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 از ميني عرش انزل سوره ذبيح
 

 

در اکثری از الواح اهلّيه از قلم امريّه انزل مجيع احّبای اهلی را  ای ذبيح 
وصّيت فرمودمي که ذيل مقّدسرا بطني اعمال ممنوعه و غبار اخالق مردوده نيااليند و 

که از اگر وصاايی اهلّيه را   مهچنني وصّيت فرمودمي که مبا نّزل فی االلواح انظر ابشند
ميشنيدند و ابصغای آن فائز ميگشتند  مشرق قلم رمحانی اشراق فرمود بگوش جان

حال اکثر من فی االمکانرا خبلعت هدايت مزيّن مشاهده مينموديد و لکن قضی ما 
ای  حال کرًّة اخری در اين ورقه بيضا لسان قدم در اين سجن اعظم ميفرمايد، قضی

وی بفضاهای مقّدسه احديّه بشتابيد و در احّبای حّق از مفازه ضّيقه نفس و ه
حديقه تقديس و تنزيه مأوی گرييد ات از نفحات اعمالّيه کّل بريّه بشاطی عّز احديّه 

حّق  ابداً در امور دنيا و ما يتعّلق هبا و رؤسای ظاهره آن تکّلم جايز نه توّجه منايند
نه که ارتکاب منايد  بر احدی جايز جّل و عّز مملکت ظاهره را مبلوک عنايت فرموده

از برای خود خواسته مدائن  امری را که خمالف رأی رؤسای مملکت ابشد و آنچه
  قلوب عباد بوده

 



٣٢٨ - ٣٢٣اقتدارات و چند لوح ديگر، صفحه  –حضرت هباءهللا  –( ١سوره ذبيح )  

www.oceanoflights.org 

 نشآء اّلّل ابيد کّل بقّوت اسم اعظم آنّبای حّق اليوم مبنزله مفاتيحند إحأ
صباح مجيع زبر و الواح از قلم فالق األاينست نصرت حّق که در  ابواب را بگشايند

ری شده و مهچنني اب انس مبدارا حرکت منايند و رفتار کنند و بکمال تقديس و جا
تنزيه و صدق و انصاف ظاهر شوند بشأنيکه مجيع انس آن نفوس را امنآء اّلّل فی 

وامر حّق در طريآنست و در چه مشاهده کن در چه مسآئی طري أحال  العباد مشرند
يقان فی اهلوآء اّلذی وا أبجنحة اإللّلذين طار طوبی  مقامی آن نفوس ضعيفه ساکن

  جری من قلم رّبک الّرمحن
 

 حاطت العاملنين و قل تعالی تعالی قدرته الّتی أای ذبيح نظر ابعمال حّق ک
الّتی تعالی تعالی مظلومّيته  مجعنيانقطاعه اّلذی عال علی اخلآلئق أ و تعالی تعالی
ا مبتال مجيع ی در دست اعدفئدة املقرّبني مع آنکه ببالی ال حيصاحرتقت هبا أ

تعّلق ايفته بود را که ارادة اّلّل آبن  بعد واحد تبليغ منودمي آنچه رؤسای ارض را واحدا
حال مع اين  ذن اّلّل مصّور الّرممإنّه يتحرّک إب ّن البآلء ال مينع قلم القدملتعلم األمم أ

اّلّل توّجه شغل اعظم اليق آنست که احّبآء کمر خدمت حمکم کنند و بنصرت امر 
اگر قدری در افعال و اعمال  نه آنکه ابرتکاب امور شنيعه مشغول شوند منايند

أشهد  راببهک علی الرّتاب و تقول اي رّب األظاهره حّق مشاهده منائی ختّر بوج
حاطت و أشهد أّن قدرتک أ نت مولی الوجود و مرّبی الغيب و الّشهودأّنک أ
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ة من عليها و أشهد رض و ال متنعک سطو کآئنات ال ختّوفک جنود من علی األال
حال قدری تفّکر منائيد که  هله و جناة َمن فيهأّنک ما أردت إاّل حيوة العامل و اّّتاد أ

ئل اّلّل اس دوستان حّق در چه مقام ابيد حرکت منايند و در چه هواء طريان کنند
  نّه هلو املقتدر العزيز العاّلمعلی ما أراد إيوّفقهم ن رّبک الّرمحن فی کّل األحيان أ

 
ای ذبيح ضّر اين مظلوم از سجن و اتراج و اسريی و شهادت و ذّلت ظاهره 
نبوده و نيست بلکه ضّر اعماليست که احّبای حق آبن عاملند و آنرا نسبت حبق 

وم يکی از کرب آنکه هر يضّر أو  هذا ضّری و نفسه املهيمنة علی العاملني ميدهند
  بعضی متمّسک بغصنی از اغصان و بعضی مستقاّلً  اهل بيان مّدعی امری شده

و  ای ذبيح لسان عظمت ميفرمايد اند و عاملند آنچه عاملندگفته  اند آنچهگفته
نّه  إ عظم و من يّدعی بعدههت الّظهورات الی هذا الّظهور األنفسی احلق قد انت

علی  ر  صَ و إن أَ  نّه هلو التّ ّوابلی الّرجوع إن اتب إاّلّل أن يوفّقه عنسئل  کّذاب مفرت
مشاهده کن که اهل بيان  نّه هلو املقتدر القديرإ ما قال يبعث عليه من ال يرمحه

 الی الّظهور و فرموده انظرا آنقدر ادراک ننمودند که مظهر قبلم و مبّشر مجامل آنچه
 فرموده تکّلم ی از آنچهمر فرموده و ااّل و نفسه احلق بکلمه اقيامه علی األ

 هر روز خبيالی حرکت اندطفال دانستهاين جّهال امر غيّن متعالرا لعب أ منينمودند
 مر رّبک علیلو کان األمر کما يقولون کيف يستقّر أ مينمايند و در مفازه ای سائرند



٣٢٨ - ٣٢٣اقتدارات و چند لوح ديگر، صفحه  –حضرت هباءهللا  –( ١سوره ذبيح )  

www.oceanoflights.org 

 تفّکر و کن من تفّکر و کن من املتفّرسني تفّکر و کن من املتومّسني عرش الّسکون
کّل البشر بکّل ما ميکن أو   و يّدعيعلی شأن ل رّاسخني تفّکر و کن من املطمئّننيال

مر عظيم لعمری أّن األ الی قبلة العاملني فوقه ال تتوّجه إليهم و تدعهم ورآئک مقبال
الوری ورآئه متوّجها الی الوجه اّلذی بنوره طوبی ملن نبذ  عظيم و اليوم عظيم عظيم

  ونرضأشرقت الّسموات و األ
 

ای ذبيح بصر حديد ابيد و قلب حمکم و رجل حناس شايد ات بوساوس جنود 
راده مالک قدم از قلم اسم اعظم جاری و اينست حکم حمکم که إب نفسّيه نلغزد

در ليالی و ااّيم خبدمت حّق  احفظه کما ّتفظ عينک و کن من الّشاکرين انزل شده
فی أعلی  اليوم سيفنی و جتد نفسک ه  يرَ لعمری ما ت َ مشغول ابش و از دونش منقطع 

  ليه منقلبک و مثويکموليک إّن إمر املقام لو تکون مستقيما علی أ


