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 ﴾ هو المالک باالستحقاق﴿ 

 

 ۱ب 

قلم اعلى ميفرمايد اى نفسى که خود را اعلى النّاس ديده و غالم الهى را 

اى غالم که چشم مالأ اعلى به او روشن و منير است ادنى العباد شمرده

تو نداشته و نخواهد داشت چه که الزال هر يک از  توّقعى از تو و امثال

مظاهر رحمانيه و مطالع عّز سبحانيه که از عالم باقى به عرصه فانى براى 

اند امثال تو آن نفوس مقّدسه را اند و تجلّى فرمودهاحياى اموات قدم گذارده

که اصالح اهل عالم منوط و مربوط به آن هياکل احديه بوده از اهل فساد 

اند قد قضى نحبهم و سوف يقضى نحبک و تجد اند و مقّصر شمردهستهدان

 نفسک فى خسران عظيم

 

 ۲ب 

به زعم تو اين محيى عالم و مصلح آن مفسد و مقّصر بوده جمعى از نسوان  

اند که محّل سياط قهر و غضب و اطفال صغير و مرضعات چه تقصير نموده
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اند قلم حکم الهى از نبوده اند؟ در هيچ مذهب و ملّتى اطفال مقّصرشده

ايشان مرتفع شده ولکن شراره ظلم و اعتساف تو جميع را احاطه نموده اگر 

از اهل مذهب و ملّتى در جميع کتب الهيه و زبر قيمه و صحف متقنه بر 

اطفال تکليفى نبوده و نيست و از اين مقام گذشته نفوسى هم که به حّق 

اند چه که در هر شىء اثرى مشهود و دهقائل نيستند ارتکاب چنين امور ننمو

احدى انکار آثار اشياء ننموده مگر جاهلى که بالمّره از عقل و درايت محروم 

 باشد لذا البتّه ناله اين اطفال و حنين اين مظلومان را اثرى خواهد بود

 

 ۳ب 

اند و با دولت عاصى جمعى که ابدًا در ممالک شما مخالفتى ننموده 

اى ساکن و به ذکر اهلل مشغول چنين نفوس يام و ليالى در گوشهاند در انبوده

را تاراج نموديد و آنچه داشتند به ظلم از دست رفت بعد که امر به خروج 

اين غالم شد به جزع آمدند و نفوسى که مباشر نفى اين غالم بودند مذکور 

داشتند که به اين نفوس حرفى نيست و حرجى نه و دولت ايشان را نفى 

نموده اگر خود بخواهند با شما بيايند کسى را با ايشان سخنى نه اين فقرا ن

خود مصارف نمودند و از جميع اموال گذشته به لقاى غالم قناعت نمودند و 
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متوّکلين على اهلل مّرة اخرى با حّق هجرت کردند تا آنکه مقّر حبس بها 

 حصن عّکا شد

 

 ۴ب 

احاطه نموده اناثًا و ذکورًا صغيرًا و کبيرًا و بعد از ورود ضبّاط عسکريه کّل را  

جميع را در قشله نظام منزل دادند شب اّول جميع از اکل و شرب ممنوع 

شدند چه که باب قشله را ضبّاط عسکريه اخذ نموده و کّل را منع نمودند از 

 خروج و کسى به فکر اين فقرا نيفتاد حتّى آب طلبيدند احدى اجابت ننمود 

 

 ۵ب 

که ميگذرد و کّل در قشله محبوس و حال آنکه پنج سنه در ادرنه  چنديست

ساکن بوديم جميع اهل بلد از عالم و جاهل و غنى و فقير شهادت دادند بر 

تقديس و تنزيه اين عباد در حين خروج غالم از ادرنه يکى از احبّاى الهى 

به دست خود خود را فدا نمود نتوانست اين مظلوم را در دست ظالمان 

مشاهده نمايد و سه مرتبه در عرض راه سفينه را تجديد نمودند معلوم است 

بر جمعى اطفال از حمل ايشان از سفينه به سفينه چه مقدار مشّقت وارد شد 
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و بعد از خروج از سفينه چهار نفر از احبّا را تفريق نمودند و منع نمودند از 

م به عبدالغّفار بود همراهى و بعد از خروج غالم يکى از آن چهار که موسو

 خود را در بحر انداخت و معلوم نيست که حال او چه شد 

 

 ۶ب 

ايد هر ذلک اکتفا ننمودهاين رشحى از بحر ظلم وارده است که ذکر شد و مع

يوم مأمورين حکمى اجرا ميدارند و هنوز منتهى نشده در کّل ليالى و ايام در 

روز سه رغيف نان به اسرا بانهمکر جديد مشغولند و از خزانه دولت در هر ش

ميدهند و احدى قادر بر اکل آن نه از اّول دنيا تا حال چنين ظلمى ديده نشد 

 و شنيده نگشت

 

 ۷ب 

فوالّذى انطق البهآء بين االأرض و الّسمآء لم يکن لکم شأن و ال ذکر عند  

لقدير کّفى الّذين انفقوا ارواحهم و اجسادهم و اموالهم حبًّا هلل المقتدر العزيز ا

از طين عنداهلل اعظم است از مملکت و سلطنت و عّزت و دولت شما ولو 

يشآء ليجعلکم هباًء منبثّا و سوف يأخذکم بقهر من عنده و يظهر الفساد بينکم 
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و يختلف ممالککم اذًا تنوحون و تتضّرعون و لن تجدوا الأنفسکم من معين و 

 ال نصير 

 

 ۸ب 

تنبّه شويد چه که غضب الهى آن نفوس را اين ذکر نه براى آن است که م

احاطه نموده ابدًا متنبّه نشده و نخواهيد شد و نه به جهت آن است که 

ظلمهاى وارده بر انفس طيبه ذکر شود چه که اين نفوس از خمر رحمن به 

اند و سکر سلسبيل عنايت الهى چنان اخذشان نموده که اگر هيجان آمده

اى در سبيل حّق راضى بل شاکرند ابدًا شکوه ظلم عالم بر ايشان وارد شود

نداشته و ندارند بلکه دمائشان در ابدانشان در کّل حين از رّب العالمين آمل 

و سائل است که در سبيلش بر خاک ريخته شود و همچنين رؤوسشان آمل که 

 بر کّل اسنان در سبيل محبوب جان و روان مرتفع گردد

 

 ۹ب 

ل و ابدًا التفات ننموديد يکى احتراق که اکثر مدينه چند مرتبه بال بر شما ناز

اند که چنين به نار عدل سوخت چنانچه شعرا قصايد انشاء نمودند و نوشته
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ذلک بر غفلتتان افزود و همچنين وبا مسلّط شد و حرقى تا حال نشده مع

متنبّه نشديد ولکن منتظر باشيد که غضب الهى آماده شده زود است که آنچه 

 امر نازل شده  از قلم

 

 

 ۱۰ب 

ايد ايد و يا ملک را دائم شمردهمشاهده نمائيد آيا عّزت خود را باقى دانسته

 ال ونفس الّرحمن نه عّزت شما باقى و نه ذلّت ما اين ذلّت فخر عّزتها است 

 

 ۱۱ب 

ولکن نزد انسان وقتى که اين غالم طفل بود و به حّد بلوغ نرسيده والد از 

ان که کبير بود در طهران اراده تزويج نمود و چنانچه عادت براى يکى از اخو

اند روز آخر مذکور روز به جشن مشغول بودهآن بلد است در هفت شبانه

نمودند امروز بازى شاه سلطان سليم است و از امرا و اعيان و ارکان بلد 

جمعيت بسيار شد و اين غالم در يکى از غرف عمارت نشسته مالحظه 

نکه در صحن عمارت خيمه برپا نمودند مشاهده شد صورى به مينمود تا آ
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هيکل انسانى که قامتشان به قدر شبرى به نظر ميآمد از خيمه بيرون آمده ندا 

مينمودند که سلطان ميآيد کرسيها را بگذاريد بعد صورى ديگر بيرون آمدند 

پاشى بعد مشاهده شد که به جاروب مشغول شدند و عّده اخرى به آب

باشى است ناس را اخبار نمود يگر ندا نمود مذکور نمودند جارچىشخص د

که براى سالم در حضور سلطان حاضر شوند بعد جمعى با شال و کاله 

چنانچه رسم عجم است و جمعى ديگر با تبرزين و همچنين جمعى فّراشان و 

ميرغضبان با چوب و فلک آمده در مقامهاى خود ايستادند بعد شخصى با 

نى و اکليل خاقانى به کمال تبختر و جالل يتقّدم مّرة و يتوّقف شوکت سلطا

 اخرى آمده در کمال وقار و سکون و تمکين بر تخت متمّکن شد

 

 ۱۲ب 

و حين جلوس صداى شلّيک و شيپور بلند گرديد و دخان خيمه و سلطان را  

احاطه نمود بعد که مرتفع گشت مشاهده شد که سلطان نشسته وزرآء و امراء 

اند در اين اثنا دزدى گرفته رکان بر مقامهاى خود مستقّر در حضور ايستادهو ا

باشى الفور ميرغضبآوردند از نفس سلطان امر شد که گردن او را بزنند فى

گردن آن را زده و آب قرمزى که شبيه به خون بود از او جارى گشت بعد 
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رسيد که فالن  سلطان به حّضار بعضى مکالمات نموده در اين اثنا خبر ديگر

اند سان عسکر ديده چند فوج از عساکر با طوبخانه مأمور سرحّد ياغى شده

نمود بعد از چند دقيقه از وراى خيمه استماع صداهاى طوب شد مذکور 

 نمودند که حال در جنگ مشغولند 

 

 ۱۳ب 

اين غالم بسيار متفّکر و متحيّر که اين چه اسبابى است سالم منتهى شد و 

پرده خيمه را حايل نمودند بعد از مقدار بيست دقيقه شخصى از وراى خيمه 

 اى در زير بغلبيرون آمد و جعبه

 

 ۱۴ب 

 از او سؤال نمودم اين جعبه چيست و اين اسباب چه بوده 

 

 ۱۵ب 
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باب منبسطه و اشياى مشهوده و سلطان و امرا و مذکور نمود که جميع اين اس 

وزرا و جالل و استجالل و قدرت و اقتدار که مشاهده فرموديد االآن در اين 

 جعبه است 

 

 ۱۶ب 

فوربّى الّذى خلق کّل شىء بکلمة من عنده که از آن يوم جميع اسباب دنيا 

لى وقر به نظر اين غالم مثل آن دستگاه آمده و ميآيد و ابدًا به قدر خرد

نداشته و نخواهد داشت بسيار تعّجب مينمودم که ناس به چنين امورات 

افتخار مينمايند مع آنکه متبّصرين قبل از مشاهده جالل هر ذى جاللى زوال 

آن را به عين اليقين مالحظه مينمايند ما رأيت شيئًا ااّل و قد رأيت الّزوال قبله 

 و کفى باهلل شهيدًا

 

 ۱۷ب 

 نمايد اگر بر هر نفسى ال
ّ
زم است که اين ايّام قليله را به صدق و انصاف طي

به عرفان حّق موّفق نشد اقاّلً به قدم عقل و عدل رفتار نمايد عنقريب جميع 

اين اشياء ظاهره و خزاين مشهوده و زخارف دنيويّه و عساکر مصفوفه و البسه 
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همان جعبه و  مزيّنه و نفوس متکبّره در جعبه قبر تشريف خواهند برد بمثابه

جميع اين جدال و نزاع و افتخارها در نظر اهل بصيرت مثل لعب صبيان 

 بوده و خواهد بود اعتبر و ال تکن من الّذين يرون و ينکرون 

 

 ۱۸ب 

از اين غالم و دوستان حّق گذشته چه که جميع اسير و مبتاليند و ابدًا هم از 

از فراش غفلت بردارى و به  امثال تو توّقعى نداشته و ندارند مقصود آنکه سر

جهت متعّرض عباد اهلل نشوى تا قدرت و قّوت باقى است در شعور آئى بى

الجمله به انصاف صدد آن باشيد که ضّرى از مظلومى رفع نمائيد اگر فى

آئيد و به عين اليقين مشاهده در امورات و اختالفات دنياى فانيه نمائيد خود 

 به آن بازى است که مذکور شد اقرار مينمائيد که جميع بمثا

 

 ۱۹ب 

بشنو سخن حّق را و به دنيا مغرور مشو اين امثالکم الّذين اّدعوا الّربوبيّة فى 

االأرض بغير الحّق و ارادوا ان يطفئوا نور اهلل فى بالده و يخربوا ارکان البيت 

 فى دياره هل ترونهم فأنصف ثّم ارجع الى اهلل لعلّه يکّفر عنک ما ارتکبته
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فى الحياة الباطلة ولو انّا نعلم بأنّک لن توّفق بذلک ابدًا الأّن بظلمک سّعر 

 الّسعير و ناح الّروح و اضطربت ارکان العرش و تزلزلت افئدة المقّربين

 

 ۲۰ب 

اى اهل ارض نداى اين مظلوم را به آذان جان استماع نمائيد و در اين مثلى 

امل و هوى نسوزيد و به اشياء که ذکر شده درست تفّکر کنيد شايد به نار 

مزخرفه دنياى دنيّه از حّق ممنوع نگرديد عّزت و ذلّت فقر و غنا زحمت و 

راحت کّل در مرور است و عنقريب جميع من على االأرض به قبور راجع لذا 

هر ذى بصرى به منظر باقى ناظر که شايد به عنايات سلطان اليزال به 

 مر ساکن گردد ملکوت باقى درآيد و در ظّل سدره ا

 

 ۲۱ب 

اگرچه دنيا محّل فريب و خدعه است ولکن جميع ناس را در کّل حين به فنا 

اخبار مينمايد همين رفتن اب ندائى است از براى ابن و او را اخبار ميدهد 

اند و از حّق که تو هم خواهى رفت و کاش اهل دنيا که زخارف اندوخته
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ه که خواهد رسيد ال ونفس البهآء اند ميدانستند که آن کنز بمحروم گشته

 احدى مّطلع نه جز حّق تعالى شأنه 

 

 ۲۲ب 

 حکيم سنائى عليه الّرحمه گفته

 پند گيريد اى سياهيتان گرفته جاى پند               

 پند گيريد اى سپيديتان دميده بر عذار                                   

آن نفسى است که از سکر خمر  ولکن اکثرى در نومند مثل آن نفوس مثل

نفسانيّه با کلبى اظهار محبّت مينمود و او را در آغوش گرفته با او مالعبه 

ميکرد چون فجر شعور دميد و افق سماء از نيّر نورانى منير شد مشاهده نمود 

 که معشوقه و يا معشوق کلب بوده خائب و خاسر و نادم به مقّر خود بازگشت

 

 ۲۳ب 

غالم را ذليل نمودى و يا بر او غالبى مغلوب يکى از عبادى همچو مدان که  

ترين مخلوق بر تو حکم مينمايد و آن ترين و ذليلولکن شاعر نيستى پست

نفس و هوى است که الزال مردود بوده اگر مالحظه حکمت بالغه نبود 
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ضعف خود و من على االأرض را مشاهده مينمودى اين ذلّت عّزت امر است 

 فون الزال لو کنتم تعر

 

 ۲۴ب 

اى که مغاير ادب باشد دوست نداشته و ندارد االأدب قميصى اين غالم کلمه

ايد به زيّنّا هياکل عبادنا المقّربين وااّل بعضى از اعمال که همچو دانسته

 مستور است در اين لوح ذکر ميشد 

 

 ۲۵ب 

الزم اى صاحب شوکت اين اطفال صغار و اين فقراء باهلل ميرآالى و عسکر 

باشى بين يدى حاضر اهلل يعلم بولى عمر نامى بيننداشتند بعد از ورود گلى

ما تکلّم به بعد از گفتگوها که برائت خود و خطيئه شما را ذکر نمود اين 

غالم مذکور داشت که اّواًل الزم بود اينکه مجلسى معيّن نمايند و اين غالم 

ين عباد چه بوده و حال امر با علماى عصر مجتمع شوند و معلوم شود جرم ا

از اين مقامات گذشته و تو به قول خود مأمورى که ما را به اخرب بالد حبس 

نمائى يک مطلب خواهش دارم که اگر بتوانى به حضرت سلطان معروض 
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دارى که ده دقيقه اين غالم با ايشان مالقات نمايد آنچه را که حّجت 

بخواهند اگر من عند اهلل اتيان شد ميدانند و دليل بر صدق قول حّق ميشمرند 

 اين مظلومان را رها نمايند و به حال خود بگذارند 

 

 ۲۶ب 

عهد نمود که اين کلمه را ابالغ نمايد و جواب بفرستد خبرى از او نشد و 

حال آنکه شأن حّق نيست که به نزد احدى حاضر شود چه که جميع از براى 

اطفال صغير و جمعى از نساء که  اند ولکن نظر به ايناطاعت او خلق شده

ذلک اثرى به اند اين امر را قبول نموديم و معهمه از يار و ديار دور مانده

 ظهور نرسيد عمر حاضر و موجود سؤال نمائيد ليظهر لکم الّصدق 

 

 ۲۷ب 

اند ال يعلم ما ورد علينا ااّل اهلل العزيز و حال اکثرى مريض در حبس افتاده

اين عباد در اّول ايّام ورود به رفيق اعلى شتافتند يک روز  العليم دو نفر از

حکم نمودند که آن اجساد طيّبه را برندارند تا وجه کفن و دفن را بدهند و 

حال آنکه احدى از آن نفوس چيزى نخواسته بود و از اتّفاق در آن حين 
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که زخارف دنيويّه موجود نبود هر قدر خواستيم که به ما واگذارند و نفوسى 

اى موجودند حمل نعش نمايند آن هم قبول نشد تا آنکه باالخره سّجاده

بردند در بازار حراج نموده وجه آن را تسليم نمودند بعد که معلوم شد قدرى 

اند با آنکه از ارض حفر نموده آن دو جسد طيّب را در يک مقام گذارده

 مضاعف خرج دفن و کفن را اخذ نموده بودند

 

 ۲۸ب 

و لسان قاصر که آنچه وارد شده ذکر نمايد ولکن جميع اين سموم  قلم عاجز 

باليا در کام اين غالم اعذب از شهد بوده اى کاش در کّل حين ضّر عالمين 

 در سبيل الهى و محبّت رحمانى بر اين فانى بحر معانى وارد ميشد

 

 ۲۹ب 

دى و از او صبر و حلم ميطلبيم چه که ضعيفيد نميدانيد چه اگر ملتفت ميش 

اى از نفحات متضّوعه از شطر قدم فايز ميگشتى جميع آنچه در به نفحه

دست دارى و به آن مسرورى ميگذاشتى و در يکى از غرف مخروبه اين 



  247 - 228 فحه ص ،الواح نازله بملوك ورؤساى ارض –حضرت بهاءاهلل  –وح رئيس )فارسى( ل

www.oceanoflights.org 

سجن اعظم ساکن ميشدى از خدا بخواه به حّد بلوغ برسى تا به حسن و قبح 

 .اعمال و افعال ملتفت شوى و الّسالم على من اتّبع الهدى

                                                                                  


