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 ر بيىتالوح هز 
 ( ينايگاگلپئل  الفضابو ا امريز  ب بها) خط

 
 هبیالا هو

 
نچه مرقوم فرموده بوديد ملحوظ گرديد ا هللا ء کلمةعالته الامن وقف حي اي 
  نا وة اتدت حالارته ز کرّ   اکّلم.  گرديد  ئتالوصّيت قر احسب  مابه دّقت مت و

منود چه که منبعث  رز شهد و شکّ ا پر اق ر ار مذنيش چون قند مکرّ اکه مع
 باو کت قدسأب اکت  مرقوم فرموده بوديد که کّل موقن به .هی بوداخري خو  زا

نزد  ست؟از کجاچيست و  فختالاين اپس  رداهيچ منکری ند عهد هستند
  يناز او  ﴾ م  وبِِ ل  ی ق   فِ  س  ي  ل   ام   م  هِ تِ ن  سِ ل  بِ   ون  ل  و  ق  ي   ﴿ که   ستاضح اب و ان جنا

 ان  ب   ر   او ل  اق   ين  ذِ ل  ا ن  إِ ﴿  ،م نگردداد قول متست به جمرّ امت شرط استقاگذشته 
 ا م  هِ ي  ل  ع   ل  ز  ن   ت   ت    او م  اق  ت   س  ا ث    هللا  

 
 باف به کتاعت ا و راقر ا وجود اب .﴾ ة  ک  ئِ ال  ل

  .يدابق نيالفت در مجيع شئون مطاخم ب عهداقدس و کتأ
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حت و افص يتان در هناقدس به لسارض ا ءاحبّ ا زا بعضی مثال
ت اوجود تنبيه يند ولی ابان مينماپيم و ر ثبوت و رسوخ بر عهداظها تغبال

 تاع نفسی به جهالطّ ابدون  هلّيه کها به حکمت نظر ين عبدا ءشديده
ع ا نو اده که به اف فرستاطر ا تيب بهامک صالمتّ  ايد خفيّ اننم چيزی مرقوم

 ،تاء شبهالقادر  راصر ا ينا ر اباقر اين ا فکنداقلوب  ت درائل شبهاوس
ين عبد ا .قیالبو ا اقس عليه ست واه ينتامب زای اين نبذها .ينابسی مب
ت ديگر انفح رد کهات نفسی چيزی نگاين جها زا اداين که مبانظر به 

غل اوجود مش اب اتيب ر امنود که مجيع مک حتّمل ار  شد چنني زمحتیشته اباد
ل ار ساچه .يدامن سب نه حموانية ماکن  رة اياشا نچها ئت کند وان قر ايبی اپ
ب ميخورم و مرکّ  ت مبلغیار اعب که هر روزی در حمو بعضی  ن عزيزتابه ج

  حظهمال دفعه هد شد بعد يکافظه خو ان حمامکاکه به قدر   ميداين ابه 
يند و چون به امينم دهاعا دسته دسته يّهتيب سرّ اف مکاطر از اکه   گرديد

ئيد احظه منمال ديگر .تاء شبهالقاز ا تيب مملوّ امني نظر شد مجيع مکامض
ست و مجيع حبر بال لتی که مستغرق دراکه در ح  اين عبد ر ات اثّر لت اتاح
ت بی  او مشقّ  تان و زمحايت بی اپمشکال جم واط مهاز مجيع نقا ءاعدا

در  ايدوح افريد  مشغول وهللا ء کلمةعالا ين شب و روز درا وجود ن اباکر 
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 ان ر امورشا ت واوقان نيز مجيع اين دوستا جودو  اب .مل مقهوراب عاحز ابني 
و  نعمت هّيت وايت رفايند شب و روز درهناين عبد منابی ادر خر  حصر

 ايا ،يندامن نان عهد و پيماصرف ختريب بني ات ر اوقانده مجيع اگذر   سودگیا
مضمون  ايا ؟ستاين ا ب عهداکت  ءنتيجه اياين شد؟ اقدس اب امثرهء کت
ولی ا اي او فنصاف ؟شتاين مقتضی داهلی انصوص  ايا ين بود؟ا هللاوصّيت 

در  لبّتها ين عبد برودادست  زا مورام است چون زماين معلوم ا و. فانصالا
 .يدامن حرکت فکر خويش صل گردد و هر کس به حسبامور فتور حامجيع 

 
 اذ  إِ  ضِ ر  ل  ا ح  ل  م مِ ت  ن   ]أ  : يداميفرم باصحابه  باحضرت روح خط 

ت چيست و کيست مرقوم افختالاين اسبب  امّ او  [ح؟ل  ي    اذ   اِب   ح  ل  لِ ا د  س  ف  
 او سبب ر  و جهت ساساليقني اليقني و عني اب حبّق ان جنا .فرموده بوديد

  .[هللابنور  ه ينظرنّ إلؤمن فا ةِ س  ار  من ف    اقو تّ ا] هستيد مه مطّلعابتم
 

ع ا نز  رم وال ندانفسی جد مقصود که اب ين عبد قسم به حضرتا ولی
شنيعه  شيعهء من وانفهم رهاشا يه واکن  لشرکني بهارئيس  انکنم و شخصی ر 

 امي کّل ر اتفسيق و تکفري ننم اضمن م وماعق ننان من واليل خنو  طيور نگومي و
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ست که گومي در اين ايتش امن هناخو  رکال مبان مجادوست هلی گومي وای احبّ ا
حمض  ار ر ايدف نيفکنيد عّزت اپختالا هللامر ا هلی متزلزل نشويد و دراق اميث

 اکّل ر   ن نزنيد و ريشهءاين بنيا ز دست مدهيد تيشه برائی ر بی اپافکا
ريد اطر اء به خالفدائه احبّ ال روحی ارک ر ال مبات مجاياف و عنالطامکنيد 

و رحم کنيد خون مطّهر ا سريیا ت و زجنري واو مشقّ  ايبال ت وابر زمح و
 .ندهيد ء هدراة فدبئالغاتبته روحی ل اعلی ر احضرت 

 
زی انباج هلیامر ال وجد و طرب در اکم  ر نفوس مقّدسه اباصد هز  

ل و اد و ماد دن بر ابامنافت خانی شته رابّ انگوجد و طرب به قراب منود و اب
بی معني و  لاو عي هلاد و اد سريیال به اخرد س لاطفا ،جا ر ات ل بهامن

حت نه غمی ای ر اعزّتيد و در منته يتاکه در هن  ال مشاح شتاگذ  دستگري
ت از زمحامل مستيح تر حّتی اهل عاز مجيع ا ئی نه زمحتینه بال یاه صّ نه غ

 زا قاّل ا ان ر ائيان فدات ات دولت بی خرب زمحاحتّمل تکليف ت وامشقّ  و
ت لن احي ريد لکن الامد ا و خود رو هللامر ای از بر اکربی   ذّلت ن نربيد وامي
 نه و يةانه کن و انانه لس و ال نه قلمابه ح هلل ات حلمدا ينا دوجو  اب. دیاتن
 به  هللاء انشاتکفري و  چه رسد به نمودم اتنتفسيق  انفسی ر  او نه ضمن رةاشا
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  هماخنو  حدیاقصور  نظر به ابدامنود  هماخدمت منوده و خو  و روز کّل شب
حظه مال .هم منودانی خو انفشاج مقّدس ناستابه  عبودّيت حمض بلکه کرد
و  ندات حييی جشن گرفته مّ ان خرب رسيد که اير از اروز پيش  ئيد چندافرم

 ن ردّ قدس در حّق فالأرض أهل أز ابعضی  هلل حلمداکه   ندارقص کرده 
لشرکني ارئيس  ان ر فال ند واند و بر دو فرقه شدهاکرده  نعالاند و انوشته 

ن ا شد که ثّراه قسمی متب ين عبدا .شنيعه مشرده ءشيعه ند و حزبانسته اد
قی درقلب احت ان ات مشغول شد و چناجاله و منان به صبح به ات اشب ر 

ر شد که معلوم  اق منوداحت از اثر غريبی ا وجه صل گشت که صبح دراح
وجود  اب .هر شدهاوجه ظ ن درا منوده که شبه ثريات ناگرديد که در کبد چن

 ابدا ين خربا زا ءاحبّ ا زا ی بعضیول يتی نکرداشک ذکری ننمود و ابداين ا
عهد و  نتيجهء احسرة علين ع منودند ايا ستما نهامبلکه متبسّ  نشدند ثّرامت
خون بگريند و  بان جنان حّق چون ادوست ين شد کهاق افاق نرّي اميث

ن اپيم هلی درا نافتور دوست سستی و گرا  و ينداو طرب من ن رقصادمشن
 ء قسم که بدترالفدابه امقّدسه روحی لت  ءه عتبهبد باي راستمر ا نی چننيارمح

 نء خذالامتزلزل شود و مجيع در بئر ظلم هلیا ساسابکّلی ين گردد وا زا
 هاز درگائی که ارج ميد وادر شب و روز  لاين عبد حا .ئيما رابدی گرفتا
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 تهفت اياری جنام گرفتاين دا زا به زودی هللاء انشا ست کها ينا رماحدّيت دا
 طعنهءسنگ ز انه  ء واحبّ ايش از ستانه  ملان عا در ات مباشت مل ديگرابه ع
  .خرب گريم ايا ره واشارين به مکفّ 

 
قی  اب ميدا ان ر ادوست ات .فرموده بوديد راستفسار اين کارهء اچ امّ او  
صلی حتويل ای از جمر ا اق ر ات ميثاين عني حيا جيفار ا و ن به تدبرياکه تو 
 اد هاين فسا ابدا نقل کرد به برج ديگر ثرياز فلک ا ان کوکب منري ر يا منود و

ن  ان چنار اي گرا  امّ ا .نگردد ئلا ز هللامر ا فقا زا نیام ظلماين غما و م نشودامت
ن ايند ديگر اثبوت و رسوخ بنم يند وام منان قياپيم يد بر عهد واش يد وکه اب

 يند کم کماتدبري من ک حتريک وتر  ق نوميد شوند واحتويل مرکز ميث و ز تغيريا
ن حقيقی و امقّدس گردد و دوست ک وغليظ اپ برا ينا زا هللامر انی افق نور ا

ن حضرت ابند و دمشنن ايارحي روح و نر مهرابن اياچون  صميمی نار اي
در  ءاجز او مجيع  ن گردندخذال ديهءاب ناو سر گرد يوسان حمزون و مايزد

ز صعود به قّوت ابعد . نندام مصون حمفوظ و فتیا هر زاظّل سدرهء منتهی 
کلمة   ق علمافاء در مجيع الفدا ئهاحبّ ل قدم روحی الاييد مجنريوی ات ل وتوکّ 
گشته بی   راميدو ان اگريستند و دوست  ء خوناعدان مرتفع گرديد که ا چنهللا
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ت غري مرضّيه قضّيه انفح ينانشر  زال اح .وظ گشتندظحم يت مسرور واهن
موجود و مشهود   بدیان خذال يده و عنقريب سوء نتيجه وگرد  بر عکس

و  نمهدمی جز چشم گراي عبد ينالبحر و ا و لربّ اد فی الفساگردد قد ظهر 
شکو ا امنّ ا ،راشکباو چشم  الی در عيش و نوش و ماع ،ردان ندادل سوز 

ين ا ب واحباّيت قديه بني ز ضدّ انکه او ديگر  .هللالی ای و حزنی بثّ 
  .مرقوم فرموده بوديد ق گشتهاميث تور دروسيلهء ف

 
صعود  زا يشست و پاسبب مشهود و مشهور  اهل فتور ر ا نکها ّوالا 

 کثرا ن نبود بلکه امي ر دراب نقاسبا صالان جهتني اب عهد مياکت  وتو تال
تبديل  لفتابود به  ن بعضی که جزئی کلفتیاشتند و در مياد لفتا هم اب

لفت بود به سبب ثبوت يکی و تزلزل ديگری انفوس ديگر که  ناشد و مي
وت ان به قسمی عدان متزلزلني دوستادر مي .گشت  صلاح کلفت  لعکساب

 تفسيق و جتهيل و حتقري دی مينوشتند واسنا هر يکديگر بود که نسبت به
ين انت ابه سبب شّدت جب هلل گشته وامر ا سبب تضييع نمينمودند که فال

لص ام کرده که شيعهء خاد متاستشها منوده و مّ او ع صّ ای خارسو  ائفه ر اط
ست ار اثنی عشری بيز از هر مذهبی جز او  ستا خملص مرتضی علی
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ن به فسق و اچن ين شخص نهامينمود که  ديگری نسبت به ديگری مرقوم
 ء شده واعداتت امت و مشد سبب مالاد نافجور مشغول شده که شرح تو 

خت اندان می انسي ويهءاز  در اق ر اور ا ينا ين عبد مجيعا و راين قبيل بسيا زا
 مرايت و خدمت ارع ف ويتالا م واحت ا به ق بيهوده ميشمرد واور ا زا و

ند پس اصل منودهاح اق ر اتّفای امنته قال به جهت فتور در ميثاح .ميکرد
تزلزل  ثبوت و ءاحبّ اف بني نفوس يتالا ف وختالاصلی اس اسامعلوم شد که

ل ايت مجايد به عون وعنپس اب مّتحد نيز هل فتورا بتون مّتفق وست اثا
 به هللاء انشا ئيد که بلکهامن اين عبد دعا در حقّ  ئيد وال منرک توکّ امب

 اهل فتور دعامهچنني درحّق  مي وام مناحّقه قي هو ال قدم کماعبودّيت مج
بون بيوهتم ن کند خيرّ احسا فانصا فکر و يک قدری عقل و ائيد که خدافرم
ج ا حتيايت اين عبد در هنايند امينم اعدّ انيستند  اج به دعا حمت اهنا گرا  ميديهاب
 تضرّع و ن واحقيقت قلب دوست زالص منبعث ای خابه جز دع ست وا
و  .ندات حصول توفيقی ندعلّ  ييد ون سبب اتانسا ءين نشئها ن درالشابتها

 راچه ل مّدتاين عبد حا ين عبد پر قصورند واپی هل فتور اپانکه اديگر 
 حتقري و بلکه تزييف و جيف وار او  افت ار و انکاو  است که حتّمل جفال اس

 ئيداتيب دّقت فرماق و مکاور ابعضی  در گرا نچه ايد چناتکفري منوده و مينم
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 ست و خود در ضمنار اج عنی اياک ايّ ا مجيع حظه ميکنيد کهمال
  ستا ينامقصد  ستاشده  مشرده بتني مشرکنيهی اثاگ.  راگوشد  يتاحک
ين اولی  .يند و قس علی ذلکاتصريح مشرکني تلويح رئيس مشرکني من به که

 زرده نگشته ابا اين نسبتها زا رک دلبسته وال مبايت مجافضل و عن عبد به
سته و شب و اخو  اخري کّل ر  ر کرده واکّل رفت  ل حمّبت اباکم  اب ينا وجود

ميچشم و  ار  باعذ و سمّ  کّل ميکشم  حتاجهت ر  به ازمحت ر  یاروز منته
لکن  .ميان ننمافغ د وفراي له نکنم وان رم وابرني ها هدف ميشوم و ار  اتري جف

خلق  ار  يتیادر حکاص يتار شکوه و شکاعتی هز افتور هر س هلاجهت  زا
سبب  يند اتاثري منات ثّر ور شّدت اتاظهابعد  تشهري دهند و يند و خودامن
عبد در  يناز ابغضی  ين سبباه ب ر نفوس اتت حتسّ و علّ  ت قلوب گرددرقّ 

رک ال مبابه مج ند کهائی مافت ا ئيد هيچاحظه منمال .صل شوداح نفوس
يت ابه هن رميده واحت انشد هرکس در مهد ر  زده ءالفدا ئهاحبّ روحی ال

م کّل مبغضني بود و ال مبني هدف سهامج يش غنوده وار ابست  يش دراسا
رک ال مباظلم مج زا يت ضمنیاين شکا وجود اب کّل مؤمنني  حصني حصن

ظلم  زايت اين عبد شکا هللان اسبح .له ميکردندان و ها د ومينمودند و فراي
و  ايين بالاحصول مجيع  عبد و ينا ض بهتعرّ  عهد و ی برق و تعدّ ابر ميث
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نده اق رسّيو به ع   ايت ر اد شکفراي عت ننمودهاين قنابه  هل فتورا رداند ايارز 
 صطربت قتيالا انا، یاقعه او  ی و غريبادثه اعجيب ح چه خوش گفته ،ندا

 ارو  ين عبداه ابه جگر گ از جهتی سهم جفا فتور ی پراحبّ ا .کیا تلی شاو ق
قلوب شبهه  وسيله نيز در ينا به ز کنند اتاغان افغ له وز جهتی انا رند واد
ن اسبح.  مکرهمهللاعند  مکرهم و امکرو  هم يعملون و اطل مافب زنداندای ا

 استی ر اب ر افتا اي منود و نان تو اپنه تاشبه تابه سبح ار  حقيقت  نورهللا
 ابصريت ر  ضاغر انکه ا مگر ،هللاو  ن کرد؟ الان تو ات هنب مفتايابه سح

به  جا حتياين صورت ادر  يدامه حمروم و مهجور منابتم ابکّلی کور و بصر ر 
  .ندات نيز مناو سبح باسح

 
 " راز مظلوم ز امل اسد ظاکی شن   رارشوت قر  بدل ضیادهد ق چون" 
 "ز دل به سوی ديده شد اب اصد حج مد هنر پوشيده شداغرض  چون" 
 

نی اين طيور شکورند و اپی ست که حزب فتور اپاين اری مقصود اب 
له بلند کنند که ان افور  يند وات پر وحشت ننماسکن ت واحرک زاغت افر 
وعظ و  ار  احبّ ا احاصب و ءامس ائماد ين عبداو  اض بو متعرّ  هستند اپی ماپ
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رک بودمي و در ظّل امب لان مجات کّل دوستاکه حضر   ميانصيحت مينم
 ئيداننم ضشده تعرّ  وتاو حرکت متف روش نچهاچن گرا ل ات حاحي ءخيمه
مر الايد ليس لک من احرکت من هداهر قسم ميخو  نشويد هر کس پیو اپ

حيف  نالس شيدشته اباند کسی  به ریاک  .ر  ي طِ س  ليهم ِب  ع   ت  س  ل   شیء و  
فل و اشويد در حم نوساشود به ذکر حّق م ولغدون مشاکه به ذکر م  نيست

زيد و اپردبن ابره ئل و حجج ون دالاو بي تاجات و مناياوت مع به تالاجم
ز روش و ايت و او حکاروی و خوی  زا کنيد و  راتکر  ارک ر ای مباياوص

ر  ابر احمفل  رت دهيد اتابشجودش  ز فضل وائيد و ايت مناو رو اسلوک 
به  ءاحبّ ا زايک  و هر .ر شودانو ا فقار احر ار گردد و جملس اسر ا گلشن

ن امکامکتوب بقدر  ناعظيمه  غلاوجود مش يد ابامکتوبی مرقوم من ئیاج
حمو ميشود  شدی اباکلمه   گر نسبت به نفسی خمصوصا که   ئت ميشوداقر 

 زور پر فتور ئحهءای ر ادينهم زاست که ال ادو س ن مّدتالا .کنم  ديگر چه
 ند ابام منودهاق قياميث حمو م براقّوت مت مي به قسمی که بهام مينماستشما

 مورابعضی  جعت درامر  دم و ست کردم واز ندابر ال ابه ح ين اتاوجود 
ين نفوس نه به ا ستم ديگر چه کنم لکنابه ترويج بر خ فتور منودند بال
ن ايشاسکون بر  کن به دو چيزا س شدن پیگردند و نه به اپ  کنا سکوت س
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ی ادر جمر  عهد سلسبيل یاجر او  قاميثبه حتويل مرکز  گردد يکی  صلاح
در  ام قّوت ر امت ات ستاين اخمتصر . ثري تدبريز اتايوسی اخود م و اي ديگری

تفريق مجع  مر رمحن وامشل  ن و تشتيتاذهار و ختديش افکاتشويش 
کيفّيت پی   يناندکی به ا ب نيزان جنا د وم نگرينار ا يندان مبذول ننمادوست
قضّيه  ينا امش بر يد وافتهع ايالطّ ا يع جزئّيهابعضی وق زايد چه که ابرده

ن اپنه اب عهد ر افتاو گرد  راين غباهلند که افل و ذاولی غ ،جمهول نيست
 احبر ر  يناج ا مو ا اهين سدّ ا ن نکند واهن اتقدير ر  ين تدبري جلوهءا يد واننم

عنقريب  .ز بيخ و ريشه نکندا ار  انيسا ءشجره اد هين گرابايد و اننم صدّ 
بر  ار  قاهر ميثاش گردند که سيف  بی مبعوثات ملکوت انفوسی به فيوض

 علم يند والع فرمافق جبني طا زا اعهد قدمي ر  نور ويزند واق بيافاهيکل 
 ماين عبد مقا امّ ا .لؤمنونا زند يومئذ يستبشرافر ان بر امکاقطب  در ان ر اپيم

 در هر صورت مياض ننماغماز حقوق نفسی امي و اض ننماعت ا انفسی ر 
 رکهاسدرهء مب کّل در ظلّ   که  چه کنم  مي و خدمت به مجيعامن کلّ   يتارع

 ض کند و اياعت ا بر کسی يدام کسی نبو مکرّ  رندو موقّ  و حمتم زندمعزّ  بودند
  .يدانه مناخود ب
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ز بدو اهلل  حلمداين عبد ا .ت و ربوبّيتلوهيّ ای اعدّ ا ءقضّيه امّ او  
ّيت نبخش رق ّ ابه نسيم ج ر گشته و کينونتمء عبودّيت خممّ انشئت طينتم به م

ست اق مرقوم شده اعر  یاحبّ اين به ا زانچه سه سنه قبل امنوده چن انشو و من
 اب و جا لوهّ اجی ات جلليل واکليلی إهی مية السّ العبوديّة بعتبته ا نّ أ او معلا
 منوده بودند لاو چندی پيش سؤ  .رضنيلات و امو لسّ اخر بني ملکوت فتا

  .ين مکتوب مرقوم گرددادر  دشازم شد که سو بی مرقوم شد الاجو 
  

 بیالا هو
 

 رضنيلات و امو لسّ اشکرک هلل رّب  تايآجلليل قد تلوت اخلليل ا ايّهأ 
 تامعصر  نزل منأو  ار اء مدر الّسمارسل أء و العطاء و جزل الغطاکشف   اب
 ت و ربت وهتزّ ا و اذن ربّ نبتت إبأحيی به بلدة طّيبة أ و اج  اج  ء ث  ام تاحليا
 فی هللات ار ان يستبشر ببشألثلک ينبغی  تزيّنت بکّل زوج بيج و ت وخضرّ ا

طعة السّ اة شعّ لا نّ إحلّق اهلل لقدمي اتات رّبک اضت بفيوضالّتی فا مايّ لا هذه
 جتان قد ماحليو احبور  نّ إو  تحديّة قد هبّ لا ضراي ئمانس نّ إ قد سطعت و

هلدی قد بزغت و ان قد لعت و جنوم العرفار انو أبعت و نحلکمة قد ا بيعاو ين
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 بابو أ لبني وا لّنورشرقت ابأ ت قدالبّينارق ائت و مشاضأقد  تايآلا لعامط
 ايّهأ نت ايأّنک إو  رضنيلات و الّسمو اهل أمفتوحة علی وجوه  للکوتا
 ءاعفلضّ ا لتزلزلنيا لوثقی دعا لعروةلتشّبث ابا و ءلکربايا ءارد لتمّسک بذيلا
هلل اق النصوص بيثا لوحيدا لرجعا فلني عنالغا تابهلشّ ا حبور لستغرقني فیا

حلّق اهلل ات عظيم ه  م  و فی ع   هب رّبکاهّنم فی معزل من مو ل لکرميامن رّبک 
نرّي عهد رّبک يشرق  نّ إ ق وافآلاعلی قلل أ یق ختفق فاليثا يةار  سوف تری

 ن مبني والتزلزلني فی خسر ار عند ذلک تری ابصلا تشخص منه اقاشر إ
  .شديد سأي فی حسرة و نيفلالغا

 
ن اچن نيشامع ضت راياز نفحاصل و اب و ان جنا بی خليل مکتو ا 

 ،لب و مّدعیاط امی ر اين عبد چه مقاکه   که بعضی مستفسرند  مفهوم شد
در  ر ويد متنفّ امن اعدّ ای که بوی ائحه از ر اين عبد اقدم که  لاقسم به مج

مي چه  الوهّيت و ربوبّيت تبديل ننما به حبور از عبودّيت ر ای اذرّه تبامجيع مر 
روحی له  - حضرت قّدوس .ری منودندالوهّيت و ربوبّيت بسيا راظها که

يتش اهن ب اتان کتاز عنو ازل فرمودند تفسري صمد ان باکت  يک - ءالفدا
ن امسان اعن در بدشت ات ار  [هللا انأی نّ ]إهره اب طاجن ست وا [هللا انأی نّ إ]
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در  رکامب لاو مج در بدشت احبّ ابعضی  و مهچنني منود ء بلندالّنداعلی ابه 
 : يداميفرم ئّيهاقصيدهء ورق

 
 ت هلّ مری أتألوه من رشح لاکّل 

 ت تربّ لرّبوب من طفح حکمی او کّل 
 
 گرا و  منود ماقي اهی حّقه اکم  که به عبودّيت  نفرمودند اولی يک نفس ر  

 فرع زاعظم امی اچه مق ی خويشابر  زانکرده  اهيم خداخبو  امی ر انچه مقاچن
 کلّ   قاعنأم و خضع امق کلّ   بارق حلّق ذلّ اهلل ست اتاصل قدمي از امنشعب 

  )عبدالبهاء عّباس(     .لعظيمام القا ام و رتبة هلذامق
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 هللاهو 
 بیالا هللا ءاحلسني عليه باعبد باجن قزوين

 
 یبا هللا

 
م و اميم تو خوشکاء من و تو مهنالفدامسک حلسني روحی الای عبدا 

 ءديهاب ن وادی عصيائم و من هنوز در و او قابه عبودّيت  تو مامن گمن
 امن نئی نيز در حّق مادع و شدیاموّفق بر عبودّيت  چون تو .ئمان هانسي
ن عبودّيت اين عبد نيز در ميدان ار ک اينفس اپ ز وايد به عجز و نياش

  )عبدالبهاء عّباس(. يداحرکتی من
  

يد و اننم به سرير ربوبّيت تبديل اين عبد حصري عبودّيت ر اری اب 
ن نه جوايادله نکند بان مبالياوندی عابه خد ارک ر ال مبان مجاستا بندگی

 نار ر ايافکا و ختديش ناذهاتشويش  جهت کنند و بهنهء ديگر  اب نکها بت
 ين خنجرازخم  فذ نه وسهم ان ين ترياجيف ديگر جبويند چه که ار ان متزلزال

 . رد نهابر جگر و 
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 و هرامظ لوهّيةقد خلقت لأل] :يداهيکل ميفرم ءدر سوره رکال مبامج

 لوهّيتأ ذکر هللا ناسبح] :يدابن ذئب ميفرما لهءادر رس و [.لعابوبّية مطللرّ 
 راقر  رانکاض و اعت اب اسبا ان ر اهر شده اظ اصفياو  اولياز اربوبّيت که  و
  .[نداهداد

 
  [. لرّبوبّيةا اجوهرة کنهه لعبوديّةا]دق فرموده احضرت ص

 
 و]ل منوده فرموده انفس سؤ  زا بی کهاعر اب ادر جو  مريا و حضرت

لی ا)ت الذّ هوتّية و جوهرة بسيطة حّية ابال و هی قّوة للکوتّيةا هوتّيةلاّل ا الثهاث
لنتهی اسدرة  و شجرة طوبی و العليا هللات اذ فهی - ماللسّ اعليه  - (لان قا
  .[ویألا ةجلنّ ا و
 

 انأ] مري فرمودهاکه حضرت   دران حّق صاز لساله ارس نا مهچنني در و
  [. صفة ال سم وا يقع عليه ّلذی الا
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  .[کر  د  ي   ال   ب  ي  ی غ  نِ طِ اب   ة و  م  ام  إِ ی رِ هِ اظ  ]و مهچنني فرموده 
 

که   يت فرمودهارو  - ماللسّ ا عليه - هللابی عبد ا نالس زاو مهچنني 
  .[هللا و حنن وجه هللا ةل  ب   حنن قِ   وهللا حنن کعبة] نداگفته

 
ل اق - ماللسّ ا عليه -بی جعفر أ عن براروی ج] :يداو مهچنني ميفرم

ن أ ن هوالبيا امّ أ - ماللسّ ا عليه -ل انی فقالعا ن وايلببر عليک اباج اي
نی العا امّ أ و اتشرک به شيئ ال نه ليس کمثله شیء فتعبده وا سبحهللا تعرف
 اذإ مره و حکمه و علمه و حّقهأ نه وانيه و حنن جنبه و يده و لسامع فنحن

 نتهیا .[نريده ايريد م  وهللاء اش اشئن
 
هنگی او چه  دراتی صاء چه نغماوليان الس زاه ئيد کاحظه فرمل مالاح 

 منکر ن برابره حّجت و ءمهاقان ا ء بهالفدا ئهاحبّ عظم روحی الاسم ا بلند و
 ذکر اتقرير  و ام صرف حترير انعدای حمض و اين عبد جز فنا يند واميفرم

 به  هللاذ اگر معا  ويال او . ستار انکاض و اعت ار اصد هز  ز موردننموده اب
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 گردد و چه  فروختها تشیاچه  وقت نايد امن هت تفوّ اکلم  يناز ا یاکلمه 
 . فتور بر خيزد ز حزباشورشی 

 
 که  ئيدافرم حظهل قدری مالاخ لهءارس در حقيقی ناهلی و منصفان ار ی ايا

 ،يداميفرم چه ءالفداروحی له  ءاهدلشّ احضرت سّيد  کاپ کا خ حقّ  در
ب ابر تر  که  ان حضرت ر ا ت دماحشّ تر  ءئيد غلبهاحظه فرممال مثالحلّق اقوله 
در  غلبه و تصّرف ب چگونهان دم تر افت و غلبهء او به شر  ح منودهترشّ 

ن ا زای ابه ذرّه استشفای انچه هر نفسی بر اس فرموده چنان حا رو او  داجسا
 بان تر از اقدری  لاحفظ م یاکه بر   و هر وجود فتاي اشف شد وقرز م

 لشاشت مجيع ماسخه در بيت دار  بتهءاث مل و معرفتابه يقني ک ار  مقّدس
 اطنّيه ر ت اباثري گر اتا هر و است در ظان ات اثري تب اتاين مر ا و .نداحمفوظ م

ه لرّ اب از دين خدانسته و اد برابالارّب  ار  باگفت تر   هندالبّته خو امي اذکر من
 نتهیا .رج گشتهاخ
 

ز احرف  يک کعطران کا خ ئيد که در وصفاحظه فرمل مالاح 
 که  ستاين اگر شرک ا  ن فرمودهاو نعوت بي فاوصاچنني  نافرق حروف
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. قع گردداض و اعت احمّل  ين صورت نفس مقّدساند در افهميده  فتور حزب
ل قدم روحی لتبته اء مجالفداء روحی له اهدلشّ ا حضرت سّيد رتدر زاي

 اهذ ايومن ع اتا بدال وّ ا زاند که اب فرمودهايشی خطاست ء به نعت والفدا
لع مقّدسه امط زاو نعوت ربوبّيت در حّق مظهری  لوهّيتاف اوصا چنني
لوجود و ورد ائق الت حقعشتامن ظلم به  هآه آ] يد:اميفرم مثال ،ستا نشده

 انکرو أ عهده و  وهللا قاميث انقضو  ّلذيناهود من لشّ ا لغيب والک اعلی م
لصيبتک  علیلا لألاح ا رو أ هآه آف .تهايآب ادلو اج نعمته و اجحدو  حّجته و

  .[العليا لکلمةا فی لستسرّ ا رّ لسّ ا لنتهی وا بن سدرةء ايالفدا
 

 فتح او م لّنونا ف والکاحکم  ظهر اک ملوال ] يد:امهچنني ميفرم و
 ام و نالبيان علی غصن الربهامة امح دتغرّ  اک ملختوم و لوال الّرحيق اختم 

 ء واهلا ق بنيالفر ا ل وصلفا ن حبزنک ظهردايلا لعظمة بني مألان انطق لس
  .[والو ا
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 و حکمه هللار اسر أ مره وأ  وهللا بک ظهرت قدرة] يد:او مهچنني ميفرم
ء الّندارتفع ا اک ملوال  حملتوم واحملکم ا مرهأ لخزون وا لکنزا ظهر اک ملوال 
  .[بیلائن قلم ان من خز البياحلکمة و ا ئلالئ ظهرت اعلی و ملا فقلا من

 
لک الی ما لوجوها قبلتألک اقبّلذی إبانت أ]: يداميفرم مهچنني و

 . [هودلشّ ا لغيب والک اللک هلل مادرة لسّ ا نطقت لوجود وا
 

  وهللامشرق وحی  اي ءالفدالوجودک  لوجوداکّل ]يد: اميفرم و مهچنني
سوت لغيب فی انامظهر  اي ءالفدا لّنفوس لصيبتکالکربی و کّل اية آلامطلع 

 . [ءانشإلا
 

ور و لطّ اهور و نطق مکّلم لظّ امشس  شرقتأبک ]يد: او مهچنني ميفرم
 و هللاط اکنت صر   ّنکأشهد أ ءانشإلا ء بني مألالعطا لعفو واظهر حکم 

مه احکأحملکمة و امره او أ ره و مصدراقتدإته و مطلع ايآنه و مشرق اميز 
  .[فذةالنّ ا
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 و خزينة هللاعلم  ئلالئ کنت کنز  ّنکأشهد ]أيد: امهچنني ميفرم و
 اذت لنفسهختّ ا علی ولا اقطة مقّرهلنّ انه و حکمته بصيبتک ترکت ابي هراجو 
يکون و  ان و ماک  ام راسر أ ّلذی فيه رقما عظملاوح للّ ا نتأ ءالبا حتت امامق

 رض ولاکت حتّر  ّلذی حبرکتهاعلی لا لقلمانت أ خرين وآلا ّولني ولاعلوم 
  .[ءالّسما

 
 ورلطّ اعلی غصن  جملّلیا و هورلظّ اله إ اي همّ للّ انک اسبح] :يدابعد ميفرم

 ل ووکّ لتّ احکم  و به ثبت عا نقطالافق أّلذی سطع من الّنور ا اسئلک بذأ
 نتهیا .[عا بدإلافويض فی لتّ ا

 
ی نّ أ ر واهلی بی مشاح ا لو ا ر و در کتب وات بسياناين بيال امثاو  

م اقدلا يزلّ  لئاّل  هی ولن  ا ولیل بصريةلتکون  امنه لورقة نبذةا هذه درجت فیأ
مية فی السّ ا نتسب لعتبتهاب الت  نعوات مد وان حماذآلا مسعت اذإ هللا طامن صر 

  .نالعيان و ظهور البيابعد  نالکيا ملاع
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ت اء در حّق ذالفدا ئهاحبّ عظم روحی الاسم اکه   يشی بوداست ينا
ز ذکر ا هللاذ او مع .رابصالا ولیا اي اتربو عاند فان فرمودهافرقء داّل ا زامقّدسی 

ين از اکلمه   ين عبد مّدعی يکان نرود که اهلّيه مهچو گمات اين کلما
ليس لی  ته وايآ هلل ومنت ابآ ی عبدنّ إ عن ذلک هللاستغفر ا .ستات امامق
ر اطو لا و ئونلشّ افی مجيع  مانعدالاعف و لضّ ار و انکسالاو  لّ لذّ ا اّل إن أش
  .راجلبّ العزيز احلّق احملضة هلل العبوديّة ا اّل إمل أ ليس لی و
 

ست و ترويج ات ز حبر مفتاياکه مرتفع   ستات اج شبها مو اری اب 
عبد  يناميد ا .ستات اجه ءهفّ او غرب ک که در شرق  ستا تابامتش

 در شند اتمظلوم اب ين طرياح ا هلی بنزلهء جنای احبّ ا چنني بود که مجيع
ء اعدا ءمجهاجنود مه ومتايد و مقابگش ل و پریاب هلیا مرات ای خدمافض
ين ال طعن بکّلی اب و به سنگ کمر بر بسته  نادوست زا مجعی لاح .نداتو 

ز ظلم و ستم منودند اد عت ننموده فراياين قناشکسته و به  ان ر اشيامرغ بی 
 ست وا بعات خفّيه متتان که تعليما وجود ز کردند اباغا ریاز  و گريه و

 ين طرياولی  .ئحبت الق اثايثن مادم بنياه يعو مج دفايّه مت ب سرّ تيامک
ء اعنق اپر شکسته ر  ل وين مرغ اباجمري و ظهري و  ب حّي قّيوماعق امظلوم ر 
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 ان ر ان طغياو سن مياسينه سپر من اطعن ر  ماسه نصري حدّيت معني وامشرق 
 امصيبتی ر قبول منودم و هر  واسبيل  در ائی ر بال هر کنم  ن و دل هدفاج

 چشم ر مجيعاز کردامي و انه منار کّل شکر از رفتا ده گشتمامان و دل ابه ج
هم امسی و رمسی خنو اهيچ  زما وحده پردهللامر اخدمت  و روز به پوشم و شب

ل امج. راز هر نعتی در کنا رم واهر وصفی بيز  زاجنومي  نیام و نشو هيچ ان
فرمودند  يتاکه عن  مسیاّول ا دتء در يوم والالفدا ئهاحبّ ال یرک روحامب
 زابعد  ر واحضا اين عبد ر ام طفولّيت ايّ ا چندی در زاست و بعد اس اعبّ 
 اء ر الفدا ر روحی لهابزرگو  عظمی مهر جدّ  يت کربی و موهبتار عناظها
س ان مهر حسّ از ايکی  ست که سجعا ن دو مهر منّورا ت فرمودند والتفا

 ال ين عبد وا يشاعت و ستنو  و لقب سماست اين است اس اعبده عبّ 
نچه اديگر  .لقدمياسم الا اهذ اّل ا مسة ال و امسا ال و انعت ال رضی لی صفة وا
جود و  زل حمضان حا لو ائر اس ب عهد واو کت قدساب ادر کت علیاز قلم ا

نی اسر گرد فاوصابه  ثبّ تش ء وامساتقّيد به  هلیای احبّ ای ا .ستافضل 
 هللات ابربنديد و در نشر نفح خدمت کمر  ئیاپيم ديهد اباب چون و ستا

 عا نقطالت ائيد قدری در حامن نیانفشا جهللاکلمة   یعالاو در  بکوشيد
زده ادو  ر در سنّ جمّسم و نور مصوّ  روح نائيد که احظه من مالهللاحضرت روح 
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فت و چگونه اشت قاشتياشوق و  چه به ادگی به مشهد فداز الگی به چه اس
مقّدس مؤّيد  مرابه خدمت  رج نه اياخ شقّ  ز دوار اک  .نی منودان فشاج

ئف اء حسنی طامسامجيع  ين موهبت کربی موّفق شومياگر به ا نه  ميگردمي اي
ب احساف و اوصاو  بالقاء و امساز ايوس و حمروم شومي اگر ما حول و 

 ،لّرحيمان الّرمحا سم و صفة فی ظّل رّبکماکّل   عن استغنو ار فاچه مثر پديد
ء امسلاکّل   خيدمکم هللاق ام علی ميثثبتّ   وهللا اياحفظتم وص اذإحلّق ا هللات
جهدکم  ابذلو ا م ثّ اوهلا هذه ادعو  العليات الّصفاکّل   هی بکماو يتب حلسنیا

ئکة يکم به مالو تتلقّ  لقّيوما لهيمنا هللا فی ملکوت به وجوهکم ريتنوّ  افيم
  .لقدميارّبکم  ح من جربوتلفالا لفوز وائر القدس و تدرککم به بشا

 
ز ابی اضطر ائی و چه ين عبد در چه بالائيد کهاحظه فرمری مالاب 

ئس از طرفی دساء و اعدائر اجنون س ز جهتیاو  ولیا ملل جهتی هجوم
ز شطری او  اکز عليا مر  سی دران سياهاوس بد خو امستی وس زات حييی و مّ ا
ت و ائر جهاسله به ساو مر  تبهاز هر جهت مکاو  اعکّ  مور معضلهءارهء ادا

 عتیاو س تامهمّ  نی در متشيتاسر گرد وقتی ت وئل معضالاب مساجو 
و  حسرت و روز در و شب تاوقا بعضی در ،ديهء ديوننی در اتاحري 
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 اکتفا ن اين دوستا وجود اب .تابامتش ت و نشراهبجنود ش ز هجوماّسف ات
ت خفّيه اتعليم سرّ  در سرّ  ل تدبرياکم  به ن نيزانا ينداين عبد ننمای ايبه بال

هند و افتور خو  ان ر ان پيمابني کنند و  جيفار ايند و نشر ال منارساف اطر ابه 
و  نندارند و هيچ تعبی ندازمحتی ند ن که هيچاوجود  وهن قصور نکنند اب در

و  شندال نبئو مس جزئی و نه کّلی ز هيچ چيز نهاهيچ فکری نينديشند و 
  ،نگردند مکّلف

 
من   ايارم خداوری داد م فسقبر من ان و مستگس و نر  گري  رغاله سال" 

 . "کنم   وراد اکه ر 
 

 جسمی و ذهول هد حنولاهلی تری وحدتی و غربتی و کربتی و تشا 
و  ئیاعضأو تزلزل  نیارکأ ضعف و مشسی کسوف  و خسوف بدری و نفسی
ق روحی و عدم شروحی او زه قلبی ناو خفق صدری و تضّيق وجودی تزعزع

صلت استای رّب أ ئی فی حمّبتکبتالا کثرة  ئی فی سبيلک وبال ةو شدّ 
 صرياعأخذتنی أ بتة والثّ ا رومتیازل اللزّ ا قلعتأ شئة والنّ ا دوحتیبع او لزّ ا
 اثرو أستا و ابی ذرع اقو ای رّب ضأ ءارّ لضّ ا و ءاسالبا ئداشد هلکتنیأ لبلوی وا
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ی بعزّتک فريد وحيد نّ إ و انالی حرم او رضيو  اماعلّي سه او رشقو  انابی هو 
ليس  بی ولاملکوتک  اّل إذ رفيع مال ال منيع و أملج فی ملکک و ليس لی

رفعنی حّتی ختمد هذه ای رّب فألکربی ار رمحتک اجو  اّل إ جمري ال ص والی من
صل التو ان اوفلطّ ا اذيسکن ه ء واحشلا ع وضالالا جة فی قطبجّ ؤ لار النّ ا
حينئذ يستيح روحی و ينتعش قلبی و يفرح  ءاملسّ ا لی کبدار الثار الغبا و
 ادک وقعو استثقلونی و عباحّبتک أ نّ موهبتک ل بفضلک و تی و ينشرحاذ

رجوه فی أکنت   انت ممّ متکّ  القصور و ماطنی احأ ینّ إوجودی و  من حرج فی
صنی د و خلّ الوها انی من هذنی جنّ درکنی جنّ أدرکنی أ لغفورارّبی  شور ايلنّ ايوم 

  .باوّ آص کّل عبد نت خملّ أّنک إ دادلشّ انني لسّ ا امن هذ
 

ست  اب ان جناين معلوم ا ،عا وضاز بعضی اب احبازجر  ءقضّيه امّ ا 
و شورند و به هيچ  شني يتادر هن نشور و حشر و حزب هل فتوراکه 

فتم اق در اگرز و مچ  نيز اب احبّ ا اب ين عبداگر ا و  نگردند کنا س یاوسيله 
 ند واجعون خو اليه ر إ انّ إ هلل و انّ إيد ند بکّلی اباقی منن اباميد ديگر کسی در

 امي فور اين که به نفسی نصيحتی مناد ين عبد به جمرّ ا. پوشيد چشم هر چيز زا
به   نچهايند چناق منحرف مناميث ز عهد وا گريند و  ار  واف اطر ا فتور حزب
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ه  ين عبد بسته و با و دست بکّلی اپ لاح .جتربه شد رضاين ا ت دراکرّ 
چه  او قض يداهی بنماچه ر  اخد يد اتامينم اشاسري و مت نشسته و یاگوشه 

 گفتم  ،موهومند رئيس ذکر منوده بود که بعضی نار ز اياشخصی  .کند  امضا
ست و چنني است موهومه ين رايا اوس مظلوم به قول مشؤ مر  هللاو  ال

 ز بالارت ان که عباوجود  ست معلومه بود چه ميشد ابراي گرا ی او  ،مغبوطه
و  دل ماگر کا ی او . ستاجنمن او غبطهء هر  رشک ست چننياو حمن 

  عبد به روضهء مطّهره قسم يناست انقلی نشده  لاح. بود ناج حتار 
يد امحل من چندی اعظم ر اين ثقل انپذيرد نفسی  یاو توشه  گريد  یاگوشه 

و  ناج حتات ر شود و علّ  ين عبداچشم  روشنی  سببهللارد و اضرر د چه
يد جتربه کنند چه اين قضّيه شبهه مناکسی در   گرا گردد و   ناوجد يشاسا

گر به ا ست و اين عبد ايوم عيد  ن يوماهو  اّل ا لها ّلذی الا هللا رد واضرر د
ييد ن و دل اتامن به ج ئد کّلی خبشد والبّته فو ا م شوداقدا ستیاصدق و ر 

نکنم و تشويش  رافکاختديش  ئی نفرستم واج يّه بهت سرّ امي و تعليمامن
 هر تشکيلاطن و مظهر ظجنومي و مظهر اب هللا مي و تفريق کلمةان ننماذها

 ات ر ين مشکالامي و مجيع امن ماقدا صرف ستیاو ر  حمض صدق به مياننم
بلبل  اغ ندهم و خويش ر ا نسبت ز  اکسی ر   ی مظلومّيت نکنم واعدّ اکنم   حلّ 
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ی روپ مذهب سرّ ا هلانشوم و چون  ضیاحدی ر ابه وهن  ابدامي و اننم
  .نکنم برهاخم نفسی اب او خفيّ  مياسيس ننمات

 
 ال [نوس حديد مينهد؟ازير ف اج ر ا کسی سر   ايا] :يداحضرت روح ميفرم

 می ظالمر سرّ ا يد هراضح به هر ديده مينماگرفته و و   ج به دستا سر  .هللا و
  .مب عزيز عاّل است و هر جنوی مذموم در کتا

 
 يتايت رعان عزيزت هناين مّدت به جادر ست که اين اری خمتصر اب 

 او حرکت ر  عبد روش يناکه   ئيداحظه نفرمشد و مهچو مال ملحوظ ار او مد
حلمد اکنند   رانکا ناياشناگر ا ست اين عبد ا ءسجّيه ين روشاميدهد  تغيري

ه حمسن و اعبد به هرنفسی خو  ينادت ميدهند که اشه نانگامجيع بيگ هلل
 گرا ض منيکند تعرّ  ابدايد و امينم ار  و شفقت ل حمّبتان کمادون  هاخو 

 ،کيد کننديند وبه سوگند اتام مهر منالشّ ا يّةهل برّ ازم شود مجيع ال داستشها
م ولی ن مسلّ انگاين عبد نزد بيگاو سلوک و مجيع شئون   روشهللا ناسبح

  .ءالعدابه  شهدت الفضل ما و ،ر کنندانکا ناياشنا
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 صاشخا مقصود نابي يناکه در ضمن   ئيدان ننماگم  هلیان ادوست یا 
  يدهممل قدم قسم ابه مج ار  او مش ستابلکه مقصود حزب فتور  خمصوصند

نچه نسبت شرک اهيد اری به جهت نفسی خمو ائيد و خو اتوهني ننم اکسی ر 
 بدهند اضمن وا او تلوحيا اتصرحي ال به مواب ل وو ضال د و ضرّ احلا کفر و  و
 فعهامد لو و اتسفيق نکنيد وشخص معلومی ر  ار  ئيد و کسیاض ننمتعرّ  ابدا

 و و دوستی و حمّبت طفتل مالاکم  ئيد بهارضه ننماومت و معاشد مقاب
 ناوبين گرييد ومسلک کرّ انياروش روح ،ئيدار مناهی و دلسوزی رفتاخري خو 

  به اهر نفسی ر . هيداخبو  از خدا اکنيد و خري کّل ر   اجوئيد در حّق کّل دع
 نمهراب هر کس و اب ريدامد مبغوض ائيد و شخصی ر اذکر من دبال اکم

 عبد ينا توهني اتصرحي اي اتلوحي اي رةاشا اي يةاگر به مسع خويش کنا شيد و اب 
ريد و اد ين عبد ملحوظاچون  ار  ل حلم و سکوناشفته نشويد کما شنويد ار 

ق متلّ  خنوريد و گوش به انوس گرديد ولی گول نفسی ر ات قدس مابه نفح
 شيدست اباهل فر ا ت بريداباهل متشات ادهيد زود پی به شبهبعضی ن

 شيد واب ظر انهللانور  نشويد به هل فتورا هنهءامفتون مد منخدع نگرديد
  ،هلل گرديدا [ه ينظر بنورنّ إلؤمن فا سةامن فر  اقو تّ ا] مظهر
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 "موختند ا ن سپيداز نگ اباب  فروختندا ن دغلاين جغدا نه ور" 
 " ابم ساو و پيغک  ز هدهدار   اموزد قطابي رنگ هدهد گاب" 
 

 ين عبد در حّق نفسی وهنیان که ان قسم به حضرت يزدار ی ايا 
ست که بر اق اب ميثافتاز اين قصور او قصوری ننموده بلکه  ضی نشدهار 
حيث جيعل  علما هللا ،من عندی بل من عنده امنوده ليس هذ قاشر اق افا

  ،بينهم معيشتهم احنن قسمن ؟يقسمون رمحة رّبک هما ،لتهارس
 
غري خوبی جرم يوسف چيست  بس ست وا زست کو اباين او اجرم " 

 ؟ "پس
 

هلی ان انور جهاب افتانی انی مرّبی رمحال نور امج ،نیان روحار ی ايا 
 هتديد مششري و زجنري و حتّمل تري ءالفدا ئهارقّ ء و نفسی الالفدالرقده  روحی
به   ن بودند وازند بسر بردند مّدتی در ام ر ايّ ال غالاسل و در سال منوده

هم متّ ق شدند و دمی اروزی سرگون به عر  ،ناناعو  ليماب احتت عذ ت دراکرّ 
و  گرفت  بدست م بالائب جادر بزم مص يومی ،قافاهل السن ادر  قابه شق
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لی در بدشت اس ،شد و مست مدهوش اجف وسؤ ز کا اوف جشن شبی در
نی اسري هر ستمگری شد و زمارط دلريی ز فاد و اشکست د نار يوسفاز اب
 ،گرديد  قليم و کشوریا ن هراماد و بی سر و ساج دا ر ات و نالن به اتامناخ

ل ادر جب وحيد و فريد نیاو زم ختابگد جهء غربتازج وقتی چون مشع در
ء سينه هدف امّدتی در زور  ،ندانيس و رفيق مان بی اکردست  راو مغ هقاش

چون حصن  ءاهل بغضاهجوم  بلادر مق ئیاهلاو س ء کرداعدام اسه
  ،ندهء غربار  هاشرق شد و گ رهءاو ا هاگ  ،فرمود خمصوص ومتامق مرصوص
ن اعظم در زنداکه در سجن   نا ب اتسقال د و گهی بهافتا رابلغ هگهی ب

فول ا اب لقافتا  منتهی شد وهللا يوم مد واسر  م بهايّ اخر ا د اتافتاعميق در 
 تشان سوختند و احرم تشادر  اوفن ابار اي کرد و  هجومء ليال ليلهء منود و

  .فروختندابر  حسرت
 
 ی عظيم فرمود اتبال ئب شديد حتّمل هرامص ب توحيد درافتا ریاب

 ان ر افسردگا يداجمتمع من ان ر ايد و نفوس پريشافرم انو  اب ار  نايامجعی بی نو 
رد و ال دن مبذو اج ان ر امردگ فت خبشداوت و لطاطر  انر اپژمردگ فروزد وابر 
 يد والت فرمن دالابه گنج رو  ان ر ان دهد مستمنداماس سر و ار  نارگاو ا
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طفت عظمی فت کربی و مالار  ين مّدت مديده ابا .خبشد ئیاناد ان ر انادان
در  د اتاع فيض پرورش دا نو ابه  يت تربيت کرد واغوش عنادر  اين نفوس ر ا

ن ابه ج دمت بربندمي وئيم و کمر خام مناق قياوف ی حقيقی واوف ق برايوم فر 
 دی واور اجعل از مجيع شئون بپوشيم مظهر حّتی ا و چشم دل کوشيم و
ل هنوز قميص اح. گردمي  اخدمتک سرمد لی فیاو ح احداو  اری ورداذکا

ن امجيع  ام ،زگی و رنگنييت اتاهن زنني دران لنيتقديس تر و طری و اب
ن کنيم و انسي اف ر الطا نا مههء موش نشينيم واخ ئيم واموش منافر  ار  اياوص

 نگيزمي و اباف بر ختالان ائيم طوفاعزم و حرکتی من چون ئيم وان بپيماه عصيار 
 در، رميان بر افغ د وفراي ن خبسبيم واپرني لني پرند واب بر ميهر کس در ستيز 

چه  ئيم هران مناول مظلوماتط زا يتاشک ئيم واسابي ناج حتان ر ايو ا
لغوث به الغوث اجهتی  زا ر دهيم وانتشاق افا هب بگوئيم و هيم بکنيم واخو 
 مرشانت به هيکل اهاست انکردمي سهل  خدمتی که ،نيمان رسامسان اعن
ش ارکه اريشهء شجرهء مب هست تيشه بابس  ئيم؟ نصرت که ننمودميابنم اچر 
ر  از بی هوشی هوشياو  ار فرماب غفلت بيداز خو ار ای پروردگا ؟زنيم اچر 

 اعط فانصايت کن قدری اعن ئیاشنو  اش و گوش ر نوری خب اکن ديده ر 
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قدری  ناتر گردد و طوف تيشه خفيف بلکه امن مؤيّد اوف و به جزئی افرم
 )عبدالبهاء عّباس(   . اناقف و داتوئی و  و انامقتدر و تو  بد توئیسکونت اي

 
که در هر   ستان اچن مقصد افتور ر  حزب که  ستاين امقصود  ریاب 
ت تزلزل اين سبب سّيئابه  جلوه دهند و رانظادر  دابين عاز اقصوری  نفسی

 فاطر ادر  ط مستقيم منحرف منودهاز صر ا ار  بپوشند و مجيع ار  خويش
  .ف بنهندختالاس اسا زند وافر ابر  فيند و علم خالامن خويش مجع

 
  تاداسناو  کذبی  جيفار اچه  ناز هندوستاکه   ئيداحظه فرممال مثال

 نا دند و به مصر نوشتند اتاد حسني ّمدحم جیاکفر و شرکی نسبت به ح
يت در اشک يتاکردند و به حسب رو   رمکدّ  يتاو بی هناز انيز  اب ر اجن
 مذکور مغدور به جیاح هلیالطف  حمض ّولّيه منوده بوديد و چوناتيب امک

خري مرقوم ا در مکتوب نچهاچن بود جيفار ا که  فرموديد حظهمال مصر رسيد
 مصر رداو  ز ببئیا نیاصفها حسني حمّمد یجاب حاجن :فرموده بوديد که

ن ايشاز ايری اکلمهء مغ  ابداشد  عا ستما نايشالب امط به دّقت شدند
 ،نداختهار خود ساشع انويسی ر  قاغر ا باحبابعضی  اچر  نگشت مسموع
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کّل   و ثبوت و رسوخ حدهاو  ءکلمه  بر احبّ ا قاتّفا غرضی جز اين بندهء خدا
رک و اوند تباهد خداهم منيخو  ارمت نفسی ر ح رد و هتکاهلی ندابر عهد 

ن متحرّي و قلب اع ا ستما زانوشته بودند که عقل  اند چيزهالی ميداتع
 نتهیا .مضطرب ميشد

 
ت چه بود و ين مفتاياز ا نائيد که مقصدشاحظه فرمل مالاح 
به  که مقصود طعن  نيداميد است و مشاعکّ  تز مفتايا مقتبس هند تمفتاي

 لاح حقيقت ر دهيداقر  ناميز  امهني ر  امش ستاين عبد ا ودمقص نبود جیاح
ک صدری مشبّ  نّ إ حلقّ اهلل ات. منودند يتاکف  مهني به شای کا .گردد  مشهود

تتنی أ اذإت و صرت اياو لرّ ان ان سناع من طعت و قلبی متقطّ لفتايام اسه من
 . لاصلنّ ال علی اصلنّ ارت م تکسّ اسه من

 
 رکال مبامج ناز بندگايک  ی هرافد ار  ين عبد خودائيد احظه فرممال

 رد اباکينونتی ميگويد و مينگ  و تیاو نفسی و ذ و فديتهم بروحی يدامينم
 تب واعظم مر ای اعدّ ا ين عبدا ه شهرت ميدهند کهافو ا ين درا وجود

 زاکثری ا ن که ا وجود ری منی شود اباز قلم جات منوده که ذکرش امامق
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 اين عبد ر ا رافتقا ل ول و تنزّ ابتهال و ر و تبتّ انکسا ل ور تذلّ اظهامتزلزلني 
ب الت  وا ءالفدا ئهاحبّ ن روحی الخويش منوده که فال تزلزل وسيلهء و نهاب
که مرکز   نا اي رداحدی دا پس چگونه برتری بر ،يدائه مرقوم مينماحبّ ام اقدا

منصوص مثبوت  ن مرکزاب عهد بر او کت قدساب اکت  ءئرهاکه د  ستاق اميث
ين ا يناوجود  اب .رنداو دان بلکه برتری بر اقر او  لامثامجيع  پس ؟ستا رئاد

  .ردمش م خويش میاز مقاعظم انيز  ام ر اين مقاعبد 
 

سيق نبوده و نيست و فت  تکفري وهللاهلی در دين ان ای دوستاری اب 
 زازعه نکنيد وذّلت امن ئيد وادله ننماجم کسی  اب ،يز نهاري جقحت تزييف و

 هيد واخمو  انفسی ر  به وهن مربيد و ضرّ  ام نفسی ر و ان مطلبيد دیحای ابر 
ر کسی بر از کائيد و پرده ائيد غيبت نفسی ننمالاکسی ني  طعن به ان ر الس
ئيد و اننم ارسو  او ر ا ض مکنيد ويد تعرّ ار ثبوت مينماظهانفسی  ات ريداند

ن ابني رسوخ ض نکند به ثبوت واعت ا ع وا نز  نفسی وسيلهء ار  تامهني کلم
ئيد احمکم من ا ر هللاس دين اسازيد و به متّسک و تشّبث اندابر  دابني زا اتزلزل ر 

ئيد اق مناحب عهد و ميثاله به صاو حو  ريداگذ  خويش لابه ح احزب فتور ر 
 باکت  نصوص. تدبري هر مکر و نادم بنياو ه ستاقدير  قويّ  ن حّي قدميا
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هلی نلغزد علم مبني اق اهلی منسوخ نگردد و مرکز ميثاحمفوظ  لوح قدسا
نشود فيض منقطع  زاحميط  فل نگردد حبرا کوکب صبح منري  سرنگون نشود

ب و اب نگردديت منقطع اند نسيم عناب شديد منادر پس سح مشس شهري
 رداب ئغات سارد فر امفقود نگردد و مو  بیال امج هبامو  نشود مسدود رمحت
 بافتايد و اق منافابر ق اشر اق اميث کوکب  ريبقعن .نشود مقطوع باو شر 

گردند و حزب عجول   نادم و پشيمهل فتور انابد اغرب بت و شرق عهد بر
 )عبدالبهاء عّباس(    . وعد غري مکذوب او هذ ناپريش ت ومتشتّ 


