سراپردهٔٔیگانگی ٔ
پنجٔلوحٔازٔالواحٔحضرتٔبهاءهللا ٔ
ٔ
ٔ

فهرست ٔ
لوحٔمانکچیٔصاحب ٔ
پاسخٔبهٔپرسشهایٔمانکچیٔصاحبٔازٔلوحیٔخطابٔبهٔمیرزأابوالفضل ٔ
لوحٔهفتٔپرسش ٔ
دؤلوحٔدیگر ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
*ٔ
ٔ

لوحٔمانکچیٔصاحب ٔ
ٔ

بنامٔخداوندٔیکتا ٔ
ٔ
ستایش ٔبیننده ٔپاینده ٔرا ٔسزا ٔاست ٔکه ٔبشبنمی ٔاز ٔدریای ٔبخشش ٔخود ٔآسمان ٔهستی ٔرا ٔبلند ٔنمود ٔؤ
بستارههایٔدانائیٔبیاراستٔؤمردمانرأببارگاهٔبلندٔبینشٔؤدانشٔراهٔدادٔؤاینٔشبنمٔکهٔنخستینٔگفتارٔ
ٔ
کردگارٔاستٔگاهیٔبآبٔزندگانیٔنامیدهٔمیشودٔچهٔکهٔمردگانٔبیابانٔنادانیٔرأبآبٔدانائیٔزندهٔنمایدٔؤ
هنگامیٔبروشنائیٔنخستینٔؤاینٔروشنیٔکهٔازٔآفتابٔدانشٔهویدأگشتٔچونٔبتابیدٔجنبشٔنخستینٔ
نمودارٔؤآشکارٔشدٔؤاینٔنمودارهأازٔبخششٔدانایٔیکتأبودهٔاؤاستٔدانندهٔؤبخشندهٔؤاؤاستٔ
پاکٔؤپاکیزهٔازٔهرٔگفتهٔؤشنیدهٔبینائیٔؤدانائیٔگفتارٔؤکردارٔرأدستٔازٔدامنٔشناسائیٔاؤکوتاهٔ
هستیٔؤآنچهٔازٔاؤهویدأاینٔگفتارٔرأگواه ٔ

پسٔدانستهٔشدٔنخستینٔبخششٔکردگارٔگفتارٔاستٔؤیابندهٔؤپذیرنده ٔاؤخردٔؤاؤاستٔدانایٔ
نخستینٔدرٔدبستانٔجهانٔؤاؤاستٔنمودارٔیزدانٔآنچهٔهویدأازٔپرتؤبینائیٔاؤاستٔؤهرچهٔآشکارٔ
نمودارٔدانائیٔاؤهمهٔنامهأنامٔاؤؤآغازٔؤانجامٔکارهأباو ٔ
نامه ٔشما ٔدر ٔزندان ٔباین ٔزندانی ٔروزگار ٔرسید ٔخوشی ٔآورد ٔبر ٔدوستی ٔافزود ٔو ٔیاد ٔروزگارٔ
پیشینٔرا ٔتازهٔنمودٔسپاسٔدارایٔجهانٔرأکهٔدیدارٔرأدرٔخاکٔتازیٔروزیٔنمودٔدیدیمٔؤگفتیمٔؤ
شنیدیمٔامیدٔچنانٔاستٔکهٔآنٔدیدارٔرأفراموشیٔازٔپیٔدرنیایدٔؤگردشٔروزگارٔیادٔاؤرأازٔدلٔنبردٔ
ؤازٔآنچهٔکشتهٔشدٔگیاهٔدوستیٔبرویدٔؤدرٔانجمنٔروزگارٔسبزٔؤخرّ مٔؤپایندهٔبماند ٔ
اینک هٔازٔنامهایٔآسمانیٔپرسشٔرفتهٔبودٔرگٔجهانٔدرٔدستٔپزشکٔدانأاستٔدردٔرأمیبیندٔؤ
بدانائیٔدرمانٔمیکندٔهرٔروزٔرأرازیٔاستٔؤهرٔسرٔرأآوازیٔدردٔامروزٔرأدرمانیٔؤفردأرأ
درمانٔدیگرٔامروزٔرأنگرانٔباشیدٔؤسخنٔازٔامروزٔرانید ٔ
دیدهٔمیشودٔگیتیٔرأدردهایٔبیکرانٔفراگرفتهٔؤاؤرأبرٔبسترٔناکامیٔانداختهٔمردمانیٔکهٔازٔ
ٔ
باده ٔخودبینی ٔسرمست ٔشدهٔاند ٔپزشک ٔدانا ٔرا ٔاز ٔاو ٔبازداشتهٔاند ٔاینست ٔکه ٔخود ٔو ٔهمه ٔمردمان ٔرأ
گرفتار ٔنمودهٔاند ٔنه ٔدرد ٔمیدانند ٔنه ٔدرمان ٔمیشناسند ٔراست ٔرا ٔکژ ٔانگاشتهٔاند ٔو ٔدوست ٔرا ٔدشمنٔ
شمردهاند ٔ
ٔ
بشنویدٔآوازٔاینٔزندانیٔرأبایستیدٔؤبگوئیدٔشایدٔآنانکهٔدرٔخوابندٔبیدارٔشوندٔبگؤایٔمردگانٔ
دستٔبخششٔیزدانیٔآبٔزندگانیٔمیدهدٔبشتابیدٔؤبنوشیدٔهرٔکهٔامروزٔزندهٔشدٔهرگزٔنمیردٔؤهرٔکهٔ
امروزٔمردٔهرگزٔزندگیٔنیابد ٔ
بانٔخواستهاندٔ
ٔ
درٔباره ٔزبانٔنوشتهٔبودیدٔتازیٔؤپارسیٔهرٔدؤنیکؤاستٔچهٔکهٔآنچهٔازٔز
پیبردنٔبگفتارٔگویندهٔاستٔؤاینٔازٔهرٔدؤمیایدٔؤامروزٔچونٔآفتابٔدانشٔازٔآسمانٔایرانٔآشکارٔؤ
ٔ
هویدأاستٔهرٔچهٔاینٔزبانرأستایشٔنمائیدٔسزاوارٔاست ٔ
ایٔدوستٔچونٔگفتارٔنخستینٔدرٔروزٔپسینٔبمیانٔآمدٔگروهیٔازٔمردمانٔآسمانیٔآوازٔآشنأ
شنیدندٔؤبآنٔگروی دندٔؤگروهیٔچونٔکردارٔبرخیٔرأبأگفتارٔیکیٔندیدندٔازٔپرتؤآفتابٔبینائیٔدورٔ
ماندند ٔ
بگؤایٔپسرانٔخاکٔیزدانٔپاکٔمیفرمایدٔآنچهٔدرٔاینٔروزٔپیروزٔشمأرأازٔآالیشٔپاکٔنمایدٔ
ؤبآسایشٔرساندٔهمانٔراهٔراستٔؤراهٔمنٔاستٔپاکیٔازٔآالیشٔپاکیٔازٔچیزهائیستٔکهٔزیانٔآردٔؤ
از ٔبزرگیٔمردمانٔبکاهدٔؤآنٔپسندیدنٔگفتارٔؤکردارٔخودٔاستٔاگرچهٔنیکٔباشدٔؤآسایشٔهنگامیٔ
دستٔدهدٔکهٔهرٔکسیٔخودٔرأنیکخواهٔهمه ٔرویٔزمینٔنمایدٔآنکهٔاؤآگاهٔاینٔگفتارٔرأگواهٔکهٔاگرٔ
میبردندٔهرگزٔازٔدریایٔبخششٔیزدانیٔبیبهرهٔنمیماندندٔآسمانٔ
ٔ
همه ٔمردمانٔزمینٔبگفته ٔآسمانیٔپیٔ
راستیٔرأروشنترٔازٔاینٔستارهٔنبودهٔؤنیست ٔ
ٔ

نخستینٔگفتارٔدانأآنکهٔایٔپسرانٔخاکٔازٔتاریکیٔبیگانگیٔبروشنیٔخورشیدٔیگانگیٔرویٔ
نمائیدٔاینستٔآنٔچیزیکهٔمردمانٔجهانٔرأبیشترٔازٔهمهٔ ٔچیزهأبکارٔآیدٔایٔدوستٔدرختٔگفتارٔرأ
خوشترٔازٔاینٔبرگیٔنهٔؤدریایٔآگاهیٔرأدلکشترٔازٔاینٔگوهرٔنبودهٔؤنخواهدٔبود ٔ
ایٔپسرانٔدانشٔچشمٔسرٔرأپلکٔبآنٔنازکیٔازٔدیدنٔجهانٔؤآنچهٔدرٔاؤاستٔبیبهرهٔنمایدٔ
ٔ
دیگرٔپردهٔآزٔاگرٔبرٔچشمٔدلٔفرودٔآیدٔچهٔخواهدٔنمودٔبگؤایٔمردمانٔتاریکیٔآزٔؤرشکٔروشنائیٔ
جان ٔرا ٔبپوشاند ٔچنانکه ٔابر ٔروشنائی ٔآفتاب ٔرا ٔاگر ٔکسی ٔبگوش ٔهوش ٔاین ٔگفتار ٔبشنود ٔپر ٔآزادیٔ
برآوردٔؤبآسانیٔدرٔآسمانٔدانائیٔپروازٔنماید ٔ
چونٔجهانٔرأتاریکیٔفراگرفتٔدریایٔبخششٔبجوششٔآمدٔؤروشنائیٔهویدأگشتٔتأکردارهأ
دیده ٔشود ٔو ٔاین ٔهمان ٔروشنی ٔاست ٔکه ٔدر ٔنامهٔهای ٔآسمانی ٔبآن ٔمژده ٔداده ٔشد ٔاگر ٔکردگار ٔبخواهدٔ
دلهایٔمردمانٔروزگارٔرأگفتارٔنیکٔپاکٔؤپاکیزهٔکندٔؤخورشیدٔیگانگیٔبرٔجانهأبتابدٔؤجهانٔرأ
تازهٔنماید ٔ
ایٔمردمانٔگفتارٔرأکردارٔبایدٔچهٔکهٔگواهٔراستیٔگفتارٔکردارٔاستٔؤآنٔبیٔاینٔتشنگانٔرأ
سیرابٔننمایدٔؤکورانٔرأدرهایٔبینائیٔنگشایدٔدانایٔآسمانیٔمیفرمایدٔگفتارٔدرشتٔبجایٔشمشیرٔ
دیدهٔمیشودٔؤنرمٔآنٔبجایٔشیرٔکودکانٔجهانٔازٔاینٔبدانائیٔرسندٔؤبرتریٔجویند ٔ
زبانٔخردٔمیگویدٔهرٔکهٔدارایٔمنٔنباشدٔدارایٔهیچٔنهٔازٔهرٔچهٔهستٔبگذریدٔؤمرأبیابیدٔ
منمٔآفتابٔبینشٔؤدریایٔدانشٔپژمردگانرأتازهٔنمایمٔؤمردگانٔرأزندهٔکنمٔمنمٔآنٔروشنائیٔکهٔراهٔ
دیدهٔبنمایمٔؤمنمٔشاهبازٔدستٔبینیازٔپرٔبستگانٔرأبگشایمٔؤپروازٔبیاموزم ٔ
ٔ
دوستٔیکتأمیفرمایدٔراهٔآزادیٔبازٔشدهٔبشتابیدٔؤچشمه ٔدانائیٔجوشیدهٔازٔاؤبیاشامیدٔبگؤایٔ
دوستانٔسراپرده ٔیگانگیٔبلندٔشدٔبچشمٔبیگانگانٔیکدیگرٔرأمبینیدٔهمهٔبارٔیکٔداریدٔؤبرگٔیکٔ
شاخسارٔبراستیٔمیگویمٔآنچهٔازٔنادانیٔبکاهدٔؤبرٔدانائیٔبیفزایدٔاؤپسندیده ٔآفرینندهٔبودهٔؤهستٔ
بگؤایٔمردمانٔدرٔسایهٔدادٔؤراستیٔراهٔرویدٔؤدرٔسراپردهٔیکتائیٔدرآئید ٔ
بگؤایٔدارایٔچشمٔگذشتهٔآیینه ٔآیندهٔاستٔبهٔبینیدٔؤآگاهٔشویدٔشایدٔپسٔازٔآگاهیٔدوستٔرأ
بشناسیدٔؤنرنجانیدٔامروزٔبهترینٔمیوهٔدرختٔدانائیٔچیزیٔاستٔکهٔمردمانٔرأبکارٔآیدٔؤنگاهداریٔ
نماید ٔ
بگؤزبانٔگواهٔراستیٔمنستٔاؤرأبدروغٔمیاالئیدٔؤجانٔگنجینه ٔرازٔمنٔاستٔاؤرأبدستٔآزٔ
مسپاریدٔامیدٔچنانٔاستٔدرٔاینٔبامدادٔکهٔجهانٔازٔروشنیهایٔخورشیدٔدانشٔروشنٔاستٔبخواستٔ
دوستٔپیبریمٔؤازٔدریایٔشناسائیٔبیاشامیم ٔ
ٔ
ای ٔدوست ٔچون ٔگوش ٔکمٔیاب ٔاست ٔچندی ٔاست ٔکه ٔخامه ٔدر ٔکاشانه ٔخود ٔخاموش ٔمانده ٔکارٔ
بجائی ٔرسیده ٔکه ٔخاموشی ٔاز ٔگفتار ٔپیشی ٔگرفته ٔو ٔپسندیدهٔتر ٔآمده ٔبگو ٔایمردمان ٔسخن ٔباندازه ٔگفتهٔ

میشودٔتأنورسیدگانٔبمانندٔؤنورستگانٔبرسندٔشیرٔباندازهٔبایدٔدادٔتأکودکانٔجهانٔبجهانٔبزرگیٔ
درآیندٔؤدرٔبارگاهٔیگانگیٔجایٔگزینند ٔ
ایٔدوستٔزمینٔپاکٔدیدیمٔتخمٔدانشٔکشتیمٔدیگرٔتأپرتؤآفتابٔچهٔنمایدٔبسوزاندٔیأبرویاندٔ
بگؤامروزٔبهٔپیروزیٔدانایٔیکتایٔآفتابٔدانائیٔازٔپسٔپردهٔجانٔبرآمدٔؤهمهٔپرندگانٔبیابانٔازٔبادهٔ
دانشٔمستندٔؤبیادٔدوستٔخورسندٔنیکؤاستٔکسیکهٔبیابدٔؤبیاید ٔ
ٔ
*ٔ
ٔ

پاسخٔبهٔپرسشهایٔمانکچیٔصاحبٔازٔلوحیٔخطابٔبهٔمیرزأابوالفضل ٔ
ٔ
اینکهٔدرٔبارهٔ ٔجنابٔفرزانهٔعلیهٔعنایةٔهللا ٔمرقومٔداشتیدٔحالتٔایشانٔؤمأعندهٔمعلومٔؤواضحٔاستٔ
ؤآنچهٔهمٔارسالٔنمودهاندٔشاهدٔؤگواهٔؤامّأسؤاالتٔایشانٔمصلحتٔنبودٔکهٔواحداً ٔبعدٔواحدٔذکرٔ
ٔ
گرددٔؤجوابٔعنایتٔشودٔچهٔکهٔمغایرٔؤمخالفٔبودٔبأحکمتٔؤمأعندٔال ّناسٔولکنٔدرٔآنچهٔازٔ
سماءٔعنایتٔمخصوصٔایشانٔنازلٔاجوبهٔبکمالٔایجازٔؤاختصارٔکهٔازٔاعجازٔاستٔذکرٔشدهٔایشانٔ
گویأدرستٔمالحظهٔننمودهاندٔچهٔکهٔاگرٔمینمودندٔشهادتٔمیدادندٔکهٔحرفیٔازٔآنٔترکٔنشدهٔؤبکلمهٔ
ٔ
ّ
انٔهذأاالٔبیانٔمحکمٔمبینٔناطقٔمیگشتندٔسؤالهایٔایشانٔاینٔبوده ٔ
نخستٔآنکهٔشتٔوخشورانٔمهآبادیٔبأشتٔزرتشتٔبیستٔؤهشتٔتنٔبودندٔؤهمگیٔآیینٔؤ
ٔ
کیشٔیکدیگرٔرأبرافراشتندٔؤازٔمیانٔبرنداشتندٔؤهرٔتنٔکهٔپدیدارٔگشتندٔبدرستیٔؤراستیٔپرمانٔؤ
آیین ٔپیش ٔگواه ٔبودند ٔو ٔسخنی ٔدر ٔنابودی ٔآن ٔآشکارا ٔننمودند ٔو ٔمیفرمودند ٔاز ٔخدا ٔبما ٔرسیده ٔو ٔمأ
اندٔمأخدائیمٔؤبایدٔآفریدگانٔاندرٔپرمانٔمأباشندٔؤ
ٔ
ببندگانٔرسانیمٔچندٔتنٔازٔکیشآورانٔهندؤگف ٔ
ته
ٔ
هنگامیٔکهٔآشوبٔؤجدائیٔدرٔآفریدگانٔپدیدٔآیدٔبیائیمٔؤآنٔرأازٔمیانٔبرداریمٔؤهرٔیکٔپدیدٔآیندٔ
گویند ٔمن ٔهمانم ٔکه ٔاندر ٔنخست ٔبودم ٔآیینٔانگیزان ٔواپسین ٔچون ٔداود ٔو ٔابراهیم ٔو ٔموسی ٔو ٔعیسیٔ
میفرمودند ٔوخشوران ٔپیش ٔدرستند ٔآن ٔزمان ٔپرمان ٔچنین ٔبود ٔو ٔاکنون ٔچنین ٔاست ٔکه ٔمن ٔمیگویمٔ
کیشآورٔتازیٔفرمودٔدرٔپیدایشٔمنٔهمگیٔپرمانهأنادرستٔؤپرمانٔپرمانٔمنٔاستٔازٔاینٔگروهٔ
ٔ
کدامٔرأمیپسندندٔؤبکدامٔراهبرٔآنٔرأبرتریٔمیدهند ٔ
الً ٔدر ٔموسی ٔمالحظه ٔفرمائیدٔ
اوّ الً ٔآنکه ٔدر ٔیک ٔمقام ٔمراتب ٔانبیا ٔاز ٔیکدیگر ٔفرق ٔداشته ٔمث ٔ
صاحبٔکتابٔؤاحکامٔبودهٔؤجمعیٔازٔانبیأؤمرسلینٔکهٔبعدٔازٔآنٔحضرتٔمبعوثٔشدندٔبرٔاجرایٔ
شریعتٔاؤمأمورٔبودندٔچهٔکهٔآنٔاحکامٔمنافیٔآنٔزمانٔنبودهٔچنانچهٔدرٔصحفٔؤکتبٔملحقهٔبهٔ
توراتٔواضحٔؤمبرهنٔاست ٔ

ؤاینکهٔذکرٔنموده ٔکهٔصاحبٔفرقانٔفرمودهٔدرٔپیدایشٔمنٔهمگیٔپرمانهأؤآیینهأنادرستٔؤ
ٔ
پرمانٔپرمانٔمنٔاستٔآنٔمعدنٔؤمنبعٔحکمتٔربّانیّهٔچنینٔکلمهٔئیٔنفرمودهٔبلکهٔتصدیقٔفرمودهٔآنچهٔ
ّ
ّ
ّومٔنزلٔ
الٔالهٔاال ٔهؤالحیّ ٔالقی
کهٔازٔسماءٔمشیّتٔالهیٔبرٔانبیأؤمرسلینٔنازلٔشدهٔبقولهٔتعالیٔالمٔهللا ٔ
علیکٔالکتابٔبا ّ
لحق ٔمص ّدقا ًٔلمأبینٔیدیهٔؤانزلٔال ّتوراةٔؤاالنجیلٔمنٔقبلٔهدیٔلل ّناسٔؤانزلٔالفرقانٔ
الیٔآخرٔقولهٔتعالیٔؤفرمودٔکلّٔازٔنزدٔخدأآمدندٔؤبخدأراجعندٔدرٔاینٔمقامٔکلّٔنفسٔواحدهٔبودهٔاندٔ
ّ
ازٔجانبٔحق ٔجلّٔجاللهٔ
اندٔؤظاهرٔننمودهاندٔآنچهٔگفتهٔاند ٔ
ٔ
ٔ
ئیٔؤامریٔنگفته
ٔ
چهٔازٔخودٔپیامیٔؤکلمه
اندٔؤبحیاتٔجاودانیٔبشارتٔدادهاندٔدرٔاینٔصورتٔ
ٔ
ٔ
بودهٔؤجمیعٔناسٔرأبافقٔاعلیٔدعوتٔفرموده
بیاناتٔمختلفهٔٔجنابٔصاحبٔبحروفاتٔم ّتفقهٔیعنیٔبکلمهٔواحدهٔراجعٔمیشود ٔ
ؤاینکهٔمرقومٔداشتهاندٔازٔاینٔگروهٔکدامٔرأمیپسندندٔؤبکدامٔراهبرانٔرأبرتریٔمیدهندٔدرٔ
ٔ
اینٔمقامٔشمسٔکلمهٔٔمبارکهٔٔالٔنفرّ قٔبینٔاحدٔمنٔالرّ سلٔطالعٔؤمشرقٔاستٔؤمقامٔدیگرٔمقامٔؤفضّلنأ
بعضهمٔعلیٔبعضٔاستٔچنانچهٔازٔقبلٔذکرٔشدٔآنچهٔجنابٔصاحبٔسؤالٔنمودهاندٔدرٔاینٔکلمهٔجامعهٔٔ
ٔ
نامههایٔآسمانیٔپرسشٔرفتهٔبودٔ
محکمهٔ ٔعلیأمکنونٔؤمستورٔاستٔقولهٔتبارکٔؤتعالیٔاینکهٔازٔ ٔ
رگٔجهانٔدرٔدستٔپزشکٔدانأاستٔدردٔرأمیبیندٔؤبدانائیٔدرمانٔمیکندٔهرٔروزٔرأرازیٔاستٔؤ
ٔ
هرٔسرٔرأآوازیٔدردٔامروزٔرأدرمانیٔؤفردأرأدرمانٔدیگرٔامروزٔرأنگرانٔباشیدٔؤسخنٔازٔ
امروزٔرانیدٔانتهیٔهرٔمنصفیٔگواهیٔمیدهدٔکهٔاینٔکلمهٔاز ٔمرایایٔعلمٔالهیٔمحسوبٔؤجمیعٔآنچهٔ
سؤالٔنمودهٔبکمالٔظهورٔؤبروزٔدرٔاؤمنطبعٔؤآشکارٔطوبیٔلمنٔاوتیٔبصائرٔمنٔلدیٔهللا ٔالعلیمٔ
الحکیم ٔ
درٔملکٔهستندٔطایفهئیٔمیگویندٔجمیعٔعوالمٔمشهودٔازٔ
ٔ
سؤالٔدیگرٔصاحبٔیگانهٔچهارٔطایفه ٔ
ٔ
ّ
ّ
ّ
ٔدیگرٔمیگویندٔذاتٔواجبٔالوجودٔحقٔاستٔؤ
ٔمطلقندٔؤغیرٔحقٔمشهودٔنیستٔطایفه
هٔتأشمسٔحق
ذرّ
ّ
دیگرٔمیگویندٔکواکبٔخلقٔ
ٔ
نمائیٔبسویٔحقٔنمایندٔطایفهٔٔ
انبیأواسطهٔمابینٔخدأؤخلقندٔکهٔخلقٔرأراهٔ
حضرتٔواجبٔالوجودندٔؤبقّٔیهٔ ٔاشیاءٔتماما ًٔاثرٔؤفوائدٔآنهایندٔبشهودٔمیٔآیندٔؤمیروندٔمانندٔحوضیٔ
که ٔپر ٔآب ٔمیشود ٔکرمها ٔاز ٔاو ٔتولید ٔمیشود ٔمیٔآیند ٔو ٔمیٔروند ٔطایفهٔ ٔدیگر ٔمیگویند ٔحضرت ٔواجبٔ
آیندٔؤمیروندٔؤاوّ لٔؤ
ٔ
الوجودٔطبیعتیٔخلقٔفرمودهٔکهٔازٔاثرٔؤفوایدٔاؤازٔذرّ هٔتأشمسٔمشهودٔمیٔ
آخریٔندارندٔچهٔحسابیٔؤچهٔکتابیٔمانندٔآنکهٔبارانٔمیآیدٔگیاهٔمیرویدٔؤتمامٔمیشودٔؤسایرٔچیزهأ
ٔ
ّ
ممثلٔبآنٔپیغمبرهأؤسالطینٔکهٔقانونٔؤنظمیٔقرارٔدادهٔاندٔبجهةٔنظمٔمملکتیٔؤتدابیرٔمدنیٔبودهٔ
انبیأبقسمیٔؤسالطینٔبطورٔدیگرٔسلوکٔکردهاندٔنبیٔگفتهٔخدأفرمودهٔکهٔمردمٔمطیعٔؤمنقادٔشوندٔ
ٔ
ّ
بولٔحقٔاست ٔ
سالطینٔبأتوپٔؤشمشیرٔبأخلقٔرفتارٔکردهاندٔازٔاینٔچهارٔطایفهٔکدامٔمق
ٔ
جوابٔجمیعٔاینٔفقراتٔدرٔبیانٔاوّ لٔکهٔازٔلسانٔرحمنٔجاریٔشدهٔبودهٔلعمرٔهللا ٔاوستٔحاویٔ
ؤدارایٔآنچهٔذکرٔشدٔچهٔکهٔمیفرمایدٔامروزٔرأنگرانٔباشیدٔؤسخنٔازٔامروزٔرانیدٔچهٔکهٔامروزٔ

سلطانٔظهورٔظاهرٔؤمکلّمٔطورٔناطقٔهرٔچهٔبفرمایدٔاؤاستٔاساسٔمتینٔازٔبرایٔبناهایٔمداینٔعلمٔ
ؤحکمتٔعالمیانٔهرٔنفسیٔباؤمتشبّثٔشدٔاؤدرٔمنظرٔاکبرٔازٔاهلٔبصرٔمذکور ٔ
ّ
ّٔؤعزٔامروزٔروزٔبصرٔاستٔچهٔکهٔوجهٔهللأازٔافقٔ
اینٔکلمهٔعلیأازٔقلمٔاعلیٔجاریٔقولهٔجل
ظهورٔظاهرٔؤالئحٔؤامروزٔروزٔسمعٔاستٔچهٔکهٔندایٔالهیٔمرتفعٔکلّٔبایدٔامروزٔآنچهٔازٔمطلعٔ
کتبٔؤمشرقٔوحیٔؤمظهرٔعلمٔؤمعدنٔحکمتٔربّانیٔظاهرٔشدٔبآنٔتشبّثٔنمایندٔؤبآنٔناطقٔگردندٔ
پس ٔمعلوم ٔو ٔمح ّقق ٔشد ٔکه ٔجواب ٔسؤال ٔدر ٔملکوت ٔبیان ٔاز ٔمطلع ٔعلم ٔرحمن ٔنازل ٔو ٔظاهر ٔطوبیٔ
للعارفین ٔ
ؤاینٔچهارٔفقرهٔکهٔذکرٔشدهٔاینٔبسیٔواضحٔؤمعلومٔاستٔکهٔفقرهٔ ٔدویمٔاقربٔبتقویٔبودهٔؤ
ّ
اندٔؤآنچهٔازٔحق ٔبخلقٔرسیدهٔبواسطه ٔآنٔهیاکلٔ
ٔ
هستٔچهٔکهٔانبیأؤمرسلینٔوسایطٔفیضٔالهیٔبوده
مق ّدسهٔؤجواهرٔمجرّ دهٔؤمهابطٔعلمٔؤمظاهرٔامرٔبودهٔؤفقراتٔدیگرٔرأهمٔمیتوانٔتوجیهٔنمودٔچهٔ
کهٔدرٔمقامیٔجمیعٔاشیاءٔمظاهرٔاسماءٔؤصفاتٔالهیٔبودهٔؤهستند ٔ
ّ
الحقیقهٔایشانٔمظاهرٔاسمٔعزیزٔؤمشارقٔاسمٔقدیرٔحقٔ
ٔ
اندٔفی
ٔ
هٔازٔسالطینٔمرقومٔداشته
اینک
اندٔؤجامه ئیٔکهٔموافقٔآنٔهیاکلٔعزیزهٔاستٔعدلٔاستٔاگرٔبطرازٔآنٔفائزٔشوندٔاهلٔعالمٔ
ٔ
جلّٔجاللهٔ
براحتٔکبریٔؤنعمتٔعظمیٔمتنعّمٔگردند ٔ
ؤهرٔنفسیٔکهٔفیٔالجملهٔازٔرحیقٔعلمٔالهیٔآشامیدٔجوابٔامثالٔاینٔمسائلٔرأبادلّهٔهایٔواضحهٔٔ
مشهودهٔ ٔآفاقیّهٔؤآیاتٔظاهرهٔ ٔباهرهٔ ٔانفسیّهٔبیانٔمینمایدٔاگرچهٔالیومٔامرٔدیگرٔظاهرٔؤگفتگویٔدیگرٔ
ّ
ّٔؤعز ٔلیسٔالیومٔ
الیقٔسؤالٔؤجوابٔدرٔاوّ لٔتسعٔعهدشٔمنقضیٔشدٔاینٔاستٔکهٔمیفرمایدٔقولهٔجل
یومٔالسّؤالٔاذأسمعتٔال ّندآء ٔمنٔمطلعٔالکبریآءٔقلٔلبّیکٔیأالهٔاألسمآءٔؤلبّیکٔیأفاطرٔالسّمآءٔاشهدٔ
ا ّنکٔظهرتٔؤاظهرتٔمأاردتهٔامرأًمنٔعندکٔا ّنکٔانتٔالمقتدرٔالقدیرٔانتهی ٔ
آنچه ٔصاحب ٔیگانه ٔنوشتهٔاند ٔجواب ٔک ّل ٔواضح ٔو ٔمشهود ٔاست ٔو ٔآنچه ٔاز ٔسماء ٔعنایت ٔالهیٔ
مخصوص ٔایشان ٔنازل ٔمقصود ٔآنکه ٔتر ّنمات ٔخوش ٔحمامه ٔبقا ٔو ٔزمزمهٔهای ٔاهل ٔفردوس ٔاعلی ٔرأ
بشنوندٔؤحالوتٔندأرأبیابندٔؤباثرٔآنٔمشیٔنمایند ٔ
یومیٔازٔایّامٔکلمهٔئیٔازٔلسانٔمبارکٔدرٔباره ٔایشانٔشنیدهٔکهٔدلیلٔبرٔآنستٔوقتیٔمو ّفقٔشوندٔ
برٔامریٔکهٔذکرشٔبطرازٔخلودٔفائزٔشودٔبعدٔازٔورودٔعریضهٔٔایشانٔبساحتٔامنعٔاقدسٔفرمودندٔیأ
اندٔولکنٔازٔنامهاشٔعرفٔ
ٔ
ٔ
اندٔؤسؤالٔنموده
ٔ
عبدٔحاضرٔاگرچهٔجنابٔمانکجیٔاقوالٔغیرٔرأنوشته
ّ
ٔاستشمامٔمیشودٔازٔحقٔبطلبٔاؤرأبهٔمأیحبّ ٔؤیرضیٔفائزٔفرمایدٔا ّنهٔعلیٔکلّٔشیءٔقدیرٔانتهیٔ
حبّ
ازٔاینٔبیانٔحضرتٔرحمنٔعرفٔخوشٔمرورٔمینمایدٔا ّنهٔلهؤالعلیمٔالخبیر ٔ

سؤالٔدیگرٔایشانٔدرٔقواعدٔمذهبٔاسالمٔفقهٔؤاصولٔدارندٔؤدرٔمذهبٔمهآبادیانٔؤهندؤجزٔ
ٔ
اصولٔطریقهٔ ٔدیگرٔنیستٔمعتقدندٔکهٔجمیعٔقواعدٔجزءٔاصولٔاستٔح ّتیٔآبٔآشامیدنٔؤزنٔگرفتنٔ
ّ
تمامیٔامورٔزندگانیٔهمینٔطورٔاستٔاستدعأآنکهٔکدامٔیکٔمقبولٔحقٔجلّٔذکرهٔاست ٔ
ازٔبرایٔاصولٔمراتبٔؤمقاماتستٔاصلٔاصولٔؤاسّ ٔاسطقسّاتٔمعرفتٔهللأبودهٔؤخواهدٔبودٔ
ؤربیعٔعرفانٔرحمنٔاینٔایّامٔاستٔآنچهٔالیومٔازٔمصدرٔامرٔؤمظهرٔنفسٔالهیٔظاهرٔشودٔاوستٔ
اصلٔؤبرٔکلّٔفرضٔاستٔاطاعتٔاو ٔ
ؤجوابٔاینٔسؤالٔنیزٔدرٔکلمهٔمبارکهٔٔمتقنهٔٔعالیهٔکهٔمیفرمایدٔامروزٔرأنگرانٔباشیدٔؤسخنٔ
ازٔامروزٔرانیدٔبودهٔؤهستٔچهٔکهٔالیومٔسیّدٔایّامٔاستٔؤهرٔچهٔدرٔاؤازٔمبدأٔامرٔالهیٔظاهرٔشودٔ
ّ
حقٔاستٔؤاصلٔاصولٔامروزٔبمثابهٔٔبحرٔمشاهدهٔمیشودٔؤسایرٔایّامٔبمثابهٔٔخلیجٔؤجداولٔمنشعبهٔازٔ
ّ
ّامٔبحقٔجلّٔ
اؤآنچهٔالیومٔگفتهٔشودٔؤظاهرٔگرددٔاؤاصلٔاستٔؤا ّمٔالبیانٔؤا ّمٔالکتابٔاگرچهٔجمیعٔای
جاللهٔمنسوبٔاستٔولکنٔاینٔایّامٔتخصیصٔیافتهٔؤبطرازٔنسبتٔمزیّنٔگشتهٔچهٔکهٔدرٔکتبٔاصفیأؤ
بعضیٔازٔانبیأبیومٔهللا ٔمعروفٔاستٔؤدرٔیکٔمقامٔاینٔیومٔؤآنچهٔدرٔاؤظاهرٔمیشودٔازٔاصولٔ
است ٔو ٔسایر ٔایّام ٔو ٔما ٔیظهر ٔفیها ٔاز ٔفروع ٔمحسوب ٔو ٔاین ٔفروع ٔاضافی ٔو ٔنسبی ٔاست ٔمثالً ٔرفتنٔ
بمساجدٔبال ّنسبهٔالیٔمعرفةٔهللأازٔفروعٔمحسوبٔاستٔچهٔکهٔثانیٔمعلّقٔؤمنوطٔباوّ لٔاستٔؤاصولیٔ
کهٔمابینٔعلمایٔعصرٔمتداولستٔقواعدیٔاستٔکهٔترتیبٔدادهاندٔؤازٔآنٔاستنباطٔاحکامٔالهیٔمینمایندٔ
ٔ
علیٔرأیهمٔؤمذهبهم ٔ
در ٔمسئلهٔ ٔفور ٔو ٔتراخی ٔمالحظه ٔفرمائید ّ
ٔحق ٔج ّل ٔجالله ٔمیفرماید ٔکلوا ٔو ٔاشربوا ٔحال ٔانسانٔ
نمیداندٔاجرایٔاینٔحکمٔفوریٔاستٔؤیأاگرٔتأخیرٔشودٔعیبیٔنداردٔبعضیٔبرٔآنندٔبوجودٔقرینهٔمعلومٔ
میشود ٔیکی ٔاز ٔعلمای ٔاعالم ٔدر ٔنجف ٔاشرف ٔقصد ٔطواف ٔخامس ٔاز ٔآل ٔعبا ٔعلیهم ٔالسّالم ٔنمود ٔمعٔ
جمعیٔازٔعلمأدرٔعرضٔراهٔاعرابٔبادیهٔقصدٔنهبٔؤغارتٔنمودندٔجنابٔعالمٔمذکورٔفورأًآنچهٔبأ
اؤبودٔتسلیمٔنمودٔشاگردهأعرضٔکردندٔسرکارٔآقأدرٔاینٔمسئلهٔرأیٔشمأبرٔتراخیٔبودهٔچهٔشدٔکهٔ
بفورٔعملٔنمودیدٔفرمودندٔمؤمنٔبوجودٔقرائنٔؤاشارهٔبنیزههایٔاعرابٔنمودند ٔ
ٔ
ؤدرٔاسالمٔمؤسّسٔاصولٔابوحنیفهٔکهٔازٔائمّه ٔس ّنتٔؤجماعتٔاستٔبودهٔؤازٔقبلٔهمٔبودهٔ
چنانچهٔذکرٔشدٔولکنٔر ّد ٔؤقبولٔالیومٔبکلمه ٔالهیّهٔمعلّقٔؤمنوطٔاینٔاختالفاتٔالیقٔذکرٔنهٔآنچهٔازٔ
ّ
هٔلیسٔلنأانٔنذکرهٔاالٔبالخیرٔچهٔکهٔمنافاتٔبأاصلٔنداشتهٔؤنداردٔانّ ٔ
قبلٔبودهٔلحاظٔعنایتٔبآنٔمتوجّ
الخادمٔیعترفٔبأنّ ٔالٔعلمٔعندهٔؤیشهدٔبأنّ ٔالعلمٔعندٔهللأالمهیمنٔالقیّوم ٔ
الیوم ٔآنچه ٔمخالف ٔواقع ٔشود ٔاو ٔمردود ٔبوده ٔو ٔهست ٔچه ٔکه ٔآفتاب ٔحقیقت ٔاز ٔافق ٔسماء ٔعلمٔ
مشرقٔؤالئحٔطوبیٔازٔبرایٔنفوسیٔکهٔقلوبٔرأازٔماءٔبیانٔالهیٔازٔجمیعٔکدوراتٔؤاشاراتٔؤ

عباراتٔمطهّرٔکردهٔؤبافقٔاعلیٔتوجّ هٔنمودهٔاندٔاینستٔفضلٔاکبرٔؤفیضٔاعظمٔهرٔنفسیٔبآنٔفائزٔ
ّ
ّٔخیرٔفائزٔاستٔواالٔعلمٔمأسویٔهللأنفعیٔنبخشیدهٔؤنخواهدٔبخشید ٔ
شدٔبکل
اینٔاصولٔؤفروعٔهمٔکهٔذکرٔشدٔاینٔمطالبیٔاستٔکهٔعلمایٔادیانٔعلیٔقدرٔمراتبهمٔدرٔاؤ
ّ
هٔیقولٔالحقٔؤ
دهاندٔؤحالٔبهترٔآنکهٔباینٔکلمهٔتشبّثٔنمائیمٔکهٔمیفرمایدٔذرهمٔفیٔخوضهمٔا ّن
تکلّمٔنمو ٔ
یهدیٔالسّبیلٔؤاألمرٔهللٔالعزیزٔالجمیل ٔ
سؤالٔدیگرٔایشانٔجماعتیٔقائلندٔکهٔآنچهٔبحکمٔطبیعیٔؤعقلٔمقبولٔاستٔدرٔشریعتٔجایزٔؤ
الزمٔاستٔؤآنچهٔحکمٔطبیعیٔؤعقلٔقبولٔنکردٔنبایدٔکردٔؤجماعتیٔقائلندٔکهٔآنچهٔازٔشرعٔؤشارعٔ
مق ّدسٔرسیدهٔبدونٔدلیلٔعقلٔؤبرهانٔطبیعیٔاؤرأبایدٔقبولٔکردٔؤتعبّداً ٔبایدٔرفتارٔنمودٔجوابٔؤ
سؤالٔنداردٔمانندٔهرولهٔدرٔصفأؤمروهٔؤسنگٔجمرهٔؤدرٔوضؤمسحٔپأؤسایرٔاعمالٔمرقومٔشودٔ
کدامٔمقبولٔاست ٔ
از ٔبرای ٔعقولٔمراتب ٔبوده ٔؤهستٔچنانچهٔحکما ٔدرٔاینٔمقامٔذکرٔنمودهٔاندٔآنچهٔکه ٔذکرشٔ
خارجٔازٔاینٔمقامٔاستٔلذأازٔآنٔصرفٔنظرٔشدٔؤاینٔبسیٔواضحٔؤمبرهنٔاستٔکهٔعقولٔناسٔدرٔ
یکٔدرجهٔنبودهٔؤنیستٔعقلٔکاملٔهادیٔؤمرشدٔبودهٔؤهستٔچنانچهٔاینٔکلمه ٔعلیأدرٔجوابٔاینٔ
فقرهٔازٔقلمٔاعلیٔنازلٔقولهٔجلّٔاجاللهٔزبانٔخردٔمیگویدٔهرٔکهٔدارایٔمنٔنباشدٔدارایٔهیچٔنهٔازٔهرٔ
چهٔهستٔبگذریدٔؤمرأبیابیدٔمنمٔآفتابٔبینشٔؤدریایٔدانشٔپژمردگانٔرأتازهٔنمایمٔؤمردگانٔرأ
زندهٔکنمٔمنمٔآنٔروشنائیٔکهٔراهٔدیدهٔبنمایمٔؤمنمٔشاهبازٔدستٔبینیازٔپرٔبستگانٔرأبگشایمٔؤپروازٔ
ٔ
بیاموزمٔانتهی ٔ
مالحظهٔفرمائیدٔبچهٔواضحیٔجوابٔاینٔفقرهٔازٔملکوتٔعلمٔالهیٔنازلٔشدهٔطوبیٔللمتفرّ سینٔ
ؤللمتفکّرینٔؤللعارفینٔمقصودٔازٔعقلٔعقلٔکلّیٔالهیٔاستٔچهٔبسأمالحظهٔمیشودٔبعضیٔازٔعقولٔ
هادیٔنیستندٔکهٔسهلٔاستٔبلٔعقالندٔؤارجلٔسالکینٔرأازٔصراطٔمستقیمٔمنعٔمینمایندٔعقلٔجزویٔ
محاطٔبودهٔؤخواهدٔبودٔانسانٔبایدٔجستجؤنمایدٔؤتفحّ صٔکندٔتأبمبدءٔراهٔیابدٔؤاؤرأبشناسدٔؤاگرٔ
معرفتٔمبدءٔکهٔعقلٔکلّٔطائفٔاوستٔحاصلٔشدٔآنچهٔبفرمایدٔالب ّتهٔازٔمقتضیاتٔحکمتٔبالغهٔاستٔ
وجودٔاؤبمثابهٔٔآفتابٔازٔدونشٔفرقٔداردٔاصلٔشناختنٔاوستٔؤبعدٔازٔمعرفتٔاؤآنچهٔبفرمایدٔمطاعٔ
ؤمطابقٔبأمقتضیاتٔحکمتٔالهیّهٔؤازٔجمیعٔانبیأازٔقبلٔؤقبلٔقبلٔاوامرٔؤنواهیٔازٔهرٔقسمیٔبوده ٔ
ازٔبعضٔاعمالٔکهٔمشاهدهٔمیشودٔالیومٔمقصودٔابقایٔاسمٔالهیٔاستٔؤمکافاتٔازٔبرایٔعاملٔ
ازٔقلمٔاعلیٔمذکورٔؤمسطورٔاگرٔنفسیٔنفسیٔهللٔبرآردٔالب ّتهٔمکافاتٔآنٔظاهرٔمیشودٔچنانچهٔازٔسماءٔ
ّ
مشیّتٔالهیٔبرٔسیّدٔبطحأاینٔآیهٔ ٔکبریٔنازلٔقولهٔتبارکٔؤتعالیٔمأجعلنأالقبلةٔالّ
تیٔکنتٔعلیهأاالٔ
لنعلمٔمنٔی ّتبعٔالرّ سولٔؤمنٔینقلبٔعلیٔعقبیه ٔ

اگرٔنفسیٔحالٔدرٔاینٔظهورٔامنعٔاقدسٔتفکّرٔنمایدٔؤآنچهٔدرٔآیاتٔنازلٔشدهٔتدبّرٔکندٔشهادتٔ
ّ
میدهدٔکهٔحق ٔمق ّدسٔازٔخلقٔاستٔؤعلمٔکلّٔشیءٔنزدٔاؤبودهٔؤخواهدٔبودٔؤهرٔصاحبٔانصافیٔ
شهادتٔدادهٔؤمیدهدٔکهٔاگرٔنفسیٔدرٔاینٔظهورٔاعظمٔتو ّقفٔنمایدٔاؤازٔاثباتٔامریٔازٔامورٔیعنیٔ
مذهبی ٔاز ٔمذاهب ٔخود ٔرا ٔعاجز ٔو ٔقاصر ٔمشاهده ٔنماید ٔو ٔآنان ٔکه ٔاز ٔخلعت ٔانصاف ٔمحرومند ٔؤ
باعتسافٔقائمٔمیگویندٔآنچهٔرأکهٔالزالٔاصحابٔضغینهٔؤبغضأگفتهاندٔالعلمٔعندٔهللأالعلیمٔالخبیر ٔ
ٔ
یومیٔازٔایّامٔاینٔعبدٔتلقاءٔوجهٔحاضرٔفرمودندٔیأعبدٔحاضرٔبچهٔمشغولٔبودیٔعرضٔشدٔ
جوابٔجنابٔآقأمیرزأابوالفضلٔرأمینوشتمٔفرمودندٔبنویسٔبجنابٔابوالفضلٔعلیهٔبهائیٔقسمیٔشدهٔ
ّ
اندٔؤازٔانصافٔدرٔگریزٔظهوریٔکهٔحقٔجلّٔجاللهٔرأبکمالٔ
ٔ
کهٔمردمٔروزگارٔباعتسافٔانسٔگرفته
بزرگیٔیادٔنمودهٔؤگواهیٔبرٔآگاهیٔاؤدادهٔؤبرٔتقدیسٔؤتنزیهٔذاتشٔعنٔاألشباهٔؤاألمثالٔاعترافٔ
نامیدهاند ٔچه ٔمظاهر ٔو ٔمطالع ٔبزرگ ٔرا ٔکه ٔازٔ
نموده ٔگاه ٔاو ٔرا ٔآفتابٔپرست ٔو ٔگاهی ٔآتشٔپرست ٔ ٔ
مقاماتشانٔغافلٔؤازٔعنایاتشانٔمحرومٔبلکهٔنعوذٔباهللٔبسبٔؤلعنٔناطق ٔ
یکی ٔاز ٔپیغمبران ٔبزرگ ٔکه ٔاو ٔرا ٔالیوم ٔجهّال ٔعجم ٔر ّد ٔمینمایند ٔباین ٔکلمه ٔعلیا ٔناطق ٔبودهٔ
میفرماید ٔآفتاب ٔجرمی ٔاست ٔمدوّ ر ٔو ٔتیره ٔسزاوار ٔنبوده ٔو ٔنیست ٔکه ٔاو ٔرا ٔاله ٔنامند ٔو ٔیزدان ٔگویندٔ
حضرتٔیزدانٔکسیٔاستٔکهٔآگاهیٔاؤرأادراکٔنکندٔؤعلومٔعالمٔاؤرأمحدودٔنسازدٔؤچگونگیٔ
اؤرأکسیٔندانستهٔؤنمیداندٔؤنخواهدٔدانستٔمالحظهٔنمائیدٔبلسانٔفصیحٔبلیغٔشهادتٔدادهٔبرٔآنچهٔ
ّ
الیومٔحقٔبآنٔناطقٔاستٔمعٔذلکٔباسمٔمؤمنٔنزدٔاینٔهمجٔرعاعٔمذکورٔنهٔتأچهٔرسدٔبمقاماتٔعلیأؤ
درٔمقامٔدیگرٔآنٔحضرتٔمیفرمایدٔهستٔازٔهستیٔاؤظاهرٔؤهویدأؤاگرٔیزدانٔنباشدٔهیچیکٔازٔ
آفرینشٔرأهستیٔنهٔؤبخلعتٔوجودٔمزیّنٔنهٔاعاذنأهللأؤایّاکمٔمنٔشرّ ٔالّ
ّ
ذینٔانکروأحق ٔهللأؤاولیائهٔ
ؤاعرضوأعنٔافقٔشهدتٔلهٔکتبٔهللأالمهیمنٔالقیّومٔانتهی ٔ
باریٔازٔآنچهٔازٔقبلٔذکرٔشدٔبوضوحٔپیوستٔکهٔهرٔعقلیٔمیزانٔنبودهٔؤنیستٔؤعاقلٔدرٔرتبهٔٔاوّ لیّهٔ
اولیای ّ
ٔحق ٔج ّل ٔجالله ٔبوده ٔو ٔهستند ٔالّذین ٔجعلهم ٔهللا ٔمخازن ٔعلمه ٔو ٔمهابط ٔوحیه ٔو ٔمطالع ٔامره ٔؤ
مشارقٔحکمتهٔهمٔالّذینٔجعلهمٔهللا ٔمقامٔنفسهٔفیٔاألرضٔبهمٔیظهرٔمأارادهٔهللا ٔمنٔاقبلٔالیهمٔفقدٔاقبلٔ
الیٔهللأؤمنٔاعرضٔلیسٔلهٔذکرٔعندٔهللأالعلیمٔالحکیم ٔ
میزانٔکلّیّهٔٔاینٔمقامٔاستٔکهٔذکرٔشدٔهرٔنفسیٔبآنٔفائزٔشدٔیعنیٔمشرقٔظهورٔرأشناختٔؤ
ادراکٔنمودٔاؤدرٔکتابٔالهیٔازٔعقالٔمذکورٔؤمسطورٔؤمندونٔآنٔجاهلٔاگرچهٔبزعمٔخودٔخودٔرأ
ٔ
دارایٔعقولٔعالمٔشمردٔحالٔاگرٔنفسیٔخودٔرأبینٔیدیٔهللا ٔمشاهدهٔنمایدٔؤازٔاعراضٔؤاغراضٔ
مطهّرٔنمودهٔدرٔآنچهٔازٔاوّ لٔالیٔحالٔدرٔاینٔظهورٔاعظمٔنازلٔؤظاهرٔشدهٔتفکّرٔکندٔشهادتٔمیدهدٔ
ّ
دهٔؤعقولٔکاملهٔؤنفوسٔمهذبهٔؤآذانٔواعیهٔؤابصارٔحدیدهٔؤالسنٔطلقهٔؤصدورٔ
کهٔارواحٔمجرّ
منشرحهٔؤقلوبٔمنوّ رهٔکلّٔطائفٔؤخاضعٔبلٔساجدندٔنزدٔعرشٔعظمتٔالهی ٔ

ؤسؤالٔدیگرٔایشانٔمظاهرٔقبلٔدرٔدورهٔٔخودٔیکیٔگوشتٔگاؤرأحاللٔؤیکیٔحرامٔؤگوشتٔ
ّ
اندٔاستدعأآنکهٔحق ٔج ّل ٔذکرهٔمحرّ ماتٔ
ٔ
خوکٔرأیکیٔحاللٔؤیکیٔحرامٔکذلکٔمختلفٔحکمٔکرده
مذهبیٔرأمرقومٔفرمایند ٔ
برٔحسبٔظاهرٔذکرٔؤتفصیلٔاینٔمطلبٔمذکورٔخارجٔبودٔازٔمقتضیاتٔحکمتٔچهٔکهٔخدمتٔ
جنابٔصاحبٔیگانهٔنفوسٔمختلفهٔمراودهٔمینمایندٔؤجوابٔآنٔبرٔحسبٔظاهرٔمخالفٔاستٔبأمذهبٔ
اسالمٔلذأبتلویحٔجوابٔازٔسماءٔمشیّتٔنازلٔؤارسالٔشدٔدرٔفقره ٔاوّ لٔکهٔمیفرمایدٔرگٔجهانٔدرٔ
ّ
ٔؤعز ٔجوابٔاینٔفقرهٔبودهٔؤهستٔؤمیفرمایدٔامروزٔرأ
دستٔپزشکٔدانأاستٔالیٔآخرٔقولهٔج ّل
نگرانٔباشیدٔؤسخنٔازٔامروزٔرانیدٔیعنیٔناظرٔبحکمٔهللا ٔباشیدٔآنچهٔالیومٔبفرمایدٔؤبحلّیّتٔآنٔحکمٔ
نمایدٔاؤحاللٔاستٔکلمه ٔصحیحهٔ ٔ ّ
ٔآنستٔبایدٔجمیعٔبامرٔحق ٔناظرٔباشندٔؤبهٔمأیظهرٔمنٔافقٔ
ّٔ
حق
االرادةٔچهٔکهٔباسمشٔعلمٔیفعلٔمأیشآءٔمرتفعٔؤرایةٔیحکمٔمأیریدٔمنصوبٔمثالًٔاگرٔحکمٔفرمایدٔبرٔ
اینکهٔآبٔحرامٔاستٔحرامٔمیشودٔؤهمچنینٔبالعکسٔبرٔهیچٔشیئیٔازٔاشیاءٔهذأحاللٔؤهذأحرامٔ
ٔحقٔجلّٔجاللهٔبوده ٔ
نوشتهٔنشدهٔآنچهٔظاهرٔشدهٔؤمیشودٔازٔکلمه ّٔ
اینٔامورٔواضحٔاستٔاحتیاجٔبتفصیلٔنهٔؤبعضیٔازٔاحزابٔهمچهٔگمانٔمینمایندٔکهٔهرٔحکمیٔ
کهٔنزدٔایشانستٔتغییرٔنمینمایدٔازالًٔبودهٔؤابدأًخواهدٔبودٔدرٔفقرهٔٔآخرٔمالحظهٔفرمائیدٔقولهٔتبارکٔؤ
تعالیٔسخنٔباندازهٔگفتهٔمیشودٔتأنورسیدگانٔبمانندٔؤنورستگانٔبرسندٔشیرٔباندازهٔبایدٔدادٔتأکودکانٔ
جهانٔبجهانٔبزرگیٔدرآیندٔؤدرٔبارگاهٔیگانگیٔجایٔگزینندٔانتهیٔمثالًٔحزبیٔبرٔآنندٔکهٔخمرٔلمٔیزلٔ
ؤالیزالٔحرامٔبودهٔؤخواهدٔبودٔحالٔاگرٔبایشانٔگفتهٔشودٔمیشودٔوقتیٔبطرازٔحلّیّتٔفائزٔگرددٔبرٔ
لمٔمعنیٔیفعلٔمأیشآءٔرأهنوزٔادراکٔننمودهاندٔؤازٔادراکٔ
ٔ
اعراضٔؤاعتراضٔقیامٔنمایدٔنفوسٔعا
عصمتٔکبریٔقسمتیٔنبردهاندٔطفلٔرأدرٔاوّ لٔایّامٔشیرٔبایدٔدادٔاگرٔلحمٔدادهٔشودٔهالکٔگرددٔؤاینٔ
ٔ
ظلمٔصرفٔاستٔؤبغایتٔازٔحکمتٔبعیدٔطوبیٔللعارفینٔعصمتٔکبریٔچنانچهٔوقتیٔازٔلسانٔمبارکٔ
استماعٔشدٔمخصوصٔاستٔبمظاهرٔامر ٔو ٔمطالعٔوحیٔالهیٔاینٔفقرهٔباختصار ٔعرضٔشدٔچهٔکهٔ
فرصتٔمفقودٔاستٔؤبمثابهٔٔعنقأمذکورٔؤغیرٔموجود ٔ
سؤالٔدیگرٔایشانٔدرٔمذهبٔمهآبادیانٔؤهندوانستٔکهٔهرٔکهٔدرٔمذهبٔؤملّتیٔبهرٔلونٔؤ
ٔ
ترکیبی ٔو ٔبهر ٔصفت ٔو ٔحالتی ٔباشد ٔهمین ٔقدر ٔکه ٔمعاشر ٔبا ٔشما ٔشد ٔبا ٔاو ٔمهربانی ٔنمائید ٔو ٔبطورٔ
برادریٔرفتارٔکنیدٔدرٔمذاهبٔدیگرٔاینطورٔنیستٔمذاهبٔغیرٔرأاذیّتٔؤآزارٔمینمایندٔؤزجرٔآنهأرأ
ّ
اندٔکدامٔیکٔمقبولٔحقٔاست ٔ
ٔ
عبادتٔخودٔفرضٔکردهٔمالٔؤعیالٔآنهأرأمباحٔدانسته
ّ
ّ
رٔعبادٔنزدٔحقٔ
ٔاولیٔحقٔبودهٔؤخواهدٔبودٔتعرّضٔبنفسیٔجایزٔنبودهٔؤنیستٔاذیّتٔؤآزا
کلمه
مقبولٔنهٔبکرّ اتٔاینٔکلمهٔٔعلیأازٔقلمٔاعلیٔجاریٔقولهٔتبارکٔؤتعالیٔایٔعبادٔدینٔهللأؤمذهبٔهللأازٔ

برایٔا ّتحادٔؤا ّتفاقٔظاهرٔشدهٔاؤرأسببٔؤعلّتٔاختالفٔؤجدالٔمنمائیدٔدرٔالواحٔمتع ّددهٔاینٔفقرهٔ
نازلٔؤمسطور ٔ
بایدٔشخصٔمبیّنٔبکمالٔرحمتٔؤرأفتٔو ٔشف ّقتٔکلمهٔرأالقأنمایدٔهرٔنفسٔاقبالٔنمودٔؤبقبولٔ
فائزٔشدٔاؤازٔاهلٔفردوسٔاعلیٔدرٔصحیفهٔ ٔحمرأمسطورٔؤاگرٔقبولٔننمودٔتعرّ ضٔبهیچوجهٔجایزٔ
نهٔدرٔیکٔمقامٔمیفرمایدٔطوبیٔلمنٔاصبحٔقائما ًٔعلیٔخدمةٔالعالمٔؤهمچنینٔفرمودهٔاهلٔبهأبایدٔفوقٔ
اهلٔعالمٔطیرانٔنمایندٔدرٔبارهٔٔمذهبٔضغینهٔؤبغضأؤنزاعٔؤجدالٔکلّٔمنعٔشده ٔ
الیومٔازٔافقٔعنایتٔالهیٔشمسیٔاشراقٔنموده ٔؤبرٔجبینٔاؤاینٔکلمهٔ ٔعلیأازٔقلمٔاعلیٔثبتٔا ّنأ
خلقناکمٔللمحبّةٔؤالوفآءٔالٔللضّغینةٔؤالبغضآءٔؤهمچنینٔدرٔمقامٔدیگرٔبلسانٔپارسیٔنازلٔشدهٔآنچهٔ
کهٔاکبادٔمقرّ بینٔؤمخلصینٔرأبگدازدٔؤشئوناتٔمختلفهٔرأبمطلعٔا ّتحادٔکشاندٔؤکلّٔازٔانوارٔتوحیدٔ
منوّ رٔشوندٔؤبافقٔعلمٔالهیٔتوجّ هٔنمایندٔقولهٔتبارکٔؤتعالیٔدوستٔیکتأمیفرمایدٔراهٔآزادیٔبازٔشدهٔ
بشتابید ٔو ٔچشمهٔ ٔدانائی ٔجوشیده ٔاز ٔاو ٔبیاشامید ٔبگو ٔای ٔدوستان ٔسراپردهٔ ٔیگانگی ٔبلند ٔشد ٔبچشمٔ
بیگانگانٔیکدیگرٔرأمبینیدٔهمهٔبارٔیکٔداریدٔؤبرگٔیکٔشاخسارٔانتهی ٔ
ّ
ذیٔحق ٔح ّقهٔاستٔبدؤکلمهٔمعلّقٔؤمنوطٔاستٔمجازاتٔؤمکافاتٔ
لٔ
ؤمقامٔعدلٔکهٔاعطآءٔک ّٔ
درٔاینٔمقامٔهرٔنفسیٔبایدٔبجزایٔعملٔخودٔبرسدٔچهٔکهٔراحتٔؤآسایشٔعالمٔمعلّقٔؤمنوطٔباینستٔ
چنانچهٔفرمودهاندٔقولهٔتعالیٔخیمهٔ ٔنظمٔعالمٔبدؤستونٔقائمٔؤبرپأمجازاتٔؤمکافاتٔانتهیٔباریٔازٔ
ٔ
قیامٔنمودهاندٔؤهللٔ
ٔ
برایٔهرٔمقامٔمقالیٔاستٔؤازٔبرایٔهرٔهنگامٔعملیٔطوبیٔازٔبرایٔنفوسیٔکهٔهللٔ
ناطقندٔؤالیٔهللأراجع ٔ
سؤالٔدیگرٔایشانٔدرٔمذهبٔهندؤؤزردشتٔهرٔکهٔازٔخارجٔبخواهدٔداخلٔمذهبٔآنهأشودٔراهٔ
نمیدهندٔؤمقبولٔندارندٔدرٔمذهبٔعیسیٔهرٔکهٔبمیلٔخودٔبیایدٔداخلٔشودٔراهٔمیدهندٔولیٔاظهارٔؤ
اصرار ٔندارند ٔو ٔدر ٔمذهب ٔحضرت ٔرسول ٔو ٔموسی ٔاصرار ٔدر ٔاین ٔکار ٔدارند ٔو ٔتکلیف ٔمینمایندٔ
ّ
عالوهٔاگرٔنکنندٔدشمنٔمیشوندٔؤمالٔؤعیالٔآنهأرأمباحٔمیدانندٔکدامٔمقبولٔحقٔاست ٔ
بنیآدمٔکلّٔبرادرندٔؤشروطٔبرادریٔبسیارٔازٔجملهٔآنکهٔهرٔنفسیٔآنچهٔازٔبرایٔخودٔمیخواهدٔ
ٔ
بایدٔازٔبرایٔبرادرانٔخودٔهمٔبخواهدٔلذأاگرٔدوستیٔبنعمتٔظاهریّهٔؤیأباطنیّهٔؤیأمائدهٔ ٔسمائیّهٔ
برسد ٔباید ٔبکمال ٔمحبّت ٔو ٔمهربانی ٔدوستان ٔخود ٔرا ٔآگاه ٔنماید ٔاگر ٔاقبال ٔنمودند ٔحصل ٔالمراد ّ
ٔواالٔ
ّ
گذارندٔهذأهؤالحق ٔؤمأبعدٔ
ئیٔکهٔسببٔحزنٔفیالجملهٔشودٔاؤرأبخودٔوا
ٔ
مندونٔتعرّضٔؤکلمهٔ
ٔ
الحق ّ
ّ
ٔاالٔمأالٔینبغی ٔ
جناب ٔصاحب ٔیگانه ٔو ّفقه ٔهللا ٔمرقوم ٔداشتهٔاند ٔکه ٔملّت ٔهندو ٔو ٔزردشت ٔهر ٔکه ٔبخواهد ٔداخلٔ
مذهبٔایشانٔشودٔراهٔنمیدهندٔاینٔمخالفٔاستٔبأارسالٔرسلٔؤآنچهٔدرٔکتبٔایشانٔاستٔچهٔکهٔهرٔ
شخصیٔمنٔلدیٔهللأظاهرٔشودٔاؤازٔبرایٔهدایتٔعبادٔؤتربیتٔایشانٔفرستادهٔمیشودٔچگونهٔمیشودٔ

طالبٔؤقاصدٔرأازٔمطلوبٔؤمقصودٔمنعٔنمایندٔآتشکدههایٔعالمٔشاهدٔؤگواهندٔؤبأسوزٔؤگدازٔ
ٔ
درٔعصرٔخودٔمنٔعلیٔاألرضٔرأندأمینمودندٔؤبیزدانٔپاکٔدعوتٔمیفرمودند ٔ
ؤهمچنینٔمرقومٔداشتهاندٔدرٔمذهبٔعیسیٔهرٔکهٔبمیلٔخودٔبیایدٔداخلٔشودٔراهٔمیدهندٔولیٔ
ٔ
اظهارٔؤاصرارٔندارندٔاینٔفقرهٔهمٔمشتبهٔشدهٔچهٔکهٔبسیارٔاصرارٔداشتهٔؤدارندٔبرٔتبلیغٔقریبٔبهٔ
سیملیونٔمصروفٔادارهٔ ٔملّّٔیهٔ ٔایشانٔاستٔؤمب ّ
شرینشانٔدرٔجمیعٔدیارٔمنتشرٔؤبکمالٔج ّد ٔؤجهدٔدرٔ
ٔ
تبلیغ ٔدین ٔعیسوی ٔمشغولند ٔاینست ٔکه ٔعالم ٔرا ٔاحاطه ٔنمودهٔاند ٔچه ٔمقدار ٔمدارس ٔو ٔکنائس ٔساختهٔاندٔ
ألجلٔآنکهٔاطفالٔبکسبٔعلومٔمشغولٔشوندٔولکنٔمقصودٔباطنشانٔاینستٔکهٔهمٔتحصیلٔنمایندٔؤهمٔ
درٔطفولیّتٔاخبارٔحضرتٔمسیحٔرأبشنوندٔتأدرٔمرایایٔوجودشانٔکهٔغباریٔاخذٔننمودهٔمنطبعٔشودٔ
آنچهٔرأکهٔقصدٔنمودهاندٔهیچٔمذهبیٔباصرارٔایشانٔدرٔترویجٔمذهبٔحضرتٔمسیحٔدیدهٔنشده ٔ
ٔ
ّ
باریٔآنچهٔالیومٔحق ٔاستٔؤلدیٔالعرشٔمقبولٔآنستٔکهٔاوّ لٔذکرٔشدٔانسانٔازٔبرایٔاصالحٔ
عالم ٔآمده ٔباید ٔلوجه ٔهللا ٔبخدمت ٔبرادران ٔخود ٔقیام ٔنماید ٔاز ٔقبول ٔباید ٔمسرور ٔشود ٔباینکه ٔبرادرشٔ
ّ
ٔازٔحق ٔهدایتٔاؤرأطلبٔنمایدٔمنٔدونٔآنکهٔطرفٔمقابلٔازٔاؤبغضیٔ
ّٔ
بنعمتٔجاودانیٔفائزٔشدهٔواال
ؤیأکرهیٔاحساسٔکندٔاألمرٔبیدٔهللأیفعلٔمأیشآءٔؤیحکمٔمأیریدٔؤهؤالعزیزٔالحمید ٔ
ّ
ازٔحقٔجلّٔجاللهٔمیطلبیمٔکهٔبرٔحکیمٔعلیٔاالطالقٔآگاهٔشویمٔؤاؤرأبیابیمٔؤبعدٔازٔآگاهیٔؤ
اثباتٔمأهؤعلیهٔدیگرٔظنونٔؤاوهامٔاهلٔعالمٔضرّ یٔباؤنرساندٔؤحکیمٔنبضٔعالمٔدرٔیدٔقدرتٔ
اوستٔشایدٔوقتیٔبعضٔاعضایٔفاسدهٔرأقطعٔنمایدٔتأسرایتٔبسایرٔاعضأننمایدٔؤاینٔعینٔشف ّقتٔؤ
رحمتٔاستٔؤبرٔاحدیٔنیستٔبرٔاؤتعرّ ضٔنمایدٔچهٔکهٔاوستٔدانأؤبینا ٔ
سؤالٔدیگرٔایشانٔدرٔمذهبٔمهآبادیانٔؤزردشتٔمیفرمایدٔمذهبٔؤطریقهٔ ٔمأازٔسایرٔمذاهبٔ
ٔ
ّ
برترٔؤبهترٔاستٔازٔسایرٔانبیأؤمذهبٔآنهأهمهٔحق ٔاستٔمانندٔنزدٔسلطانٔازٔصدرٔاعظمٔمقاماتٔ
متفرّ قهٔتأسربازٔجزؤنزدٔخدأدارندٔهرٔکهٔمیخواهدٔدرٔدینٔخودٔباشدٔمزاحمٔاحدیٔنمیشوندٔهندؤ
میگویدٔهرٔکهٔگوشتخورٔاستٔبهرٔاسمٔؤهرٔقسمٔرنگٔبهشتٔرأنخواهدٔدیدٔمذهبٔحضرتٔرسولٔ
ٔ
ؤعیسیٔؤموسیٔمیگویندٔهرٔکهٔدینٔؤمذهبٔمأرأقبولٔنداردٔاصالً ٔرنگٔبهشتٔرأنخواهدٔدیدٔ
ّ
کدامٔمقبولٔحقٔجلّٔذکرهٔاست ٔ
اینکهٔمیفرمایندٔدینٔؤآیینٔمأبرترٔؤبهترٔاستٔازٔآیینٔؤدینٔانبیأمقصودٔانبیایٔقبلٔازٔایشانٔ
استٔاینٔنفوسٔمق ّدسهٔدرٔیکٔمقامٔم ّتحدندٔاوّ لهمٔآخرهمٔؤآخرهمٔاوّ لهمٔکلّٔازٔجانبٔخدأآمدهٔاندٔؤباؤ
اندٔکتابٔایقانٔکهٔفیالحقیقهٔسیّدٔکتبٔاستٔؤدرٔاوّ لٔاینٔظهورٔاعظمٔ
ٔ
ٔ
اندٔؤباؤراجعٔشده
ٔ
دعوتٔنموده
ازٔقلمٔاعلیٔجاریٔشدٔاینٔمراتبٔدرٔاؤنازلٔگشتهٔطوبیٔلمنٔشهدٔؤرأیٔؤتفرّ سٔفیهٔح ّبٔا ًٔهللٔمالکٔ
الوری ٔ

اندٔکهٔهندؤمیگویدٔهرٔکهٔگوشتخورٔاستٔرنگٔبهشتٔرأنخواهدٔدیدٔ
ٔ
ٔ
ؤاینکهٔمرقومٔداشته
اینٔمخالفٔاستٔبأبیانٔدیگرٔکهٔمیفرمایندٔهمهٔح ّقندٔچهٔاگرٔح ّقیّتٔثابتٔشودٔعدمٔلقایٔج ّنتٔمعنیٔ
ّ
اندٔهرٔنفسیٔالیومٔبرضایٔحقٔ
ٔ
چهٔادراکٔنموده
نداردٔؤمعلومٔنیستٔکهٔازٔج ّنتٔچهٔقصدٔکردهٔاندٔو ٔ
جلّٔجاللهٔفائزٔشدٔاؤازٔاهلٔفردوسٔاعلیٔؤج ّنتٔعلیأمذکورٔؤمحسوبستٔؤدرٔجمیعٔعوالمٔالهیٔ
ثمراتٔاؤرأبیابدٔلعمرٔالمقصودٔقلمٔازٔذکرٔاینٔمقامٔعاجزٔاستٔؤازٔوصفٔاینٔبیانٔقاصرٔطوبیٔ
ّ
کٔازٔانبیأکهٔازٔجانبٔحقٔآمدهٔبعدٔازٔثبوتٔاینٔمقامٔبرٔاحدیٔ
لمنٔفازٔبالرّ ضآءٔؤویلٔللغافلینٔهرٔی
نیستٔکهٔبهٔلمٔاؤبمٔتکلّمٔنمایدٔآنچهٔبفرمایدٔبایدٔکلّٔقبولٔنمایندٔؤاطاعتٔکنندٔهذأمأحکمٔبهٔهللا ٔفیٔ
کتبهٔؤزبرهٔؤالواحه ٔ
سؤالٔدیگرٔایشانٔهندوانٔبدانٔآوازٔدارندٔکهٔخدأخردٔرأبپیکرٔآدمیٔآفریدهٔاستٔنامٔآنٔبرهمهٔ
است ٔو ٔآن ٔبجهان ٔآمده ٔو ٔمایهٔ ٔآبادی ٔشده ٔو ٔایشان ٔاز ٔاوالد ٔاویند ٔزردشتیان ٔگویند ٔخداوند ٔبمیانجیٔ
نخستینٔخردٔمردیٔآفریدٔمهآبادٔنامٔاوستٔؤمأازٔاوالدٔاوئیمٔچونٔپیدایشٔجهانٔرأازٔششٔگونهٔ
ٔ
بیرونٔندانندٔدؤگونه ٔآنٔاینٔبودٔکهٔنگاشتهٔآمدٔؤدیگرٔ ٔگونهٔآفریدهٔشدنٔازٔآبٔؤدیگرٔازٔخاکٔؤ
دیگرٔازٔآتشٔؤدیگرٔازٔخرسٔؤمیمونٔاستٔهندوانٔؤپارسیانٔگویندٔچونٔبودٔمأازٔخردٔاستٔ
ایشانٔدرستٔاستٔیأنهٔهرٔگونهٔپسندیدهٔدانندٔ
ٔ
آفریدگانٔؤمردمانٔدیگرٔرأبخودٔراهٔندهیمٔاینٔگفتهٔ ٔ
بخردانیٔرهبرٔبازٔنمایند ٔ
جمیعٔعالمٔبارادهٔٔ ّ
حقٔجلّٔجاللهٔخلقٔشدهٔؤآدمٔبدیعٔازٔکلمهٔمطاعهٔٔالهیّهٔبوجودٔآمدهٔؤاوستٔ
مطلعٔؤمکمنٔؤمعدنٔؤمظهرٔعقلٔؤازٔاؤخلقٔبوجودٔآمدهٔاوستٔواسطهٔ ٔفیضٔاوّ لیّهٔازٔاوّ لٔخلقٔ
ّ
ّ
العٔنداشتهٔجزٔعلمٔحقٔجلّٔجاللهٔکهٔمحیطٔاستٔبرٔکلّٔشیءٔؤقبلٔوجودهٔ
علیٔمأهؤعلیهٔاحدیٔاط
و ٔبعد ٔوجوده ٔو ٔاوّ ل ٔو ٔآخر ٔخلق ٔمحدود ٔنشده ٔو ٔسرّ ٔآن ٔبر ٔاحدی ٔپدیدار ٔنگشته ٔلمٔیزل ٔعلمش ٔنزدٔ
مخازنٔعلمٔالهیٔمکنونٔؤمخزونٔبودهٔؤهست ٔ
ؤحدوثٔعالمٔنظرٔبآنستٔکهٔمسبوقٔبعلّ
ّ
تٔاستٔؤقدمٔذاتیٔمخصوصٔبحق ٔجلّٔجاللهٔبودهٔؤ
هستٔؤاینٔکلمهٔنظرٔبآنٔذکرٔشدٔکهٔازٔبیانٔاوّ لٔکهٔگفتهٔشدٔاوّ لٔؤآخرٔخلقٔمحدودٔنیستٔاحدیٔ
ّ
ٔقدمٔادراکٔنکندٔقدمٔحقیقیٔذاتیٔمخصوصٔبحق ٔاستٔؤازٔبرایٔعالمٔنسبیٔؤاضافیٔؤآنچهٔ
رایحه
ازٔاوّ لیّتٔؤآخریّتٔؤیأفوقٔآنٔاستنباطٔنمودهٔاندٔازٔانبیأؤاصفیأؤسفرایٔ ّ
حقٔاخذٔکردهٔاند ٔ
ؤعالمٔذرّ ٔهمٔکهٔمشهورٔاستٔدرٔبعثتٔانبیأبودهٔؤمادونٔآنٔموهومٔؤازٔظنونٔؤدرٔحینٔ
ظهورٔکلّٔخلقٔدرٔصقعٔواحدندٔؤبعدٔبقبولٔؤعدمٔقبولٔؤصعودٔؤنزولٔؤحرکتٔؤسکونٔؤاقبالٔ
ؤاعراضٔمختلفٔمیشوندٔمثالً ّ
ٔحق ٔج ّل ٔجاللهٔبلسانٔمظهرٔظهورٔمیفرمایدٔأٔلستٔبربّکمٔهرٔنفسیٔ
ّ
بقولٔبلیٔفائزٔشدٔاؤازٔاعلیٔالخلقٔلدیٔالحق ٔمذکورٔمقصودٔآنکهٔقبلٔازٔالقایٔکلمهٔک ّل ٔدرٔصقعٔ

واحدٔؤمقامٔواحدٔمشاهدهٔمیشوندٔؤبعدٔازٔآنٔاختالفٔظاهرٔشدهٔؤمیشودٔچنانچهٔمشاهدهٔنمودهٔؤ
مینمائید ٔ
ازٔآنچهٔذکرٔشدٔمح ّققٔؤثابتٔاستٔکهٔکسیٔنمیتواندٔبگویدٔکهٔمأازٔعقلٔخلقٔشدهٔایمٔؤغیرٔمأ
خلقٔشدهاندٔؤازٔمبدأٔ
ٔ
ازٔغیرٔآنٔؤح ّقیٔکهٔبمثابهٔ ٔآفتابٔروشنٔؤواضحٔاستٔآنکهٔک ّل ٔبارادةٔهللا ٔ
واحدٔآمدهاندٔبدءٔکلّٔازٔاؤبودهٔؤرجوعٔکلّٔباؤخواهدٔبودٔاینستٔمعنیٔکلمه ٔمبارکه ٔا ّنا ٔهللٔؤا ّنأالیهٔ
ٔ
راجعونٔکهٔدرٔفرقانٔازٔقلمٔرحمنٔجاریٔشده ٔ
برٔآنٔجنابٔواضحٔؤمبرهنٔاستٔکهٔآنچهٔذکرٔشدٔجوابٔکلّٔدرٔیکٔفقرهٔازٔفقراتیٔکهٔازٔقلمٔ
ّ
اعلیٔجاری ٔشدهٔبودٔطوبیٔازٔبرایٔنفوسیٔکهٔمطهّراً ٔعنٔشؤوناتٔالخلقٔؤمق ّدسا ً
ٔعنٔالظنونٔؤ
األوهامٔدرٔریاضٔعلمٔالهیٔتفرّ جٔنمایندٔتأازٔهرٔشیءٔآیاتٔعظمتٔرأمشاهدهٔکنند ٔ
ّ
باسمٔجنابٔصاحبٔبسیارٔچیزهأنوشتهٔشدهٔخودٔایشانٔاگرٔمطلع ٔشوندٔؤثمراتٔآنٔرأبیابندٔ
بسیارٔمسرورٔمیشوندٔبشأنیٔکهٔاحزانٔعالمٔایشانٔرأمحزونٔننمایدٔانشآءهللا ٔاینٔکلمهٔرأبتمامٔلسانٔ
یعنیٔبلسانٔحقیقتٔذکرٔنمایندٔؤعملٔفرمایندٔمیفرمایدٔقلٔهللأث ّمٔذرهمٔفیٔخوضهمٔیلعبونٔؤدرٔصددٔ
کیٔؤظلمتٔماندهاندٔبنورٔآفتابٔکشانندٔباسمٔاعظمٔ
ٔ
آنٔباشندٔکهٔخلقٔمحجوبٔرأکهٔدرٔزوایایٔتاری
علمیٔکهٔحکایتٔنمینمایدٔمگرٔازٔظهورٔبگیرندٔؤپیشرؤاحزابٔقبلٔشوندٔکهٔشایدٔتیرگیهایٔعالمٔ
برطرفٔشودٔؤانوارٔآفتابٔحقیقتٔعالمٔرأفراگیردٔاینستٔفضلٔاکبرٔؤمقامٔاعظمٔاگرٔانسانٔباینٔ
مقامٔفائزٔنشودٔبچهٔدلخوشٔاستٔؤبچهٔمأنوسٔؤبچهٔقائمٔؤبچهٔمتحرّ کٔؤبیادٔکهٔمیخوابدٔؤباسمٔ
کهٔبرمیخیزدٔایضأًا ّنأهللٔؤا ّنأالیهٔراجعون ٔ
سؤالٔآخرٔایشانٔالواحٔمنزلهٔآنچهٔزیارتٔشدهٔاغلبٔبلسانٔعربیٔبودهٔچونٔدرٔاینٔزمانٔدلبرٔ
پارسیزبان ٔآمد ٔعربی ٔمطرود ٔو ٔمتروکست ٔچنانچه ٔاعراب ٔخود ٔهنوز ٔمعنی ٔقرآن ٔرا ٔنفهمیده ٔؤ
ٔ
ندانسته اندٔؤلسانٔپارسیٔدرٔنزدٔاهلٔربعٔمسکونٔمرغوبٔؤپسندیدهٔؤمطلوبستٔچنانچهٔپارسیٔدرٔ
ٔ
مقابلٔعربیٔممتازٔاستٔفرسٔقدیمٔهمٔدرٔمقابلٔآنٔممتازٔاستٔدرٔنزدٔهندیانٔؤغیرهٔزیادهٔبرٔزیادهٔ
ّ
ّ
صرفٔتنطقٔفرمایندٔچونٔجذبٔ
مرغوبٔافتادهٔبهترٔآنکهٔحقٔجلّٔذکرهٔبعدٔاألیّامٔاغلبٔبلسانٔپارسیٔ
قلوبٔرأبهترٔمیکندٔاستدعأآنکهٔجوابٔعرایضٔفدویٔبلسانٔپارسیٔصرفٔعنایتٔؤمرحمتٔشود ٔ
فیالحقیقه ٔلسان ٔپارسی ٔبسیار ٔشیرین ٔو ٔمحبوبست ٔو ٔبعد ٔاز ٔعرض ٔاین ٔفقره ٔدر ٔساحت ٔامنعٔ
ٔ
اقدس ٔالواح ٔبسیار ٔباین ٔلسان ٔنازل ٔو ٔاینکه ٔدر ٔذکر ٔفرقان ٔنوشتهٔاند ٔکه ٔمعنی ٔظاهر ٔآن ٔرا ٔادراکٔ
ننمودهاندٔباقالمٔمختلفهٔؤالسنٔالتحصیٔمعنیٔؤترجمه ٔآنٔرأنمودهٔاندٔؤآنچهٔازٔادراکٔآنٔعاجزندٔ
ٔ
اسرار ٔو ٔبواطن ٔاو ٔبوده ٔو ٔهست ٔو ٔآنچه ٔگفته ٔو ٔبگویند ٔباندازه ٔبوده ٔو ٔخواهد ٔبود ٔو ٔعلی ٔشأنهم ٔؤ
ّ
مهٔاالٔهللأالفردٔالواحدٔالعلیم ٔ
مراتبهمٔذکرٔشدهٔؤخواهدٔشدٔؤا ّنهٔعلیٔمأهؤعلیهٔالٔیعل

امروزٔجهانخدأؤجهانکدخدأؤجهانباریٔؤجهانپناهٔظاهرٔؤهویدأجمیعٔآذانٔبایدٔمترصّدٔباشدٔ
کهٔباصغاءٔآنچهٔازٔملکوتٔارادهٔظاهرٔشودٔفائزٔگرددٔؤهمچنینٔجمیعٔابصارٔمنتظرٔکهٔآنچهٔازٔ
آفتاب ٔعلم ٔؤحکمت ٔاشراق ٔنمایدٔبمشاهدهٔ ٔآن ٔمرزوقٔآید ٔلعمرٔالمقصود ٔامروز ٔروزٔچشمٔو ٔگوشٔ
است ٔو ٔامروز ٔروزٔفؤادٔاست ٔو ٔامروز ٔروزٔلسانٔاستٔطوبیٔازٔبرایٔفائزینٔؤطوبیٔاز ٔبرایٔ
قاصدینٔؤطوبیٔازٔبرایٔعارفینٔامروزٔروزیٔاستٔکهٔانسانٔمیتواندٔکسبٔمقاماتٔباقیهٔنمایدٔچهٔ
کهٔآنچهٔازٔقلمٔاعلیٔدرٔبارهٔٔهرٔنفسیٔجاریٔشدٔبطرازٔقدمٔمزیّنٔاستٔایضأًطوبیٔللفائزین ٔ
و ٔاینکه ٔصاحب ٔیگانه ٔنوشتهٔاند ٔچون ٔدر ٔاین ٔزمان ٔدلبر ٔپارسیٔزبان ٔآمد ٔعربی ٔمطرود ٔؤ
ّ
علیأازٔقلمٔاعلیٔجاریٔؤنازلٔقولهٔعزٔاجاللهٔتازیٔؤپارسیٔهرٔدؤ
متروکستٔدرٔاینٔمقامٔاینٔکلمهٔٔ
نیکو ٔاست ٔچه ٔکه ٔآنچه ٔاز ٔزبان ٔخواستهٔاند ٔپیٔبردن ٔبگفتار ٔگوینده ٔاست ٔو ٔاین ٔاز ٔهر ٔدو ٔمیٔآید ٔؤ
امروزٔچونٔآفتابٔدانشٔازٔآسمانٔایرانٔآشکارٔؤهویداستٔهرٔچهٔاینٔزبانٔرأستایشٔنمائیدٔسزاوارٔ
استٔانتهی ٔ
فیالحقیقهٔنورٔحقیقتٔازٔافقٔبیانٔالهیٔمشرقٔؤالئحٔاستٔاحتیاجٔبذکرٔاینٔفانیٔؤامثالٔاؤ
ٔ
شکٔؤشبههئیٔنیستٔولکنٔبسطٔعربیٔرأنداشتهٔؤنداردٔ
ٔ
نبودهٔؤنیستٔدرٔحالوتٔلسانٔپارسیٔ
بسیارٔچیزهأاستٔکهٔدرٔپارسیٔتعبیرٔازٔآنٔنشدهٔیعنیٔلفظیٔکهٔمدلّٔبرٔاؤباشدٔوضعٔنشدهٔولکنٔازٔ
برایٔهرٔشیءٔدرٔلسانٔعربیٔاسماءٔمتع ّددهٔوضعٔشدهٔهیچٔلسانیٔدرٔارضٔبوسعتٔؤبسطٔعربیٔ
ّ
ؤحقیقتٔذکرٔشدٔواال ٔمعلومٔاستٔامروزٔعالمٔازٔآفتابیٔکهٔ
نبودهٔؤنیستٔاینٔکلمهٔازٔرویٔانصاف ٔ
ازٔافقٔایرانٔطالعٔؤالئحستٔمنوّ رٔدرٔاینٔصورتٔاینٔلسانٔشیرینٔرأهرٔچهٔوصفٔنمایندٔسزاوارٔ
است ٔ
جمیعٔسؤاالتٔجنابٔصاحبٔذکرٔشدٔؤجوابٔارسالٔگشتٔاگرٔمصلحتٔباشدٔؤحکمتٔاقتضأ
نمایدٔمالحظهٔنمایندٔبأسیٔنیستٔؤهمچنینٔآقایانٔآنٔارضٔمثلٔجنابٔمحبوبیٔعلیٔقبلٔاکبرٔعلیهٔ
بهآء ٔهللا ٔمالک ٔالقدر ٔو ٔمحبوبی ٔجناب ٔآقا ٔمیرزا ٔاسدهللا ٔعلیه ٔمن ٔک ّل ٔبهآء ٔابهاه ٔمالحظه ٔفرمایندٔ
محبوبست ٔ
ّ
اینٔخادمٔازٔحق ٔجلّٔجاللهٔمیطلبدٔعالمٔانسانٔرأبعدلٔؤانصافٔمزیّنٔفرمایدٔاگرچهٔانصافٔ
همٔازٔشئوناتٔعدلستٔؤعدلٔسراجیٔاستٔکهٔانسانٔرأدرٔظلمتٔدنیأراهٔمینمایدٔؤازٔخطرهأحفظٔ
ّ
ّاجٔحق ٔامرایٔارضٔرأازٔنورشٔمنوّ رٔفرمایدٔانّ ٔالخادمٔیسألٔهللا ٔبأن ٔیو ّفقٔ
میکندٔاوستٔسراجٔوه
ّ
هٔلمالکٔاآلخرةٔؤاألولیٔالٔالهٔاالٔهؤالمقتدرٔالقدیر ٔ
الکلّٔعلیٔمأیحبّ ٔؤیرضیٔا ّن
ٔ
*ٔ
ٔ

لوحٔهفتٔپرسش ٔ
ٔ

بنامٔگویندهٔدانا ٔ
ٔ
ستایشٔپاکٔیزدانٔرأسزاوارٔکهٔازٔروشنیٔآفتابٔبخششٔجهانٔرأروشنٔنمودٔازٔباءٔبحرٔاعظمٔ
هویدأؤازٔهاءٔهویّتٔبحتهٔاوستٔتوانائیٔکهٔتوانائیٔمردمٔروزگارٔاؤرأازٔخواستٔخودٔبازنداردٔؤ
لشکرهایٔپادشاهانٔازٔگفتارشٔمنعٔننماید ٔ
نامهاتٔرسیدٔدیدیمٔؤندایتٔرأشنیدیمٔدرٔنامهٔآللیٔمحبّتٔمکنونٔؤاسرارٔمو ّدتٔمخزونٔازٔ
ٔ
داورٔبیهمالٔمیطلبیمٔترأتأییدٔفرمایدٔبرٔنصرتٔامرشٔؤتوفیقٔبخشدٔتأتشنگانٔدشتٔنادانیٔرأبآبٔ
ٔ
زندگانی ٔبرسانی ٔاوست ٔبر ٔهر ٔامری ٔقادر ٔو ٔتوانا ٔآنچه ٔاز ٔدریای ٔدانائی ٔو ٔخورشید ٔبینائی ٔسؤالٔ
نمودیٔباجابتٔمقرون ٔ
پرسشٔنخستینٔنخستٔپرستشٔیکتایٔیزدانٔرأبچهٔزبانٔؤرؤبکدامٔسؤبنمائیمٔشایستهٔاست ٔ
آغازٔگفتارٔپرستشٔپروردگارٔاستٔؤاینٔپسٔازٔشناسائیستٔچشمٔپاکٔبایدٔتأبشناسدٔؤزبانٔ
پاکٔبایدٔتأبستایدٔامروزٔروهایٔاهلٔدانشٔؤبینشٔسویٔاوستٔبلکهٔسویهأرأجملهٔرؤبرٔسویٔاؤ
شیرمردٔازٔخداوندٔمیخواهیمٔمردٔمیدانٔباشیٔؤبتوانائیٔیزدانٔبرخیزیٔؤبگوئیٔایٔدستورانٔگوشٔ
ازٔبرایٔشنیدنٔرازٔبینیازٔآمدهٔؤچشمٔازٔبرایٔدیدارٔچرأگریزانیدٔدوستٔیکتأپدیدارٔمیگویدٔآنچهٔ
ٔ
رأکهٔرستگاریٔدرٔآنستٔایٔدستورانٔاگرٔبویٔگلزارٔدانائیٔرأبیابیدٔجزٔاؤنخواهیدٔؤدانایٔیکتأ
رأدرٔجامهٔتازهٔبشناسیدٔؤازٔگیتیٔؤگیتیٔخواهانٔچشمٔبرداریدٔؤبیاریٔبرخیزید ٔ
پرسش ٔدوم ٔدر ٔکیش ٔو ٔآئین ٔبوده ٔامروز ٔکیش ٔیزدان ٔپدیدار ٔجهانٔدار ٔآمد ٔو ٔراه ٔنمود ٔکیششٔ
نیکوکاری ٔو ٔآئینش ٔبردباری ٔاین ٔکیش ٔزندگی ٔپاینده ٔبخشد ٔو ٔاین ٔآئین ٔمردمان ٔرا ٔبجهان ٔبیٔنیازیٔ
رساندٔاینٔکیشٔؤآئینٔدارایٔکیشهأؤآئینهاستٔبگیریدٔؤبدارید ٔ
پرسش ٔسوم ٔبا ٔمردم ٔروزگار ٔکه ٔجدا ٔجدا ٔکیشی ٔگرفتهٔاند ٔو ٔهر ٔیک ٔکیش ٔو ٔآئین ٔخویش ٔرأ
پیشترٔؤبهترٔازٔدیگریٔدانندٔچگونهٔرفتارٔنمائیمٔکهٔازٔدستٔؤزبانٔایشانٔدرٔرنجٔؤآزارٔنباشیم ٔ
ای ٔشیر ٔمردمان ٔرنج ٔرا ٔدر ٔراه ٔحضرت ٔیزدان ٔراحت ٔدان ٔهر ٔدردی ٔدر ٔراه ٔاو ٔدرمانیستٔ
بزرگٔؤهرٔتلخیٔشیرینٔؤهرٔپستیٔبلندٔاگرٔمردمانٔبیابندٔؤبدانندٔجانٔرایگانٔدرٔراهٔاینٔرنجٔ
دهند ٔاین ٔرنج ٔمفتاح ٔگنجست ٔاگر ٔدر ٔظاهر ٔمنکر ٔاست ٔدر ٔباطن ٔپسندیده ٔبوده ٔو ٔهست ٔگفتار ٔترأ
پذیرفتیم ٔو ٔتصدیق ٔنمودیم ٔچه ٔکه ٔمردمان ٔروزگار ٔاز ٔروشنائی ٔآفتاب ٔداد ٔمحرومند ٔداد ٔرا ٔدشمنٔ
میدارند ٔ

اگرٔبیرنجیٔطلبیٔاینٔبیانٔکهٔازٔقلمٔرحمنٔجاریٔشدهٔقرائتٔنمأالهیٔالهیٔاشهدٔبفردانیّتکٔ
ٔ
ؤوحدانیّتکٔاسألکٔیأمالکٔاألسمآءٔؤفاطرٔالسّمآءٔبنفوذٔکلمتکٔالعلیأؤاقتدارٔقلمکٔاألعلیٔبأنٔ
تنصرنیٔبرایاتٔقدرتکٔؤقوّ تکٔؤتحفظنیٔمنٔشرّ ٔاعدائکٔالّذینٔنقضوأعهدکٔؤمیثاقکٔا ّنکٔانتٔ
المقتدرٔالقدیراینٔذکرٔحصنیٔاستٔمتینٔؤلشکریستٔمبینٔحفظٔنمایدٔؤنجاتٔبخشد ٔ
هایٔمأمژدهٔدادهاندٔشاهٔبهرامٔبأنشانهایٔزیادٔازٔبرایٔرهنمائیٔمردمانٔ
ٔ
ٔ
چهارمٔدرٔنامه
پرسشٔ
میآیدٔالیٔآخرٔبیانه ٔ
ای ٔدوست ٔآنچه ٔدر ٔنامهٔها ٔمژده ٔدادهٔاند ٔظاهر ٔو ٔهویدا ٔگشت ٔنشانها ٔاز ٔهر ٔشطری ٔنمودارٔ
امروزٔیزدانٔندأمینمایدٔؤکلٔرأبمینویٔاعظمٔبشارتٔمیدهدٔگیتیٔبانوارٔظهورشٔمنوّ رٔولکنٔچشمٔ
کمیابٔازٔیکتأخداوندٔبیمانندٔبخواهٔبندگانٔخودٔرأبینائیٔبخشدٔبینائیٔسببٔدانائیٔؤعلّتٔنجاتٔبودهٔ
ؤهستٔدانائیٔخردٔازٔبینائیٔبصرٔاستٔاگرٔمردمانٔبچشمٔخردٔبنگرندٔامروزٔجهانٔرأبروشنائیٔ
تازهٔروشنٔبینندٔبگؤخورشیدٔدانائیٔهویدأؤآفتابٔبینشٔپدیدارٔبختیارٔآنکهٔرسیدٔؤدیدٔؤشناخت ٔ
اندٔؤراستٔگفتهاندٔآنچهٔ
ٔ
ٔ
پرسشٔپنجمٔازٔپلٔصراطٔؤبهشتٔؤدوزخٔبودهٔپیمبرانٔبراستیٔآمده
رأپیکٔیزدانٔخبرٔدادهٔپدیدارٔشدهٔؤمیشودٔعالمٔبمجازاتٔؤمکافاتٔبرپأبهشتٔؤدوزخٔرأخردٔؤ
دانائیٔتصدیقٔنمودهٔؤمینمایدٔچهٔکهٔوجودٔاینٔدؤاز ٔبرایٔآنٔدؤالزمٔدرٔمقامٔاوّ لٔؤرتبه ٔاولیٔ
بهشتٔرضایٔح ّقستٔهرٔنفسیٔبرضایٔاؤفائزٔشدٔاؤازٔاهلٔج ّنتٔعلیأمذکورٔؤمحسوبٔؤبعدٔازٔ
عروجٔروحٔفائزٔمیشودٔبآنچهٔکهٔآمهٔؤخامهٔازٔذکرشٔعاجزٔاستٔصراطٔؤمیزانٔؤهمچنینٔج ّنتٔ
ؤنارٔؤآنچهٔدرٔکتبٔالهیٔمذکورٔؤمسطورٔاستٔنزدٔاصحابٔبصرٔؤمردمانٔمنظرٔاکبرٔمعلومٔؤ
ّ
مشهودٔاستٔحینٔظهورٔؤبروزٔانوارٔخورشیدٔمعانیٔکلٔدرٔیکٔمقامٔواقفٔؤحق ٔنطقٔمیفرمایدٔ
بآنچهٔارادهٔمیفرمایدٔهرٔیکٔازٔمردمانٔکهٔبشنیدنٔآنٔفائزٔشدٔؤقبولٔنمودٔاؤازٔاهلٔج ّنتٔمذکورٔؤ
یزٔذکرٔنمودهاندٔگذشتهٔؤرسیدهٔؤیومٔظهورٔیومٔ
ٔ
همچنینٔازٔصراطٔؤمیزانٔؤآنچهٔدرٔروزٔرستخ
رستخیزٔاکبرٔاستٔامیدٔهستٔکهٔآنٔجنابٔازٔرحیقٔوحیٔالهیٔؤسلسبیلٔعنایتٔربّانیٔبمقامٔمکاشفهٔ
ؤشهودٔفائزٔشوندٔؤآنچهٔذکرٔنمودهاندٔظاهرأًؤباطنأًمشاهدهٔنمایند ٔ
ٔ
پرسشٔششمٔپسٔازٔهشتنٔتنٔکهٔروانٔازٔتنٔجدأشدهٔبآنٔسرأشتابد…ٔ .
درٔاینٔمقامٔچندیٔقبلٔازٔخامه ٔدانشٔظاهرٔشدٔآنچهٔکهٔبینایانٔرأکفایتٔنمایدٔؤاهلٔدانشٔرأ
فرحٔاکبرٔبخشدٔبراستیٔمیگوئیمٔروانٔازٔکردارٔپسندیدهٔخوشنودٔمیشودٔؤدادٔؤدهشٔدرٔراهٔخدأباؤ
میرسد ٔ
پرسشٔهفتمٔازٔنامٔؤنژادٔؤنیاکانٔپاکٔنهادٔبودهٔابوالفضلٔگلپایگانیٔعلیهٔبهائیٔدرٔاینٔبابٔازٔ
نامههایٔآسمانیٔنوشتهٔآنچهٔکهٔآگاهیٔبخشدٔؤبرٔبینائیٔبیفزاید ٔ
ٔ

آئینٔیزدانٔبأقوّ تٔؤنیرؤبودهٔؤهستٔزودٔاستٔآنچهٔازٔزبانٔگفتهٔشدٔدرٔظاهرٔدیدهٔشودٔازٔ
خداوندٔمیخواهیمٔترأبرٔیاریٔنیرؤبخشدٔاوستٔدانأؤتوانأاگرٔآنٔجنابٔسورهٔرئیسٔؤسورٔملوکٔ
رأبیابدٔؤبخواندٔازٔآنچهٔسؤالٔنمودهٔبینیازٔگرددٔؤبخدمتٔامرٔالهیٔقیامٔنمایدٔقیامیٔکهٔظلمٔعالمٔؤ
ٔ
قوّ تٔاممٔاؤرأازٔنصرتٔمالکٔقدمٔمنعٔنکند ٔ
ّ
ازٔحق ٔمیطلبیمٔشمأرأتأییدٔفرمایدٔبرٔآنچهٔسببٔبلندیٔؤبقایٔنامستٔجهدٔنمائیدٔشایدٔبسورٔ
مذکورهٔهمٔبرسیدٔؤازٔآللیٔحکمتٔؤبیانٔکهٔازٔخزینه ٔقلمٔرحمنٔظاهرٔشدهٔقسمتٔبریدٔؤنصیبٔ
برداریدٔالبهآءٔعلیکٔؤعلیٔکلّٔثابتٔمستقیمٔؤراسخٔامین ٔ
ٔ
*ٔ
ٔ

آغازٔگفتارٔستایشٔپروردگارٔاست ٔ
ٔ
ایٔبندگانٔچشمههایٔبخششٔیزدانیٔدرٔجوشٔاستٔازٔآنٔبنوشیدٔتأبیاریٔدوستٔیکتأازٔخاکٔتیرهٔ
ٔ
پاکٔشویدٔؤبکویٔدوستٔیگانهٔدرآئیدٔازٔجهانٔبگذریدٔؤآهنگٔشهرٔجانانٔنمائید ٔ
ایٔبندگانٔآتشٔپردهسوزٔبرافروختهٔدستٔمنٔاستٔاؤرأبآبٔنادانیٔمیفسریدٔآسمانهأنشانهٔهایٔ
ٔ
بزرگیٔمنٔاستٔبدیدهٔپاکیزهٔدرٔاؤبنگریدٔؤستارهٔهأگواهٔراستیٔمنندٔباینٔراستیٔگواهیٔدهید ٔ
ایٔبندگانٔدیدنٔبدیدهٔبودهٔؤشنیدنٔبگوشٔهرٔکهٔدرٔاینٔروزٔفیروزٔآوازٔسروشٔرأنشنیدٔ
دارایٔگوشٔنبودهٔؤنیستٔگوشٔنهٔگوشیٔاستٔکهٔبدیدهٔدرٔآنٔنگرانیٔچشمٔنهانٔبازٔکنٔتأآتشٔ
یزدانٔبینیٔؤگوشٔهوشٔفرأدارٔتأگفتارٔخوشٔجانانٔبشنوی ٔ
ینندهایدٔگلٔرویٔیارٔدرٔبازارٔ
ایٔبندگانٔاگرٔدردٔدوستٔداریدٔدرمانٔپدیدارٔاگرٔدارایٔدیده ٔب ٔ
نمودارٔآتشٔدانائیٔبرافروزیدٔؤازٔنادانٔبگریزیدٔاینستٔگفتارٔپروردگارٔجهان ٔ
ای ٔبندگان ٔتن ٔبیٔروان ٔمرده ٔاست ٔو ٔدل ٔبیٔیاد ٔیزدان ٔپژمرده ٔپس ٔبیاد ٔدوست ٔبیامیزید ٔو ٔازٔ
گاهٔداشتهایدٔؤجانٔ
ٔ
دشمنٔبپرهیزیدٔدشمنٔشمأچیزهایٔشمأاستٔکهٔبخواهشٔخودٔآنٔرأیافتهایدٔؤن
ٔ
رأبآنٔآلودهایدٔجانٔبرایٔیادٔجانانٔاستٔآنٔرأپاکیزهٔداریدٔزبانٔبرایٔگواهیٔیزدانٔاستٔاؤرأبیادٔ
ٔ
گمراهانٔمیاالئید ٔ
ایٔبندگانٔبراستیٔمیگویمٔراستگؤکسیٔاستٔکهٔراهٔراستٔرأدیدهٔؤآنٔراهٔیکیٔاستٔؤ
ٔ
خداوند ٔآن ٔرا ٔپسندیده ٔو ٔآماده ٔنموده ٔو ٔاین ٔراه ٔدر ٔمیان ٔراهها ٔمانند ٔآفتاب ٔجهانتاب ٔاست ٔدر ٔمیانٔ
ستارگانٔهرٔکهٔباینٔراهٔنرسیدهٔآگاهٔنهٔؤبیراهٔبودهٔاینستٔسخنٔیکتأخداوندٔبیمانند ٔ
ٔ

ایٔبندگانٔروزگارٔبنگاهٔدیوانٔاستٔخودٔرأازٔنزدیکیٔاؤنگاهٔداریدٔدیوانٔگمراهانندٔکهٔدرٔ
خوابگاهٔفراموشیٔبأکردارٔتباهٔآرمیدهاندٔخوابٔآنهأخوشترٔازٔبیداریٔاستٔؤمردنٔآنهأدلکشترٔازٔ
ٔ
زندگی ٔ
ایٔبندگانٔنهٔهرٔتنٔدارایٔروانٔاستٔؤنهٔهرٔکالبدٔدارایٔجانٔامروزٔدارایٔروانٔتنیٔاستٔ
کهٔبجانٔآهنگٔکویٔجانانٔنمودهٔانجامٔهرٔآغازٔامروزٔاستٔخودٔرأکورٔمکنیدٔدوستٔیکتأنزدیکٔ
استٔخودٔرأدورٔمنمائید ٔ
ایٔبندگانٔتنهایٔشمأمانندٔنهالهایٔباغستانٔاستٔؤازٔبیٔآبیٔنزدیکٔبخشکیٔاستٔپسٔبآبٔ
آسمانی ٔکه ٔاز ٔابر ٔبخشش ٔیزدانی ٔروان ٔاست ٔتازه ٔنمائید ٔگفتار ٔرا ٔکردار ٔباید ٔهر ٔکه ٔگفتار ٔیار ٔرأ
پذیرفتٔمردٔکردارٔاؤاستٔوگرنهٔمردارٔبهترٔازٔاؤاست ٔ
ایٔبندگانٔسخنٔدوستٔشیرینٔاستٔکؤکسیٔکهٔبیابدٔؤکجأاستٔگوشیٔکهٔبشنودٔنیکؤاستٔ
کسیٔکهٔامروزٔبأدوستٔپیونددٔؤازٔهرٔچهٔجزٔاؤاستٔدرٔرهشٔبگذردٔؤچشمٔپوشدٔتأجهانٔتازهٔ
بیندٔؤبمینویٔپایندهٔراهٔیابد ٔ
پروردگار ٔجهان ٔمیفرماید ٔای ٔبندگان ٔاز ٔخواهشهای ٔخود ٔبگذرید ٔو ٔآنچه ٔمن ٔخواستهٔام ٔآن ٔرأ
بخواهید ٔراه ٔبی ٔراهٔنما ٔنروید ٔو ٔگفتار ٔهر ٔراهٔنما ٔرا ٔنپذیرید ٔبسیاری ٔاز ٔراهٔنمایان ٔگمراهانند ٔو ٔراهٔ
اندٔراهنمأکسیٔاستٔکهٔازٔبندٔروزگارٔآزادٔاستٔؤهیچٔچیزٔاؤرأاز ٔگفتارٔراستٔ
ٔ
ٔ
راستٔرأنیافته
بازندارد ٔ
ای ٔبندگان ٔراستی ٔپیشه ٔکنید ٔو ٔاز ٔبیچارگان ٔرو ٔبرمگردانید ٔو ٔنزد ٔبزرگان ٔمرا ٔیاد ٔنمائید ٔؤ
مترسید ٔ
ایٔبندگانٔازٔکردارٔبدٔپاکٔباشیدٔؤبگفتارٔپروردگارٔرفتارٔکنیدٔاینستٔسخنٔخداوندٔیکتا ٔ
ٔ
ٔ

سرٔهرٔداستانٔنامٔیزدانٔاست ٔ
ٔ
ایٔدوستانٔیزدانٔآوازٔیکتأخداوندٔبینیازٔرأبگوشٔجانٔبشنویدٔتأشمأرأازٔبندٔگرفتاریهأؤتیرگیٔ
ٔ
تاریکیهأآزادٔفرمایدٔؤبروشنائیٔپاینده ٔرساندٔصعودٔؤنزولٔحرکتٔؤسکونٔازٔخواستٔپروردگارٔ
ماکانٔؤمایکونٔپدیدٔآمدهٔسببٔصعودٔخ ّفتٔؤعلّتٔخ ّفتٔحرارتٔاستٔخداوندٔچنینٔقرارٔفرمودهٔؤ
سببٔسکونٔثقلٔؤگرانیٔؤعلّتٔآنٔبرودتٔاستٔخداوندٔچنینٔقرارٔفرموده ٔ
ؤچونٔحرارتٔرأکهٔمایه ٔحرکتٔؤصعودٔؤسببٔوصولٔبمقصودٔبودٔاختیارٔنمودٔلذأآتشٔ
حقیقیٔرأبیدٔمعنویٔبرافروختٔؤبعالمٔفرستادٔتأآنٔآتشٔالهیّهٔکلّٔرأبحرارتٔمحبّتٔرحمانیّهٔبمنزلٔ

دوستٔیگانهٔکشاندٔؤصعودٔدهدٔاینستٔسرّ ٔکتابٔشمأکهٔازٔقبلٔفرستادهٔشدٔؤتأاکنونٔازٔدیدهٔؤدلٔ
زهٔؤگرمیٔبیاندازهٔهویدأاستٔاینٔآتشٔیزدانٔ
ٔ
مکنونٔؤپوشیدهٔبودٔاکنونٔآنٔآتشٔآغازٔبروشنیٔتا
بخودی ٔخود ٔبی ٔمایه ٔو ٔدود ٔروشن ٔو ٔپدیدار ٔتا ٔجذب ٔرطوبات ٔو ٔبرودات ٔزائده ٔکه ٔمایه ٔسستی ٔؤ
افسردگیٔؤسرمایه ٔگرانیٔؤپژمردگیٔاستٔنمایدٔؤهمه ٔامکانٔرأبمقامٔقربٔرحمنٔکشاندٔهرٔکهٔ
نزدیکٔشدٔبرافروختٔؤرسیدٔؤهرٔکهٔدوریٔجستٔبازماند ٔ
ایٔبنده ٔیزدانٔازٔبیگانگانٔبیگانهٔشؤتأیگانهٔرأبشناسیٔبیگانگانٔمردمانیٔهستندٔکهٔشمأرأ
ازٔیگانهٔدورٔمینمایندٔامروزٔروزٔفرمانٔؤدستوریٔدستورانٔنیستٔدرٔکتابٔشمأگفتاریٔاستٔکهٔ
معنیٔآنٔاینستٔدستورانٔدرٔآنٔروزٔمردمانٔرأدورٔمینمایندٔؤازٔنزدیکیٔبازمیدارندٔدستورٔکسیٔ
استٔکهٔروشنائیٔرأدیدٔؤبکویٔدوستٔدویدٔاؤاستٔدستورٔنیکوکارٔؤمایهٔروشنائیٔروزگار ٔ
ایٔبندهٔٔیزدانٔهرٔدستورٔکهٔتؤرأازٔاینٔنارٔکهٔحقیقتٔنورٔؤسرّ ٔظهورٔاستٔدورٔمینمایدٔاؤ
دشمنٔتؤاستٔبگفتارٔاغیارٔازٔیارٔدورٔممانٔؤازٔسخنٔدشمنٔازٔدوستٔمگذر ٔ
ایٔبنده ٔیزدانٔروزٔکردارٔآمدٔوقتٔگفتارٔنیستٔپیکٔپروردگارٔآشکارٔهنگامٔانتظارٔنهٔچشمٔ
جانٔبگشأتأرویٔدوستٔبینیٔگوشٔهوشٔفرأدارٔتأزمزمهٔسروشٔایزدیٔبشنوی ٔ
ای ٔبنده ٔیزدان ٔپیراهن ٔبخشش ٔدوخته ٔو ٔآماده ٔبگیر ٔو ٔبپوش ٔو ٔاز ٔمردمان ٔدل ٔبردار ٔو ٔچشمٔ
بپوشٔایٔخردمندٔاگرٔپندٔخداوندٔبشنویٔازٔبندٔبندگانٔآزادٔشویٔؤخودٔرأبرترٔازٔدیگرانٔبینی ٔ
ایٔبنده ٔیزدانٔشبنمیٔازٔدریاهایٔبخششٔیزدانٔفرستادیمٔاگرٔبنوشندٔؤزمزمهٔئیٔازٔآوازهایٔ
خوش ٔجانان ٔآوردیم ٔاگر ٔبگوش ٔجان ٔبشنوند ٔبپرهای ٔشادمانی ٔدر ٔهوای ٔمحبّت ٔیزدانی ٔپرواز ٔکنٔ
مردمانٔرأمردهٔانگارٔؤبزندگانٔبیامیزٔهرٔیکٔازٔمردمانٔجهانٔکهٔبویٔخوشٔجانانٔرأدرٔاینٔ
بامدادٔنیافتٔازٔمردگانٔمحسوبٔبینیازٔبآوازٔبلندٔمیفرمایدٔجهانٔخوشٔآمدهٔغمگینٔمباشیدٔرازٔنهانٔ
ٔ
پدیدارٔشدهٔاندوهگینٔمشویدٔاگرٔبهٔپیروزیٔاینٔروزٔپیبریٔازٔجهانٔؤآنچهٔدرٔاؤاستٔبگذریٔؤ
ٔ
بکویٔیزدانٔشتابی ٔ
ایٔبندگانٔیزدانٔبیروزیٔرأازٔاینٔپیروزیٔآگاهیٔنهٔؤافسردهٔرأازٔاینٔآتشٔافروختهٔگرمیٔ
نه ٔ
ایٔبنده ٔیزدانٔآنٔشجرٔکهٔبدستٔبخششٔکشتیمٔبا ٔثمرٔآشکارٔؤآنٔمژدهٔکهٔدرٔکتابٔدادیمٔ
اکنونٔبأاثرٔهویدا ٔ
ایٔبندهٔ ٔیزدانٔهنگامیٔدرٔخوابگاهٔبرٔتؤتجلّیٔنمودیمٔبآنٔآگاهٔنشدیٔاکنونٔبیادٔآرٔتأبیابیٔؤ
بدلٔسویٔدوستٔبیمنزلٔشتابی ٔ
ٔ
ایٔبندهٔیزدانٔبگؤایٔدستورانٔدستٔقدرتٔازٔورایٔسحابٔپیدأبدیدهٔتازهٔبینیدٔؤآثارٔعظمتٔ
ؤبزرگیٔبیٔحجابٔهویدأبچشمٔپاکٔبنگرید ٔ
ٔ

ای ٔبنده ٔیزدان ٔآفتاب ٔجهان ٔجاودانی ٔاز ٔمشرق ٔاراده ٔرحمانی ٔدر ٔاشراق ٔو ٔدریاهای ٔبخششٔ
یزدانیٔدرٔامواجٔبیبهرهٔکسیٔکهٔندیدٔؤمردهٔمردیٔکهٔنیافتٔچشمٔازٔدنیأبربندٔؤبرویٔدوستٔ
ٔ
یکتأبگشأؤباؤپیوند ٔ
ایٔبنده ٔیزدانٔبیٔآالیشٔجانٔبستایشٔپروردگارٔزبانٔبگشأزیرأازٔکلکٔگهربارٔتؤرأیادٔ
نمودٔاگرٔپیٔباینٔبخششٔبریٔخودٔرأپایندهٔبینیٔایٔبنده ٔیزدانٔبگؤخداوندٔمیفرمایدٔصاحبٔمحنتٔ
صحّ تٔنخواستٔبرٔنخواهدٔخواستٔؤآنٔدارایٔنشانٔرستگاریٔنخواهدٔیافت ٔ
ٔ
اینٔسندٔازٔکتابخانهٔٔمراجعٔبهائیٔدانلودٔشدهٔاستٔ.شمأمجاز هستیدٔازٔمتنٔآنٔبأتوجّ هٔبهٔمقرّ راتٔمندرجٔدرٔسایت  www.bahai.org/fa/legalاستفادهٔ
نمائید.

