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حضرت لسان  لوح مبارک در جواب سئواالت تسعه تربیز ارومیه جناب وحید

 حضور علیه هباء هللا االهبی
 

 هو هللا
 

رسید هر چند روز پیش انمه مفصلی  ١٣٢٩ای وحید فرید انمه پنجم حمرم 
بشما مرقوم گردیده که هنوز مسوده مانده و بر کاغذ خمصوص نقل نگردیده 

لک اب عدم آنی فرصت جواب خمتصر مرقوم بود که این انمه رسید معذ
میگردد ات بدانی که حمبت بچه درجه است اما از اختصار جواب معذور 

 دارید.
 
میفرماید این بیان مشروط بثبوت بر  جواب سئوال اول بعد االعظم[ ١]

میثاق و امتثال امر بود بعد از خمالفت البته سقوط است چنانکه در الواح 
ی  انقض ن حتی نف  مرکز نق  نیز معفر  ابین ن  تصریح میفرمایند و مج

د علی  اگر آنی قاط  هستند که بصراحت مجال مبارک میفرمایند که مریزا حمم  
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از ظل امر منحر  شود معدوم صر  بوده و خواهد بود چه احنرافی اعظم 
از نق  میثاق است چه احنرافی اعظم از خمالفت امر است چه احنرافی 

یثاق است چه احنرافی اعظم از أتلیف رسائل و شبهات و اعظم از تکفری م
نشر در آفاق بر ضد مرکز عهد است چه احنرافی اعظم از اففراء بر عبدالبهاء 
است چه احنرافی اعظم از فساد در دین هللا است چه احنرافی اعظم از اتفاق 
 اب اعدای عبدالبهاست چه احنرافی اعظم از تقدمی لوایح بر ضد او بپادشاه
ظامل سلطان خملوع عثمانیان است و ق  علی ذلک این احنرا  نیست بلکه 
جبمی  قوی خمالفت و بغضا و عداوت بعبدالبهاء مظلوم آفاقست دیگر بعد 
االعظم چه حکمی دارد و اغصان حمصور در اشخاص نه تسلسل دارد هر 
یک اثبت مقبول و هر یک متزلزل ساقط چنانکه در الواح و زبر منصوص 

 است.
 
ُثمَّ  ﴿ اید که میفرمایدو ام ا کلمه اصطفی در قرآن البته قرائت فرموده[ ٢]

َنا ِمْن ِعَباِداَن َفِمن ْهمم ظَاملٌ لِنَ ْفِسِه َو ِمن ْهمم ممْقَتِصٌد َو  أَْوَرثْ َنا الِکَتاَب الَِّذیَن اْصَطَفی ْ
َراتِ  قسمند از اند بر سه یعنی نفوسی که اصطفا شده﴾  ِمن ْهمم َساِبقم اِبخلَی ْ
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مجله یک قسم ظامل لنفسه است و مهچن ن بعد االعظم را مالحظه فرما که 
  لِ اَل  الضَّ الَّ إِ  ق ِ الَ  دم عْ ا ب َ مَ  میفرماید وَ 

م
 . نِ بِ ال

 
ام ا حقوق بعد از وض  مصار  سنه کامله آنچه زایده ابقی مباند [ ٣]

ابشد و یکدفعه حقوق بر آن تعلق ایبد ولکن نقود و مالی که ممر معاش 
حقوق آن داده شده ای ملکی که حقوق آن داده شده اگر رب  آن کفایت 

  . مصار  کند و ب  دیگر حقوق بر آن تعلق نگرید
 

مقصد ﴾  ة  نَ سَ  فَ لْ أَ   نَ سِ خَْ  هم ارم دَ قْ مِ  انَ کَ   م  وْ ی ی َ فِ ﴿ ا در آیه فرقان و ام  [ 4]
که ظهور و اجرایش آنست که امور عظیمه و وقای  کلیه و حوادث بینهایه  

منوط مبدت خس ن الف سنه است در آن یوم واحد جمری گردد اینست که 
در مقام دیگر در لح بصر میفرماید و مقصود از این آیه یوم ظهور مجال 
اهباست که مبقدار خس ن الف سنه است نه خس ن الف سنه چنانکه گفته 

  . میشود یکساعت فراق مقدار هزار سال است
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بیان مقدار نیست  لف سنة[أ ا قبل امتامِ ر  مْ أَ  يعِ دَّ یَ  نْ مَ ]ا آیه مبارکه ام  [ 5]
الف سنه است یعنی هزار سال معرو  مشهور که در عر  علمای رایضی 
مسلم و مقرر و نزد انس حمقق و مصطلح است و انذارات بطا هنوز امتام 
 نگردیده و مهچن ن بشارات نبوت اول دانیال حسابش از بدایت بعثت
حضرت رسول است که تقریبا حبساب هجرت هزار و دویست و هشتاد 
میشود و نبوت اثنی حبساب سنه هجریست یعنی از بدایت هجرت پ  

 هزار و سیصد و سی و پنج هنوز نیامده است. 
 
ا مقصد از وحش که عدد امسش ششصد و ا در مکاشفات یوحن  و ام  [ 6]

زیرا آن وحش که شصت و شش است مقصود از عدد اتریخ سنه است 
میالدی ظهور ایفت و این خرب راج  ابرض ٦٦٦ اپدشاه اموی است در سنه

 . مقدس بود
 
 د است و سنهحمم   ا شعر سلطان حس ن اخالطی عدد ای علی  و ام  [ 7]

است تصر  در حقوق جزئی  [  ْن غَ  وَ  اءِ الرَّ  دَ عْ ب َ ] ظهور را تصریح منوده که 
 .   امرو کلی جائز ولی ابذن و اجازه مرج
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 سه مشروط ابذن است.ا حضور بعتبه مقد  و ام  [ 8]
 
 لْ قم ت َ  اَل  وَ  رادشاء هللا و أ ن لک إسنب ن   اءیبارک سریر الط  ا مسئله و ام  [ ٩]
 و علیک البهاء االهبی ع ع " هللام  اءَ شَ یَ  نْ  أَ الَّ ا إِ د  غَ  کَ لِ ذَ  لٌ اعِ فَ  ن ِ إِ  يء  شَ لِ 

  انتهی
 
 


