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مقصود مدینه طهرانست که در الواح مبارکه انزله از قلم مجال قدم جل جالله 

 ابرض طاء انميده شده. 
 

ای ارض الطاء ال حتزنی من "در کتاب مستطاب اقدس ميفرمایند: 
اید آور هنگامی را که  ای ارض الطاء"و در لوحی دیگر ميفرمایند:  "یءش

چه مقدار از   هر و هویدامقر عرش بودی و انوارش از در و دیوارت ظا
طوبی از برای  نفوس مقدسه مطمئنه که حببت جان دادند و روان ایثار منودند

 ."تو و از برای نفوسی که در تو ساکنند
 

هر صاحب مشی عرف مقصود را از تو مييابد و در تو پدید آمد آنچه 
که   کدام عاشق را ذکر منامی  مستور بود و از تو ظاهر آنچه پوشيده و پنهان

 در تو جان داد و در خاکت پنهان شد.
 

نفحات قميص اهلی از تو قطع نشده و خنواهد شد ما ذکر مينمائيم 
 تورا و مظلومانی که در تو مستورند.
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ا لوفایی مبظلوميت کربی به حق راجع برازا  نککر خختی إظهاراا لننایتی و إانّ إ

  علمی ایحمي.. اّل لع بکلک إما اطّ  شد
 

ل هم از فضل اهلی مقر دوستان حقی طوبی هلم و ای ارض طاء حا
الکین هاجروا اليک فی سبيل اهلل مالک هکا اليوم البدیع طوبی از برای 

ایشانند آن نفوسی   نفوسيکه بککر و ثنای حق انطقند و خبدمت امر مشغول
 در وصفشان فرموده - عليه هبائی -که در کتب قبل مککورند. امری املومننی 

اگر چه حال  قد نطق ابلصدق و اان من الشاهدین ن طوابانطوابهم افضل م
این مقامات مستور است ولکن ید قدرت البته مانع را بر دارد و ظاهر 

 فرماید آنچه را که سبب روشنی چشم عامل است.
 

شکر منائيد حق جل جالله را که ابین عنایت بدینه فائز شدید و به 
و آبنچه سزاوار است متسک منائيد  قدر وقت را بدانيد طراز بيان رمحن مزین

 انتهی.  "عليکم من لدی اهلل النليم اخلبریاملشفق النليم البهاء ه هلو الناصح نّ إ
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که در لوح مبارک فوق مندرج گردیده از حضرت   ...هم افضل حدیت طواب
روایت شده است در تفسری صافی مال حسنی  - عليه السالم -املؤمننی  امری

 قوله تنالی : ل این آیه که در سوره یونس انزل شدهفيض کاشانی در ذی
چننی مسطور است  ﴾ونَ ن  زَ م یَ  ه  اَل  م وَ يهِ لَ عَ  وف   خَ اَل  هللاِ  اءَ يَ ولِ َخاَل ِإنَّ خَ ﴿

ولياء اهلل( حنن و اتباعنا ممّن "هم )خقوله ره: النياشی عن امری املومننی )ع( 
ن ضل من طوابان قيل ما شأتبننا من بندان طوبی لنا و طوبی هلم و طوابهم اف

م محلوا مامل نّ مر قال ال إفضل من طوابان خلسنا حنن و هم علی خطوابهم خ
 و فی اإلکمال عن الصادق )ع( "طوبی لشينة "طاقوا مامل تطيقوالو و خحتم

ولياء اهلل ال ی غيبته و املطيننی له فی ظهوره خولئک خقائمنا املنتظرین ظهوره ف
 زنون " انتهیخوف عليهم و ال هم ی

 
  

 
 
 


