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 َهَذا ِنَدآُء األَبْ َهی الَِّذی اْرتَ َفَع ِمَن األُُفِق اأَلْعَلی ِفی ِسْجِن َعکَّا
 
 

 ُهَو املُب ِّنُي الَعلِّيُم اخلَبِّيُ 
  
 

حق شاهد و مظاهر امسآء و صفاتش گواه که مقصود از ارتفاع نداء 
و کلمه عليا آنکه از کوثر بيان آذان امکان از قصص کاذبه مطّهر شود و 

گردد از برای اصغای کلمه طّيبه مبارکه عليا که از خزانه علم فاطر مستعد  
 مسآء و خالق امسآء ظاهر گشته طوبی للمنصفني اي أهل ارض 

 
 ﴾بشارت او ل ﴿ 

که از أُمِّ الِکَتاِب در اين ظهور اعظم جبميع اهل عامل عنايت شد 
َعِظيِم الَِّذی ِبِه حمو حکم جهاد است از کتاب تَ َعاَلی الَکِرمُي ُذْو الَفْضِل ال

 فُِتَح ََبُب الَفْضِل َعَلی َمْن ِفی السََّمَواِت َو اأَلَرِضنَي 
 

 ﴾ بشارت دو م﴿ 



  15-10آملان صفحه چاپ  –جمموعه اى از الواح مجال اقدس اهبى  –اثر حضرت هباءهللا  –بشارات )لوح ندا( 

www.oceanoflights.org 

منايند  اذن داده شد احزاب عامل َب يکديگر بَروح و َرحيان معاشرت
ُ اإِلْذِن َو  َعاِشُروا اَي َقوِم َمَع اأَلْداَيِن ُکلَِّها َِبلرَّْوِح َو الرَّحْيَاِن َکَذِلَک َأْشَرقَ  نَ ّيِّ

 اإِلرَاَدِة ِمْن أُُفِق مَسَآِء أَْمِر اّللِّ َربِّ الَعاَلِمنَي 
 

 ﴾بشارت سو م ﴿ 
تعليم السن خمتلفه است از قبل از قلم اعلی اين حکم جاری 
حضرات ملوک أَيَّدهم اّلّل و اي وزرای ارض مشورت منايند و يک لسان از 

ر دارند و در مدارس عامل اطفال را السن موجوده و اي لسان جديدی مقرّ 
به آن تعليم دهند و مهچنني خط در اين صورت ارض قطعه واحده 
َع النَِّداَء َو َعِمَل ِبَا أُِمَر ِبِه َمْن َلَدی اّللِّ َربِّ  مشاهده شود طُْوَبی ِلَمْن مسَِ

 الَعْرِش الَعِظيِم 
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 ﴾ ﴿ بشارت چهارم

 بر حف  اين حزب مظلوم قيام هر يک از حضرات ملوک وّفقهم اّللّ 
فرمايد و اعانت منايد َبيد کّل در حمّبت و خدمت به او از يکديگر 

 سبقت گّيند اين فقره فرض است بر کّل طُْوَبی لِْلَعاِمِلنَي 

 
 ﴾ بشارت پنجم﴿ 

اين حزب در مملکت هر دولتی ساکن شوند َبيد به امانت و صدق 
َما نُ ّزَِل ِمْن َلُدْن آِمٍر َقِدمٍي بر اهل عامل  و صفا َب آن دولت رفتار منايند َهَذا

طرّا واجب و الزم است اعانت اين امر اعظم که از مسآء اراده مالک قدم 
انزل گشته شايد انر بغضاء که در صدور بعضی از احزاب مشتعل است 
به آب حکمت اهلی و نصائح و مواع  رَّبنی ساکن شود و نور اّّتاد و 

وشن و منّور منايد اميد آنکه از توّجهات مظاهر قدرت اتّفاق آفاق را ر 
حق جّل جالله سالح عامل َبصالح تبديل شود و فساد و جدال از ما 

 بني عباد مرتفع گردد 
 

 ﴾بشارت ششم ﴿ 
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صلح اکرب است که شرح آن از قبل از قلم اعلی انزل نَِعْيًما ِلَمْن 
 َلَدی اّللِّ الَعِليِم احَلِکيِم  ََتَسََّک بِِه َو َعِمَل ِبَا أُِمَر ِبِه ِمنْ 

 
 ﴾ بشارت هفتم﴿ 

زمام البسه و ترتيب حلا و اصالح آن در قبضه اختيار عباد گذارده 
ُکم اَي قَ ْوِم َأْن ََتَْعُلوا أَنْ ُفَسُکم َمْلَعَب اجلَاِهِلنَي   شد َو َلِکْن ِإايَّ

 
 ﴾ بشارت هشتم﴿ 

ليه سالم اّلّل اعمال حضرات رهبه و خوريهای مّلت حضرت روح ع
ه عند اّلّل مذکور و لکن اليوم َبيد از انزوا قصد فضا منايند و ِبا اؤ و هب

ينفعهم و ينتفع به العباد مشغول گردند و کّل را اذن تزويج عنايت فرمودمي 
ُهم َمْن َيْذُکُر اّلّلَ َربَّ َما يُ َری َو َما اَل يُ َری َو َربَّ الُکرِسيِّ الرَّفِ   يِع لَِيْظَهَر ِمن ْ

 
 

 ﴾ بشارت هنم﴿ 
َبيد عاصی در حالتی که از غّي اّلّل خود را فارغ و آزاد مشاهده 
منايد طلب مغفرت و آمرزش کند نزد عباد اظهار خطااي و معاصی جائز 
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نه چه که سبب و عّلت آمرزش و عفو اهلی نبوده و نيست و مهچنني اين 
ه ذّلت عباد اقرار نزد خلق سبب حقارت و ذّلت است و حّق جّل جالل

ْشِفُق الَکِرمُي عاصی َبيد ما بني خود و خدا 
ُ
خود را دوست ندارد ِإنَُّه ُهَو امل

از حبر رمحت رمحت طلبد و از مسآء کرم مغفرت مسئلت کند و عرض 
 منايد :

ِإهلَِی ِإهَلی َأْسئَ ُلَک ِبِدَماِء َعاِشِقْيَک الَِّذيَن اْجَتَذبَ ُهم بَ َياُنَک اأَلْحَلی 
ْکُنونَِة ِفی  حِبَْيثُ 

َ
ْرَوَة الُعْلَيا َمَقرَّ الشََّهاَدِة الُکب َْری َو َِبأَلْسَراِر امل َقَصُدوا الذُّ

َْخُزْونَِة ِفی حَبِْر َعطَاِئَک َأْن تَ ْغِفَر ِلی َو أِلَِبی َو أُمِّی َو  ئِ ِعْلِمَک َو َِبللََّئالِ 
امل

  أَْنَت الَغُفوُر الَکِرمْيُ َأْی َربِّ تَ َری َجْوَهرَ ِإنََّک أَْنَت أَْرَحُم الرَّامِحِنَي اَل ِإَلَه ِإالَّ 
اخَلطَاِء أَقْ َبَل ِإَلی حَبِْر َعطَاِئَک َو الضَِّعيَف َمَلُکوِت ِإْقِتَدارَِک َو الَفِقَّي ََشِْس 

ِمَک َغَناِئَک َأْی َربَّ اَل ُُتَيِّْبُه جِبُوِدَک َو َکَرِمَک َو اَل ََتْنَ ْعُه َعْن فُ ُيوَضاِت َأايَّ 
َو اَل َتْطُرْدُه َعْن ََبِبَک الَِّذی فَ َتْحَتُه َعَلی َمْن ِفی أَْرِضَک َو مَسَاِئَک آٍه آٍه 

َعِن الت ََّقرًِّب ِإَلی ِبَساِط ُقْدِسَک َو َجرِيَراِتی أَبْ َعَدْتِنی َعِن َخِطيَئاِتی َمنَ َعْتِنی 
َتِنی َعْنُه َو تَ رَْکُت َما أََمْرتَِنی ِبِه  الت ََّوجُِّه ِإَلی ِخَباِء ََمِْدَک َقْد َعِمْلُت َما نَ َهي ْ

الَعطَاِء َما يُ َقرِّبُِنی  َأْسأَُلَک ِبُسْلطَاِن اأَلمْسَاِء َأْن َتْکُتَب ِلی ِمْن قَ َلِم الَفْضِل وَ 
رُِنی َعْن َجرِيْ َراِتی الَِّتی َحاَلْت بَ ْيِنی َو بَ نْيَ َعْفوَِک َو ُغْفَراِنَک  ِإلَْيَک َو يَُطهِّ

ُْقَتِدُر الَفيَّاُض اَل ِإَلَه ِإالَّ أَْنَت الَعزِيُز الَفضَّاُل  
 ِإنََّک أَْنَت امل
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 ﴾ بشارت دهم﴿ 

الواح بر داشتيم َفْضاًل ِمْن َلَدی اّللِّ حکم حمو کتب را از زبر و 
 ُمْبِعِث َهَذا الن ََّبِأ الَعِظيِم 

 
 ﴾ بشارت ايزدهم﴿ 

ّتصيل علوم و فنون از هر قبيل جائز ولکن علومی که انفع است و 
 سبب و عّلت ترّقی عباد است َکَذِلَک ُقِضَي اأَلْمُر ِمْن َلُدْن آِمٍر َحِکيٍم 

 
 ﴾ بشارت دوازدهم﴿ 

َوَجَب َعَلی ُکلِّ َواِحٍد ِمْنُکُم اإِلْشِتَغاُل ِِبَْمٍر ِمَن األُُموِر ِمَن الصََّناِيِع  ُقدْ 
َو اإِلْقِتَاِف َو أَْمثَاهِلَا َو َجَعْلَنا اْشِتَغاَلُکم هِبَا نَ ْفَس الِعَباَدِة ّللِّ احَلقِّ تَ َفکَُّروا اَي 

اْشُکُروُه ِفی الَعِشيِّ َو اإِلْشَراِق اَل ُتَضيُِّعوا  قَ ْوِم ِفی َرمْحَِة اّللِّ َو أَْلطَاِفِه ُثَّ 
َتِفُع ِبِه أَنْ ُفُسُکم َو أَنْ ُفُس َغّْيُِکْم   أَْوقَاَتُکم َِبلَبطَاَلِة َو الَکَساَلِة َو اْشَتِغُلوا ِبَا تَ ن ْ

ْکَمِة َو َکَذِلَک ُقِضَي اأَلْمُر ِفی َهَذا اللَّوِح الَِّذی اَلَحْت ِمْن أُفُِقِه ََشُْس احلِ 
البَ َياِن أَبْ َغُض النَّاِس ِعْنَد اّللِّ َمْن يَ ْقُعْد َو َيْطُلْب ََتَسَُّکوا حِبَْبِل اأَلْسَباِب 
ُمتَ وَکِِّلنَي َعَلی اّللِّ ُمَسبِِّب اأَلْسَباِب هر نفسی بصنعتی و اي بکسبی مشغول 
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 ِمْن شود و عمل منايد آن عمل نفس عبادت عند اّلّل حمسوب ِإْن َهَذا ِإالَّ 
 َفْضِلِه الَعِظيِم الَعِميِم 

 
 ﴾ بشارت سيزدهم﴿ 

امور مّلت معّلق است برجال بيت عدل اهلی ايشانند أَُمناُء اّللِّ بَ نْيَ 
 ِعَباِدِه َو َمطَاِلُع اأَلْمِر ِفی ِباَلِدِه 

اي حزب اّلّل مرّبی عامل عدل است چه که دارای دو رکن است 
اند از برای حيات اهل عامل ن دو چشمهَمازات و مکافات و اين دو رک

چونکه هر روز را امری و هر حني را حکمی مقتضی لذا امور بوزرای 
بيت عدل راجع ات آنچه را مصلحت وقت دانند معمول دارند نفوسی که 

مر قيام منايند ايشان ملهمند َبهلامات غيبی اهلی بر  الوجه اّلّل بر خدمت 
ّل راجع است به بيت العدل و عبادات کّل اطاعت الزم امور سياسّيه ک

 ِبَا أَنْ َزَلُه اّلّلُ ِفی الِکَتاِب 
اي اهل هبا َشا مشارق حمّبت و مطالع عنايت اهلی بوده و هستيد 
لسان را بسّب و لعن احدی مياالئيد و چشم را از آنچه اليق نيست 
ااّل حف  منائيد آنچه را دارائيد بنمائيد اگر مقبول افتاد مقصود حاصل و 

َُهيِمِن الَقيُّوِم سبب حزن مشويد 
تعّرض َبطل َذُروُه بِنَ ْفِسِه ُمْقِبِلنَي ِإَلی اّللِّ امل
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ات چه رسد بفساد و نزاع اميد هست در ظّل سدره عنايت اهلی تربيت 
های يک شويد و ِبا اراده اّلّل عامل گرديد مهه اوراق يک شجريد و قطره

 حبر 
 

 ﴾ بشارت چهاردهم﴿ 
ل خمصوص زايرت اهل قبور الزم نه خمارج آنرا اگر صاحبان شّد رحا

قدرت و وسعت به بيت عدل برسانند عند اّلّل مقبول و حمبوب نَِعيًما 
 لِْلَعاِمِلنَي 

 
 
 

 ﴾ بشارت اپنزدهم﴿ 
اگر چه مجهورّيت نفعش بعموم اهل عامل راجع ولکن شوکت 

آن حمروم  سلطنت آيتی است از آايت اهلی دوست ندارمي مدن عامل از
 ماند اگر مدبّرين اين دو را مجع منايند اجرشان عند اّلّل عظيم 

است چون در مذاهب قبل نظر ِبقتضيات وقت حکم جهاد و حمو  
کتب و هنی از معاشرت و مصاحبت َب ملل و مهچنني هنی از قرائت 
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بعضی از کتب حمقق و اثبت لذا در اين ظهور اعظم و نبأ عظيم مواهب 
احاطه منود و امر مربم از افق اراده مالک قدم بر آنچه ذکر  و الطاف اهلی

َبارَِک الَعزِيِز 
ُ
شد انزل ََنَْمُد اّلّلَ تَ َبارََک َو تَ َعاَلی َعَلی َما أَنْ َزَلُه ِفی َهَذا الَيوِم امل

 الَبِديِع 
اگر مجيع عامل هر يک دارای صد هزار لسان شود الی يوم ال آخر له 

هر آينه بعنايتی از عناايت مذکوره در اين ورقه  بشکر و محد انطق گردد
معادله ننمايد َيْشَهُد ِبَذِلَک ُکلُّ َعاِرٍف َبِصٍّي َو ُکلُّ َعاملٍِ َخِبٍّي از حّق جّل 
جالله سائل و آمل که حضرات ملوک و سالطني را که مظاهر قدرت و 

ْقَتِدُر الَقِديُر  فرمايد بر اجراء أوامر و احکامش أَنَُّه ُهوَ  ييدمطالع عزّتند أت
ُ
امل

 َِبإِلَجابَِة َجِديٌر   وَ 
 


