
  128-124ه چاپ مصر صفحه واح مباركلجمموعه ا –اثر حضرت هباءهللا  –( 2لوح سلمان )

www.oceanoflights.org 

 ﴾ء ي   ب   ن ه  الک  أ  ی ش  ال  ع  ت    الّل   و  ه   ﴿
  

 
 *اهلی راضی ابش  در هر امور اقتدا حبق کن و بقضاايی *ای سلمان 

از مجيع جهات بر حسب ظاهر امور بر  مالحظه کن که اين غالم مع انکه
بر  و ابواب ظاهره مسدود گشته و در کّل حني شياطني او سخت شده

است که ِبه  یءو مستض اد انر او مشغولند چنان منرياطفاء سراج اّلّل و امخ
و چنان ما بني انس مشهود که گواي ابداً ضّری  *شرقت الّسموات و األرض أ

در کّل أحوال  *از علّو و دنّو و عّزت و ذّلت دنيا منال  *نشده  بر او وارد
اينکه مشاهده  *مفقود خواهد شد  مبا انظر ابش چه که کل آنچه مشهود

از  از انس بعّزت دنيا مسرورند و بعلّو آن مغرور اين ئی که بعضیمينما
شهادت ميدهد که  و هر ذی بصر و ذی نظری *نفوس است  غفلت آن

مشرق تبيان اشراق منوده چه که کّل عاملند  اين قول حق است و اين بيان از
و چون رسول موت  *مجيع اين امورات غري معترب و غري اثبت است  ابينکه
و حمّقق است نفوسيکه ابين امور دل  لذا معلوم *شود مجيع متغرّي وارد 
 *اند سباب ظاهره مشغول شدهو از غفلت است که ابين أ اند غافلندبسته
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آن است که نفسی  در لوحی از الواح انزل که از مجله عالمت بلوغ دنيا
مباند و احدی اقبال نکند که وحده  سلطنت *حتمل امر سلطنت ننمايد 

 مگر انکه *اّيم ظهور عقل است ما بني بريّه آن أاّيم أ *ل آن منايد حتمّ 
و نيکو  *عظيم منايد  مر اّلّل و انتشار دين او محل اين ثقلنفسی إلظهار أ

ظهار دينه خود را ابين و لوجه اّلّل و إ است حال او که حلّب اّلّل و أمره
در الواح  ن است کهاي *و قبول اين مشّقت و زمحت منايد  خطر عظيم اندازد

 انزل که دعای چنني سلطان و حمّبت او الزم است
 

کّل َمْن علی األرض از   دنيا در مرور است و عنقريب *ای سلمان 
از خدا ميطلبيم که مجيع  * راجع خواهند شد آنچه مشاهده مينمائی برتاب

و هر  *ند مناي خود را مؤيّد فرمايد که استنشاق طيب گلزار معنوی احّبای
و بقضاايی او  *نبوده و خنواهد بود  بغري اّلّل انظر نفسی آبن فائز شد ابدا

 راضی و صابر
قد کتب اّلّل لک  *نشدی  حمزون مباش که بلقاء فائز *و شاکر خواهد شد 

ن شاء اّلّل سعی کن که از تو اعمال حق ظاهر إ *أجَر من حضر بني يديه 
ل الی بِ قْ أن أَ  ه مجيع از تو کسب حرارت کنندو بناری مشتعل ابشی ک شود
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مّث ادعوه فی   *ّدس صادق و بصر مق اّلّل بقلب طاهر و نفس زکّية و لسان
 قد مسعنا *نّه هلو الغفور الّرحيم معنُي َمْن أقبل إليه و إ نّهکّل األحوال إ

و أهلی و أحّبتی  ّلّل احلمد مبا جعلونی *سراء من أهلی و أحّبتی ضجيَج األ
لذّکر فسوف يظهُر اّلّل ما ال يزول هذا ا لو تزول الّشمسُ  *ساری فی سبيله أ

اّلّل ميم عليه هباء  اّل اسماز برای احدی از اسراء إ *القدير هلو العزيز  نّهأراد إ
و لکن مجيعرا تکبري برسانيد و امور کل  *اّلّل نظر حبکمت لوح انزل نشد 

و لو  *برسانيد  اب انزل شديک لوح خمصوص جناب عبدالوهّ  مشهود است
و لکن يکفی َمْن علی األرض لو هم  نزل بلسان القوم و قواعدهم الظّاهرة

و مشهود  اطراف اسم معنّي نشده و لکن عند اّلّل معلوم در الواح *يشعرون 
يعرُف و يکوُن من الّشاکرين  و هر يک از الواح ابقتضاء انزل * طوبی ملن *
 *ات موصل داده شد برسانيد حضر  يک جعبه نبات جبهت *
 

 *الّزوراء إلی احلدابء  شقياُء أساری منابّلذين جعلهم األ نسألک الّلهمّ 
مظهر أمرک أبن تثّبَت أحّباءَک علی حّبک  و ابلّنسبة الّتی کانت بينهم و بني

تری و تعلم  نتفيا إهلی أ *انوا عليه فی انتشار أمرک علی ما ک مّث استقمهم *
َبکْت عليهم عيوُن أصفيائک و  فی حّبک و رضائک حبيثما ورد عليهم 
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مثّ  ن ال حترمهم من عواطفک و ألطافکأسألک أب أهُل سرادق جمدک
نيا و اآلخرة أ  ّنک انت علی کّل شئ قديرإ *سکنهم فی جوار رمحتک فی الدُّ
* 


