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 بهیالا یلعلاعظم الاقدس الا ابسم رّبن
  

د به قّوت ادر یوم مع را داکه ضعف عب ایق و سز ال احمد حضرت مقتدری ر  
لبه و قّوت ابه قدرت غ اسم بدیع ر انی که ایت فرمود به شاز عنامتیاو تبدیل نمود 

دف الوف متر اکر و اقلیمی که مّزین بود به صفوف عساح به هره من غیر سالاق
مم لو یتفّکر فیه الانظیر بین  لم و الالعا یشبه ف اقد ظهرت قدرة لم یکن له دافرست

لتکبیر و ام و لسالالصلوة و ا  باربالا رب هللالی اعندهم مقبلین  ادعون متد لیالعبا
 ام اده و عملو افئدة عبالیف اعلی ت امو الذین قائه اصفیا و هللاء اولیا یء علالبها
 .بالوهّ العزیز ا نه هواب الکتا یبه ف امرو ا
 

به ان حضرت به مثآلی ای عادستخط ه الفداو لخدمتکم  الفدالذکرکم  یروح 
ز ای بود اب سرور و عطّیه ای باز بر احی بود ارد هر یک مفتار رحمت و امطا
م وجه مولی امانموده  اعلی ۀئت و توّجه قصد ذوراز قر ای فرح قلوب و بعد ابر 
 نه انه و جّل برهائز گشت قوله عّز بیاف اصغالوری عرض شد و به حضور و ا
 

رتی بود اب هر یک بشاجن آنی امه هایتی نائی و عنانی علیک بهافنا ای
ج بحر امو ان اطهر و بالحمد به نصر ظاهلل  اهر و فرحی بود مجّسم و هویداظ
شبهی  این نعمت ر اخذ کردی ام ارکه مقامب ۀهده نمودی و در ظّل سدرامش ان ر ابی

نش به حکم الو او زخرف و زینت و  امثلی نبوده و نیست دنی ار ین فضل انه و 
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قی و اری باب رحمت جاز سحازل و اعلی نا ز قلم ا آنچهجع و امحتوم به عدم ر 
من  یء یعطالکبریالعظمة و اء و البهالعّزة و اهو له  الاله ا نه الانشهد  .بتاث

ده ادت داکل شهملکوت لم ملک و اع .رالمختالمقتدر انه هو اد و یمنع ار ا اء مایش
هر فرموده اطه نموده و ظاحا امم ر الم و اعظم که عا ین فضل او می دهند بر 

هده اصر مشاجز و قانش عاز ذکر و بیان ارق بیان و مشالع عرفاکه مط ار  آنچه
ی از بر اطوبی  .فاعتر ا ند و بر قصور ه ار نموداقر اگشته بل کل بر عجز خود 

خذ کرد و الهی ای از ید عطا امود و رحیق مختوم ر سم قّیوم تمّسک نانفسی که به 
رک و ا تبهللانسئل م اقی رحیقند و معطی رتبه و مقان سافنان آلحمدهلل ا .میداشآ

ئه ابثن اطقاعلی خدمته و ن ائمابظهوره و ق اسمه و مبّشر اب ادیان یجعلک منالی اتع
لوری ات امنعه شئونلم ت یلذانه هو اسمه و یعّزک به عّزه ایرفعک ب او یقّدر لک م

محت عند  راثآلم و بالعاقّوة  اتی بقّوة عجزت عند ظهورهاء قد امر الاسطوة  و ال
ت السمو ا یم وجوه من فاماکر الذاطق الناعظم الاب الکتانه هو امم الار اثا ابروزه

  .رضینالاو 
 
ل نمودی هر یک مزّین بود به ارساضر اب که به عبد حاجن آنی امه هان

ست چه که این یوم عظیم ام امق .نیاربّ  ۀر سدرالهی و مشتعل بود به نانور توحید 
ی سمع و از بر اطوبی  .طق و مکّلمان ناهر در طور عرفاهر ظالک قدم در ظام

لمظلوم ارض هر یک لدی ان آی اولیائز گشت اف اصغاهده و ابصری که به مش
 ابگو ی .علی مرقوما ز قلم ار مذکور و اذکاز سید ا هللامذکورند به ذکری که عند 
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عقین اق ناض معرضین و نعاعر ا لمین و اد و ظلم ظات عباز مفتریا هللاحزب 
 یلذا یفقالی الم مقبلین العائن اخز  النبذو  یس فضل یومالنالو عرف شید امحزون مب

ن ان بیالس یلذان ارضین سبحالات و السمو اشرقت ابه  یلذا ی شرق نّیر ظهور امنه 
لهی ار ربیع امطابه انی به مثات ربایآطق و ان نادیا م وجوهامان ادر طور عرف

توّجه  ابم یئاولیا ای ابّشرو  .ده محرومهاز مشاتقّرب ممنوع و  زاد ازل معذلک عبان
علی و الالفردوس العظمة نطقت ان ارتفع من لساذ الیکم و ذکرکم بذکر المظلوم ا
ن القدم بسلطالک اهر ملکرم و ظاب اء قد فتح بالسمارض و الاهل ا  ای العلیالجنة ا

 رب هللاب اکت یعنه ف انهو  ام ابه وعملو  امرو ا ام الذین ترکو القوم اعند  ایقوم به م ال
لهم  ائش مشغول هنیئاولیاه ذکر ت بایآق قلم منزل اور از اکثری ادر  .لعظیمالعرش ا

ن ایند و به لساق تمّسک نماتفاد و اتحاید کّل به محّبت و موّدت و الهم ب او مریئ
 ان ر ازل نطق کنند محتجبان ناز قلم بیاز قبل ات که الیات عاین کلمابه حقیقت 

مد رغم آم ان غیب به نآمد آم اکنز تم آنمد آم ایاهنشه ادردی ش ان ر امرگی منجمد
 هباعندهم به مث المین و معتدین و مامروز ظاب حقیقت افتآقسم به  .مدآم انعادل 

نی بر اقّوت ملکوتی و قدرت ربّ  به حقر منهابل ب مشهود اربالاب نزد رّب اکّف تر 
ل اقبالیست که سبب افعال و اعما حکمت  ،ناحکمت و بیئید ولکن به ام نمامر قیا

ر ضغینه و ابه غب از شماحدی ارم ائی دوست نداولیا ای .ستارض الامن علی 
وه م وجاماید از نور خلق شده با ات شماستی می گویم کینوناشد به ر الوده بآ ابغض

یند و ال نماقبان آیت اهل شرق و غرب به هدا نی که اشید به شامع بطع و الاس
لکریم المشفق و هو الرؤف و هو الغفور و هو الرحمن هو ا مّن ربکاصل شوند او 
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ن طلبیده و می اله حفظ دوستز حق جّل جالال احو ادر جمیع . لعظیمالفضل ا ذو
  .لخبیرا العزیز حدالو الفرد اهو  الاله ا لمجیب الامع و هو السانه هو اطلبیم 

 
ن از لسارت ایک زی یّ ء حسین بن علالشهداین یوم مخصوص حضرت سید ا

ل شد ارسال از قبل طلب نموده حائی اعلیه به یمهد اب میرز ازل و جناعظمت ن
لم ادر ع ۀهرال ظاعما بین  ان حضرت مآئی عمل اولیا ای .بکلمخلصون الیقرئه 
ین ذکر ابه  اشور ام عایای نفسی که در از بر ان نجوم طوبی بی ابست مافتآبه ابه مث

قل  .ئز گشتان فآئت اذکر نمود و به قر  اجوهر وجود ر  آنتم اکمل ا ۀعظم و کلما 
مر حکیم. امرتم به من لدن ا ام اعملو ا  بقدرة من عنده و قّوة من لدنه ثم هللالوح  اخذو 

 نتهیا

  
 

ء و اولیالفت اطق بر امبّشری نلحقیقه ام فی ان حضرت هر کدآی ادستخّط ه
هر اقع گشته و ظان حضرت و آموری که به سبب اح صالان و همچنین بر ادشاتحا

ن ادم ربه الخاست یسئل الیه اع ۀل طّیباعما ین ان حضرت آیق اللحقیقه اشده فی 
ق و یک افآلالشموس فی ابة اد بمثالعبایظهرهم بین  انه مافنات ایظهر لحضر 

هر الحمد هلل طولی نکشید که تفصیل ظانهم او حزن شد  تادستخّط سبب کدور 
 و هللا ءالکریم علیه بهاعبد امیرز  اقاب انی جناحبیب روح ۀباگشت نفسی به مث

ن سبب حزن ایشالبّته حزن اب مسطور الکتالعرش مذکورند و فی ایته که لدی اعن
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تفصیل  ن حضرت که مرقوم فرموده بودید بهآکت اشود یک پ یء ماحبّ اء و اولیا
ن و تقدیس ایشاصی ذکر خاللحمد رسید و ان هلل آز اذکر شده نرسید ولکن بعد 

ء اتم و رخاز کربت اعظم بعد ا ی فرح از بر این سبب شد ان مذکور و آن در ایشا
 آنچههر گشت امر مشتبه نشد و بر کل ظالحمد هلل از شّدت عظیم که امبین بعد 

ین فقره در از عرض ابعد   ۳دهن بو ایشاح و صدق عمل اح و نجکه سبب فال
  ،زلات نالیات عاین کلماقدس احت اس
 

و نّوره  یمن ِقبل یئالکریم علیه بهاکّبر علی وجه عبد یئاعلیک به ینافنا ای
م ایالاو  یلاللیا ی فهللان یشکراله  یء فضلانزل من سم اقرء له ماثم  ینار بیانو اب

 .ئه و للمقّربین من خلقهاصفیاو  هللا ئهاولیکبر الالالفرح ان سبب اک اظهر ما ابم
 بین هللایفتخر ا بههللاست لعمراهره اط ۀل طّیباعما مروز اصر مبین اعظم و نا جند 
ین حین به ان قدم در الکریم لساعبد ای .له المقّربین طوبی له و نعیمائکته مال
کر چه که اطق و ذاحمد ن ۀرکامب ۀید و به کلماشکر می نم الت تو خود ر اوک
ن المیان مقصود عافق بیاز اقدسست حمدیست که امنع احت ایق سدی که الحم
 ای یناء تر البهاء و لک العطالحمد و لک الشکر و لک اقل لک  .هر می شوداظ
د لبالا یو فقر من ف ی بفقر  ارض و معترفالاو عجز من علی  ی بعجز  امقرّ  یلها
 ائک علی ماحباو  ین تؤّیدنائک و شمس جودک اء عطالکرم بسمابحر  اسئلک یا

ک اسو  ادونک و تنزیه کینونتک عم اتک عماو یظهر به تقدیس ذ مرکایرتفع به 
ء و انشالاسوت ان یهر قدرتک فالحسنی و بمظائک اسماحلی و الائک اسئلک بندا
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لمعرضین من خلقک ائص ارتعدت فر ارضک و ائل ازل قبلزالاخذ ابه  یلذابنبئک 
قک خالادر ارق عفوک و مصاهر رحمتک و مشام مظالمقا اهذیئک فاولیان تجعل ا

دک و خلقک ارب نحن عب یادک امهم بین عبائک لیرتفع بذلک مقالع عطاو مط
ح و بنور اریالاطته احا یلذاحک اسئلک بمصبالیک منقطعین عن دونک ا اقبلناقد 

ب ابو ائک اولیان تفتح علی وجوه ال لضالاهل ا ت احجبته شبه ام یلذامرک ا
لمقتدر انت انک البحر کرمک و شمس عّزک  یینبغ الهم میتک و قّدر اعن
 .لحکیمالعلیم ا یلالمتعا

 
ز اضر و به طر ام وجه حامات اوقاکثر ان در استی می گویم دوستابه ر  

لیه ایقّربهم  اکل یوم م ین یظهر منهم فا هللانسئل  .لهی مشّرف و مّزینامنّور ذکر 
یته و ا و عنهللا ءابه ان علیهمافنات اذکر حضر  ینافنا الرحیم یالغفور انه هو ا

ئح فق بیت مشرق و الاز اب فرح افتآنمودید حین عرض حضور  ارحمته و فضله ر 
 اقد جری عند ذکرهم ام ربهمایا یف الهم یینبغ ام عمال دق الهم او نعیم اطوبی لهم

تضّوع به عرف  ام عمال اهمنّ أئه و ذکره نشهد اج بحر عطا و مهللایة ات عنافر 
من قلمه  ان یکتب لهمالی ارک و تعا تبهللالبرّیة نسئل امة بین استقالالخلوص و ا
 یتری ف ام رض و الالا یکنز ف ام ء و الاشیالاء من یدله شاعت ال اعلی مالا
لعزیز ا اناو  ین عندم فضال ینار بیامضم یف ییتال قلم عناء کذلک جالسما
  .لالفّض ا
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دت می این مظلوم شهاهر شده اظ آنچه ضی شدید بهاب هم ر اجن آنلبّته ا 
 بذلک نموده یشهد جذب اع ر انقطائن محّبت و اهل مدا ین عمل مبرور ادهد ذکر 

لحمد هلل رب ارضین الاو ت السمو ا یعلی من ف یعند رحمة من یسجن یف ینالس
 نتهی المین. العا
 

 بهی کلادق اهل سر ا لوری و ائفین حول مولی اط ۀین فقراذکر  هللان اسبح 
ین انی نه و ایاپ این فضل ر اطق گشتند الم نالعاله ا الحمد یاشدند و به لک مسرور 
لم و یشکرونه و العال کرم مولی ا بحبهللان یتمّسک حزب ا ینی نه ینبغاکر  ابحر ر 
نه هو امه ایال یینبغ اّیدهم علی ماوّفقهم و  اه و یذکرونه و یصفونه بمنیحمدو 

تب ام و سمّو مر اکه سبب علّو مق آنچههر شد ایم ظلکر المؤّید العلیم و الموّفق ا
یفرح به قلوبهم و یطمئن به نفوسهم  ان یحفظهم و یکتب لهم ماسئله اء گشته و اولیا
 ب. الوهّ العزیز ار و هو المختالمقتدر انه هو ا
 

م افرمودید تم ان ر انتشاعا رض و ا آنی اولیای دیون و هّمت اداینکه ذکر او 
ز الم ای عانی که صخره هامخصوص ذکر فرمودند به ش را و هر یکعرض شد 

نه هو ا .ئز گردندازل شد فان آنچهء اصغاید به احق سمع طلب نمودند که ش
ز قبول این سفر کل به طر احضرت در  آنل اعما جدیر و  بةاجالالقدیر و بالمقتدر ا

هم در  آنچهلم بوده و هست و ای عافضل هعظم ا ین فضل ائز اف او عّز رض
ئز اء فاصغاید در حضور عرض شد و به شرف اشته ارض مرقوم داین ا ملک



 ١١٣ - ١٠٧صفحه  –مشاره سوم  -٢حضرت هباءهللا، پژوهشنامه سال  –لوح خطاب به سيد على افنان  

www.oceanoflights.org 

تی اعظم روحی و ذالا ئی غصنمر فرمودند حضرت موالاگشت و مخصوص 
فذ ان به نفسه نافنافرمودند نّیت  .ینداذکر شد تمّسک نم آنچهء به الفداب قدومه التر 

 نتهی ا  ریب فیه.  حّق ال است هذاو مصلح 
 

ّن امم الالم و قلوب العافئدة اینجذب به  انه مافنن یقّدر الاه دم ربّ الخایسئل  
  .لخبیرالفرد اهو  الاله ا لمجیب الامع الساهو 

 
 آنزه ُرخ نمود و ارت تالحقیقه بشاعرض عریضه خبر دیگر رسید فی  زابعد  

ر اغیا ر و اخیاز ا هللاء اء علیه بهالف و حاجی اب حاست که جنافتی ایت ضیاحک
ز است بعد ال وجود اقباست چه که سبب این عمل عمل مبرور اله  انیئنمودند ه

 لی: ازل قوله تعان ناز ملکوت عرفان این بیاقدس امنع احت اعرض در س
 

ین الهی بوده ات حکمت از مقتضیافت مذکوره ائی ضیانی علیک بهافنا ای 
ء السم ال و شمساعمالالرؤس  کلیالان انه کانشهد  .قبول مزّینز اعمل به طر 

م ربه ایّ ینبغی ال انزل من قلمی لعمری قد عمل م ال بّشره من ِقبلی و ذّکره بمافعالا
ل سبب اعما ین ال امثا .کرینالشائی لیفرح و یکون من انی و رضانّوره بنور بی

ید کل امروز بالوجود الک الی مالیف قلوب و توّجه وجوه ای تاز بر است ابزرگ 
رة البشارة البشانی افنا ای .ستالم اهل عا ل اقباب و سبب تقرّ  آنچهیند به اتمّسک نم

ل اء قالنداعلی ا ء جست و به ارتقاق بر منبر اعشّ  ۀن در مدینام خطیب بیایاین ا
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ق العشّ اسرع  ابم استبشرو اثم  افرحو ا العلیالجّنة ات اطلع اعلی و یالالفردوس اهل ا  ای
رض الا مال اء یالنور البقعة ایمین د عن المنادی اق ثم نالمیثایوم  یفء الفدالی مقّر ا

 .لمینالعا رّب هللاسبیل  یسجن مبین ف یمین فالالیوم فیه ورد ا اء هذالسماو 
لهی و امشتعله نور  رارد و نای و این ظلم هاکه به آنن اگم المین ر ا ظهللان اسبح

لمظلوم لو یجتمع من فی انی مخمود شود و معدوم گردد یشهد اربّ  ۀر سدران
 هللاء قد شهد بذلک کتب انفسهم عجز النور یجدون اء اطفارض علی الاو ت السمو ا

  .رفینامن قبل و من بعد طوبی للع

 
د و اع و فسا  قصد نز هللاهند که حزب ا هد و گو ارض کل شا آنی اولیان و افنا 

ی ایئد و بالاحمل شد که رند و قریب چهل سنه می شوداشته و نداحدی ندا ال باجد
زید اق اهل نفا در صدور  ار بغضاردند معذلک ناد و به حّق گذنمودن اتحصی ر  ال
ین اکهم چه که به ادر ارهم و ابصا سمعهم و  علیهللاُ هده می گردد َخَتَم از قبل مشا
سوف یفنی  .عر نیستندایند و شاب سرمدی می نمانّیه کسب عذاشیط ۀل مردوداعما 
عظم ا  طورار مپاحضرت  یتاحم .لیماب اعذ ینفسهم فاعندعم و یرون  او م الدنیا
مّدتیست در سّر به تحریک مشغول و به   ۶شده ار بغضال ناشتعا سبب هللاّیده ا

هر و المین ظاصدور ظ ۀفیام خایاین اکه آن اهد تاعی و جاظلم سب اسبا ۀتهیّ 
  ۷رضا آنل اند خدمت جنر انموده  اصغارد شده او  آنچهز البّته بعضی اگشت  اهوید

ین حزب نطر به ان و بگو ام برسمتفّرقند ساللم ار عین حزب که دان از لسا
ظر و به او ناق نمود کل به اشر اطور امپر اعدل حضرت  ءافق سماز ایتی که اعن
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نگیختند بر ابر  این جهت جمعی ر المه به احضرت متمّسک و نفوس ظ آنی ارض
فی  ۀء مسفوکابه دم اد ر ز بالاضی بعضی ار این حزب مظلوم مجّدد ات اعدو 

ید بر امؤّید فرم اد ر امطلع عدل و د آنز حق می طلبیم ا . رنگین نمودندهللاسبیل 
 این بغضاعّلت لحقیقه سبب و افی  .نه علی کل شئ قدیراین فئه مظلومه احفظ 

 این مظلوم ها ۀراعظم دربا طور امپر است که حضرت ایتی ابه جهت ظهور عن
صرین و النانه معین امه اغنا ن یوّفق حضرته علی حفظ ا هللاهده نمودند نسئل امش

  نتهیالقدیر. المقتدر احد الو الفرد اهو  الاله ا لمنصفین الامؤّید 
 

که آنمید ائید ال ذکر نمارد شده نزد حضرت جنر او  آنچهید احضرت ب آن
که سبب  ار  آنچهیند اعظم عرض نما طور امپر احت حضرت ان در سایشاحضرت 
لم این عبد متعّجب بل عا .ناین مظلومانست و عّلت حفظ ایشایت اظهور عن

ن ایر اب احز از جمیع اشع تر اضع تر و خاین حزب مظلوم خاکه آنمتعّجب مع 
ل و احو اعت شده و در جمیع اطاند امر نموده اند و اگفته  آنچهبوده و هستند 

نچه خود اع تمّسک ننمودند چناوردند و به دفانی در قع ظلم و تعّدی دستامو 
ز امعذلک هر یوم نند انسته و می دا دهللا اّیدهات بهّیه ء دولامر ال و احضرت جنر 

 هر اچ ان نیست بر ماست و عیاحریص  او بر ماظلم  ، هراّمت ظلمی ظار اشر ا
  .ناکردن جز بی
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ید مکّرر اید و چه فرمانم اقتضاطوری چه امپر اعدل حضرت  ادیگر ت
لمه و صبر اکل بر ظلم نفوس ظ است تار اخبا ارهاظهاین از افرمودند مقصود 

ء ایش ا یفعل مهللامر بیدالا هلحقیقا یه شوند و مّطلع گردند و فاگآین حزب مظلوم ا
  لمین. العالحمد هلل رّب المعین اصر النافظ الحایرید و هو  او یحکم م
 
لغیب و ائه بجنود اولیان یحفظ ا رّبه هللالقول یسئل اخر ا یدم فالخاّن ا

 الاله ا لمتوّکلین الالمحسنین و مولی ا یّنه ولارّیة لباسمه بین ادة و یرفعهم بالشها
 این حزب مظلوم ر اله می طلبم ز حّق جّل جالال ادر هر ح .لحکیمالعلیم اهو 

لمقتدر المؤّید اهو  اّن رّبنا .ستامت کبری استقاسبب مری که اید به انصرت فرم
جرین و امه ئفین واز طاقع مع جمعی او  ام مقر عرش حیفایاین العلیم العزیز ا

هر یوم به حضور و  .ع منّورانقطالحمد کل به تقوی مزّین و به نور افرین هلل امس
 ائه ماولین یکتب الالی اسئله تعانند اینست فضل بزرگ بی مائز و مشّرف اف الق

  .لقدیرالمقتدر انه هو ائه اء عطالسم یینبغ
 

همچنین به موسوم و  اکه چند شهر قبل لوح مقدسی که به ندآنعرض دیگر 
میست احکاین لوح ال شد و ارسالک غیب و شهود امر مالات مذکور حسب ار ابش

 آنرک جمع فرمودند و در اح متفّرق بود به نفس مبالو ایر اقدس و ساب اکه در کت
مم و محو احت الم و ر اهل عا یش اساکه سبب  امی ر احکاکل  ات آمدلوح مذکور 

بند و به شکر و حمد انند و بیاست بداق اتفاد و اتحات اثباق و اف و نفختالا
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هر شده و لکن بی اعظم ظا لحقیقه فضل افی   ۸طق گردندان نالمیامقصود ع
مقّربین به نوحه و ندبه مشغول  ند که مالاه م نمودادی قیالم بر عنای عاف هانصا
قدرین و الاقدر انت انک انصرهم بقدرتک و قّوتک ادک ثم احفظ عبالهی ا اللهم یا
ید اگر رسیده باقدس نرسیده و امنع الوح  آنلی حین خبر وصول احمین الر ارحم ا

ین انند اه شوند و به یقین بداگا بر مقصود هللاّیدهم ات ملوک احضر  اترجمه شود ت
ز حق می ارند اشته و نداف مقصودی ندانصار عدل و اظهاد و احزب جز رفع فس

ء علی الثنالذکر و اء و البها .یملحکامر آلالمقتدر انه هو ا ندابر س الوح ر  آنطلبم 
و  ا رّبنهللامرا یحضرتکم و علی من حضر بین یدیکم و یسمع قولکم و ذکرکم ف

 لمین. العالحمد هلل رب ارضین و الات و السمو ا یمن ف کم وربرب


