى اآلمر وليس لكم اليوم من اّلل من واق دعوا ما عندكم
وخذوا ما أوتيتم به من لدى اّلل العزيز اجلبار .أن اي إمسي امسع ندائي مرة
أخرى من أفق البالء امللك ّلل الواحد املقتدر القهار .ما منعنا البالء عن أمران
سوف أنخذ الذين ظلموا إن ربك شديد احملال .زين نفسك بطراز العبودية ّلل
احلق هبا يببت أمر اّلل فيما سويه كذلك أمرانك من قبل سبح حبمد ربك يف
العشي واإلشراق .إان كنا معك يف كل األحوال ل حتزن مبا ورد عليك يف سبيل
ربك العزيز الوهاب .سوف يرفع اّلل أمره ويظهر ما نزل يف اللوح إنه هلو العزيز
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العالم .كّب الذين حضرا تلقاء العرش طوىب لوجه جتد فيه نضرة ربك الرمحن.
أن امجع الناس على شاطىء البحر األعظم قل اي قوم اتقوا اّلل ول تتبعوا كل
مشرك مراتب .سوف تفىن الدنيا وما ترونه اليوم وأتخذكم غمرات املوت إذًا
ليس لكم من مناص إل من كان يف قلبه حب اّلل إنه يستضيء وجهه يف
ذلك احلني ويرى عن ميينه ملئكة الفردوس أبابريق وأكواب يشرب من أايديهم
مخر احليوان ويصعد روحه إىل األفق األعلى إن ربك هلو العزيز الغفار .أن
اقتصر األمور على ذكر ربك ول حتزن من نعاق الفجار سوف تراهم جاثية مبا
كفروا إن ربك شديد العقاب والبهاء عليك وعلى من أقبل إىل اّلل مالك يوم
التناد.
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