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 فق التقديسهو املشرق عن أ
 
 

سرار و الناس األ نوار و القوم فی عمه عظيم قد ظهرتقد أشرقت األ
و الوری فی صمم شديد قد هتكت األستار و  فی دهش قدمي قد ارتفع النداء

من هذا  فی حجاب غليظ و نفحت النفحات و املذكوم حمروم شراراأل
رات و تلحقها زفرات حس بعهاسفا من سكرات يت  املشموم اللطيف فيا أ

 قلب املليم مبا احتجب عن النور املبني و ات بع كل   ترادفها عربات بل مجرات فی
م ا اجلحيم كعظم رميم و أ لقی فی غياهبفاجر أثيم و اقتفی كل  غافل زنيم و أ
مقيم و مقام كرمي فائزين ابحلق  املبني  املخلصون لفی بشر عظيم و نعيم

م الغفور الرحيم ّباءببشارات اّلل   مستبشرين لكوت و امل موعودين بلقاء رّب 
الفضل اجلليل و الوهب اجلميل فيا  ن  هذا هلوضياء الالهوت لعمر اّلل  إ

و  و السلسبيل و اي وهلی ملشاهدة ذلك الوجه البسيم عطشی لذلك الكوثر
وهام  ی أني ة دعالشجرة الرمحا ي تها الورقة املبتلية بفرقةالشعاع الساطع املنري فيا أ
 صم  كجلمودتيه اخلذالن اتئه فی تيه اهلوان أكمه أ كل  وه ام محيم هائم فی

ن و حني آاّلل  فی كل   صخر ثقيل و تعر ضی لنفحات اّلل  و اهتز ی بنسمات
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و البسی  الكرمي و انزعی هذا الثياب الرثيث و استبشری ببشارات رب ك
ضرير  بهاء و يرتد  كل  رائحة قميص يوسف ال القميص اجلديد فتتضو ع منه

  )عبدالبهاء عب اس( .  بصريا من اجلود اجلديد
 
و در حياض فيض  احلنونه قدری در رايض اسرار اهلی سري منا اي عم تی 

و گوش شنوا شايد أتييد ملكوت اّبی  انمتناهی خوض فرما چشم بينا ابيد
را از بصر  اعلی الزم مالحظه فرمائيد كه حجاب رقيقی مأل واجب و تلقني

پرور حمروم  مسع را از نغمات جان مشاهده منظر اكرب منع منايد و پنبه خفيفی
از  از ادراك معانی كل ي ه ابز دارد و فقاعی هو ش را كند صداعی عقل را

مذكوم را از طيب مشموم  اثر جليله غافل كند رطوبتی در دماغآاحساس 
كه   پس مالحظه فرما نقيع مسموم را معدوم كند حمروم منايد و قطره از سم  

حجبات بيشمار حت ی  آفتاب عامل انسانی را نقاب بسيار و مجال حقيقت را
چه كه ضعيف البصر را نور آفتاب  حجاب نور نقاب مجال ظهور گردد

 حمجبة خلع"نقابست و شعاع ساطع المع اكرب حجاب  اتب اعظمجهان
يقت شرق و غرب حق چنانچه مالحظه ميفرمائی كه انوار مشس "العذار نقاّبا

 بزرگواريش گوشزد اهل خاور و ابخرت گشته در مجيع را احاطه منوده و صيت
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و كماالت و عظمتش  جمالس و حمافل عامل ذكر اسم اعظم مشع اجنمن است
اكثر اهل ايران هنوز در خواب غفلت بی چون آفتاب روشن اب وجود اين

ايران بود و مطلع اين  همستغرق اب وجود آنكه مشرق اين نري  اتابن خط   اپاين
اغيار  "علی الغافلني من هذا الفضل العظيم فيا حسرة"بدر منري اقليم طهران 

سليم و  ن اقليم اب قلبآو ايران خبواب تغافل گرفتار ابيد اهل  هوشيار گشتند
ن سامان اب كمال روح و آ خلق عظيم در فرح مبني مبعوث شوند و سكان

در جهان يزدان حمشور گردند و كف زانن و  اپاينرحيان و سرور و حبور بی
سدره  نعره اي بشری بفلك اثري رسانند كه احلمد ّلل  از منبت اپی كوابن

منريند و از مشرق نري  فلك  اند و از مغرس دوحه رمحاني ه از مطلع بدرمباركه
 حسرت كه از اين موهبت بيخربند و در زاويه غفلت اثري ولی صد هزار

اهل بطحا  "يالا بدج ت   هج تج ن  س  لج  د  ن ت ج ل   و  "ين از سنن اهلي ه است مستقر  اگر چه ا
اطفا بودند و معامل امحدی را در هتي ه احما اهل  سراج حمم دی را در صدد

برخاستند اگر  ابب فتوح سد   كه هم وطن حضرت روح بودند بر  جليل
شرق و  بر بقعه مباركه منع منودند ولی در نفحات روح خبش روح را از مرور

طوی  و اگر رائحه طي به گلستان اهلی را از عبوق در وادی غرب منتشر شد
سبحان اّلل  اين چه  ابز داشتند ولی در مشال و جنوب دنيا متضو ع گشت
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كه بيگانگان آشنا شدند و آشنااين بيگانه   ی بود و اين چه حكمتی بودسر  
قدم كه  حمروم ماند و بالل حبشی حمرم گشت قسم جبمال سي د قرشی

كنند و از فرط عيش در   عنقريب سالله اهل ايران طيش آابء را فراموش
ل مستغرق فند و ابين منقبت مبج  نسبت مشر   يند كه ابينآجوش و خروش 

 و ملحوظ بنظر عاطفت حبر عنايتند
 

هوشيار بيخردان را  ه مهرابن خفتگانرا بيدار كن و بيهوشان راابری ای عم  
و افسردگان را بشعله حمب ت اّلل  و نور معرفت اّلل   بعقل و دانش داللت منا

بنوش و بنوشان و  اين جام موهبت را او ل خود از دست ساقی عنايت يعنی
بچش و بچشان چون مجال رمحن را  اين شهد هدايت را از معدن حالوت

 و زندان و اغالل گران منتهی شد و ايران بشرف مثول مد ت سجن طهران
مبذول فرمودند در  ه مهرابنن عم  آت و الطاف در حق  فائز شدند چه عناي

م عراق و چه در سائر بالد و چه م صعود  ااي  در اين سجن اعظم ات اواخر ااي 
ظاهر  اثر عنايت از چهره مباركآه را ميفرمودند ن عم  آذكر  چون مجال قدم

اهلی را از گوش هوش برون  ن نغمهآن الطاف را فراموش مكن و آميشد 
ن تبس مهای جانآموج حبر عنايت را مشاهده منودی و  حلمد ّلل  اينمفرما ا
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چشيدی بگو چگونه  ن شهد حياتآن بيان را شنيدی و آافزا را ديدی و 
 دل بريدی

 
ن آبروايتی تبديل منما و  ن عنايت راآه مهرابن از انصاف مگذر ای عم  

بادله مفرما ن ماء معني را بغساق و محيم مآ موهبت را حبكايتی از دست مده
منري را بشی حقري  عذب شراب را بوهم سراب مقايسه مكن آن بدر و آن

نفوس خف اش طبيعت مستور مناند و لعاب  موازنه منما آفتاب حقيقت بظنون
يزدانست كه  اوهام بر روی اتابن مجال رمحن پرده نكشاند رايت عنكبوت

ان است سبحان است كه مشرق از افق امك يتآمرتفع در قطب جهانست 
عرمرم است كه از  اعظم است كه موجش رو ابوج است و جيوش حبر

جنات  دمبدم است و بنفحات قدس حمي  رمم لشكر ملكوت اّبی در هجوم
حدائق توحيد است كه روح  است كه صف شكن جيش ظلماتست نسائم

 و مشيم عنربين رايض يقني است كه انفه مشكني خبش اهل تريد است
 يني استغزاالن عل  
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اي از او ل ابداع ات آ ه مهرابن بغافالن بفرما كه انصاف بدهيدابری ای عم  
كربی و جاللت عظمی ظاهر گشته  حبال چنني ظهور پر نوری ابين عظمت

هر  د گردد مالحظه كنيد كه سائر ظهوراتو ابعث ترد   ات شبهه عارض شود
ردند چنانچه و حماربه ك يك اب قومی اي قبيله مقاومت منودند اي خود جمادله

و قوم عنود در افتاد و حضرت كليم هدف  حضرت خليل اب منرود مردود
جحود افتاد و  فرعون لئيم گشت و حضرت روح در دام عناد يهود سهام

سبل گرديد و حضرت اعلی روحی  حضرت فخر رسل مبتال بقبيله از قطاع
اعظم  مخمالب سباع شيعه مبتال گشت ام ا مجال قدم و اس له الفداء در حتت

من دون انصر و معني بنفس  مشهوداا  واضحاا  وحيداا  روحی لرتبته الفداء فرداا 
و ملل فرمود و مقاومت اب من فی االرض كرد  مبارك مقابله اب مجيع دول

مهيشه پرده بر  مشع روشن بود و چون مشس ساطع بر هر اجنمن چون
ساخت نه هدف سهام احزاب ب انداخت و علم بر افراخت و سينه مبارك را

 كشكول بدوش و حريان و سرگردان و فراری در هر  پرده نشني شد و نه
امني ت نيارميد هيچ  سرزمني دمی نياسود و شبی در بسرت راحت و ابلني

و هيچ شامی راحت وجدان نديد در زير زجنري  صبحی آسايش جان نيافت
م صعود ات يو  ورد از بدو امرآو در حتت سالسل و اغالل فرايد بر  ندا منود
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چون از بند و زندان رها ايفت و از  در دست اقوام عنود مبتال بود در طهران
شهره  بتافت و حبكم حمكم اخراج بلد شد در عراق عرب وطن مألوف رخ

و تعب افتاد در را  آفاق شرق و غرب گشت و اب مجيع ملل در مشق ت
وردند و آو علمای ملل هجوم  صالی عام داد مجيع فضال بگشود و

و شبهات القا منودند هر يك جواب صريح  عرتاض و جدال برخاستنداب
علمی سئوال  و برهان قاطع ديدند و حجج ابلغ شنيدند و از هر شنيدند

سؤال كردند و جواب شافی كافی  منودند و مسائل غامضه و مطالب معضله
 اپاين كردند نفسیكل  اذعان منودند و اقرار بعلم بی  استماع منودند بقسميكه

سؤالی نكرد مگر  بساحت اقدس حاضر نشد مگر آنكه قانع شد و عاملی
 منود اب وجود اينكه وحيد و فريد بود و انصر آنكه اقرار و اعرتاف ببزرگواری

نفاق را  معدودی ضعيف زلزله در اركان عراق انداخت و اهل و معينش
چنان در عروق و اعصاب نفوذ  مهيشه خائف و هراسان داشت سطوتش

و  كربال و جنف در نيمه شب جرئت مذم ت منينمود  بود كه نفسی در منوده
مت فق شدند و اپی  جسارت بر شناعت منيكرد ات آنكه كل  طوائف و ملل

كبريه هجرت شد و وضع و حركت و   مد از عراق مبدينهآدول در ميان 
مشا  و بزرگواری مجال قدم بشهادت صدر اعظم البت ه بسمع استغناء و وقار
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نوقت سفري درابر آ سبحان اّلل  اب وجود آنكه مريزا حسني خانرسيده 
ساعی در وقوع اين هجرت بود اب وجود  جد عثمانی بود و بكمال جهد و

و  و حسن حركت و روش و سلوك مجال قدم چه در عراق اين بوجود مبارك
افتخار مينمود  و بيگانه آشناستانه و چه در اين سجن اعظم پيش آچه در 

الفضل ما شهدت به "قسم است  را مالحظه فرما كه بچهعظمت امر 
از مدينه كبريه ببلغار و صقالب مجال قدم را ارسال  ابری بعد "االعداء
از مطلع آفاق بكل ی  ات اين نداء بكل ی منقطع گردد و اين انوار منتشره منودند

  وجود در حمل  منفی بقدرتی عظمی و قو تی ن جوهرآمفقود و پنهان شود ام ا 
مستولی شد كه  ن سامان راآظاهر شد كه خوف و هراس قلوب اهل  كربی

گردد و اين انر موقده اهلي ه عامل   ه جهان افروزن خط  آمبادا اين شعله در 
 ن قرار گرفت كه مجال قدم راآسفري و صدر كبري كار بر  سوز. در شور بني

ن آاندازند چون  در سجن اعظم قرار و مكان دهند و در گوشه نسيان
اشراق منود انوار عظمتش آبفاق رسيد و  آفتاب افق رمحن از مطلع زندان

 نزول ايفت و خطاابت شديده بناپليون و رئيس مشهور توقيعات ملوك
اعظم ظاهر شد كه هر   وصول پذيرفت ابری عظمت امر بقسمی در سجن

مينمود در ساحت اقدسش مجيع اعناق  كس حاضر ميشد گمان سلطنت
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و كل   قائم رقاب ذليل مجيع طوائف و ملل خبضوع اتم   و كل   خاضع بود
و مسو  مرتبت مجال قدم قائل  قبائل و امم ببزرگواری و عظمت و علو  منزلت

 چنانكه ابيد و شايد عارف نه و معرتف هنايت اينكه
 

برادر بزرگوارت در اهتزاز و  ه مهرابن امكان از نسيم جان خبش خویای عم  
 از پرتو رويش روشن و ممتاز صيت بزرگواريش طنني آئينه جهان منای جهان

اي انصاف آافتاده  ينيدر سپهر برين انداخته و آوازه دلربيش در جهان عل  
اش حمروم  مهجور ماند و مثره از شجره طي به اشاست كه ورقه از سدره مباركه

و مشع  ه حمرتمه ابيد سرحلقه ورقات مقد سه ابشدن عم  آال و اّلل   گردد
يه مبني ابشد و در دفرت آعل يني  رات منجذبه در كتابته در اجنمن خمد  افروخ

 قسم ابسم اعظم كه در هنايت حسرت اين كلمات حترير موقنات عنوان عظيم
 و اين عبارات تقرير ايفت

 
مبحب ت خمصوص كه از بدو  واره صحرای حمب ت اّلل  نظرآه مهرابن اين ای عم  

تحرير اين كلمات پرداخت و بنگارش اين داشت ب مه مهرابنن ع  طفولي ت آب
اي خباطر آ نچه شرط بالغ است اب تو ميگوميآمتصد ی گشت من  عبارات
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ن نيز حبق  آلبشما داشتم و ا بستگیداری كه در كودكی و طفولي ت چه دل
و  اعلی كمال حمب ت را دارم و از اينجهت حسرت ألم تربت مباركه و مطاف

 افسوس ميخورم
 

غنيمت دار و يوسف مصر اهلی  ات وقت ابقی است فرصت را ه حنونای عم  
 "صحبت يوسف به از دراهم معدود"معدوده مفروش  را بثمن خبس دراهم

گردند و عل ت   دراهم معدود در اين مقام نفوسی هستند كه سبب احتجاب
اگر اندك مالحظه شود مقامات و شئون هر  ن روی چون آفتابآنقاب 
 از روش و سلوك واضح و مشهود گردد نفوسی

 
و ات حبال نسبت  ه طي به تو ميدانی كه اين عبد لسان طعن نداردای عم  

چند كلمه جمبوراا بيان حقيقت  لكن بنفسی كلمه نقصی از لسان نراند و
در حركات و سكنات و مراتب درجات و صعود و  است نه طعن و وهن

حقيقت هر  ت منائيدوك دق  نفوس مالحظه منائيد و در روش و سل هبوط
 بدليل و شهود مناند آشكار و مشهود گردد احتياجنفسی 
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وه اج را پرتو اثري حبر  مه بدر منري را انوار مبني ابيد و سراجه مكر  ای عم  
ذری را آمشرق قدم را اوج پر انوار ابر  ابر ابيد و عنقای اعظم را موج درر

بدار آطي به مثره  پروری شجرهنشايد و نسيم سحری را روائح جا فيض ّباری
ب خوش گوار روح مسيحائی حيات ابدی خبشد و آرد و معني صافی آ

ابيد و   ثعبان مبني بنمايد پس معلوم شد كه آفتاب را انوار عصای موسوی
و عنقا را اوج رفيع ظهور  گلزار را رائحه عنرب ابر دراي را موج عظيم ابيد

 ميص خلق جديد است و اشراق مشسارواح در ق مظاهر احدي ه حمض احيای
عصر جميد اب وجود اين  حقيقت حمض تربيت و ترق ی در مجيع مراتب در اين

  حمتاج مرب ی و حمافظ و معني هستند چگونه توانند نفوس پر مخولی كه بذاهتا
ذات انايفته از هستی  و اّلل   كه مرب ی آفاق گردند و فائض بر اهل ميثاق ال

مريض طبيب نگردد و انتوان پزشك داان  هستی خبشكی تواند كه شود   خبش
 ك  لج ذ   ه  ع  ف  ن    ي   ا ال  م   و   ه  ر  ض   ي  ا ال  م   اّلل ج  نج و  د   ن  مج  او ع  د  ي  "ن ميفرمايد آدر قر  نشود

  س  ئ  بج ل   هج عج ف  ن    ن  مج  ب  ر  ق   أ   ه  ر  ض   ن  م  ل   او ع  د  ي   يد  عج الب   ل  ال  الض   و  ه  
 
 س  ئ  بج ل   ی و  ل  و  امل

ل آابيد داشت از نفسی كه در تربيت اوالد و عيال و  انصاف "ري  شج الع  
ه شبهه و قضي ه ذر   اي در اينآمانده چگونه اميد تربيت اهل آفاق منائيم  عاجز
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تصديق و اط العيد و ميدانيد كه چگونه  ترديد است ال و اّلل  مشا در هنايت
 دبر خود و بعضی مستور ميدارند و مشتبه مينماين است ابز امر را

 
مرب ی كل  ميخوانند و قطب  عيان كه خويشراه عزيزه ابناء برخی از مد  ای عم  

 ند و بقدر وسع خويش رسالهدور آبقعه مباركه پناه  فلك اعظم ميشمارند ابين
مادون مرقوم منودند  در اميان و ايقان خود و استدالل بر امر مبارك و بطالن

 موجود ولی از حركت و روش خدجيه سلطان خودشان در نزد امة اّلل   و خبط  
و خويش چنان  و تربيت قسم برتبت مباركه چنان خمجول و در نزد بيگانه

برجوع منودم حال مالحظه فرما   شرمسار و ملول ميشدم كه ايشان را جمبور
 ميخته بودآب از سرچشمه بگل آخملوط بطني يعنی  كه چون معني از منبع

اي " آااللباب وا اي اولیفاعترب  "چگونه صفا خبشد و سبب حيات گردد
و عذب فرات حمروم شد و  انصاف است كه بقطره كدره از حبر حيات

 حمجوب گشت ال و اّلل  ال و اّلل  ال و اّلل   بشراره از آفتاب جهانتاب
 

و ادراك و عقل و هوش  اعلی كه در فطانت أله فطنه قسم مبطاف مای عم  
تند امتياز و رجحان داری جهان رمحن هس عی قطبي تتو بر ديگران كه مد  
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 غوش مهر و حمب ت تربيت منوده بوديد از هر جهتآ طفلی را كه مشا در
 مشاّبت بسائر برادرانش نداشت و مناسبت قبول منيكرد

 
و فصاحت و بالغت  ه خامن گريم كه بعضی لسان عرب ندانندای عم  

ر بر ن زابن پی نربند از اين جهت امآدر  نشناسند و بصحيح و سقيم كالم
كه در دست   مشتبه شود اشعار فارسی از قصائد و غزلي ات و مثنوی ايشان

ت است كه و غريت پر مضر   است كفايت است اي ّلل  اين چه محي ت
 خرآو گوشها را انشنوا سبحان اّلل  اين چه سر يست  بينا منودهچشمها را ان

و  اثر قدرتیآ بعد از صعود حضرت اعلی روحی له الفدا ات حبال چه
كه حجاب از مشاهده مشس حقيقت    بزرگواری از ما دون حق  منودار شد

 آنكه حضرت اعلی روح العاملني له الفدا بنص  صريح گشت اب وجود
ك أن حتتجب ابلواحد البياني ه فإ"ميفرمايد  ك إاي  و واحد  "خلق عنده ن هإاي 

د و نوزدهم خود آحنضرت است مالحظه كني بيانی هيجده نفر حروفات حي  
بر اقرار و اقبال  مبن و حروفات من حمتجب مشو و اميان خويش را ميفرمايد

اند كه بنص  بيان سيزده واحد قد وس ما معل ق منما و از مجله حروفات جناب
 او هستند مرآت در ظل  
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اعلی روح الوجود ملظلومي ة  ای عم ه مهرابن قدری در رايض بياانت حضرت

عضی از ابواب بيان را قرائت و تالوت و ب الفدا سري و سياحت منائيد
و شئون و  و تعم ق و تفكر كنيد كه در مواقع متعد ده در مراتب فرمائيد

حال چون آفتاب واضح و مشهود   حقائق مرااي چه بيان ميفرمايد ات حقيقت
 گردد

 
املهاد فاستيقظی من  لی متی تستغرقی فی الرقاد و تضطجعی فیاي عم تی إ

 ن  الشمس قد بزغت و إ ن  و اخلشوع اتّلل  احلق  إ ضوعاهلجوع و التزمی اخل
ت  ز ت  و  ر ب ت  "االرض قد  ن  و إرايح قد هاجت األ ن  السحاب قد فازت و أ اه 

ذن واعيه فواّلل  لسمعت نقرات لو استمعت أب "يج  ّب ج  ج  و  ز   ل ج ك    ن  مج  ت  ت  ب   ن   و  أ  
عن حبر النمري  يك الغديرّبی هل يغناملأل األعلی فی ذكر رب ك األ الناقور من

و ينفعك طنني الذابب عن هدير العقاب أ و يغنيك نعيب الغراب عن سفريأ
يشفيك و يرويك  وتظر اهلشيم من جنود عرمرم عظيم أو حيميك حمأ الورقاء

الشديد و العطش فی قفر بعيد ال و  السم  النقيع و سراب البقيع عن الداء
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لكل  عبد منيب  نعم ابلبصر احلديديد و أال ذی أنشأ اخللق اجلد رب ك اجمليد
 )عبدالبهاء عب اس( .    ذی قلب سليم و خلق عظيم

 
 
 

 هو اللّ 
 
 

عنربين بود بكمال فرح مطالعه  رگان انمه انمی كه اثر كلكآای اير مهرابن او 
صح ت وجود ذجيود عالی را داد سبب مسر ت  شد صد شكر كه مژده

اين سفر  شت تفصيلی از سياحتو ابعث راحت دل و جان گ وجدان شد
سفرهای اب روح و رحيان خواهيد  ذكر فرموده بوديد ان شاء اّلل  در اين جهان

از  حقيقی روحانی خوشرت و دلكشرت است چه كه اين سفر فرمود و ام ا سفر
ست در دمی دلگشای اال   عامل خاك جبهان اپكست و از حي ز ال بساحت

يد انسان حكم آم بعرصه قدم در و در ساعتی قد شرق و غرب طي  شود
ايبد حقيقت  ساكن و ساكن طائر و جاری منجمد و منجمد جاری طائر
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صات و تعي نات و اطوار و تشخ   اثر و احكامآجامعه انساني ه جبميع شئون و 
 حتق ق ايبد ای رفيق شفيق اگر مه تی داری و فسحتی در حي ز وجود و ظهور

چشم از عامل و عامليان  ی خواهی او لطلبی و سياحتی جوئی و سري و تفر ج
از اوج قبول منقطع شو در كنج مخول چون  بپوش و از مردم و آدميان بگذر

ن منتظر آو در مجيع  زاد شوآوارگان مأوی كن و از هر فكری و ذكری آ اين
كه   ابد جبان عزيزت قسمآهجرت از اين خراب  شرب كأس فنا شو و مرتصد

الی اّلل  نشومي و از انم و  مي نگذرمي و بكل ی منقطعاات از آنچه ديده و شنيده
د ننمائيم و در گوشه از هر وهم و خيالی جمر   ننگ چشم نپوشيم و صدور را

نگردمي فسحت  بذكر خدا فارغ از ما سوی نشومي و خبود مشغول ئیتوشهبی
پس ات توانی خبود مشغول شو زيرا  حقيقی نيابيم و سياحت روحانی نكنيم

از انوار  اگر چه مستغرق در ظلمات كوني ه است لكن مقتبس شري هحقيقت ب
چون خبود مشغول شود  و اسرار مبدأ حقيقی و افق قدس عامل وجود است

حقيقت عليكم ابنفسكم آشكار  انوار گردد و سر   نوراني ت تزايد منايد و مهه
حال خوبست  ساهلاست كه مبشاهده آايت آفاقي ه چشم را روشن منودمي شود

مشغول شومي يعنی سر خويش گريمي  اثر و آايت انفسي هآچندی نيز بكشف 
و در گوشه  و نيش در گذرمي در زاويه فقر صرف مأوی كنيم و از عامل نوش



 ۱۶۸، صفحه ۲مكاتيب حضرت عبدالبهاء، جلد  –اثر حضرت عبدالبهاء  –لوح عمه  

www.oceanoflights.org 

 

از دست ساقی فقر و فنا  فنای حمض اعتكاف منائيم ات اين كأس بقا را
ل نيفروزمي و در خلوختانه دل مشعلی مشتع ننوشيم در اجنمن ايران مشعی

م را چندی وقف مطرب و می منائيم ننمائيم ما نيز  مثلی است مشهور ااي 
خويش كنيم ات مالحظه كنيم   چندی اوقات را حمصور بتوج ه و تنوير حقيقت

امسی چه فيوضاتی ظاهر و الئح گردد از خبل  كه از افق اعلی و ملكوت
منايد و  انفاق و سخاء ديگران مرقوم فرموده بوديد فقري بينوا چه وارگانآ

توانگرانند كه خوان نعمت هنند و ابواب  حمتاج پشيز چه چيز احسان كند
وارد شديد و  ا و خوان مهي ابگشايند احلمد ّلل  آجنناب بر سفره مهن   خبشش

برگی النه گرسنگی در كاشانه فقرا و بی  ء موجوده ايفتيداز مجيع نعماء و اآل
مگر  چرا و روايت از چه روالبت ه منوديد ديگر شكايت  ضعفا را فراموش

ايد و از طلب مزيد را گشاده ايد و ابوابآنكه بگوئيم از عامل قناعت گذشته
نه مسرتشد نه مريدمي نه مراد نه مد عی علميم و نه  اين گذشته ما نه مرشدمي

و مستمند و  وارگانيم بی سر و سامان و بی نوااينيم بی برگآكمال   مد عی
كوی مهوشيم دردمند طبيب اهلی   ل دلربمي و دلدادهشفته مجاآپريشان هنايت 

او هستيم پشه  توانگر معنوی مرغ ضعيفيم لكن گرفتار دام هستيم و مستمند
هستيم و از اين گذشته چون  حقريمي لكن در پناه سليمان كشور رمحانی
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نه  انی بينی و نه جلوه لعل بدخشانینه تل ی ايقوت رم   ببازار جوهراين گذری
چون بدكه خزفيان بگذری   مشاهده كنی و نه در  در ی يكتا لكنلؤلؤ الال

منائی   كه مكشوف موج ميزند و تالل شيشه بدل مالحظه  امواج خذف بينی
گوهری برابری ننمايد تفسري   كه برق ميزند لكن صد هزار ابر خزف بدانه

لكن  جميد را خواهش فرموديد چيز خمتصری مرقوم شد سور و آايت قرآن
منامي هلذا ابقی گذاشتم و از اين   ن مقابليست خوش نداشتم ارسالچون ميدا

و پر  ه الهوتي ه و نغمه رمحاني ه است اين طيور ابلرن   گذشته اين آايت
 ال  "رفيع پرواز منايد مگر  شكسته را چه تواانئی كه در اين فضاء وسيع و اوج

ايد اين عبد را مالحظه نفرموده "مج ل  العج ی فج  ون  خ  اسج الر   و    اّلل   ال  إج  ه  ل  ي   وج أت    م  ل  ع  ي   
مرقوم شد  ئی از حبر علم مشاهده مينمايد و اينكه چيزیقطره خود را تشنه

شنيدم و بسيار مسرور و ممنون   جنناب بود خرب پر مسر تیآنظر خبواهش 
 كه مبجمع دينی در امريكا تشريف بربيد و بسط  ايدگشتم كه اراده منوده
منقبت تعاليم اهلی را  ی و حقيقت قرآن عظيم و علو  حقيقت دين مبني اهل

 ن صفحات ابداا آو حممود چه كه اهالی  بفرمائيد اين عزم بسيار مقبول
ندارند  و اساس دين مبني و شريعت سي د ولد عدانن خربی ازحقائق قرآن

اند بسيار ن اكتفا منودهاند و آبشنيده بعضی رواايت مفرتيه و اوهامات كاذبه
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و سلوك و  ه از اسرار مصحف كرمي و حقائق تعاليم و روشك  خوبست
و اصول و فروع دين مبني  اخالق و اعمال بزرگان پيشني و قواعد و قوانني

ه سي د املرسلني اثبت و حمق ق گردد و فی خاص   اسالم اب خرب شوند و نبو ت
اجر جزيل و  مشا اگر در اين امر عظيم و خطب جسيم مه تی بفرمائيد احلقيقه

و چنني امريرا مثل مشائی ابيد اقدام منايد  أتييد رب  جليل مقر ر و حمتوم است
و توفيق عنايت  كه سائرين از عهده بر منيايند از خدا ميطلبيم كه أتييد  چه

مبا خرب دهيد كه سبب  عبارات مفص الا  فرمايد و خرب و تفاصيل را ابوضح
ابشيد  شادمانی مستقر  وجدانی گردد ابقی مهيشه بر سرير  سرور و شادمانی

 و السالم.
 
 )عبدالبهاء عب اس(  ١٣١٠ذی القعده سنة  ١٥خه مؤر   
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