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 لوح انظم احلکماء قوله االحلی :
عجب در آنست که بعضی از اهل ایران هنوز در زاویه نسیان معتکف 

اپاین مستغرق بعضی بکّلی َأَصم و أَْبَکم و َأْعَمی اب وجود و در خواب بی
اشراق مشس در کبد مساء سرّا در نزد بیخربان ذکر حییی منایند که چننی است 

علوم موجود و مشهود اقال طالبان قدم رجنه و چنان اب وجود آنکه شخص م
بینند که در چه حال و اوالد در چه فرمایند و بقربس شتابند ات بدیده خود به

بنیان نه نطقی نه اطوار و بگوش خویش شنوند که زابن الکن و بیان بی
بیانی نه حکمتی نه اسراری نه بدیع اذکاری و اگر ذهاب و اایب نتوانند از 

تفسار منایند که آن نفس موهوم اب وجود حرّیت معلوم چهل اهل قربس اس
سال در آن جزیره آای نفس واحدی را تبلیغ و تقلیب منوده و ای اثری از 
اقتدار در امری از امور منوده مجیع اهالی جزیره شهادت دهند که الکن و 
ابکم است لیکن نفوسی از اهل اوهام در ایران طوطی شکر شکن خوانند و 

 . خوش احلان انمند فبئس ما اعتقدواورقاء 
 

ابری َذْرُهم ِفی َخْوِضِهم یَ ْلَعُبوَن مبطلب خود پردازمی در بدایت انقالب 
ایران و مغلوبیت حکمران و غلبه مشروطیت خواهان صراحة مرقوم شد که 



  97ص  9مائده آمساىن جلدبر اساس نسخه  –اثر حضرت عبدالبهاء  - لوح انظم احلكم

www.oceanoflights.org 

 

این مجیع پریشان گردند و مقاومت نتوانند ارابب عمائم ذلیل و پیشوااین 
مریدان اسری گردند و کسی را گمان این مطلب ابدا نبود صرحیا مرقوم حقری و 

شد که َهَذا َوْعٌد َغرْی َمْکُذوب َو لَْیَس ِمْن ِعْنِدی َبْل ِمْن َلُدن َعزِیٍز َعِلیم. 
مدتی نگذشت که این وعده مانند آفتاب واضح و آشکار گشت ولی در 

ند و در نی زیر مریزا سریجان جناب آقا سید حییی را دولتیان شهید منود
انگیز شد و فتوی بقتل ایران مجیعا داد دو نفس حسن جمتهد خونریر ستم

مقدس را شهید منودند و اگر ایران متفرق منیشدند کّل طعمه مششری 
میگشتند و مهچننی در سنگسر غلیانی شدید شد و ظاملان دست تطاول  

که بشکرانه ابید گشودند و بر ایران تعّدی فاحشی منودند مرقوم گردید  
خوخنواهی این مظلومان شود ات ظفر مستمر گردد شیخ فضل اّلّل شب و روز 

اند و مرادشان واضحا جهارا فراید منود که مؤسس مشروطه این طایفه مظلومه
انتشار امر خویش در بنی انس ات حبرّیت نشر الواح منایند و نفوس را بطرف 

فتور گردید و اگر چننی منیشد خویش کشند این اشتهار و آن امهال سبب 
 حال اقلیم ایران در هنایت اطمینان بود . و علیک البهاء االهبی.  
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