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 لوح هزار بيىت
 )خطاب به جليل خوئى(

 
 هو هللا

 
 

 دكعب ىصولتها علامللل و  جولتها وغرورأي رّب تري هجوم األمم و  
ماح هام وتتابع الرّ السّ  در توار ظم وتنظعاأل كسجن الغريب يف دالواح دالفري

صبحت ء فأآحنء واألآرجفوف من كّل األاثف الصّ كتيوف و السّ  اثركوت
 داديوف احلالسّ  داثر توار كت تدغو  اهلاللك  حيلجلسم النّ حول ا صال هالةالنّ 

ى حّباء علالعمياء قام األ واملصيبة ءامهدّ ال ّيةلبه الذالل ومع هظّ ال جتعله حتت
 رماحو  سيوفو  سنانو  فاح بسهامكان الدمي يف يهلدخلوا اي إو  اجلفاء دّ شأ
ا هو الفالح ذه نّ أب يهلّنوا اي إظو  الحل من السّ ز عاأل دكعب ىلبال إالنّ  بواصوّ و 

حفرات و  ىدالرّ  يمهاو  نفسهم يفهيهات هيهات فسوف يرون أ جاحوالنّ 
 واكهتجنب هللا و  وا يفطما فرّ  ىعل ونكيبى وينوحون و وغمرات العم ىالّشق
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 كزمر  توا مشلشتّ و لمة هللا كقوا  فرّ هللا و  سوا رايةكميثاق هللا ون نقضواهللا و  حرمة
ملعبا عهدك و  واز ه كوا ميثاقذرّب اتّ  يالفضل. أ دمه يظّ روا ما ننثّ و  دالعه

عيوهبم  اسرتو  نوهبمذرّب اغفر  يأ .سخرايً  كميثاق كزمر مغنما و  دكصعو و 
واخلع عنهم  كمجعهم حتت لوآء ميثاقاو  كليأرجعهم إر عنهم سّيئاهتم و فّ كو 

  نت الكرمي الّرحيم. أ ّنكيس إقدالتّ  آءدلبسهم ر أثيث و القميص الرّ 
  عّباس( )عبدالبهاء 

 
ای رفيق اگر بدانی که به چه حّبی قلم گرفته و به حترير اين منيقه  
که   و وجد و طرب کنی و شعف آئی د مالحظه در شوقالبّته به جمرّ  پرداخته

که در چنني   اير مهرابنی و چنني دارم غمخوار غمگساری چنني احلمد هلل
 ين حمّبت به نگارشبه ا عذابی و گرداب کرانی  بی بالاي و مصائب و احزانی
 ل  ک    ل  ه  ذ  ت   ﴿ گشته در يومی که  مهدم انمه پرداخته و اب ايد ايران جواب

ا م   ی و  ار  ک  س   اس  ی الن  ر  ت    ا و  ه  ل  ح    لح    ات  ذ   ل  ک    ع  ض  ت   و   ت  ع  ض  ر  أ   ام  ع   ة  ع  ض  ر  م  
دوستان سديد  او به ذکر بديع ،﴾ يد  د  ش   هللا   اب  ذ  ع   ن  ک  ل   و   یار  ک  س  ب   م  ه  

أتييد و توفيق خبش و  نياز مينمايدکه احدّيت عجز و پرداخته و به درگاه
   )عبدالبهاء عّباس(    .عنايت فرما
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ف به لقاء هللا به چه ااّيم تشرّ  ای رفيق آاي ايدت می آيد که در 

به چه مهرابنی صحبت ميکردم و  اجنذاب اب تو مالقات مينمودم و اشتعال و
فراموش نشود قدر  آن الفت و حمّبت و مؤانست .به مشا داشتم حمّبت چقدر

اگر تو فراموش منائی من ننمامي و از فضل و جود حضرت  آن را بدان
 .آاثر و آايت آن مالقات را اليوم ظاهر و عيان فرمايد احدّيت ملتمسم که

 اعظم در اگر چه امر هللا ظاهر ولی به وضوح اين کور کور  هر ای رفيق در
اين دور مبني در مجيع شئون ممتاز  عيان نبود چه که وری امر واضح وهيچ ک

در اين کور نيز هيچ امری به  و بی نظائر و اشباه و کّل مراتب بی مثل  در و
اسم اعظم  مجال قدم و .عهد و ميثاق نه عظمت قّوت و وضوح و ثبوت و

را  و شبهات و دسائس وساوس جهات ابواب از مجيع الفداء روحی لعباده
سال قبل از صعود  سی ترّدد نگذاشتند حملّ  نفسی و از برای فرمودند مسدود

به  بر مجيع کتب است کتاب اقدس که انسخ و مهيمن  متعّدده از در مواضع
واضح و دليل را الئح را و تلويح سبيل  دون أتويل من و توضيح صراحت

ا تعيني  کّل ر   دينی و روحی و ظاهری و ابطنی تکليف اهلی و فرمودند و
ملکوت را از پستان کتاب اقدس شري عنايت  کردند وسی سال مجيع اطفال



 ۲۵۹ص  ۴مكاتيب حضرت عبدالبهاء جلد –خوئى(  لوح هزار بيىت )جليل 

www.oceanoflights.org 

 

ن اتّم حاصل منايد اهلّيه در کينوانت بشريّه متکّ  اين ضوابط و روابط فرمودند ات
 سديد حديد حصني و متني شود و کسی سدّ  و حصن رزين امر هللا چون

مرکز ميثاق  و  فرمودندبه اوضح تصريح تعيني مبنّي کتاب مبني را رخنه نتواند
صريح  و نصّ  اعلی شفاهی به اثر قلم از بيان گذشته  آفاق کردند و را شهرهء

به قسمی که  شبهات حمتمله را زائل فرمودند و مجيع انزل عهد کتاب  اهبی
 اين آوازه در اتجيک کّل از امريک و ترک و دور و نزديک و اهل افريک و

مجيع  گوش زد  عهد و صوت اين ميثاق افتادند و صيت اين غلغله و ولوله
اوهام  حمدود هوس سروری منودند و اب وجود اين معدودی .شد اهل آفاق

به قّوتی چون بعوض نفوذ در ميثاق  مهرتی اب کاله ترتی اتج برتری جويند و
ميثاق را منسّي آفاق کنند و قطب  مرکز که  خواهند و راه ستمگری پويند

تاب عهد به فهرگز آ هيهات ، هيهاتاشراقعهد را خارج ازحميط  ءدائره
رجنيده  اشانخفّ  مهسات قّوت اهل مهد پوشيده نشود و رخ مهر اتابن به

نشود و نسيم رايض  مسدود خاک هباران به مشتی فيض نگردد و سيل
نغمات هذا  ميثاق مقطوع نگردد فسوف يسمعون نقرات هذا الّناقور و

 املؤمنون و االهبی هنالک ينطقونسبحان رّبی  افور من املأل االعلیالسّ 
  .هللا علينا آثرک املتزلزلون اتهلل لقد
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جهت اهل فتور  به تزلزل و ترّدد چه مثری اين فرمائيد که حال مالحظه

مغمور گردند اي خود در شئون دنيوی معمور  اخروی دارد آاي در حبر رحت
الن ابدی مطمور  متزلزلی درحتت اطباق خذ  بلکه عاقبت هرهللا شوند؟ ال و

سبب نورانّيت وجه در جربوت  ميثاق اي هلل نسيان عهد و عصيان .گردد
مرکز ميثاق و ابتالی وحيد فريد آفاق  اعلی و ملکوت اهبی است اي افرتای بر

کفايت   و براهني دالئل اگر به اين ؟اعلی است سبب روشنائی روی در مأل
 ملل عامل ميدهيم و ی ازمّلت نشان هر عهد را کتاب اقدس و کتاب  نه نصّ 

مينمايد  اقتضا اين نصوص اهلّيه چه سؤال مينمائيم که به موجب بدون گفتگو
جهت اطاعت  اين نصوص به آاي چه حکم خواهند منود خواهند گفت که

خصومت است  به جهت اي اهانت جهت اعانت است به ،اي خمالفت است
 خامت و اي فصوص کتاب اقدسی بود  کوری نصوص  اي رعايت ؟ آاي در هيچ

قدم و اسم  اجداد حضرت اعلی و مجال اين آابء و عهدی بود؟ اب وجود
 ه  م ن  ک ن ت  م و ال   ] ءکلمه  اعظم روحی هلم الفداء چون شيعه بودند به جهت

ا ع ل يٌّ م و ال    بودند و حال حضرات متزلزلني آابء و رسايرين متنفّ  از [ه  ف  ه ذ 
 شيعهء عمری نبودند جهت اين که را به و حضرت اعلی مجال قدم اجداد
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 بلی در .انددانند و در مجيع اوراق شبهاتشان تکفري حزب شيعه منوده شنيعه
 که اعراض از  ولی مراد شيعيانی بود هست ذکر شيعهء شنيعه مبارکآاثر 

 نه کردند  شهيد هزار نفوس صد و منودند ظهورش در يوم حضرت اعلی
چه   ،بودند - المعليهم السّ  - اطهار ءهائمّ  شيعيانی که اتبع حضرت امري و

 لعبادمها و اسم اعظم و حضرت اعلی روحی مجال قدم اجداد که مجيع
طاهره  صورت اصالب در اين پس بودند و بری از هر خمالفی الفداء شيعه

شنيعه  استغفر هللا از اصالب دو مشس حقيقت گفت اين  شد ابيد چه
که بکّلی انسان کور   چه ميکند که غرض  مالحظه فرمائيد سبحان هللا .بودند

و اين کلمهء   .و مثني منيدهد و غثّ  ميان صحيح و سقيم  ميشود و متييز
 نا کتاب هللابحس گفت  که  مبنّي اصلش از عمر است کفايت کتاب من دون
 و جدال و خصومت نزاع يعنی مبنّي نيستيم و اساس و به چيز ديگر حمتاج

 و اصحاب دوستان بني و بغضاء عداوت و گذاشت  و تفريق را و تشتيت
مجيع ظلمها و طغياهنا و عصياهنا بلکه  کلمه اساس  . اينحضرت انداخت

بعد از حضرت رسول   وقايع بر حقايق چون مطّلع سبب خونريزيها گشت و
دين هللا ازاين کلمه بر هم خورد و  اساس اسّ  ميدهيد که گرديد شهادت

و  و مهمول گشت علم معزول در و راسخ جنود نفس و هوی هجوم آورد
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مقبول   ز وزّ عابو شعيون م هريره و و خممول چون ابو هر شخص جمهول
و خانه نشني  اسري و حقري [ هااد  ن ع  م   اد  ع   ه و  اال  و   ن  م   ال  و   م  ه  الل  ] . گرديد
  عليّ اّل ال فتی إ]  .گشت  دلنشني اير قائدها راکبها و الّناقة و لعن هللا شد و

جرة امللعونة فی الشّ  تالل و قفار شد و ءسر گشته [ الفقار  ذواّل ال سيف إ
الفاطمة بضعة ]  .و سرير سلطنت استقرار ايفت القرآن بر عرش خالفت

عايشهء  بيت احلزن گريست ات هالک شد و در [ ی من آذاها فقد آذانیمنّ 
به  اک شتافت واک و هتّ قومی سفّ ]  بی ابک به حرب آن جان اپک اب

]  ءکلمه  اين .گشت  مز و مکرّ معزّ  [ ت  يّ ل  ف  ت    ت  ش  و ع  ل   و   ت  ل  مّ و جت    ت  لغّ ب   ت   
حضرت امري خورد و  بر سر مبارک و و مششري شد تيغ [ حسبنا کتاب هللا

سعري  انر ليلة اهلرير . اين کلمه دراالکباد گشت ةن آکلبسيف صارم ا
امري را اصحاب حضرت  هءقرآن اجلّ  حفظهء برافروخت و چهار هزار نفر

 و تفريق مشل احّبا منود کلمه تشتيت  اين .خوارج کرد ءله و خذلهذ  له و ر  ز  ه  
و  را به سيف و سنان مجال حمّمدی احّبای حبّ  اين کلمه .وال کرد مجع اهل

 طفّ  شد و در ارض خنجر کني کلمه  اين .و عدوان تبديل منود حيف
  اين .رنگني منود مطّهرش خون را به و خاک کرد  حنجر مجال مبني را قطع
آن فضيحهء عظمی را بر اپ  کربی و  مصيبت آن کلمه در صحرای کربالء
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هر  مسجون و مظلوم و حمکوم اسري و را اطهار ءهاين کلمه مجيع ائمّ  .منود
 و قتال و نزاع جدال مرحومه تکه در بني امّ   شد اين کلمه سبب .ار کردغدّ 

اين کلمه کور  .ن رخيتمسلماان از کرورها  و حرب و ضرب انداخت و خون
و  جّنت حمّمدی را جنگل سباع فرقان را زير و زبر منود و بوستان اهلی و

به خونريزی غرباء را   سال هزار و دويست اين کلمه .تيز چنگ کرد ذائب
 گشت و بر سينهء مبارک  اين کلمه صد هزار گلوله .گلگون و حرآء منود

 .افتاد مجال قدم مقّدس ردنکلمه زجنري شد و در گ  اين .خورد حضرت اعلی
 ءزيرا خليفه .اعظم شد کلمه غربت عراق و کربت بلغار و مصيبت سجن  اين

و در زاويهء نسيان  کتاب حضرت امري را مقهور  اثنی چون خواست که مبنّي 
ز و حمرتم کند معزّ  جهل را فاسق پر علم را مبتذل و حمصور منايد و راسخ در

ا ع ل يٌّ م و ال   ه  م ن  ک ن ت  م و ال   ]و منصوص  در مقابل  قر منايدترا حم [ه  ف  ه ذ 
 ب  ط  ر   ال  ﴿ گفت و استدالل به   [ القرآن يکفنا کتاب هللا و حسبنا]  ،صّ ن
 م  ک  ل   ت  ل  م  ک  أ   م  و  الي    ﴿ متّسک به منود و﴾  ني  ب  م   اب  ت  ی ک   ف  ال  إ   س  ب   اي  ال   و  
کرد و   ﴾ اب  ت  الک   ک  ي  ل  إ   ان  ل  ز  ن   أ   ان  إ   م  ه  ف  ک  ي   مل   و  أ  ﴿  ث بهبّ تش جست و ﴾ مک  ن  ي   د  

حضرت امري را خانه نشني منود و هر راوی   ،راسخ در علم ،مبنّي کتاب
  روايت [ کان نيّب من بعدی لکان عمر  لو] يکی  .ضعيف را شري گري کرد
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 الّنورين عثمان ذو] ديگری  ،منود عشرهء مبّشره قرائت ديگری حديث ،کرد
غري هللا  ذتاتّ  لو] ديگری  ،تالوت کرد [ ةاجلنّ ثمان رفيقی فیع] و  [

  .حضرت حکايت منود از قول [ بکر خليالا  ابأ ذتتّ ال خليال
 

اراجيف  و غبار کذب زايد شد و فتاوی بيشمار گشت جمتهد خالصه 
ر گشت اختالف شديد شد و ايتالف صدق مکدّ  و نور آفتاب بلند شد

به ميان آمد و اختالف کلمه عيان شد شريعت هللا  خمتلفه آراء گشت  انپديد
 آکلة مقتول شد ابن انعفّ  گشت ابن  کتاب هللا خمذول  مرتوک شد و مبنّي 

 آمد مکر و دغل به ميان مجل بر خاست گشت حرب  منصوب االکباد
و جوالن در ميدان عصيان منود و خوخنواهی  سوار شد حرياء بر انقهء شهباء

ديده خون  سر از زاويه بريون کرد و در مامت عثمان از ان کرد معاويهابن عفّ 
پريهن پر  بنمود و ربمحرم داماد پيغ و اصبع مقطوع رفت منرب سر بباريد بر

آغاز فرايد و فغان منود که اين  چشمی گراين اب خون عثمان نشر کرد و
 دينا وا وا ويال وا واين اصبع مقطوع نورعني قميص پر خون ذوالّنورين است

 غبار .در مقاومت به حضرت امري زيستند عتا مجيع حاضرين گريستند وشري
اصحاب رسول در  خنبهء هزاران از رسيد و به فلک اثري اهلرير ليلة ءتريه
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و اگر خليفهء  .سائر االحوال خاک و خون مقتول افتاد و علی هذا املنوال
حسبنا   ]حضرت امري مينمود و  و مبنّي کتاب در علم به راسخ اثنی اطاعت

منود و اين فتک و  رخ منی فساد اين فنت و ابدا زابن منرياند بر [ کتاب هللا
راسخ در علم به منازعه  مقابل و سی هزار جمتهد در هتک به ميان منی آمد

 خويش را جمتهد رسول از اصحاب که هر يک  چه بر منی خاست و حماججه
 و اعتقادات داتعبا استنباط احکام و مشرده از آايت و احاديث مستقلّ 

و  .حضرت امري بود بود و معزول مهمول کسی که  مينمود در اين ميان
 از هللا ميدانستند و و ساير جمتهدين حسبنا کتاب ماّل حمّمد ممقانی مهچنني

 ميشمردند هلذا مبنّي کتاب حضرت اعلی روحی له الفداء خويش را مستغنی
جسته  متّسک تشّبث و﴾  ني  يّ  ب  الن   امت   خ   و   هللا   ول  س  ن ر  ک  ل   و  ﴿ مبارکهء  آيهء به

 واجب کتاب مبّينی  از برای حضرت اعلی دادند و اگر چنانچه فتوی بر قتل
پس  .مينمودند ترّدد قتل حکم در منيکردند خويش بر فهم اعتماد ميدانستند

اطاعت  از عدم وبالاي و حمن و فنت معلوم و واضح گشت که مجيع اين فساد
  چنانچه ابری اگر .منبعث گشت [ حسبنا کتاب هللا] عبارت  مبنّي مبني و

  .الزم چه کتاب اقدس  ءو آيه چه لزوم منصوص کفايت ميکرد مبنّي   کتاب
ميخواندند  موجود کّل احّباء  ايت که در نزدآاين  چه ؟ جهت به عهد کتاب
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 جمتهدی ميشد و احّباء يک از عمل مينمودند هنايت هر و به موجبش
 که استنباطها  اين بود جمری ميداشت و هنايتش رد و حکمیميک استنباطی

 به جمادله مريسيد جمادله به منازعه منجر ميشد و منازعه خمتلف ميگشت کار
  .ديگر منيشد و عاقبت صد هزار خون رخيته ميشد چيز به مقاتله مياجناميد

 
حسبنا کتاب ميگويند وای اگر  ،نرّي آفاق حال اب وجود عهد و ميثاق 

هللا گوشت و  و آن وقت در ميان نبود و کتاب عهد کتاب اقدس  تآاي
از غرابت وقوعات اين   و .اپره مينمودند اپره اب درفش فوراا  عبد را اين پوست

شبهات است اب  چگونه اوراق احباب گفته بود که اين رساله که يکی از
 شبهات ميشود؟ در چگونه آايت بّينات آن مندرج آيه در آن که صد وجود

نيز حمتوی  شخص کرمانی ليفعلی الباب أت اردّ  شبهات جواب بفرمائيد تري
 صواب ابيد صورت تري شبهات را کتاب در اين ،قرآن بر صد آايت بّينات

نبأ  مجال مبني و حييائی ها که در ردّ  رسالهء يکی از گذشته از اين  ؟خواند 
د بر آايت خويش را مستن و احتجاجات اعرتاضات عظيم مرقوم منوده مجيع

بر مجال مبارک مشرده و  قاطع بيان را ردّ  نصوص و به زعم خود منوده بيان
در اين صورت ابيد   ،را درج کرده - الفداء روحی له -حضرت اعلی  آايت



 ۲۵۹ص  ۴مكاتيب حضرت عبدالبهاء جلد –خوئى(  لوح هزار بيىت )جليل 

www.oceanoflights.org 

 

اهلام عّلّيني؟ و از  مبني است اي هء آن شخص کتابلآن رسالهء مهم گفت
اهل  ابق احتجاجاتمط اين عبد که اعرتاضات اهل زلزال بر  غرائب آن اغرب
 ولی از برای اين عبد علابلنّ  علذواجلالل است طابقوا النّ  بر مجال ضالل

و  انداخته اند در آفاق ولوله نوشته اند و مفرتايتی جعل کردند و برآن ردّ 
 ال   م  هل    ل  ي  ا ق  ذ  إ   و  ﴿ بسوختند  بر افروختند و خرمن بيگانه و خويش آتشی

  م  ه   م  ه  ن   إ   ال  أ   ون  ح  ل  ص  م   ن  ا حن   من   إ   واال  ق   ض  ر  ی األ  وا ف  د  س  ف  ت   
 
 ال   ن  ک  ل   و   ون  د  س  ف  امل

  .﴾ ون  ر  ع  ش  ي  
 

منودند پس حماججه به  برای اين عبد خلق عائی ازمالحظه منائيد ادّ 
 قدم و اسم اعظم مجال آن که و حال منودند [ فل  األ   ل  ب  ی ق   ع  د  ي   ن  م  ] آيهء 

فرمود و در  اين عبد را از کودکی رضيع ثدی عبودّيت الفدا تهروحی لرتب
درگاه  و به خلعت بندگی پرورش داد ّيتو رق ّ  و خشوع خضوع آغوش

به  خبشيد ات در قطب امکان علم ميثاق احدّيت اهلّيه هيکل حموّيت را زينت
 ّيت به حموّيترق ّ  در زجاج عهد گردد و سراج  اجموّ  کربی  عبودّيت نسيم

 ايبد حتّقق عوامل در مجيع که  در ابداع ظاهر گردد عبوديّتی شود اجعظمی وهّ 
 سلطنت هلذا اين عبد .ابشد نداشته عهد در اين و نظريی و مثل و شبه
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اين  اثري را به سرير عبودّيت صميمه تبديل ننمامي و عّزت ابديّه را به اين
راه  جنومي را به اوج اعلی حتويل ادنی ننمامي و اين حضيض مبادله حقري حصري

حسرت  اشک گومي در دامن کرباي درآويزم و  بندگی پومي و اسرار عبودّيت
و  قّوت مهتامي ای دلرب يکتامي و خداوند بی : ريزم و عجز و نياز آرم که

قوی را نريوی مأل اعلی خبش و اعضا  فرما و اتب و توانی عطا قدرتی خبش
ملکوتی فرما  ا لوائحر  سوانح غيبی ده و ارکان جوارح را را أتييد ملکوت اهبی

 و بر بندگی و سزاوار مؤيّد گردم که الئق  چنان ات بر عبودّيت مجال احديّتت
و  فقر در بسيط ای حميط .موّفق شوم ابيد و شايد که  چنان مقّدست آستان

 خاک ره حمو و هباء مسکن خبش ءخلوتکده فنا راه ده ای مهيمن در
 تواانئی فوق که  خبش کوتیمل عبودّيت فرما کن و غبار آستانت  دوستانت

و  قوی بندگی است توئی مراتب انزل ده که انسوتی ّيتبشری است و رق ّ 
برافروز که پرتوش روشنی خبش آفاق شود  مشعی .قدير توئی مقتدر و بی نظري

زند دهلا را مهبط اهلام کن  سبع طباق شعله بر انری ايقاد کن که حرارتش و
دردمندان را درمان کن و هومشندان را  ارای پروردگ .و جاهنا را مشرق انوار

و   را رشک گلزار دهلا منا و ساحت روشن مبني افق عّلّيني را به نور حمرم ايوان
وفا را کوکبی  اهل يک از هدی منا و هر هر يک از احّبا را جنم کن  گلشن
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را طراوت و لطافت خبش و نو  رحانّيت هناهلای حديقهء اعلی در افق ساطع
بندگان ديرينت را انوار  مالحت ده و را صباحت گاه احدّيتابر  رسيدگان

اقليم نعيم کن رويشان برافروز و  آزادگان قدمي را شهرايران عّلّيني فرما و
منا دستشان يد بيضاء  معنرب آفاق را معّطر و خويشان را مشک جان فرما و

 ّلّينيع سنوحات و دليلشان برهانشان ثعبان مبني کن الال ؤلؤ لفظشان ل منا و
  .ملکوت اهبی جنود نصريشان و کن  شديد القوی ظهريشان

 
 اراجيف بنيان ميثاق را اين وسائل و ابری مقصد متزلزلني اين که به

بنياد بر اندازند و اساس عهد را از بيخ و بن بر کنند ولی از اين  بکّلی از
انوار  نشود لطاب شیء هاطل غيث و نگردد جنم آفل شامل فيض غافل که

 .نگردد غرور اهل منسوخ الهوت و آايت دجيور نشود ظلمات ليل لکوتم
اج اين کوکب وهّ   و انوار ساطع ميثاق اج گرددآايت عهد موّ  راايت عنقريب

افشانی بر روی زمني  مبني پرتو اين نور آبياری هفت اقليم منايد و سيل عظيم
ی جو  شود آب افالک سپهر شور خاککحميط مساء گردد و   غرباءسيط ب

  .دجلوی نور مبني ءشعله شود و ماء معني
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 در مهرابن ای مهدم قدمي اين عبد را اميد وطيد بود که ايران ابری
 ءو بلّيه شّدت مصيبت کربی بالاي و تتابع رزااي و هجوم عموم برااي و هتاجم

حبر قضا هر يک زهر هالهل را درمان گردند  جاعداء و متوّ  طتسلّ  عظمی و
 مششري و تري و گردند  را حائل صائل رهم کامل شوند عدوّ را م لئو زخم ها

حال آانن نيز تيغ جفا کشيدند ونصيحت مري وفا  .را مانع و دافع دمشنان
 مدار را و ميثاق عهد اين عبد هباء را پسنديدند حمو و اضمحالل نشنيدند و

اختالف منودند نور مبني را ليل هبيم  ايتالف را اسّ  کردند و واسطهء  شقاق
و  حصني را گذاشتند حصن مشردند نيسجّ  را احراق عّلّيني و اشراق خواندند

منودند و  منسّياا  گمان منودند نّص قاطع را نسياا   متني أگلني را ملج  ءدمخه
 را مقصوص اجلناح کردند و سخراّي گرفتند مبنّي منصوص المع را هزواا  برهان
املشرکني انميد و يکی رئيس  .مرصوص را مهدوم االساس انگاشتند بنيان

خواند  تبی عفّ  مبني مشرد يکی بی عصمت گفت و ديگری عدوّ  ديگری
و  فساد بر افروخت صعود آتش از بدو .روايت و ديگری شکايت کرد يکی
گذاشتند و به وهم   آئني سروری مهد اطفال عهد آموخت نقض جحد مرکز

و  اذهان و به هر وسيله ای تديش و برتری جستند مهرتی خواستند و گمان
 صعود نرّي  اقطار و اشطار خرب مجيع اوراق اخبار در .منودند ايران تشويش
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 ايرانيان در اخرت روزانمهء از مجله ،اعالن منود نقض ميثاق توأم آفاق را اب
ارواپ بعضی  در خرب مهول را اب طبل و دهل اعالن کرد و اسالمبول اين

اين  .انظار عموم عرضه کردندو اين متاع کثيف را در  ليف منودندرساله أت
 اين عائی از برایبعد از سه سال ادّ  عاقبت نشستند مّدتی در کمني انقضني

زمني انداختند  در روی عربده ای منودند و اب کوس و کران تمني و فرض عبد
قبل امتام ألف سنة کاملة  عی أمرامن يدّ ]  ،مبارکهء ءمصداق آيه و اين عبد را

إن  اب ووّ الت ّ  ه هونّ ئل هللا أن يؤيّده علی الّرجوع إن اتب إنس اب مفرت  ه کذّ نّ إ
دانسته اند  ،[ العقاب ه شديدنّ ه إيرح يبعث هللا عليه من ال علی ما قال صرّ أ
ولی دّقت  .لم جلّي مرقوم منوده اندقرسائل خويش اب  کلّ   اين آيه را در و

رساله ذکر  درون در داده اند وحيد فريد حّق اين عبد چه فتوی در که  منائيد
و شرکت اب مجال مبارک مرا منوده اند و در ظهر  ربوبّيت و عای الوهّيتادّ 

ات کی اين فتوی جمری گردد  ديگر ،انداين آيه را مرقوم منوده رساله ها و داخل
ولی اين  ؟منايد  حبل وريد اين وحيد را مقطوع حديد بشديد يرحه و من ال

شرک ندهم  کفري و تفسيق ننمامي و اسنادو ت فتوی ندهم نفسی در حقّ  عبد
فمن  ،کنم و به رجوع بر ميثاق داللت منامي  است که نصيحت هنايت اين

م ه  ي  ل  ع   ت  ن  أ   ام   و   ﴿  عن العاملنين ّ غ   هللا   ن  إ  فليرتک  شاء فليعمل و من شاء
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 ،[ م  ک  نفس  م أب   و عليک ]خوامن  ،﴾ ر  ي ط  س  ب    م  ي ه  ل  ع   ت  س  ل   و  ﴿ گومي   ،﴾ يل  ک  و  ب  
هّنم ال و رّب اهد قومی فإ ] ابز کنم گشامي و زابن ابتهال  تضرّع و دست دامن
وفا تريه  منامي و چهرهء جفا تري گومي و سينه را هدف صد هزار  ،[ ونميعل

سريع العالج  بغضا را درمان اهل ابتهال هنم و درد را مرهم زخم افرتا ننمامي و
 مويه و زاری کنم و گريه و  جومي لو نسک و تبتّ خواهم  حتّمل جومي صرب و

 قوم اين يزدان ای اپک :که  فرايد و فغان منامي آرم و نياز بيقراری منامي عجز و
آتشی در قلوبشان  ،و در رايض جّنت مأوی منتها بودند ءدر ظّل سدره

و علم ولوله ای  ای انداختندهی عربدهشعله زد و مغلوب اهلوی و مسلوب النّ 
 گردد و حقيقت  که شايد علم ميثاق منکوس  ابختند نرد اوهامی تند وخاافر 

 مرکز پيمان جويد حصول نور مبني افول منايد و ظالم ليل هبيم ،مأيوس رجا
اطفال  در دست فراموش شود و انر هللا املوقده خاموش گردد و زمام عهد

ثاق گردد نرّي مي  بغضا خممود پيمان از ارايح شب افروز و مشع افتد مهد
  مفقود و مکنون حقيقت پرتو خيمه به بريون زند اش شقاقغروب کند و خفّ 
ايبد و حمور  تبديل عهد مرکز زند گردون  به جماز سراپرده گردد و ظلمت

و ميثاقت را  منودی مصون حال اين عبد را در صون حايت .حتويل ميثاق
 را کوته انقضني دست تطاول بنيان پيمان را برافراختی و ،مثبوت حمفوظ و
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 ان  ل  ع   ج  ان  إ و  ﴿  مانند اغالل و زجنري گردن گري شد و  ساختی ولی نقض عهد
  .حتّقق ايفت ،﴾ ون  ح  م  ق  م   م  ه  ف    ان  ق  ذ  ی األ  ل  إ   ی  ه  ف   الا ال  غ  م األ  ه  اق  ن  ع  أ  ی ف  

 
اين زجنري بردار و اعناق را از اغالل  اقتدار به قّوت و پروردگار ای

ا آزاد کن و دهلای قري گون را روشن و شاد فرما خفتگان گردهنا ر   رهائی خبش
فرما  داللت ثدی عزيزبه کن و بيهوشان را هوشيار اطفال رضيع را   را بيدار

 به دبستان عنايت هدايت منا مست ابدهء غرور را رسم بی خرد را کودکان  و
 .و خشوع آموز و زجنري شکن کرب و حمن را آداب عبودّيت تعليم منا خضوع

ندانند و  اين کودکان نو هوسان و بی خردان بيچارگان اندانند و ناي
 اشتباه را انتباه خبش و راه جفا پويند تو اجنام نبينند انم جويند و نشناسند و

ات   ميثاق داللت منا ءسدره و عنايت فرما و به ظلّ  هدايت کن بردار از ميان
ت ويند و به مسرّ انيسا راحت جان ايبند و کام دل ج ءشجره ءسايه کّل در

ايبند و  عّزت قدميه و قدرشان ارمجند بلند گردد رسند و مقامشان بی اپاين
ای  .گردند و از پيش عنايت بيشرتايبند  عظيمه از آغاز سر فرازتر موهبت

اين غمام  أتييد خبش و توفيق عنايت کن اين ابر تريه را زائل کن و پروردگار
ی بوزان و دهلای مرده را زنده کن ابطل نسيم جان خبش متالشی و حائل را
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 را جّنت اتزه منا حدائق قلوب افسرده را تر و ببار و اين گياه ابران رحتی
 ای قدير رجای اين عبد بپذير .مأل اعلی حقائق نفوس را رايض اهبی کن و
و از اغرب غرائب آن که سه سال قبل نوشته ای از  .توئی بيهمتا توئی تواان

عليه هباءهللا ارسال ميشود و  آقا حمّمد مصطفی د جنابمدينة هللا عراق نز 
 جناب مذکور ؟ اين لوح مبارک است اي دون آن ،مينمايند که ازايشان سؤال

مريزا اسد هللا ارسال مينمايند و استفسار از  مزبور را نزد جناب آقا ورق آن
اثر مبارکه آبعضی از  چون مالحظه گرديد آن ورقه .کيفّيت ميکنند  حقيقت

از اينجا چند فقره از آجنا مجع  فقره چند منوده يعنی مجع را پراکنده نفسی
  )عبدالبهاء عّباس( .  منوده و در ميان اين فقرات

 
هللا من سدرة  سرّ ]  :مرقوم منوده و آن ورقه بعضی فقراتش اين است 

اين  و بعد [ مر قد کان ابلّروح مشهوداق  ل ز م الّنور علی بقعة األ الّنار من وراء
ی مکمن البقاء و بذکرک ف بذاتک الغيب سئلکأ همّ اللّ  فسبحانک]  :مرقوم

 )عبدالبهاء عّباس(   .[ علیالعلّي األ
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به آقا مريزا اسد  در جواب ابری .االهبی فردوسک فی القدس جبمال و
 که اين لوح  گرديد  عليه هباء هللا مرقوم و به آقا حمّمد مصطفی أتکيد شد هللا

 خمصوص متزلزلني از را بعضی نه اين و بعضی از مجال قدمفقراتش  بعضی
احّبای اهلی انداخته اند ات شيوع ايبد و چون  افواه ترتيب داده اند و در

 و اين را سبب داده اند که اين را اثبتني ترتيب  خواهند گفت گشت  شايع
 دستش در نوشته هر کس اين ضعفا خواهند منود پس ابيد اذهان تديش

غداد بجواب در  نپيش واقع و اآل ضّيه در سه سالقاين  .منايد حمو آمد
به  بغداد مطّلع و چون جناب فروغی در اين ارض مجيع احّبای و موجود

ات شد به کرّ  نوشته ذکر اين مجعی در نزد شد فمشرّ  مقّدس زايرت آستان
بلکه  ندارد اصل که اين نوشته  گشت  شد و أتکيد گفته  تکرار و اتو مرّ 

مکتوم  حال اين ااّيم سرّ  .تزلزلني است و ابيد بکّلی حمو شودم ترتيب
 نوشته را دست آويز کرده و ضعفا را تشويش آن حضرات مکشوف شد

چون آفتاب مشهود و  شده و حال آن که حتريف متزلزلني ميدهند که حتريف
هيکل بعضی را بکّلی  ءآايت سوره مجيع آفاق منتشر مطبوع و در واضح و

  .اندبعضی را تغيري داده ل برداشته وهيک ءسوره از
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اهل فتور  و حال مالحظه فرمائيد که اين مظلوم ساکت و صامت
 که در  اعظم شرور را به اثبتني نسبت داده اند و حال آن چقدر جسور و

نّص  و به .اندکرده  حتريف واقع و آنچه خواستند اوراق به خّط کاتب اکثر
عبد  تصديق اين ت و آاثر آنچه در حتتکتاب مبني اس  عبد مبنّي  جليل اين

 قلم اعلی آن نيز ابيد هنايت دّقت و به اثر نه شااين اعتماد نيست مگر
 نگردد قضّيهء و تصحيف تزييد و تنقيص ای نقطه شود که فحص دقيق

ين سلجوقی اپدشاه شام نورالدّ  .خاطر نرود از بتصحيف فاقتلوه شد فاقبلوه
هذا فاحصوا کّل  تش اين اذا وصلکم امریعبار  حلب نگاشت به ایامرانمه
کاتب بعد از توقيع و   .حلب يعنی مجيع يهود حلب را بشماريد فی اليهود
  ااحصو  یمنود مگسی نقطه ای از فضالت ابالی حا غفلت فرمان متهري

د فرمان مجيع يهود مظلوم را مجع منوده بالی و به ور  .شد اخصوا گذاشت
  چون کيفّيت منتشر و مسموع اپدشاه .دوارد آوردن يچارگانبعظيمی برآن 
و کاتب را  بر افروخت و از غضب گفت  دشنام بر آشفت و گشت بسيار

گشت مشهود شد که اين   حقيقت مسئله معلوم چون عتاب ساخت مورد
  .ضعيف منوده تصحيف و حتريف را يک ذاببهء

 



 ۲۵۹ص  ۴مكاتيب حضرت عبدالبهاء جلد –خوئى(  لوح هزار بيىت )جليل 

www.oceanoflights.org 

 

شديد  ای چه ظلم عظيم و فسادمالحظه فرمائيد تصحيف وتزييد نقطه
عبد را  اوراق اين اين قياس کنيد علی اخلصوص مجيع اماانت و منود از براپ

اسم  حقيقت اين قضّيه آن که مجال قدم و .متزلزلني غصب و ضبط منودند
که در   اخريه وقتی ااّيم الفدا در املقّدسة کينونتی لعتبته  ذاتی و اعظم روحی و

 اقدس ر ساحتو روز د داشتند اين عبد به قصر رفت و شب تشريف فراش
خدمات  و اب اين حالت به اکثر و اشک مانند جيحون بودم دهلا پر خون

 فرمايش کن از اين  روزی فرمودند اوراق من را مجع .بودم مبارک مشغول
امر  رگشت که شرح نتوامن مکرّ   حاصل قلب و اضطرابی در طپش چنان
ع مج به اطاعت اب کمال ارتعاش دل و دست مباشرت فرمودند حمض قطعی

قصر  وقت تشريف بردن به بزرگ بود که در بسيار دو جانطهء اوراق منودم و
  آن دو جانطه ق حمبوب آفاق دريتعلّ  ما و مراجعت به عّکا مجيع اوراق و

 ينابری اين عبد مشغول به مجع کردن بود که مريزا جمدالدّ  .گذاشته ميشد
 أتثّرات ودی ازوارد شد اين عبد چنان متأثّر و مضطرب بود که خواست به ز 

 ابری مجيع .نيز معاونت منا او گفتم تو به مجع اوراق خالص شود بی اختيار
  دو جانطه مقّدس را در آن و خوامت و سجعهای مهرهای اوراق و اماانت

عرش  ارکان کربی رخ منود و  ءزيّهر بعد  .ق بتو داردبستيم فرمودند تعلّ  گذاشته
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  تبديل صبح نورانی به شام ظلمانی ودمتزلزل و ظلمت فراق آفاق را احاطه من
 سطوع بصائر ظاهر از ابصار افول منود و بر آفاق حقيقت به مشس گشت
بر  مأل اعلی ءو در زجاجه سراج هدی از مأل ادنی صعود منود فرمود

 گشت انله و حنني  خون شد و جگر ها پر سوز و گداز دهلا غرق افروخت
 د مجيع ملل از وضيع و شريف دربه اوج اثري رسي و گريه و زاری بلند شد

 .ال تسمع هلم مهساا  کربی و  ر مصيبتمتأثّر و متحسّ  ةا شدند و کافّ  مجع قصر
 ا درشيعه و نصاری قصائد غرّ  ه وی از سنّ فضال و علما و ادابی ملل شتّ 

مأل  ر علیدر کمال أتثّر و أتّسف و حتسّ  انشا منوده کربی  ءرزيّه مامت و
نيايش و بزرگواری  ستايش و ينمودند و مجيع درتالوت م قرائت و شهاداأل

 ،حضرت کربايء و کمال و مجال و جالل عظمت بر و اعرتاف نرّي آفاق بود
  .شهدت به کّل الربااي ما و الفضل

 
گراين و   اب چشمی در اين فزع عظيم و اضطراب شديد عبد ابری اين 

 ون خواستمغرفهء مبارک اب اغصان شد چ وارد براين و کبدی سوزان قلبی
آب اپک و ماء طهور را به نفحات آن تن چون  مطّهر را غسل و جسد

بدهيد  اين عبد گفت اين دو جانطه را به اهل فتور از يکی منامي ور معّطربلّ 
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اينجا آب  خويش برد و حمافظه منايد زيرا در ءبه غرفه بديع هللا بدهم مريزا
 عظمی ءقّوت رزيّهو  صدمهء کربی از شّدت اين عبد .موج خواهد زد

هيچ وجه گمان چنني ظلم منيگشت هلذا  و حمو و فانی گشته و به مدهوش
ابری ديگر مپرس که در آن روز چه  .آن دو جانطه را بتمامه تسليم منودم

 .شام گشت چگونه و آن ابمداد حسرت و مامتی بود
 
  ."شود جيحون اشکها ور نويسم  گر بگومي قلبها پر خون شود"   
 

 بيزار و بيگانه گشتم ه مجال قدم که بکّلی از حواس و احساسبقسم  
ليلهء  .اين منوال گذشت نيز بر و يوم اثنی و اثلث گريستم  صباح و ات الی

 بلکه که قدری مشی منامي  برخاستم شب از بسرت اب خون جگر رابع نصف
که اوراق را ابز   کردم  حاصل شود مالحظه جگر حرقت و سوزش در فتوری

دوابره  نتوامن که وصف  دست داد چنان حالتی مينمايند جستجو د ومنوده ان
که اين عبد اين قضّيه را مشاهده   که مبادا ملتفت شوند  منودم فراش رجوع به

 .منود
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  را نديده اند مجال قدم عهد کتاب  حضرات چون که  گفتم  خود در پيش 
خاللی کنند ا امر هللا اوراق مبارک ميتوانند درهء به واسطگمان ميکنند که

 تالوت کتاب عهد  سکوت منايد و يوم اتسع هبرت اين است که اين عبد هلذا
آن وقت اهل فتور اندم و پشيمان خواهند گشت و اين اوراق را اعاده  شود

در  و معانی ميثاق گشت  کتاب عهد  تالوت چون يوم اتسع .منود خواهند
شتند و گ  مسرور و مستبشر حزبی خبشيد شهد حالوت وفاق اهل مذاق

در وجوه احّبا ظاهر گشت و  ر آاثر بشارت کربیمتحسّ  و بعضی مغموم
 منودار گرديد به قسمی که مجيع هوی اهل ءبشره در کدورت عظمی  غبار

وهم  و درايی گذاشته شد  نقض اساس يوم مهان حاضرين ملتفت شدند و از
 روز به روز .بسوخت بر افروخت و قلوب خملصني فساد آتش آمد به موج

 افنان ات يکی از حضرات غبار بلند تر شد شعله ور گشت و اين ين آتشا
  خامت مبارک مزّين توقيعش به منود که فوق و استدعا جديد داشت توقيعی
اين توقيع را مزّين  خامتهای مبارک را بدهيد ات که يک خامت از  ذکر شد گردد

ه مجيع گفته شد ک  .خامتهای مبارک ندارم منامي درجواب گفتند خربی از
مبارک بود و جانطه را من تسليم  ءگنجه  و در مقّدس در جانطه یخامتها

چنان  صواب جواب قسم به روح از اين .مشا منودم گفت من نديدم و منيدامن
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و   ماندم حريان و سرگردان نتوامن ارتعاشی در بدن حاصل شد که وصف
ظاهر   که  دمها و چه ظلمت بود عظمی ءگراين و انالن شدم که اين چه فتنه

 قه به اين عبد و سائر دوستانمتعلّ  الواح ابری مجيع آاثر مقّدسه و .گشت
 ،تعديلش در نزد اين عبد موجود حّتی احکامی که مجيع را از ميان بردند

 ساکت و صامت و اين عبد درجه رسيد ی به چهفرمائيد که تعدّ  مالحظه
 هيفخم و اين حوادث دگرد  آفاق اين رائحهء کريهه بکّلی نشر در که مبادا  بود

و ميساختم  آتش ميسوختم در نزد اهل شقاق شود در معروف بتمامه
وارد يک  بر مجال قدم که  بعد مالحظه شد که بالايئی .و ميزيستم ميگريستم

ظاهر   ربوبّيت در علوّ  يک پی در پی مستولی بر اين عبد ميگردد ات آنچه
 صورتی در زير دارد"  :ودمنااين و عيان ش عبودّيت در دنوّ  انعکاسش گشته

 پس ابيد وارد بر مجال قدم چون اين مصيبت بعينها ".آنچه در ابالستی 
جعلک مثلی أ   حّتی طعنیأ  ات عبدی  گردد  عبد اين صدمه ای از آن نصيب

مناجات  اين فقره احلقيقه فی مناجات بيان ميفرمايد و حتّقق ايبد چنانچه در
 احلّق: از لسان اين عبد است قال و قوله

 



 ۲۵۹ص  ۴مكاتيب حضرت عبدالبهاء جلد –خوئى(  لوح هزار بيىت )جليل 

www.oceanoflights.org 

 

قد أخذتنی األحزان علی شأن منع القلم األعلی عن اجلراين ولسان  ]
ت عيون أر  هلی فی حّبک ما الالبيان و قد رأيت اي إ کر والذّ  هبی عناأل
هلی عبادک اّلذين ال مسعت اذن العاملني و قد أری اي إ مسعت ما ّولني واأل

کّلها حبيث   من ملل القبل احجب خلقتهم لنفسی نزّلت عليهم البيان و
ی نّ اّلذی إ ثبات رايساهتم بعدعلی األلواح إل يضربونه يفتخرون خبامتک و

صبعی و ال  فی إاّل عزّتک مل يکن خامتک إفو  يستشعرون ال ليهم لعلّ إ رسلتهأ
نقش فيه  ی طوبی ملن يقرء ماأيخذه منّ  نی أبدا و لن يقدر أحد أيفارق منّ 

انتهی بيانه  .ثناايک املستودعة حديّة وتک األآاي سرارک املستورة ومن أ
 .[ البديع

 
 قدم مالحظه بفرمائيد که چگونه اين عبد را از بالايء واردهء بر مجال 
]  عظيم است آنچه بر آن مطلع انوار وارد بعينه بر اين خاکسار وارد نصيب

ی هببت زفرات أهل امللکوت األتلهّ  علی لبالئی واأل دموع املأل تبحتلّ  قد
ف ابلعربات من حسراتی و تذرّ  القدس هل سرادقو أعني أ ابتالئی لکربی و

 .[ حزانی و آالمیت من أتتفتّ  کباد املأل العالنيأ
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 و شعلة کبدی  و احرتاق یو ضجيج سرّ  هلی تری اجيج انریإهلی إ 
و  و بالئی کربی  ةو شدّ  و سيل عيونی دموعی احشائی و فيض و کيّ  قلبی

يّل سهام قوا إفوّ  اکمنوا لی فی املراصد و ای ربّ  .ئیابتال و ادیؤ حرقة ف
شرعوا و أ طلقوا العنانو أ من کّل جانب سيف العدوان وا عليّ املفاسد و سلّ 

لی نصري و  ای رّب ليس .طغيان بکلّ  ليلهذا العبد الذّ  علی غاروانان و أالسّ 
أحّبائک و بني  سريا ذليالأ وحيدا أنت و بقيت فريدا اّل جمري إ ال ظهري و ال

 لی اليسارإ نظرأ طائرة و ری نباالاليمني أ لیإ نظرأ کّلما  .مریفی أ حرياان
شاهرة و أتوّجه إلی اخللف  سيوفا جدإلی األمام أ لتفتأ متتابعة و أری نصاال

 ریو أطرق إلی األرض أمتکاثفة  ری غيوماأ سیأر  رفعأ انفذة و ماحار  حسّ أ
ولی العدوان حّتی يرمونی فی صائد ألی م وضعوها متواصلة حبائل و اشراک

رجائی اتضرّع إليک و  ای رّب و غاية .هوان شدّ أب بونیريان و يعذّ النّ  اخدود
يتصاعد إلی  هبی و صرخيیملکوتک األ لیإ يرتفع ليک و ضجيجیابتهل إ

 ی بنيدوفو  و عليک ليک و ورودیإ وعیجاّيم ر ب أن تقرّ ملئک األعلی أ
و  سرهاة أبزمّ ت علّي األو اشتدّ   هاحببر  ضرّب ضاقت علّي األر  ای .يدک

علّي مجوع اخلصماء من   غارتأ اجلهات و بهات من مجيعالشّ  جنود حاطتنیأ
و انصرنی  هبیمن ملکوتک األ املالئکة املقرّبني من بقبيل جندنیکّل األحناء أ
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طور  حني اندکّ  وعدتنی کما  علیملئک األ من نيمتومسّ  جيوش بنزول
القلب  مطمئنّ  ینّ إ ء واقهور مشهد اللّ علی سيناء الظّ وجودی من جتّليک 

فی  حمبوب من دق ايتنجز وعدک احلّق و قولک الصّ  ّنکاد إؤ ن الفمتيقّ 
 نوراء و صافية و وجوها قلواب زکّية و نفوسا همّ فاخلق اللّ  .الّسماء األرض و

 لسناا انطقةو أ هبیايت قدسک اي رّبی األآب و صدورا منشرحةء اجباها بيض
 عنک اي ربّ  ةئبنصافية مست لطيفة و کينوانت ء احلسنیامسألا ذا اي بذکرک

 البّينات اشهار و عالء الکلمةو إ ايتالعلی ليقوموا علی نشر اآل مواتالسّ 
متمّسکني ابمليثاق و متشّبثني بعهدک اي رّب الرّاايت و يفتحوا قالع القلوب 

اي رّبی  علیملکوتک األاألرواح فإهّنم جنود  رواو يسخّ  معاقل الّنفوس و
 .هبیاأل
 

 شرمساری و خجلت قدم از شّدت مجال اقدس در ساحت عبد اين 
اب دستی هتی و   فتور نيارد چه که و از کثرت قصور در حسرت ندارد بر سر

عظيم و ذنوب و عصيان و نسيان قائم در آستامن و جز عفو و  گناهی
و  و خاک رهيم گنهيم  سرااپ مهرابن ای يزدان .پناه ندارم ملجأ و غفران

 بفرما وفا و عطا ببخش بزرگوار خطا بپوش ای .متضرّع در هر صبحگهيم
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بيفزايد مشع غفران بر  اتبد و پرتو موهبت ات نور هدايت صفا عنايت کن
اميد دمد ظلمت نوميد زائل گردد نسيم  عصيان بسوزد صبح ءپرده افروزد

ر گردد و رويها منّور شود ها معطّ ممشا مشيم احسان مرور منايد الطاف بوزد
  انتهی    .اتابن و درخشنده و خبشنده و مهرابن توئی

 
فتور پس از پنج سال غور و  ولی حد منامي حضرت احدّيت را که اهل

اشاره  آوردند اين بود که به کنايه و اين عبد وارد شور قصوری که بر شور و
اين عبد مّدعی  د کهتفهيم کّل مينماين يحو تلويح و حال به توض عباره و

هستم يعنی خود را مطلع  و طلوع بديعی و ظهور جديدی نیأش مقامی و
به حضرت  کتاب هللا وحی خمتصّ   مشرم و به نصّ  اهلام وحی ميدامن و مظهر

مظاهر ممتنع  و بعث طعقوحی من است و ات هزار سال و مجال مبارک اعلی
بعث هللا عليه من ال اّدعای وحی کفر اثبت و حکم ي به سبب اين است پس

 هلف سنة کاملأل امتام بقا مر عی أمن يدّ  ] ءم آيهمتمّ  يرحه الحق چه که اين
و فتوای  شديدی روا داشتند زدند و هتمت صرحيی چنني افرتاء ابری .است [

  :قال فنعم ما .دادند عظيمی
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"  ،"و احلرم  دمی فی احللّ  بسفک فتیأ فی حکمه عجبا تیأ لقاض   طوعا "
  ." الجرم آن اير بر داری فتاد اری فتادغدّ  قلم در دست چون

 
که مضمونش به   ارسال گشت مکتوبی صعود به عراق ءسنه ابری در

 و اجالوهّ  امية هی اتجیالسّ  فی عتبته العبوديّة نّ أ اعلم ،اين معانی مشحون
 العالني  املأل بني افتخر هبا اجلليل و کليلیإ

 
و  بود عنوان ات ختام عبدالبهآء از گشت کهای مرقوم  و مهچنني صفحه

لقبی  امسی عبدالبهآء و نّ اعلم أ، فقر و فنا ه براين عبارات دالّ  مضمونش از
و  ذاتّيتی عبدالبهآء و کينونتی عبدالبهآء و نعتی عبدالبهآء عبدالبهآء و

املأوی  تیجنّ  و املنتهی عبدالبهآء سدرتی و قصی عبدالبهآءاأل مسجدی
ن به خّط اين دو نوشته در عراق اآل و .لی االنتهاءو أمثال ذلک إ آءعبدالبه

 آقا حمّمد جناب بل بهقچهار سنه  مکتوبی که سه و مهچنني موجود عبد اين
  .املشهور به رجال الغيب مرقوم گرديد صورتش اين است علی

 
 االهبی هو
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و  گشت  مالحظه منوده بودی ای طالب صادق و حبيب موافق آنچه مرقوم 

کّل اين است که آنچه از قلم   اليوم تکليف .منتهای دّقت تالوت گرديد به
است اعتقاد   آنچه بيان صريح واضح اين عبد باع منايند واتّ  انزل آن را اعلی
قسم به مرّبی غيب و شهود  .ننمايند و تلويح ندانند تفسري أتويل و ابداا  کنند

 هر
ت او گردد و علّ  احتجابسبب  ری کندنفسی تصّوری منايد و اي تطّ  

صرحيی بديهی اهل ملکوت  حقيقی صميمی شود اين است اعتقاد ارتياب
لّيه و مشوس حقيقّيه ان جربوت اعلی که ظهورات کّلّيه که نقاط اوّ سکّ  و اهبی

 -مجال قدم  اعظم و منتهی به ظهور فيوضات رحانّيه هستند مبادی و
مذکور در کتاب اهلل يعنی  ز موعدشد ات قبل ا - الفدا احّبائه روحی القدام

بل تراب  اءارقّ  ء و عباد ومقّدسه که موجود شوند اداّل  مجيع نفوس هالف سن
سرج مستضيئه و  ءکّل در نزد آن آفتاب حقيقی بنزله  آستان مجال مبارکند

  حقيقت مستفيض هء آن مشسکه به شعاعی از اشعّ   هستند جنوم مستنريه
 چه نسبت است بني سبحان هللا .ره يعملونابم کّل عباد له و کلّ   گشتند

 و اّما .ذرّه و آفتاب جهانتاب بني مشاهبت است تراب و رّب االرابب و چه
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در  و ذرّه ای از خاک آستان مجال اهبی عبدالبهاست مقامش عبد عبد اين
و در آستان بندگانش تراب بی وجود استغفر  انبودم ساحت احّبايش حمو و

اين مطلب رابه کمال حمّبت و رأفت  حّباء هللا ولیا ذلک اي هللا عن دون
)عبدالبهاء   .که سبب اختالف شود  عنف و زجر تفهيم کّل منائيد نه به

 عّباس(
 

 در چه فکر و انديشه مالحظه بفرمائيد که اين عبد در چه مقام قائم و
متالطم اب قّوت أتييد ملکوت اهبی چون اضعف انس فانی و  مستغرق حبور و

چون احقر عباد در صقع  انبود و اب ظهور قّوت نصرت مجال اهبیو  حمو
مفرتی و جسور که انتشار  اين اهل فتور چه قدر مشهود اب وجود وجود

اين قضّيه  عبد نعوذ ابهلل مقامی فوق مقام مجال اهبی اّدعا منوده و ميدهند اين
بدک طينة ع نّ تشاهد و تشهد أب نت تعلم وإهلی أ فتور گران آمده اهل بر

 احملويّة وء رقيقک مربّية بروح الفنا ةجبلّ  العالية و العبوديّة لعتبتک باء رةخممّ 
فل الّرضيع قد رضع من ثدی عبدک کالطّ  حقيقة حضرتک القدسّية وفی 

ع خشّ التّ  فی حجر أاملنرية و نش لطلعتک دعبّ منا فی حضن التّ  العبوديّة و
تفکة علی عبدک ؤ لسنتهم املأ وا سيوفسلّ  کيف  لسلطنتک القدمية مع ذلک
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و  ای رّب افتح بصريهتم .متکعن املسمومة علی ابن أو رشقوا سهام الطّ 
لی اهدهم إ ظواهرهم و ف بواطنهم وو لطّ  ضمائرهم فسريرهتم و نظّ  طّيب

  .الکرمي الّرحيم نتأ ّنکاملستقيم إ صراطک املنهج القومي و
 

بر مجال قدم در عراق وارد   اين قضّيه بعينهاابری مالحظه فرمائيد که 
مفرتايتی چند اعالن منودند   مبارک زدند و سينهء هزار تري طعن بر که صد

از ماء معني حمروم منايند و از نور مبني حمجوب کنند چنان که در  که انس را
 قلم بيان ميفرمايند: مناجات

 
ی عل جيری جريت ما الو أ من قبلی حد  علی أ بل قضيت علّي ما ال قضی]  

ّنک  دونک و لن حتصيه نفس سواک أل حدلکن لن يعرفه أ من بعدی و نفس  
نت إّنک أ فکار وابألبصار و کذلک فعلک ال يدرک ابأل تعرف کما ال

مسعتنی اختالف عبادک فی شأنی أ ذلک حني اّلذی نزل کلّ  ار والعزيز اجلبّ 
ابب لدی  شأن دون العبوديّة لنفسک و اخلضوع رت لی منبعد اّلذی ما قدّ 

ّنک مل تزل کنت سلطاانا أنوار وجهتک أل رحتک و اخلشوع عند ظهورات
 مملوکاا  مالکاا لنفسی و کنت   کنت    لوجهک و عابداا  تزال کنت   علّي و ال
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لدی ظهور  و معدوماا  لسلطنتک اا ري حق عند جنابک و ذليالا  لنفسک و
يفسدون  ندون أيري ذينللّ  زلّيتک رغماا أ عزّ  نوارأ مفقوداا عند جتّلی قدرتک و

و  نفسهمرت ألال قدّ  ما رضک و يعلون فی بالدک و حيدثون فی امللکفی أ
ّنک ألوصفتک به  ما و عن کلّ  فسبحانک سبحانک عن کّل ذلک مراتبهم

عبدک  نّ عت بل إعرف لکی تدرک ابلنّ ت   ال درک حّتی تذکر ابلوصف وت   ال
 ماا ملن يکونخاد هذا يکون عابداا ملن يعبدک و ساجداا ملن يسجدک و

ملن ينصرک  انصراا  ملن يطلبک و لنفسک و خاضعاا لسلطنتک و معيناا  خادماا 
کرب من اا أجد لنفسی عزّ فو عزّتک مل أ .يريد نصرک فی بالدک مسائک و فی

هذا و من کان فی قلبه وله من شوقک وشغف فی  عظم منال رتبة أ ذلک و
د مکرمتک و و جمرّ  جواهر رحتک فتنی به منحّب اّلذی شرّ  حّبک يعرف

 و طياب مدينة الوفاءأ البقاء و رايح حديقةأ الورديّة الورقة يستنشق من هذه
نزل  عليه و مع فی مصباح قلبه فيما وردالشّ  يذوب هذا يشهد کيف حيرق و

 انتهی .[ همر موالفی أ
 

اين عبد اب اين عبودّيت عظمی در کمال حموّيت و فنا در  ،ابری 
مقام بندگی اثبت  انبود در معدوم و مفقود وء و چون ذرّه قائم آستان اقدس
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 هيچ امسی خنواستم و خويش را به هيچ لقبی نياراستم و راسخ و دائم و
دانستم و نه  ءحّتی خويش را ملهم خنواندم نه مستضی اّدعای وحی ننمودم

و در  مستربق در مجيع احيان خود را عّباس انميدم مستنري نه مستشرق نه
آرزوی اين عبد انعدام  اسم شهري منودم بلکه منتهای اين س خود را بهبني ان

بی اثر و بی نشان گردم  که بی انم و گمنام شوم و  حبت است ءصرف و فنا
ولی  .است متحّقق شوم عدم حبت و فنای صرف ات به حقيقت عبودّيت که

ه اّدعاها ابين عبد روا داشتند چ اافرت  نفوسی که که  مالحظه منائيد به انصاف
کرده اند و چگونه دعوی ظهور جديد منوده اند و   اند و چه عربده هامنوده

که   و وحی کرده اند به قسمی تعجيل منودند چه قسم اّدعای نزول آايت
در وقتی که  .ملرقده املطّهر فدا ندادند روحی مبارک مجال به فرصت صعود

وت توحيد بر ملک طالع و الئح و سلطان افق مبني آن مشس حقيقت در
را  شرق و غرب پرتو آفتاب اوج عّزت ،جالس شهود سرير تفريد در حّيز

 فرموده در چنني وقتی و را خريه ابصار اشراق اعظم به اشدّ  منّور منوده و نرّي 
برافراختند و دعوی وحی  اّدعا و علم اندمنوده وجود چنني روز فريوزی اظهار

 توقيعات نوشتند و انداختند و يندر قزو  معهوده و چنان عربدهء منودند
سلطان روح انميدند و چون  خويش را آايت اهلّيه خواندند و عبارات خود را
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 توقيع ساطع ،بر خاست هات و حرکات آشوب و فتنه در قزويناين تفوّ از 
از ظّل امر  اگر آنی] :  ذکره قوله جلّ  ،سيف قاطع صادر گشت چون

  انتهی .[ صرف خواهد بود منحرف شود معدوم
 

 مّدعی عيناا موجود:  است که به خّط و مهر و اين سواد کلماتی
 

 نزلناأ الغافلني قد تکن من ال امسع ندائی و ن اي علیّ أ العزيز هو] 
اّلذين انقطعوا  اّل ا إلن يناهل حلکمة رسلناهأ ما بلسان عريّب مبني و ليک کتاابا إ

راد أ ذا شاء هللا وندک إع األرضني فسوف نرسله موات وعن کّل من فی السّ 
  .[ حکيم  ه لعليمنّ إ حيکم ما يشاء و  هواّل إ لهمن إ ه مانّ إ و

 
ح ع ب د تبارک اّلذی  فق عّز منيعالبديع فی آ هو مهر حمّمد علیّ ] 

نّه بکّل شیء شهيدا علی املاء عرشه و إ استوی موات بغري عمد وارتفع السّ 
بع ما ينطق لک الّروح اتّ  عليما قل اي عبد علم نّه بکلّ إ  هو واّل إله إ نّه الإ و

لن  نفسهم وروا فی أايت ليذکّ هبذه اآل مّث ابلغ الّناس بلسان صدق عظيما
 ال اّلذی خلقکم و رزقکم و آمنوا ابهلل ثيما قل اي قومأ بعوا خطوات کّل کافريتّ 
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مل تکفرون ابهلل ابرئکم و  مأل قطمريا قل اي نقري و تعرتضوا به علی قدر
مثّ  احلکيما العليم املقتدر هللا هذا قد نزل من عند نّ ايت ألاآل هرضون هبذتع

منه کّل حري ذی رجلني  فرّ  غضنفر هللا فی األرض و ظهر قل اي قوم اتهلل قد
ن ال أحد منهم إاّيکم أ آمن ما القديرا و املقتدر هللا ةيفمأل قلوهبم من خ و

ساقی  اشرب ما يسقيک مثّ  ( ن قالإلی أ)  .اا کفوراا مرتدّ  تکونوا بثلهم مشرکاا 
مصنوعا مّث ارزق من  يقانال؛ ذهب من کان  یذهذا الکوب الّ  من الّروح
العليم احلليم احلکيم  يناء بيد رّبکجرة الّتی غرست فی هذا السّ هذه الشّ  مثرات

و األرض و الّسموات  اّلذی ظهر بني نداء هذا مّث قل اي قوم امسعوا .الّرحيما
 اعاا سامعاا بقوله مسّ  مره و کونواقوم آمنوا ابهلل اّلذی خلقکم أب ن ايأبيقول 
 و (ن قالإلی أ ) .نظريا اراا انظراا اراا ابصراا بصريا و جبالله نظّ و جبماله بصّ  مسيعا

  .[ بيل قبل علیّ النّ  من .رحيماا  ماا اابا کرمياا عاّل نّه توّ إ
 

 علی ذکر اهلل عبده علّيااألاألهبی  رفعاأل هو هللا ّمد علیّ حم مهر] 
ن اي عبد امسع أ (ن قالإلی أ) .يقاه صدّ بربّ  يکون وه موال مرليستقيم علی أ
هذا لقول  نّ ه بشطر موالک و إو وجّ  عن نفسک و هواک ندائی مّث انقطع
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الّنور  علی من استشرق من هذه الّروح عليک و نت له مسيعا وادق إن أالصّ 
  .[ مضيئا والالزّ  تی کانت فی قطباّلذی ظهر عن هذه الّشمس الّ 

 
اي  نأ قبل علیّ  اد حمّمدؤ نزل علی ف ما .عبد هللا العلّي حمّمد علیّ ] 

 مثّ  ( ن قالإلی أ)  .العظيم غالم الّروح امسع نداء رّبک الکرمي من هذا املنظر
ره بلقاء هللا بشّ  ايتق بقولک و آمن آبلی موالک فمن صدّ ابلغ الکائنات إ

 رّبک سيجزيه عذاب عظيم نّ ن الّرحيم و من کفر فأنذره ابلّنار و إالّرح رّبک
يلهمک  امسع ما عبد قل اي خمرب عليم يم و اهللحاجل اّل إ املنيعقبی الظّ  و ما

يف ال سک السّ أن ميطر علی ر أن استقم علی أمره إ وحفی آخر اللّ  مرقلم األ
نّه لسلطان إ و  هواّل إ لهإ ال نّهإ الّرحن و ةبع ملّ اتّ  يطان والشّ  بع خطواتتتّ 

نّه لعلی  رّبک أبنّه ينصرک بنصره و إنّه ينصر من يشاء و إ حّق مبينا مّث اشکر
عليک  البهآء کبري والتّ  لناصر کّل عبد فقري و الّروح و نّهإ کّل شیء شهيدا و

  .[ علی کّل مؤمن منيبا و
 
 علیاأل فقفی األالبهّي األهبی  هو .اد حمّمد قبل علیّ ؤ نزل علی ف ما] 

قديرا و  نّه لعلی کّل شیءکّل شیء بقدارهم و إ  سبحان اّلذی خلق ص م ع
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 قواصدّ  آمنوا ابهلل و قوم ن ايأ نّه لعلی کّل خلق عليماإ هو و اّل إ لهإنّه ال إ
اّلذی فطر الّسموات بغري عمد و استوی عليه عرش العلّي  اّل إله إ نّه الايته أبآب

 مأل اي مستقيماا  ندائی و کونوا علی صراط هللا قائماا  عواقوم امس قل اي عظيما
 له اخللق شهيدا نّه بکّل شیءرکم و إصوّ  رزقکم و اّلذی خلقکم و آمنوا ابهلل

ن اي مأل أ .نّه لسلطاان مقتدرا عزيزا عظيما کبرياقبل و من بعد و إ مر منو األ
نّه أب اشهدوا مثّ  ثيماأ اا مرتدّ  الفرقان کافراا  تکونوا کاملأل ال امسعوا ندائی و البيان

 ايته وتکفروا آب ال اي قوم امسعوا ندائی و نّه لسلطان حّق مبيناإ  هو واّل إله إ ال
 املشرکني مأل ابهلل اي آمنوا و طينا ءآنّه قد خلقکم من قبل من قطرة مبّيناته أب

 م القديرا والعلي هذا قد نزل من عند هللا املقتدر نّ ايت ألاآله هبذ بواتکذّ  ال و
 عن اهلود و العاصف صرف ريحنّه ألو إ عن فلک الّنوح وفانصرف الطّ نّه ألإ

 نّهإنّه جعل انر اخلليل رضواان و إ املشرکني فی اجلحيم و وردو أ اّلذين معه
سرائيل لبنی إ البحر نّه جلعلإ ضة من الّسماء قتله وو مرود بعغلب علی النّ أل

رسل علی اخللق من عنده نّه ألإ مجعينا وّلهم أک  هالفرعون و مأل و غرق سبيال
اي قوم هذه آايت هللا ال  .نّه لقادر عليماإ ليه واخللق إ حّتی يدعوا نبيآءاأل

هو  اّل إ لهإ نّه الق به و يشهد أبملن صدّ  تعرتضوا ابهلل انزله هنيئاا  ال تکفروا و
األکرب  مشس هللاشرق أن اي معشر البشر اتهلل قد أ شیء قديرا کلّ   نّه لعلیإ و
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نّه إ هو و اّل عنه و کنتم من أصحاب الکفر و إنّه ال إله إ عرضتمأ نتمو أ
و کّل خلقتم بقولی و إنّه لعلّي قاهر مقتدر ال إله إاّل هو و  مقتدراا  لسلطاانا 

ن اي مأل أ دبرأ عرض به مثّ قد ورد فی اجلحيم کّل من أ املستسرّ  هللا نّه لسرّ إ
هو  اّل إله إ ال حد مفرّ األنور اتهلل مل يکن أل املشرق هذاون من البشر مل تفرّ 
نت أ هلیاي إ همّ اللّ  ء الکفر فسبحانکآلؤ ه ا يصفونتعالی عمّ  سبحانه و

نت فاظهر لنا مقتدر اي من ال إله إاّل أ ّنک لقادرإ قتنی وز اّلذی خلقتنی و ر 
قد ظهر قل اي قوم اتهلل  تنهر اب لنّنک لسلطان ملک الوهّ إ املستسرّ  سرّ 
 عن قابنور و کشف النّ أ کشمس الئح  کرب عن مشرق القدسور هللا األظه

نّه إ بل کربأ نورجوم أالنّ  قمار وو األ موسکّل الشّ   نّه منوجهه األطهر و إ
عنده من کّل  الّشمس نور بلاألرض و إنّه لنور هللا األ لسلطان الّسموات و

هللا اّلذی کان بکّل   ذنوبکمالبيان اليوم قد غفر هللا مأل قل اي .صغرأ صغري
من قبل و ال تقولوا  املشرکون ال تفرتوا علّي کما افرتوان أ اّيکمإ شیء عليما
 و ايت هللاآب جاء علّي ابحلقّ  ذإ ارّنک درست کما قالوا الکفّ فی حّقی أب

اّلذی کنت  وح حنياللّ  ی کتبت هذانّ إ تفرتوا علّي و ال هللا و بّيناته خافوا عن
و کونوا علی  ينالدّ  تتلفوا فی ن الء فی األرض إاّيکم أآنتم کرب أقوم  اي صغرياا 

  .[ مستقيما صراط هللا قائماا 
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که نوشته   است و مکتوب ديگر چون مفّصل بود اين خمتصری از آن 
 و کل من الّنارآ مشی فی الّنار وانرّي أ ی مسندرنّ إ قوم قل اي]  :.ميشود

کل حّب اهلل املهيمن القّيوم و من أ صودی من الّنار هومق نّ الّنار و إ سري فیأ
 رّبی و املشی فی الّنار هو املشی فی سبيل حّبه و الّسري کل معارفأ هو الّنار

 ذاا وب إبلی حمبوبی الباقی احملدرجات شوقی و جذبی إ فی الّسري فی الّنار هو
ت وحيتی الّتی أآاي ال تنکرونی و ال قوا اهلل واتّ  شرککم سيافال تقتلونی أب

فارحوا  ذاا علی لسانی و نطقت هبا فی أاّيم صغری إ نزلهأ يّل من عند رّبی وإ
به با  و هذا ما نصحتکم اهلوی فس وبسيوف النّ  سیأال تقطعوا ر  علّي و

  .[ نتم تسمعونالقّيوم إن أ مرت من لدی هللا املقتدرأ
 

 ستنوشته ا که  دهيد نفسی قدری انصاف انصاف حال ای اهل 
کرب عن مشرق القدس   قوم اتهلل قد ظهر ظهور هللا األقل اي] مشهوداا  واضحاا 

موس نّه من کّل الشّ طهر و أه اآلهقاب عن وجنور و کشف النّ الئح أ کشمس
  [.  کربجوم أنور و أالنّ  و قماراأل و
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 [. صغر مس عنده من کّل صغري أبل الشّ ]  و مهچنني
 

 آايتی الّتی تنکرونی و ال] نني کّل خلقتم بقولی و مهچ  چننيو مه
اين نفس اعرتاض بر نفسی   ،[ نزله علی لسانیو أ يّل من عند رّبیإ وحيتأ

منودی و  خواند مينمايد که تو دعوای الوهّيت عبد هباء که خويش را عبد
دانستی و شريک مجال قدم روحی له الفدا  و وحی خود را صاحب آايت

  .مشردی
 

  .امور منائيد ر درقدری تبصّ  ی بی بصرانا صفني انصاف دهيدنای م
متهوم به  رعبودّيت مجال قدم خممّ  حيات کسی که طينتش و فطرتش به ماء

و در حّقش  مبارک اّدعا منوده در ااّيم مشهوداا  نفسی که واضحاا  اّدعاست و
اين  ،خواهد بود منحرف شود معدوم صرف شد که اگر آنی از ظّل امر انزل

که کّل   مرکز ميثاق قولش ميزان گشته و شده و توحيد حال مثبت شخص
فاعتربوا  ،مبغوض هان و مضطهد وم   ،به اطاعتش مورند حّتی اين شخصأم
 اهلل و و ال ؟ اين الئحرت از دليل اين واضحرت و برهان از .اولی االبصار اي

  .هبا لن يؤمنوا تيهم بکّل آيةأت لو و ر  ذ  الن   و   ت  ی آالاي  ن  غ  ت    لکن ال
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درجه  افرتا به چه الحظه منائيد که امر چگونه بر اشتباه است وم

مجيع  روی و خوی مبارک مجال اهبی روحی لعباده الفدا که قسم به آن .است
و   ادؤ ف قلب و عامل روح و اين عبد در حبّق اليقني ميدانند که متزلزلني عّکا

هللا  فون نعمةجز عبودّيت مجال اهبی نداشته و ندارد يعر  کينونت هيچ آرزوئی
 يک را هوس مينمايد و هر هوائی پرواز يک در ولی متزلزلني هر مّث ينکروهنا

  .اوج و مسائی
 

اب و بوجهه علی الرتّ  ل مکبّ هذا املتذلّ  نّ ای رّب تعلم و تشهد أ 
 ّيبةهلی حّققنی بعبوديّة عتبتک الطّ إ هلیيقول إ ه وخفّيات سرّ  يناجيک فی

ساحة ی ف ياا انفاجعلنی  حبضرتک املقّدسة العاطرة و ّيتیت رق ّ ثبّ  و اهرةالطّ 
ر لی الفناء قدّ  ربّ  ای .ائک الفسيحةرقّ رحبة أ فی قانتاا  حّبتک الّرحيبة وأ

وجودی عند  طود يندکّ  حّتی مرکأ رف فیاالضمحالل الصّ  البحت و
 فردانّيتک و يضمحّل حقيقة ت آايتاحديّتک من سطو بباب أ سجودی

من  شدّ ليس لی انر أ ای ربّ  .ناء حضرت ربوبّيتکذاتی عند مناجاتی بف
عند  وجودی من عظمتوحيدک و ليس لی جحيم أ بقائی عند ظهور آايت
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من  نیجنّ  من هذه الورطة املوحشة و صنیخلّ  ای ربّ  .نوار تفريدکئأل ألت
 .العظيم نت الّرحيم اي ذا الفضلإّنک أنت الکرمي إّنک أ .ة املدهشةجّ هذه اللّ 

 
چه عاملی و متزلزلني در چه  اين عبد در حظه فرمائيد کهمال ،ابری 

و  مستور مناند عبوديّتی انوار چنني هرگز .و مغرب مشرق بني انشتّ  ،وادی
نشود و هبوب  حبری ساکن چنني امواج خاموش نگردد حمويّتی چنني مشع

مالحظه فرمائيد که  .يعملون مفباطل ما ه مقطوع نشود چنني نسيمی
که به انواع وسائل   مقّدسه را ميکوشند ارض دوستان ک ازي متزلزلني هر

دنيا نفوس را به  که اين عبد به زخرف  اطراف مينويسند متزلزل منايند و به
مشا را به حّق قسم ميدهم در آن سفر که به  .مينمايد ميثاق اهلی داللت
 و اين عبد آاثر زخرف مشاهده منوديد شديد در نزد فساحت اقدس مشرّ 

اين دائم روش  ؟ متزلزلني را اي ديديد و مبتال هوسها را به اين اين عبد
مشهود مجيع داخل و خارج ميدانند خالصه  واضح و اآلن نيز متزلزلني بود و
احباب که مبلغ سيصد تومان به فالن يعنی  يکی از به می نوشتهشخص مکرّ 

 اآلن خّط آن شخص حاضر ميثاق شويد و اثبت بر است که مشا داده شده
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کّل مشتبه ابشد   اين کيفّيت اگر چنانچه بر منوده اين عبد و موجود و گله از
  .که کذب است  مشا که مشتبه منيشود بر
 

براندازند  ميخواهند که بنيان ميثاق را افرتاها مالحظه منائيد که به چه
أتسيس  اساس پيمان هيهات هيهات بنيان ميثاق از زبر حديد است و

قيام  يع من علی األرض مجع شوند و به قوای وجودخداوند جميد اگر مج
بنی  قدری مالحظه منائيد که ملوک .اين اساس متني رخنه نتوانند منايند در

 بعضی از ای ازامّيه به چه دسائس و وساوسی برخاستند و چه روات کذبه
 ها اصحاب حضرت ترتيب دادند و چه ولوله در عامل انداختند و چه فتنه

 و عناد به عنان آمسان رسيد و به قّوت فساد ءه قسمی که انئرهمنودند ب براپ
 ت  ن  ک    ن  م  ]  حکومت نفاق را در آفاق منتشر منودند و مجيع خلق را بر بغض

 .منايند آنکه آن مظلوم را مقهور داللت منودند ات [ ه  ال  و  م   يٌّ ل  ا ع  ذ  ه  ف    ه  ال  و  م  
 تري هزار صد هدف ءاهدحضرت امري طعمهء مششري شد و حضرت سّيد الشّ 

دستگري و اسري شدند و هفتاد سال در کّل  بغضاء گشت آل و حرميش
و لعن آن مجال منري منودند اب وجود اين عاقبت چه شد؟  اسالم سبّ  منابر

هداء حضرت سّيد الشّ  شهادت بدر منري اتابن شد و سرّ  چون امري حضرت
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 .گشت  دهلا سوزانگراين شد و   چشمها در مصيبتش عنرب ابر کرد آفاق را
نفس  م وی بر افتاد و دودمان سفيانی حمو و انبود شد حّتی ابناءا   خاندان

نور تقديس بتابيد و ظلمت  نکوهش آابء و اجداد بر خاستند به اعداء
احلّق و زهق الباطل حتّقق ايفت منکری ابقی  انبود شد و جاء تلبيس حمو و

نه  ميثاقی بود و نه عهد و آن که وجود نيافت اب استقرار معرضی مناند و
که هر کس مرا دوست دارد ابيد   ودندبحضرت فرموده  اميانی بلکه پيمان و

  .علی را دوست بدارد
 

اين کور عظيم اميان و پيمان اهلی است و عهد و ميثاق  حال در 
آمد  جام الست است که به يد مجال اهبی در بزم اهلی به دور حضرت راّبنی

ملکوت  صهباء شد به آهنگ هر کس سر مست آنگرفت   و نوشانوش در
 شد هر روز هبانه ای گفت و هر کس حمروم  االهبی اهبی لک احلمد اي رّبی

و نه  أتثري داشت ای افتاد نه نصيحتدانه هر دم به دام و جست و
 شد و در ابديهء رفض غمرات نقض مستغرق تغيري داد عاقبت در مالطفت
  .گشت  سر گردان
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و  مالحظه فرمائيد که نّص عهد اهلی مرتوک و مهمول یای احّبای اهل
فاعتربوا اي اولی  ،مقبول [ هللا يکفينا کتاب]  بن عاص عمرو قول عمر و

  .االبصار
 

عهد مرکز  در کتاب خمصوص منصوص مرجع و مهچنني عند اختالف
و مبنّي سائر جهات و  و حال مرجع آفاق نرّي  آايت ميثاق است و مبنّي 

اغصان و افنان  به توّجه علی اخلصوص مورأبه نّص صريح کّل محال آن که 
آفاق  ميثاق مرقوم ميشود و نشر در بر مرکز عوض توّجه ردّ  حال به ،و آل

که بعد از نّص   گمان مريفت  به آاي .اصحاب القلوب فانتبهوا اي ،ميگردد
  است و سلطان مبني کتاب عهد که مهيمن بر کّل کتب  کتاب اقدس  صريح

نفسی رخنه  اي اشتباه منايد و ديگر کسی کتاب اقدس است   آايتکه مبنّي 
 نسياا منسّيا شد و نصّ  اقدس آايت صرحيهء کتاب حال .و هللا منايد؟ ال

شريعت هللا شد و  گشت و قول عمر  اضغاث احالم عهد کتاب  قاطع
 آايت ميگويند .گرديد  و سلوک عاّم و خاصّ  روش عمرو بن عاص دسيسهء
 منصوص برای اين آايت مبنّي  لکن از ،که ميگويد نيست  ،است هللا ميزان

 مبغضی و اي جاهل طالب عوضی خمصوص تعيني شده نه آن که هر مغلّ 
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 يعلم أتويله ال ،به هوای خود معنی منايد آايت هللا منايد و تصّرف در دخل و
حال راسخ در علم به موجب نّص صريح   .فی العلم الرّاسخون ااّل هللا و

چگونه جائز که  ،و مشهود اب وجود اين واضح عهد و کتاب اقدس کتاب
 مبنّي کتاب و ،مالک ابو هريره و مرتوک گردد و ابو شعيون و و مبغوض

 ] ،م منائيدمشا را به خدا قسم تبسّ  ؟ ای احباب مان گردندالزّ  العصر و جمتهد
هللا  رادهأ إلی من ل توّجهواآامل املبدء فی الوصال و قضی کتاب ذا غيض حبرإ

منسوخ گشت و حسبنا کتاب هللا  ،[ صل القدميمن هذا األ اّلذی انشعب
أهل اإلنشاء إذا طارت الورقاء عن  اي] ، منصوصهء ءآيه عمر مثبوت شد و

ال عرفتموه من  ارجعوا ما خفیاألقصی األ يک الثّناء و قصدت املقصدأ
شد و  مهمول و فراموش ،[ القومي صلاأل الفرع املنشعب من هذا لیإ الکتاب

گفت   نيزه کرد و ندعوکم الی کتاب هللا قرآن سر که  دسيسهء عمرو بن عاص
 اا منتسبني طرّ  افنان و آنکه ابيد اغصان و مقبول و معمول شد و وصّيت هللا

ذا غيض حبر فی کتابی األقدس إ اهنزلنأ ما انظروا]  ابشند ن اعظم انظرصبه غ
راده هللا اّلذی انشعب توّجهوا إلی من أ لآاملو قضی کتاب املبدء فی  الوصال
 کذلک  غصن اعظم بوده مبارکه اين آيهء مقصود از [ صل القدمياأل من هذا

و  حمو شد از لوح قلوب ،الکرمي  الو اان الفضّ  اظهران االمر فضالا من عندان
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من  البهآء عليک و علی و]  .شد رااقطمشهور  االحبار کعب  رواايت
 هباءا  ،[ يؤذيک العذاب ملن خيالفک و ولک و الويل وخيدمک و يطوف ح

 ملن طوبی]  .زمني گرديد در روی هر بی متکني منتشر و اقوال ا شدثّ بمن
 شد و مبغوض و خاشاک منسّي هر خس [ عاداک قر ملنو السّ  واالک

نی غصعلی ما يشاء اي  و هو الّناطق]  .گشت  لوالک ءحّق به منزلهء خواجه
 رّب العاملني کتابک و مسعنا ما انجيت به هللا  ی املظلومقد حضر لد عظماأل

و األرضني و حصناا ملن  الّسموات فی و حفظاا ملن حرزاا للعاملني جعلناک انّ إ
يلهمک ما  و ن حيفظهم بک و يغنيهم بکابهلل الفرد اخلبري نسئل هللا أب آمن

رق الفضل مش الکرم ملن فی العامل و نشاء و حبرألهل اإل مطلع الغنی يکون
 ما ن يسقی بک األرض وأ العليم احلکيم و نسئله املقتدر نّه هلوإ األمم علی

نّه ويّل من العرفان إ البيان و سنبالت العلم و احلکمة و کأل  لتنبت منها عليها
از افکار زائل شد و  ،[ احلميد اّل هو العزيزال إله إ هانجا معني من و هواال
گرديد و امثال اين   ن حاضر و غائبورد زاب تفکهؤ م کاايت و قصصح

هللا  اساس شريعت کتاب عهد که اسّ   اقدس و صريح حال نّص کتاب .بسيار
و غري مذکور و  و امر هللا است مهجور و مهمول و دين هللا و حکم هللا
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اهل قبور از آن منفور ات چه رسد به  حّتی اموری مشهور و منشور که
  .رّب غفور اصحاب

 
گرفتارم و از چه درد و   ائی که در چه عذابی و بالئیای خدا تو بين 

آشنا و  مضطرب و بی قرار اير و اغيار هر دو تري و کمان کشيده و حمنتی
آشنا زمخش  بلکه اير سهمش مسمومرت از اغيار و دو هبانه جسته بيگانه هر
 شديدتر از

ر ای پروردگار تو گواهی که درد هر يک را درمان بودم و زخم ه .بيگانه 
 يک

بودم و هر بيقراری را  پرستار را مرهم دل و جان هر بيماری را طبيب و 
 حبيب

 ءی بودم و هر مامت ديده ای را وسيلههر دلشکسته ای را سبب تسلّ  اشکبار 
ت سرور در آفاق هر مسمومی را درايق بودم و هر مغمومی را علّ  تعّزی

و  .کلّ   مگسارو دوست غ کّل بودم  غمخوار کلّ   و صادق بودم خادم کلّ 
به نريان فراق  افتادم و حرمان در وادی و گشتم  هجران مجالت به چون مبتال
جز صد هزار تري  مرمهی نديدم بر افروختم چون شعلهء آتش بسوختم و
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 ای پروردگار .خروار زهر سريع االهالک جز صد هزار نديدم داروئی ،پراتب
شب و  بی خردان و کانندکود   چه که اندانند و صبيان فرما تو بيامرز و عفو

ه به کخدمت امرت مشغول و آانن در صدد اذّيت عبدت   اين عبد به روز
  .فتنه ای براپ منايند چه تدبري و تعميق

 
 پيمان و خمتصر اين که از اّول ابداع ات به حال چنني عهد صرحيی 

چنني نقضی  ميثاق آشکاری واقع نشد و ظهور نيافت و مهچنني و واضحی
بلی عهود واقع ولی در ظّل شجرهء انيسا  .ديده و شنيده نشد ثیو چنني نک

غري  و مرجع پيمان جمهول بود منتهی نه و مرکز ميثاق ءسدره سايهء نه و در
بلکه به اشاره ای تلويح گشته که در  نشده بود تصريح و توضيح ابداا  معروف

يدهء گردد اب عالمات عظيمهء آمسانی و شروط شد  ظاهر شخصی اواخر ااّيم
کور عظيم   است لکن در اين او مرجع اين عهد ان متناهی و قهر و سطوت

 معروف و مرکز پيمان ور آفاقهمش بلکه مرجع ميثاق و دور مبني چنني نه
منريفت که چنني فتنه و ولوله درميان افتد و چنني  اهل جهان ابداا گمان
د الحّبائه روح الوجو  که ميفرمايد روحی و  است اين اشتباه کاری پيش آيد

أکرب  فقوصّيتک من أ شراق مشسأل هل ميکن بعد]  :قوله تعالی الفدا
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قلمی األعلی ينبغی لک  اي قلنا ؟املستقيم صراطک عن حدقدم أ لواحک تزلّ أ
ا يذوب به ال تسئل عمّ  مرت من لدی هللا العلّي العظيم وأ   ن تشتغل باأ

ن لک أ یغبين ال لبديعا مریحول أ کانوا  هل الفردوس اّلذينأ و قلوب قلبک
  .[ العليم ارتّ السّ  رّبک هلو نّ لع علی ما سرتانه إتطّ 
 

 بعد از اشراق که  بفرمائيد که چه ميفرمايد آاي ممکن است مالحظه
کسی بلغزد يعنی ديگر   ديگر قدم بزرگرتين الواحت از افق تو وصّيت مشس

ری مشغول مو أپس ميفرمايد ای قلم اعلی به آنچه م ؟کند  نفسی نقض ميثاق
 و ميگدازد و قلب مبارکت از آن ميسوزد که دل  چيزی از و سؤال مکن ابش

شود به  العاطّ  استماعش خون ميگردد سزاوار نيست از فردوس منري اهل
ار و پروردگار ستّ  شد و ما سرت منودمي خواهد واقع وصّيت مشس از بعد آنچه

   .عليم است
 

الفدا چگونه  - حّبائهروحی ال - مالحظه فرمائيد که مجال مبارک
 .بوده حمزون فرموده و قلب مبارک چگونه نقض و نکث اخبار از وقوعات

ان است و آتش جهات پرّ  مجيع از چگونه تري جفا که  کنيد  مالحظه حال
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 نگذشته بود و قميص مبارک چند روزی صعود از هنوز .چگونه سوزان فتنه
اعالن منودند از مجله نقض و اختالف را  در روزانمه ها هنوز تر بود که

اعالن منود مالحظه  اختالف را نيز صعود د وصول خربروزانمهء اخرت به جمرّ 
فسوف تری الّناقضني فی  ،کث بودندالنّ  فرمائيد چقدر اهل نقض سريع

 )عبدالبهاء عّباس(    .احلمد هلل رّب العاملني خسران مبني و
 
 


