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 هو اللّ 
 
 

ای منجذبه حمّبت اّلّل مکتوبيکه هنگام رفنت مرقوم منوده بودی مالحظه  
گرديد از مضمون مسرور شدم و اميدوارم که ديده بصريت چنان ابز گردد  

کلمه  که حقائق اسرار ملکوت واضح و آشکار شود در بدايت مکتوب
حی مبارکی مرقوم و آن اينست من مسيحی هستم ايکاش مجيع عامل مسي

حقيقی بود زيرا مسيحی لفظی بودن آسان ولی مسيحی حقيقی بودن 
مشکل امروز تقريبًا اپنصد مليون نفوس مسيحی هستند اّما مسيحی حقيقی 

ن نفسی است که انوار مسيح از مجال او ابهر و بکماالت ملکوتی آاندر و 
مريست عظيم و جامع مجيع فضائل اميدوارم که تو نيز مسيحی اظاهر اين 

قيقی گردی محد کن خدا را که بواسطه تعاليم اهلّيه نورانّيت و بصريت ح
عظمی حاصل گرديد و در اميان و ايقان اثبت و اپيدار شدی اميدوارم که 

بديّه فائز گردند ات ا ديگران نيز چشمی روشن و گوشی شنوا ايبند و حبيات
اعظم شوند  مبحيط اين هنرها که در جماری متعّدده خمتلفة الشکل جاری راجع
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يکبحر گردند و يکموج زنند و ارتباط و اّّتاد اتم حاصل منايند ات وحدت 
صلی اينست او اساس  حقيقت بقوه اهلّيه اين اختالف جماز را از ميان بردارد

ای حمرتمه تعاليم اهلّيه  .ابلطبيعه زائل شود اگر اين حاصل گردد مسائل سائره
 نفوس را توهني منود و جبهالت نورانی چنني است که نبايد در اين دور

بنظر احرتام نظر   نسبت داد که تو ندانی و من دامن بلکه ابيد جبميع نفوس
حقيقت مکامله منود که بيائيد مسائلی  یکرد و در بيان و داللت بطرز ّترّ 

ی حقيقت منائيم و ببينيم چگونه و چسان است ات ّترّ  چند در ميان است
تکّّب گردد و  ديگرانرا اندان مشرد اين فکر سببنبايد خويش را داان و  غمبلّ 

در خود نبيند و اب ديگران بنهايت  تکّّب سبب عدم أتثّر بلکه ابيد امتيازی
 و خشوع صحبت بدارد اين نوع بيان أتثري کند و سبب مهرابنی و خضوع
شدند و حضرت  ای حمرتمه مجيع انبيا بر اين مبعوث .تربيت نفوس شود

مبارک نيز ندای اهلی ابين مقصد بلند  ر گشتند و مجالمسيح جبهت اين ظاه
جهان آمسانی گردد انسوتی الهوتی شود ظلمانی  فرمودند ات عامل انسانی

عموم اهل  لفت و حمّبت در بنياگردد شيطانی رمحانی شود و اّّتاد و   نورانی
و بنيان اختالف بر افتد و  رخ بگشايد اصلّيهعامل حاصل گردد و وحدت 

ای حمرتمه در عامل وجود نظر   .حاصل گردد دی و موهبت سرمدیحيات اب
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ممات  تفريق و اختالف سبب و الفت و اّّتاد سبب حياتست و کن اجتماع
کائنی از کائنات از   چون در مجيع کائنات نظر منائی مالحظه کنی که هر

ايفته و چون اين اجتماع عناصر  اجتماع و امتزاج عناصری متعّدده ّتّقق
ابختالف منقلب گردد آن کائن موجود حمو و انبود  ود و ائتالفتفريق ش

گشت ولی بکّلی   ی حمرتمه در دورهای سابق هر چند ائتالف حاصلاشود 
وسائل و وسائط اّّتاد مفقود و در  ائتالف من علی االرض غري قابل زيرا

ارتباط و اتصال معدوم بلکه در بني امم يک قطعه  ميان قطعات مخسه عامل
در يک  و تبادل افکار معسور هلذا اجتماع مجيع طوائف عامل جتماعنيز ا

صال حال وسائل اتّ  صال و تبادل افکار ممتنع و حمال اّمانقطه اّّتاد و اتّ 
حکم يکقطعه ايفته و از برای هر  بسيار و فی احلقيقه قطعات مخسه عامل

يع عباد در مجيع بالد و اختالط و تبادل افکار اب مج فردی از افراد سياحت
مقتدر بر  ر بقسميکه هر نفسی بواسطه نشراّيتسهولت ميسّ  در هنايت

و مهچنني مجيع قطعات عامل يعنی  فکار مجيع مللاحوال و اداين و ااّطالع 
حمتاج يکديگر و از برای هيچ يک استغنای از  ملل و دول و مدن و قری

و صناعت و  زيرا روابط سياسّيه بني کّل موجود و ارتباط جتارت ديگری نه
هلذا اتّفاق کّل و اّّتاد عموم  زراعت و معارف در هنايت حمکمی مشهود
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از معجزات اين عصر جميد و قرن عظيم است و  سباباممکن احلصول و اين 
و  تی ديگرن حمروم زيرا اين قرن انوار عاملی ديگر و قوّ آاز  قرون ماضيه

روزی معجز جديدی  رنورانّيتی ديگر دارد اينست که مالحظه مينمائی در ه
مشعهای روشنی بر افروزد و مانند ابرقه صبح  مينمايد و عاقبت در اجنمن عامل

 عظيمه آاثرش از افق عامل منودار گشته مشع اّول وحدت اين نورانّيت
دوم وحدت آراء در  سياسيست و جزئی اثری از آن ظاهر گرديده و مشع
م وحدت وّ و مشع س امور عظيمه است آن نيز عنقريب اثرش ظاهر گردد

آزاديست آن نيز قطعّيًا حاصل گردد و مشع چهارم وحدت دينی است اين 
ت اهلّيه جلوه منايد اصل اساس است و شاهد اين وحدت در اجنمن عامل بقوّ 

و مشع پنجم وحدت وطنّيت در اين قرن اين اّّتاد و يگانگی نيز بنهايت 
وطن واحد مشارند و مشع  قّوت ظاهر شود مجيع ملل عامل عاقبت خود را اهل

ششم وحدت جنس است مجيع من علی االرض مانند جنس واحد شوند 
مشع هفتم وحدت لسان است يعنی لسانی اجياد گردد که عموم خلق ّتصيل 
آن منايند و اب يکديگر مکامله کنند اين امور که ذکر شد مجيعا قطعی 

در ايران اجناس خمتلفه  احلصولست زيرا قّوتی ملکوتّيه مؤيّد آن مالحظه منا که
ای بود که بدتر از مجيع جهان بود و مذاهب متباغضه و آراء خمتلفه بدرجه
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حال بنفحات قدس چنان ارتباط و التيامی حاصل گشته که اين ملل خمتلفه 
اند متباغضه حکم يک شخص پيدا منوده اجناسو مذاهب متضاّده و 

اب يکديگر معاشر و  انگیمالحظه ميشود که در هنايت حمّبت و الفت و يگ
جمالس و مؤانسند و در حمافل عظيمه مسيحی و موسوی و زردشتی و 

هم  مسلمان در هنايت الفت و يگانگی و حمّبت و آزادگی و سرور و فرح اب
ه اسم جمتمع و مؤانس و جمالسند و ابدًا فرقی در ميان نه مالحظه منا که قوّ 

يد انشاء اّلّل مجع ميشود و لواح نوشته بودادر خصوص  .اعظم چه منوده
   تنسيخ ميگردد و ارسال خواهد شد جبميع دوستان ّتّيت حمرتمانه برسان.

  (ّباسعبدالبهاء )ع


