
 

 

ٔیگانگیٔهٔ سراپرد

ٔهللاءاپنجٔلوحٔازٔالواحٔحضرتٔبه

ٔ

ٔ

ٔفهرست

ٔلوحٔمانکچیٔصاحب

ٔپاسخٔبهٔپرسشهایٔمانکچیٔصاحبٔازٔلوحیٔخطابٔبهٔمیرزأابوالفضل

ٔلوحٔهفتٔپرسش

ٔدؤلوحٔدیگر

ٔ

ٔ

ٔ

*ٔ

ٔ

ٔلوحٔمانکچیٔصاحب

ٔ

ٔبنامٔخداوندٔیکتا

ٔ

ٔؤ ٔنمود ٔبلند ٔرا ٔهستی ٔآسمان ٔبخششٔخود ٔدریای ٔاز ٔبشبنمی ٔاستٔکه ٔسزا ٔرا ٔپاینده ستایشٔبیننده 

دانشٔراهٔدادٔؤاینٔشبنمٔکهٔنخستینٔگفتارٔهایٔدانائیٔبیاراستٔؤمردمانرأببارگاهٔبلندٔبینشٔؤٔبستاره

کردگارٔاستٔگاهیٔبآبٔزندگانیٔنامیدهٔمیشودٔچهٔکهٔمردگانٔبیابانٔنادانیٔرأبآبٔدانائیٔزندهٔنمایدٔؤ

ٔگشتٔچونٔبتابیدٔجنبشٔنخستینٔ هنگامیٔبروشنائیٔنخستینٔؤاینٔروشنیٔکهٔازٔآفتابٔدانشٔهویدا

ٔازٔ ٔبودهٔاؤاستٔدانندهٔؤبخشندهٔؤاؤاستٔنمودارٔؤآشکارٔشدٔؤاینٔنمودارها بخششٔدانایٔیکتا

پاکٔؤپاکیزهٔازٔهرٔگفتهٔؤشنیدهٔبینائیٔؤدانائیٔگفتارٔؤکردارٔرأدستٔازٔدامنٔشناسائیٔاؤکوتاهٔ

ٔهستیٔؤآنچهٔازٔاؤهویدأاینٔگفتارٔرأگواه



 

 

ٔاؤخر دٔؤاؤاستٔدانایٔپسٔدانستهٔشدٔنخستینٔبخششٔکردگارٔگفتارٔاستٔؤیابندهٔؤپذیرنده 

نخستینٔدرٔدبستانٔجهانٔؤاؤاستٔنمودارٔیزدانٔآنچهٔهویدأازٔپرتؤبینائیٔاؤاستٔؤهرچهٔآشکارٔ

ٔنامهأنامٔاؤؤآغازٔؤانجامٔکارهأباو ٔنمودارٔدانائیٔاؤهمه 

ٔروزگارٔ ٔیاد ٔو ٔبرٔدوستیٔافزود ٔدرٔزندانٔباینٔزندانیٔروزگارٔرسیدٔخوشیٔآورد ٔشما نامه 

تازهٔنمودٔسپاسٔدارایٔجهانٔرأکهٔدیدارٔرأدرٔخاکٔتازیٔروزیٔنمودٔدیدیمٔؤگفتیمٔؤٔپیشینٔرا

شنیدیمٔامیدٔچنانٔاستٔکهٔآنٔدیدارٔرأفراموشیٔازٔپیٔدرنیایدٔؤگردشٔروزگارٔیادٔاؤرأازٔدلٔنبردٔ

ٔؤازٔآنچهٔکشتهٔشدٔگیاهٔدوستیٔبرویدٔؤدرٔانجمنٔروزگارٔسبزٔؤخّرمٔؤپایندهٔبماند

هٔازٔنامهایٔآسمانیٔپرسشٔرفتهٔبودٔرگٔجهانٔدرٔدستٔپزشکٔدانأاستٔدردٔرأمیبیندٔؤاینک

بدانائیٔدرمانٔمیکندٔهرٔروزٔرأرازیٔاستٔؤهرٔسرٔرأآوازیٔدردٔامروزٔرأدرمانیٔؤفردأرأ

ٔدرمانٔدیگرٔامروزٔرأنگرانٔباشیدٔؤسخنٔازٔامروزٔرانید

فتهٔؤاؤرأبرٔبسترٔناکامیٔانداختهٔمردمانیٔکهٔازٔکرانٔفراگرٔدیدهٔمیشودٔگیتیٔرأدردهایٔبی

ٔخودبینیٔسرمستٔشده ٔبازداشتهٔباده  ٔاو ٔاز ٔرا ٔپزشکٔدانا ٔرأٔاند ٔمردمان ٔهمه  ٔو ٔخود ٔاینستٔکه اند

ٔنموده ٔانگاشتهٔگرفتار ٔکژ ٔرا ٔراست ٔمیشناسند ٔدرمان ٔنه ٔمیدانند ٔدرد ٔنه ٔدشمنٔٔاند ٔرا ٔدوست ٔو اند

ٔاندٔشمرده

انیٔرأبایستیدٔؤبگوئیدٔشایدٔآنانکهٔدرٔخوابندٔبیدارٔشوندٔبگؤایٔمردگانٔبشنویدٔآوازٔاینٔزند

دستٔبخششٔیزدانیٔآبٔزندگانیٔمیدهدٔبشتابیدٔؤبنوشیدٔهرٔکهٔامروزٔزندهٔشدٔهرگزٔنمیردٔؤهرٔکهٔ

ٔامروزٔمردٔهرگزٔزندگیٔنیابد

ٔزبانٔنوشتهٔبودیدٔتازیٔؤپارسیٔهرٔدؤنیکؤاستٔچهٔکهٔآنچهٔازٔز اندٔٔبانٔخواستهدرٔباره 

بردنٔبگفتارٔگویندهٔاستٔؤاینٔازٔهرٔدؤمیایدٔؤامروزٔچونٔآفتابٔدانشٔازٔآسمانٔایرانٔآشکارٔؤٔپی

ٔهویدأاستٔهرٔچهٔاینٔزبانرأستایشٔنمائیدٔسزاوارٔاست

ایٔدوستٔچونٔگفتارٔنخستینٔدرٔروزٔپسینٔبمیانٔآمدٔگروهیٔازٔمردمانٔآسمانیٔآوازٔآشنأ

دندٔؤگروهیٔچونٔکردارٔبرخیٔرأبأگفتارٔیکیٔندیدندٔازٔپرتؤآفتابٔبینائیٔدورٔشنیدندٔؤبآنٔگروی

ٔماندند

بگؤایٔپسرانٔخاکٔیزدانٔپاکٔمیفرمایدٔآنچهٔدرٔاینٔروزٔپیروزٔشمأرأازٔآالیشٔپاکٔنمایدٔ

ؤبآسایشٔرساندٔهمانٔراهٔراستٔؤراهٔمنٔاستٔپاکیٔازٔآالیشٔپاکیٔازٔچیزهائیستٔکهٔزیانٔآردٔؤ

بزرگیٔمردمانٔبکاهدٔؤآنٔپسندیدنٔگفتارٔؤکردارٔخودٔاستٔاگرچهٔنیکٔباشدٔؤآسایشٔهنگامیٔٔاز

ٔرویٔزمینٔنمایدٔآنکهٔاؤآگاهٔاینٔگفتارٔرأگواهٔکهٔاگرٔ دستٔدهدٔکهٔهرٔکسیٔخودٔرأنیکخواهٔهمه 

ٔآسمانیٔپی ٔمردمانٔزمینٔبگفته  اندندٔآسمانٔبهرهٔنمیمٔمیبردندٔهرگزٔازٔدریایٔبخششٔیزدانیٔبیٔهمه 

ٔترٔازٔاینٔستارهٔنبودهٔؤنیستٔراستیٔرأروشن



 

 

ٔیگانگیٔرویٔ ٔآنکهٔایٔپسرانٔخاکٔازٔتاریکیٔبیگانگیٔبروشنیٔخورشید نخستینٔگفتارٔدانا

چیزهأبکارٔآیدٔایٔدوستٔدرختٔگفتارٔرأٔهٔ نمائیدٔاینستٔآنٔچیزیکهٔمردمانٔجهانٔرأبیشترٔازٔهم

ٔخوشترٔازٔاینٔبرگیٔنهٔؤدریایٔآگاهیٔرأدلکشترٔازٔاینٔگوهرٔنبودهٔؤنخواهدٔبود

بهرهٔنمایدٔٔایٔپسرانٔدانشٔچشمٔسرٔرأپلکٔبآنٔنازکیٔازٔدیدنٔجهانٔؤآنچهٔدرٔاؤاستٔبی

دمانٔتاریکیٔآزٔؤرشکٔروشنائیٔدیگرٔپرده ٔآزٔاگرٔبرٔچشمٔدلٔفرودٔآیدٔچهٔخواهدٔنمودٔبگؤایٔمر

ٔآزادیٔ ٔپر ٔبشنود ٔگفتار ٔکسیٔبگوشٔهوشٔاین ٔاگر ٔآفتابٔرا ٔروشنائی ٔابر ٔچنانکه ٔبپوشاند ٔرا جان

ٔبرآوردٔؤبآسانیٔدرٔآسمانٔدانائیٔپروازٔنماید

چونٔجهانٔرأتاریکیٔفراگرفتٔدریایٔبخششٔبجوششٔآمدٔؤروشنائیٔهویدأگشتٔتأکردارهأ

ٔؤاینٔهمان ٔشود ٔدرٔنامهٔدیده ٔاگرٔکردگارٔبخواهدٔٔروشنیٔاستٔکه ٔشد ٔداده هایٔآسمانیٔبآنٔمژده

دلهایٔمردمانٔروزگارٔرأگفتارٔنیکٔپاکٔؤپاکیزهٔکندٔؤخورشیدٔیگانگیٔبرٔجانهأبتابدٔؤجهانٔرأ

ٔتازهٔنماید

ایٔمردمانٔگفتارٔرأکردارٔبایدٔچهٔکهٔگواهٔراستیٔگفتارٔکردارٔاستٔؤآنٔبیٔاینٔتشنگانٔرأ

ٔدرهایٔبینائیٔنگشایدٔدانایٔآسمانیٔمیفرمایدٔگفتارٔدرشتٔبجایٔشمشیرٔس یرابٔننمایدٔؤکورانٔرا

ٔدیدهٔمیشودٔؤنرمٔآنٔبجایٔشیرٔکودکانٔجهانٔازٔاینٔبدانائیٔرسندٔؤبرتریٔجویند

زبانٔخردٔمیگویدٔهرٔکهٔدارایٔمنٔنباشدٔدارایٔهیچٔنهٔازٔهرٔچهٔهستٔبگذریدٔؤمرأبیابیدٔ

ینشٔؤدریایٔدانشٔپژمردگانرأتازهٔنمایمٔؤمردگانٔرأزندهٔکنمٔمنمٔآنٔروشنائیٔکهٔراهٔمنمٔآفتابٔب

ٔنیازٔپرٔبستگانٔرأبگشایمٔؤپروازٔبیاموزمٔدیدهٔبنمایمٔؤمنمٔشاهبازٔدستٔبی

ٔدانائیٔجوشیدهٔازٔاؤبیاشامیدٔبگؤایٔ دوستٔیکتأمیفرمایدٔراهٔآزادیٔبازٔشدهٔبشتابیدٔؤچشمه 

ٔمبینیدٔهمهٔبارٔیکٔداریدٔؤبرگٔیکٔدوستانٔسراپر ٔیگانگیٔبلندٔشدٔبچشمٔبیگانگانٔیکدیگرٔرا ده 

ٔبودهٔؤهستٔ ٔآفریننده شاخسارٔبراستیٔمیگویمٔآنچهٔازٔنادانیٔبکاهدٔؤبرٔدانائیٔبیفزایدٔاؤپسندیده 

ٔدادٔؤراستیٔراهٔرویدٔؤدرٔسراپرده ٔیکتائیٔدرآئید ٔبگؤایٔمردمانٔدرٔسایه 

ٔآیندهٔاستٔبهبگؤایٔدارایٔ بینیدٔؤآگاهٔشویدٔشایدٔپسٔازٔآگاهیٔدوستٔرأٔچشمٔگذشتهٔآیینه 

بشناسیدٔؤنرنجانیدٔامروزٔبهترینٔمیوه ٔدرختٔدانائیٔچیزیٔاستٔکهٔمردمانٔرأبکارٔآیدٔؤنگاهداریٔ

ٔنماید

ٔرازٔمنٔاستٔاؤرأبدستٔآزٔ بگؤزبانٔگواهٔراستیٔمنستٔاؤرأبدروغٔمیاالئیدٔؤجانٔگنجینه 

مسپاریدٔامیدٔچنانٔاستٔدرٔاینٔبامدادٔکهٔجهانٔازٔروشنیهایٔخورشیدٔدانشٔروشنٔاستٔبخواستٔ

ٔبریمٔؤازٔدریایٔشناسائیٔبیاشامیمٔدوستٔپی

ٔگوشٔکم ٔکارٔٔایٔدوستٔچون ٔخاموشٔمانده ٔخود ٔکاشانه  ٔدر ٔخامه یابٔاستٔچندیٔاستٔکه

ٔپسندیده ٔو ٔخاموشیٔازٔگفتارٔپیشیٔگرفته ٔکه ٔگفتهٔترٔآٔبجائیٔرسیده ٔایمردمانٔسخنٔباندازه ٔبگو مده



 

 

ٔبایدٔدادٔتأکودکانٔجهانٔبجهانٔبزرگیٔ ٔنورسیدگانٔبمانندٔؤنورستگانٔبرسندٔشیرٔباندازه میشودٔتا

ٔدرآیندٔؤدرٔبارگاهٔیگانگیٔجایٔگزینند

ٔبرویاندٔ ٔپرتؤآفتابٔچهٔنمایدٔبسوزاندٔیا ایٔدوستٔزمینٔپاکٔدیدیمٔتخمٔدانشٔکشتیمٔدیگرٔتا

ٔپرندگانٔبیابانٔازٔباده ٔٔبگؤامروز بهٔپیروزیٔدانایٔیکتایٔآفتابٔدانائیٔازٔپسٔپرده ٔجانٔبرآمدٔؤهمه 

ٔدانشٔمستندٔؤبیادٔدوستٔخورسندٔنیکؤاستٔکسیکهٔبیابدٔؤبیاید

ٔ

*ٔ

ٔ

ٔبوالفضلاپاسخٔبهٔپرسشهایٔمانکچیٔصاحبٔازٔلوحیٔخطابٔبهٔمیرزأ

ٔ

رقومٔداشتیدٔحالتٔایشانٔؤمأعندهٔمعلومٔؤواضحٔاستٔمٔهللاجنابٔفرزانهٔعلیهٔعنایةٔٔهٔ اینکهٔدرٔبار

ٔبعدٔواحدٔذکرٔٔؤآنچهٔهمٔارسالٔنموده اندٔشاهدٔؤگواهٔؤاّمأسؤاالتٔایشانٔمصلحتٔنبودٔکهٔواحداً

گرددٔؤجوابٔعنایتٔشودٔچهٔکهٔمغایرٔؤمخالفٔبودٔبأحکمتٔؤمأعندٔالّناسٔولکنٔدرٔآنچهٔازٔ

اجوبهٔبکمالٔایجازٔؤاختصارٔکهٔازٔاعجازٔاستٔذکرٔشدهٔایشانٔسماءٔعنایتٔمخصوصٔایشانٔنازلٔ

ٔٔگویأدرستٔمالحظهٔننموده اندٔچهٔکهٔاگرٔمینمودندٔشهادتٔمیدادندٔکهٔحرفیٔازٔآنٔترکٔنشدهٔؤبکلمه 

ٔانٔهذأااّلٔبیانٔمحکمٔمبینٔناطقٔمیگشتندٔسؤالهایٔایشانٔاینٔبوده

یستٔؤهشتٔتنٔبودندٔؤهمگیٔآیینٔؤآبادیٔبأشتٔزرتشتٔبٔنخستٔآنکهٔشتٔوخشورانٔمه

کیشٔیکدیگرٔرأبرافراشتندٔؤازٔمیانٔبرنداشتندٔؤهرٔتنٔکهٔپدیدارٔگشتندٔبدرستیٔؤراستیٔپرمانٔؤ

ٔمأ ٔو ٔرسیده ٔبما ٔازٔخدا ٔمیفرمودند ٔو ٔننمودند ٔنابودیٔآنٔآشکارا ٔسخنیٔدر ٔو ٔبودند آیینٔپیشٔگواه

گانٔاندرٔپرمانٔمأباشندٔؤٔاندٔمأخدائیمٔؤبایدٔآفریدٔتهآورانٔهندؤگفٔببندگانٔرسانیمٔچندٔتنٔازٔکیش

هنگامیٔکهٔآشوبٔؤجدائیٔدرٔآفریدگانٔپدیدٔآیدٔبیائیمٔؤآنٔرأازٔمیانٔبرداریمٔؤهرٔیکٔپدیدٔآیندٔ

ٔآیین ٔنخستٔبودم ٔاندر ٔکه ٔهمانم ٔمن ٔعیسیٔٔگویند ٔموسیٔو ٔو ٔابراهیم ٔو ٔداود ٔواپسینٔچون انگیزان

ٔپیش ٔوخشوران ٔمیگویمٔٔمیفرمودند ٔمن ٔکه ٔاست ٔچنین ٔاکنون ٔو ٔبود ٔچنین ٔپرمان ٔزمان ٔآن درستند

ٔنادرستٔؤپرمانٔپرمانٔمنٔاستٔازٔاینٔگروهٔٔکیش آورٔتازیٔفرمودٔدرٔپیدایشٔمنٔهمگیٔپرمانها

ٔکدامٔرأمیپسندندٔؤبکدامٔراهبرٔآنٔرأبرتریٔمیدهند

ٔمثالًٔ ٔداشته ٔفرق ٔیکدیگر ٔاز ٔانبیا ٔمراتب ٔیکٔمقام ٔدر ٔآنکه ٔفرمائیدٔٔاّوالً ٔمالحظه ٔموسی در

صاحبٔکتابٔؤاحکامٔبودهٔؤجمعیٔازٔانبیأؤمرسلینٔکهٔبعدٔازٔآنٔحضرتٔمبعوثٔشدندٔبرٔاجرایٔ

شریعتٔاؤمأمورٔبودندٔچهٔکهٔآنٔاحکامٔمنافیٔآنٔزمانٔنبودهٔچنانچهٔدرٔصحفٔؤکتبٔملحقهٔبهٔ

ٔتوراتٔواضحٔؤمبرهنٔاست



 

 

هٔدرٔپیدایشٔمنٔهمگیٔپرمانهأؤآیینهأنادرستٔؤکهٔصاحبٔفرقانٔفرمودٔٔؤاینکهٔذکرٔنموده

ئیٔنفرمودهٔبلکهٔتصدیقٔفرمودهٔآنچهٔٔپرمانٔپرمانٔمنٔاستٔآنٔمعدنٔؤمنبعٔحکمتٔرّبانّیهٔچنینٔکلمه

الٔالهٔااّلٔهؤالحّیٔالقّیومٔنّزلٔٔهللاکهٔازٔسماءٔمشّیتٔالهیٔبرٔانبیأؤمرسلینٔنازلٔشدهٔبقولهٔتعالیٔالمٔ

لحّقٔمصّدقأًلمأبینٔیدیهٔؤانزلٔالّتوراةٔؤاالنجیلٔمنٔقبلٔهدیٔللّناسٔؤانزلٔالفرقانٔعلیکٔالکتابٔبا

اندٔٔالیٔآخرٔقولهٔتعالیٔؤفرمودٔکّلٔازٔنزدٔخدأآمدندٔؤبخدأراجعندٔدرٔاینٔمقامٔکّلٔنفسٔواحدهٔبوده

ازٔجانبٔحّقٔجّلٔجاللهٔٔاندٔاندٔآنچهٔگفتهٔاندٔؤظاهرٔننمودهٔئیٔؤامریٔنگفتهٔچهٔازٔخودٔپیامیٔؤکلمه

ٔبافقٔاعلیٔدعوتٔفرموده اندٔدرٔاینٔصورتٔٔاندٔؤبحیاتٔجاودانیٔبشارتٔدادهٔبودهٔؤجمیعٔناسٔرا

ٔواحدهٔراجعٔمیشودٔهٔ بیاناتٔمختلف ٔجنابٔصاحبٔبحروفاتٔمّتفقهٔیعنیٔبکلمه 

یٔمیدهندٔدرٔاندٔازٔاینٔگروهٔکدامٔرأمیپسندندٔؤبکدامٔراهبرانٔرأبرترٔؤاینکهٔمرقومٔداشته

الٔنفّرقٔبینٔاحدٔمنٔالّرسلٔطالعٔؤمشرقٔاستٔؤمقامٔدیگرٔمقامٔؤفّضلنأٔهٔ مبارکٔهٔ اینٔمقامٔشمسٔکلم

ٔجامعٔبعضهمٔعلیٔبعضٔاستٔچنانچهٔازٔقبلٔذکرٔشدٔآنچهٔجنابٔصاحبٔسؤالٔنموده ٔٔهٔ اندٔدرٔاینٔکلمه 

ٔمکنونٔؤمستورٔاستٔقولهٔتبارکٔؤتعالیٔاینکهٔازٔٔهٔ محکم هایٔآسمانیٔپرسشٔرفتهٔبودٔٔنامهعلیا

بیندٔؤبدانائیٔدرمانٔمیکندٔهرٔروزٔرأرازیٔاستٔؤٔرگٔجهانٔدرٔدستٔپزشکٔدانأاستٔدردٔرأمی

هرٔسرٔرأآوازیٔدردٔامروزٔرأدرمانیٔؤفردأرأدرمانٔدیگرٔامروزٔرأنگرانٔباشیدٔؤسخنٔازٔ

مرایایٔعلمٔالهیٔمحسوبٔؤجمیعٔآنچهٔٔامروزٔرانیدٔانتهیٔهرٔمنصفیٔگواهیٔمیدهدٔکهٔاینٔکلمهٔاز

العلیمٔٔهللاسؤالٔنمودهٔبکمالٔظهورٔؤبروزٔدرٔاؤمنطبعٔؤآشکارٔطوبیٔلمنٔاوتیٔبصائرٔمنٔلدیٔ

ٔالحکیم

ئیٔمیگویندٔجمیعٔعوالمٔمشهودٔازٔٔدرٔملکٔهستندٔطایفهٔٔسؤالٔدیگرٔصاحبٔیگانهٔچهارٔطایفه

ٔدیگرٔمیگویندٔذاتٔواجبٔالوجودٔحّقٔاستٔؤٔذّرهٔتأشمسٔحّقٔمطلقندٔؤغیرٔحّقٔمشهودٔنیست طایفه 

ٔمابینٔخدأؤخلقندٔکهٔخلقٔرأراه گویندٔکواکبٔخلقٔٔدیگرٔمیٔهٔ نمائیٔبسویٔحّقٔنمایندٔطایفٔانبیأواسطه 

آیندٔؤمیروندٔمانندٔحوضیٔٔاشیاءٔتمامأًاثرٔؤفوائدٔآنهایندٔبشهودٔمیٔهٔ حضرتٔواجبٔالوجودندٔؤبقیّٔ

ٔک ٔپرٔآبٔمیشود ٔمیکه ٔمیشود ٔتولید ٔازٔاو ٔؤمیٔرمها ٔطایفٔآیند دیگرٔمیگویندٔحضرتٔواجبٔٔهٔ روند

روندٔؤاّولٔؤٔآیندٔؤمیٔالوجودٔطبیعتیٔخلقٔفرمودهٔکهٔازٔاثرٔؤفوایدٔاؤازٔذّرهٔتأشمسٔمشهودٔمی

هأآیدٔگیاهٔمیرویدٔؤتمامٔمیشودٔؤسایرٔچیزٔآخریٔندارندٔچهٔحسابیٔؤچهٔکتابیٔمانندٔآنکهٔبارانٔمی

اندٔبجهةٔنظمٔمملکتیٔؤتدابیرٔمدنیٔبودهٔٔممّثلٔبآنٔپیغمبرهأؤسالطینٔکهٔقانونٔؤنظمیٔقرارٔداده

اندٔنبیٔگفتهٔخدأفرمودهٔکهٔمردمٔمطیعٔؤمنقادٔشوندٔٔانبیأبقسمیٔؤسالطینٔبطورٔدیگرٔسلوکٔکرده

ٔبولٔحّقٔاستاندٔازٔاینٔچهارٔطایفهٔکدامٔمقٔسالطینٔبأتوپٔؤشمشیرٔبأخلقٔرفتارٔکرده

اوستٔحاویٔٔهللاجوابٔجمیعٔاینٔفقراتٔدرٔبیانٔاّولٔکهٔازٔلسانٔرحمنٔجاریٔشدهٔبودهٔلعمرٔ

ؤدارایٔآنچهٔذکرٔشدٔچهٔکهٔمیفرمایدٔامروزٔرأنگرانٔباشیدٔؤسخنٔازٔامروزٔرانیدٔچهٔکهٔامروزٔ



 

 

بناهایٔمداینٔعلمٔسلطانٔظهورٔظاهرٔؤمکلّمٔطورٔناطقٔهرٔچهٔبفرمایدٔاؤاستٔاساسٔمتینٔازٔبرایٔ

ٔؤحکمتٔعالمیانٔهرٔنفسیٔباؤمتشّبثٔشدٔاؤدرٔمنظرٔاکبرٔازٔاهلٔبصرٔمذکور

ٔعلیأازٔقلمٔاعلیٔجاریٔقولهٔجّلٔؤعّزٔامروزٔروزٔبصرٔاستٔچهٔکهٔوجهٔ ازٔافقٔٔهللااینٔکلمه 

مطلعٔظهورٔظاهرٔؤالئحٔؤامروزٔروزٔسمعٔاستٔچهٔکهٔندایٔالهیٔمرتفعٔکّلٔبایدٔامروزٔآنچهٔازٔ

کتبٔؤمشرقٔوحیٔؤمظهرٔعلمٔؤمعدنٔحکمتٔرّبانیٔظاهرٔشدٔبآنٔتشّبثٔنمایندٔؤبآنٔناطقٔگردندٔ

ٔکهٔجوابٔسؤالٔدرٔملکوتٔبیانٔازٔمطلعٔعلمٔرحمنٔنازلٔؤظاهرٔطوبیٔ ٔؤمحّققٔشد پسٔمعلوم

ٔللعارفین

ویٔبودهٔؤدویمٔاقربٔبتقٔهٔ ؤاینٔچهارٔفقرهٔکهٔذکرٔشدهٔاینٔبسیٔواضحٔؤمعلومٔاستٔکهٔفقر

ٔآنٔهیاکلٔٔهستٔچهٔکهٔانبیأؤمرسلینٔوسایطٔفیضٔالهیٔبوده اندٔؤآنچهٔازٔحّقٔبخلقٔرسیدهٔبواسطه 

مقّدسهٔؤجواهرٔمجّردهٔؤمهابطٔعلمٔؤمظاهرٔامرٔبودهٔؤفقراتٔدیگرٔرأهمٔمیتوانٔتوجیهٔنمودٔچهٔ

ٔکهٔدرٔمقامیٔجمیعٔاشیاءٔمظاهرٔاسماءٔؤصفاتٔالهیٔبودهٔؤهستند

ٔقدیرٔحّقٔٔاندٔفیٔهٔازٔسالطینٔمرقومٔداشتهاینک الحقیقهٔایشانٔمظاهرٔاسمٔعزیزٔؤمشارقٔاسم

ئیٔکهٔموافقٔآنٔهیاکلٔعزیزهٔاستٔعدلٔاستٔاگرٔبطرازٔآنٔفائزٔشوندٔاهلٔعالمٔٔاندٔؤجامهٔجّلٔجالله

ٔبراحتٔکبریٔؤنعمتٔعظمیٔمتنّعمٔگردند

ٔهٔ هایٔواضحٔجوابٔامثالٔاینٔمسائلٔرأبادلّهالجملهٔازٔرحیقٔعلمٔالهیٔآشامیدٔٔؤهرٔنفسیٔکهٔفی

انفسّیهٔبیانٔمینمایدٔاگرچهٔالیومٔامرٔدیگرٔظاهرٔؤگفتگویٔدیگرٔٔهٔ باهرٔهٔ آفاقّیهٔؤآیاتٔظاهرٔهٔ مشهود

الیقٔسؤالٔؤجوابٔدرٔاّولٔتسعٔعهدشٔمنقضیٔشدٔاینٔاستٔکهٔمیفرمایدٔقولهٔجّلٔؤعّزٔلیسٔالیومٔ

منٔمطلعٔالکبریآءٔقلٔلّبیکٔیأالهٔاألسمآءٔؤلّبیکٔیأفاطرٔالّسمآءٔاشهدٔٔیومٔالّسؤالٔاذأسمعتٔالّندآء

ٔاّنکٔظهرتٔؤاظهرتٔمأاردتهٔامرأًمنٔعندکٔاّنکٔانتٔالمقتدرٔالقدیرٔانتهی

ٔنوشته ٔصاحبٔیگانه ٔعنایتٔالهیٔٔآنچه ٔسماء ٔاز ٔآنچه ٔاستٔو ٔمشهود ٔو ٔواضح ٔجوابٔکّل اند

ٔترّنماتٔ ٔآنکه ٔمقصود ٔنازل ٔزمزمهمخصوصٔایشان ٔو ٔبقا ٔفردوسٔاعلیٔرأٔخوشٔحمامه  هایٔاهل

ٔبشنوندٔؤحالوتٔندأرأبیابندٔؤباثرٔآنٔمشیٔنمایند

ٔایشانٔشنیدهٔکهٔدلیلٔبرٔآنستٔوقتیٔموّفقٔشوندٔٔیومیٔازٔاّیامٔکلمه ئیٔازٔلسانٔمبارکٔدرٔباره 

اقدسٔفرمودندٔیأایشانٔبساحتٔامنعٔٔهٔ برٔامریٔکهٔذکرشٔبطرازٔخلودٔفائزٔشودٔبعدٔازٔورودٔعریض

ٔنوشته اشٔعرفٔٔاندٔولکنٔازٔنامهٔاندٔؤسؤالٔنمودهٔعبدٔحاضرٔاگرچهٔجنابٔمانکجیٔاقوالٔغیرٔرا

حّبٔاستشمامٔمیشودٔازٔحّقٔبطلبٔاؤرأبهٔمأیحّبٔؤیرضیٔفائزٔفرمایدٔاّنهٔعلیٔکّلٔشیءٔقدیرٔانتهیٔ

ٔالخبیرازٔاینٔبیانٔحضرتٔرحمنٔعرفٔخوشٔمرورٔمینمایدٔاّنهٔلهؤالعلیمٔ



 

 

آبادیانٔؤهندؤجزٔٔسؤالٔدیگرٔایشانٔدرٔقواعدٔمذهبٔاسالمٔفقهٔؤاصولٔدارندٔؤدرٔمذهبٔمه

دیگرٔنیستٔمعتقدندٔکهٔجمیعٔقواعدٔجزءٔاصولٔاستٔحّتیٔآبٔآشامیدنٔؤزنٔگرفتنٔٔهٔ اصولٔطریق

ٔتمامیٔامورٔزندگانیٔهمینٔطورٔاستٔاستدعأآنکهٔکدامٔیکٔمقبولٔحّقٔجّلٔذکرهٔاست

بودهٔؤخواهدٔبودٔٔهللایٔاصولٔمراتبٔؤمقاماتستٔاصلٔاصولٔؤاّسٔاسطقّساتٔمعرفتٔازٔبرا

ؤربیعٔعرفانٔرحمنٔاینٔاّیامٔاستٔآنچهٔالیومٔازٔمصدرٔامرٔؤمظهرٔنفسٔالهیٔظاهرٔشودٔاوستٔ

ٔاصلٔؤبرٔکّلٔفرضٔاستٔاطاعتٔاو

ٔمبارک وزٔرأنگرانٔباشیدٔؤسخنٔعالیهٔکهٔمیفرمایدٔامرٔهٔ متقنٔهٔ ؤجوابٔاینٔسؤالٔنیزٔدرٔکلمه 

ازٔامروزٔرانیدٔبودهٔؤهستٔچهٔکهٔالیومٔسّیدٔاّیامٔاستٔؤهرٔچهٔدرٔاؤازٔمبدأٔامرٔالهیٔظاهرٔشودٔ

ٔازٔٔهٔ بحرٔمشاهدهٔمیشودٔؤسایرٔاّیامٔبمثابٔهٔ حّقٔاستٔؤاصلٔاصولٔامروزٔبمثاب خلیجٔؤجداولٔمنشعبه 

تٔؤاّمٔالبیانٔؤاّمٔالکتابٔاگرچهٔجمیعٔاّیامٔبحّقٔجّلٔاؤآنچهٔالیومٔگفتهٔشودٔؤظاهرٔگرددٔاؤاصلٔاس

جاللهٔمنسوبٔاستٔولکنٔاینٔاّیامٔتخصیصٔیافتهٔؤبطرازٔنسبتٔمزّینٔگشتهٔچهٔکهٔدرٔکتبٔاصفیأؤ

معروفٔاستٔؤدرٔیکٔمقامٔاینٔیومٔؤآنچهٔدرٔاؤظاهرٔمیشودٔازٔاصولٔٔهللابعضیٔازٔانبیأبیومٔ

ٔیظهرٔ ٔما ٔو ٔاّیام ٔرفتنٔاستٔؤسایر ٔنسبیٔاستٔمثالً ٔاینٔفروعٔاضافیٔو ٔازٔفروعٔمحسوبٔو فیها

ازٔفروعٔمحسوبٔاستٔچهٔکهٔثانیٔمعلّقٔؤمنوطٔباّولٔاستٔؤاصولیٔٔهللابمساجدٔبالّنسبهٔالیٔمعرفةٔ

اندٔؤازٔآنٔاستنباطٔاحکامٔالهیٔمینمایندٔٔکهٔمابینٔعلمایٔعصرٔمتداولستٔقواعدیٔاستٔکهٔترتیبٔداده

ٔهبهمعلیٔرأیهمٔؤمذ

ٔانسانٔٔهٔ درٔمسئل ٔحال ٔاشربوا ٔو ٔکلوا ٔمیفرماید ٔجالله ٔجّل ٔحّق ٔفرمائید ٔتراخیٔمالحظه فورٔو

نمیداندٔاجرایٔاینٔحکمٔفوریٔاستٔؤیأاگرٔتأخیرٔشودٔعیبیٔنداردٔبعضیٔبرٔآنندٔبوجودٔقرینهٔمعلومٔ

ٔ ٔالّسالم ٔعلیهم ٔدرٔنجفٔاشرفٔقصدٔطوافٔخامسٔازٔآلٔعبا ٔیکیٔازٔعلمایٔاعالم ٔمعٔمیشود نمود

جمعیٔازٔعلمأدرٔعرضٔراهٔاعرابٔبادیهٔقصدٔنهبٔؤغارتٔنمودندٔجنابٔعالمٔمذکورٔفورأًآنچهٔبأ

اؤبودٔتسلیمٔنمودٔشاگردهأعرضٔکردندٔسرکارٔآقأدرٔاینٔمسئلهٔرأیٔشمأبرٔتراخیٔبودهٔچهٔشدٔکهٔ

ٔدهایٔاعرابٔنمودنٔبفورٔعملٔنمودیدٔفرمودندٔمؤمنٔبوجودٔقرائنٔؤاشارهٔبنیزه

ٔسّنتٔؤجماعتٔاستٔبودهٔؤازٔقبلٔهمٔبودهٔ ؤدرٔاسالمٔمؤّسسٔاصولٔابوحنیفهٔکهٔازٔائّمه 

ٔالهّیهٔمعلّقٔؤمنوطٔاینٔاختالفاتٔالیقٔذکرٔنهٔآنچهٔازٔ چنانچهٔذکرٔشدٔولکنٔرّدٔؤقبولٔالیومٔبکلمه 

اصلٔنداشتهٔؤنداردٔاّنٔٔقبلٔبودهٔلحاظٔعنایتٔبآنٔمتوّجهٔلیسٔلنأانٔنذکرهٔااّلٔبالخیرٔچهٔکهٔمنافاتٔبا

ٔالمهیمنٔالقّیومٔهللاالخادمٔیعترفٔبأّنٔالٔعلمٔعندهٔؤیشهدٔبأّنٔالعلمٔعندٔ

ٔعلمٔ ٔافقٔسماء ٔآفتابٔحقیقتٔاز ٔکه ٔؤهستٔچه ٔبوده ٔمردود ٔاو ٔشود ٔمخالفٔواقع ٔآنچه الیوم

ٔازٔماءٔبیانٔالهیٔازٔجمیعٔکدوراتٔؤاشا راتٔؤمشرقٔؤالئحٔطوبیٔازٔبرایٔنفوسیٔکهٔقلوبٔرا



 

 

اندٔاینستٔفضلٔاکبرٔؤفیضٔاعظمٔهرٔنفسیٔبآنٔفائزٔٔعباراتٔمطّهرٔکردهٔؤبافقٔاعلیٔتوّجهٔنموده

ٔنفعیٔنبخشیدهٔؤنخواهدٔبخشیدٔهللاشدٔبکّلٔخیرٔفائزٔاستٔوااّلٔعلمٔمأسویٔ

اینٔاصولٔؤفروعٔهمٔکهٔذکرٔشدٔاینٔمطالبیٔاستٔکهٔعلمایٔادیانٔعلیٔقدرٔمراتبهمٔدرٔاؤ

اندٔؤحالٔبهترٔآنکهٔباینٔکلمهٔتشّبثٔنمائیمٔکهٔمیفرمایدٔذرهمٔفیٔخوضهمٔاّنهٔیقولٔالحّقٔؤٔدهتکلّمٔنمو

ٔالعزیزٔالجمیلهللٔٔیهدیٔالّسبیلٔؤاألمر

سؤالٔدیگرٔایشانٔجماعتیٔقائلندٔکهٔآنچهٔبحکمٔطبیعیٔؤعقلٔمقبولٔاستٔدرٔشریعتٔجایزٔؤ

نبایدٔکردٔؤجماعتیٔقائلندٔکهٔآنچهٔازٔشرعٔؤشارعٔالزمٔاستٔؤآنچهٔحکمٔطبیعیٔؤعقلٔقبولٔنکردٔ

ٔبایدٔرفتارٔنمودٔجوابٔؤ مقّدسٔرسیدهٔبدونٔدلیلٔعقلٔؤبرهانٔطبیعیٔاؤرأبایدٔقبولٔکردٔؤتعّبداً

سؤالٔنداردٔمانندٔهرولهٔدرٔصفأؤمروهٔؤسنگٔجمرهٔؤدرٔوضؤمسحٔپأؤسایرٔاعمالٔمرقومٔشودٔ

ٔکدامٔمقبولٔاست

ٔدرٔاینٔمقامٔذکرٔنمودهازٔبرایٔعقولٔ ٔؤهستٔچنانچهٔحکما ٔآنچهٔکهٔذکرشٔٔمراتبٔبوده اند

خارجٔازٔاینٔمقامٔاستٔلذأازٔآنٔصرفٔنظرٔشدٔؤاینٔبسیٔواضحٔؤمبرهنٔاستٔکهٔعقولٔناسٔدرٔ

ٔعلیأدرٔجوابٔاینٔ یکٔدرجهٔنبودهٔؤنیستٔعقلٔکاملٔهادیٔؤمرشدٔبودهٔؤهستٔچنانچهٔاینٔکلمه 

نازلٔقولهٔجّلٔاجاللهٔزبانٔخردٔمیگویدٔهرٔکهٔدارایٔمنٔنباشدٔدارایٔهیچٔنهٔازٔهرٔفقرهٔازٔقلمٔاعلیٔ

چهٔهستٔبگذریدٔؤمرأبیابیدٔمنمٔآفتابٔبینشٔؤدریایٔدانشٔپژمردگانٔرأتازهٔنمایمٔؤمردگانٔرأ

پروازٔٔنیازٔپرٔبستگانٔرأبگشایمٔؤزندهٔکنمٔمنمٔآنٔروشنائیٔکهٔراهٔدیدهٔبنمایمٔؤمنمٔشاهبازٔدستٔبی

ٔبیاموزمٔانتهی

مالحظهٔفرمائیدٔبچهٔواضحیٔجوابٔاینٔفقرهٔازٔملکوتٔعلمٔالهیٔنازلٔشدهٔطوبیٔللمتفّرسینٔ

ؤللمتفکّرینٔؤللعارفینٔمقصودٔازٔعقلٔعقلٔکلّیٔالهیٔاستٔچهٔبسأمالحظهٔمیشودٔبعضیٔازٔعقولٔ

منعٔمینمایندٔعقلٔجزویٔهادیٔنیستندٔکهٔسهلٔاستٔبلٔعقالندٔؤارجلٔسالکینٔرأازٔصراطٔمستقیمٔ

محاطٔبودهٔؤخواهدٔبودٔانسانٔبایدٔجستجؤنمایدٔؤتفّحصٔکندٔتأبمبدءٔراهٔیابدٔؤاؤرأبشناسدٔؤاگرٔ

معرفتٔمبدءٔکهٔعقلٔکّلٔطائفٔاوستٔحاصلٔشدٔآنچهٔبفرمایدٔالبّتهٔازٔمقتضیاتٔحکمتٔبالغهٔاستٔ

ستٔؤبعدٔازٔمعرفتٔاؤآنچهٔبفرمایدٔمطاعٔآفتابٔازٔدونشٔفرقٔداردٔاصلٔشناختنٔاؤهٔ وجودٔاؤبمثاب

ٔؤمطابقٔبأمقتضیاتٔحکمتٔالهّیهٔؤازٔجمیعٔانبیأازٔقبلٔؤقبلٔقبلٔاوامرٔؤنواهیٔازٔهرٔقسمیٔبوده

ازٔبعضٔاعمالٔکهٔمشاهدهٔمیشودٔالیومٔمقصودٔابقایٔاسمٔالهیٔاستٔؤمکافاتٔازٔبرایٔعاملٔ

برآردٔالبّتهٔمکافاتٔآنٔظاهرٔمیشودٔچنانچهٔازٔسماءٔٔهللٔازٔقلمٔاعلیٔمذکورٔؤمسطورٔاگرٔنفسیٔنفسی

کبریٔنازلٔقولهٔتبارکٔؤتعالیٔمأجعلنأالقبلةٔالّتیٔکنتٔعلیهأااّلٔٔهٔ مشّیتٔالهیٔبرٔسّیدٔبطحأاینٔآی

ٔلنعلمٔمنٔیّتبعٔالّرسولٔؤمنٔینقلبٔعلیٔعقبیه



 

 

نازلٔشدهٔتدّبرٔکندٔشهادتٔٔاگرٔنفسیٔحالٔدرٔاینٔظهورٔامنعٔاقدسٔتفکّرٔنمایدٔؤآنچهٔدرٔآیات

میدهدٔکهٔحّقٔمقّدسٔازٔخلقٔاستٔؤعلمٔکّلٔشیءٔنزدٔاؤبودهٔؤخواهدٔبودٔؤهرٔصاحبٔانصافیٔ

شهادتٔدادهٔؤمیدهدٔکهٔاگرٔنفسیٔدرٔاینٔظهورٔاعظمٔتوّقفٔنمایدٔاؤازٔاثباتٔامریٔازٔامورٔیعنیٔ

ٔک ٔآنان ٔو ٔنماید ٔمشاهده ٔقاصر ٔو ٔعاجز ٔرا ٔمذاهبٔخود ٔاز ٔؤمذهبی ٔخلعتٔانصافٔمحرومند ٔاز ه

ٔالعلیمٔالخبیرٔهللااندٔالعلمٔعندٔٔباعتسافٔقائمٔمیگویندٔآنچهٔرأکهٔالزالٔاصحابٔضغینهٔؤبغضأگفته

یومیٔازٔاّیامٔاینٔعبدٔتلقاءٔوجهٔحاضرٔفرمودندٔیأعبدٔحاضرٔبچهٔمشغولٔبودیٔعرضٔشدٔ

نابٔابوالفضلٔعلیهٔبهائیٔقسمیٔشدهٔجوابٔجنابٔآقأمیرزأابوالفضلٔرأمینوشتمٔفرمودندٔبنویسٔبج

اندٔؤازٔانصافٔدرٔگریزٔظهوریٔکهٔحّقٔجّلٔجاللهٔرأبکمالٔٔکهٔمردمٔروزگارٔباعتسافٔانسٔگرفته

بزرگیٔیادٔنمودهٔؤگواهیٔبرٔآگاهیٔاؤدادهٔؤبرٔتقدیسٔؤتنزیهٔذاتشٔعنٔاألشباهٔؤاألمثالٔاعترافٔ

ٔآفتاب ٔرا ٔاو ٔگاه ٔآتشٔنموده ٔگاهی ٔو ٔازٔٔنامیدهٔپرستٔپرست ٔکه ٔرا ٔبزرگ ٔمطالع ٔو ٔمظاهر ٔچه اند

ٔبسبٔؤلعنٔناطقٔاهللمقاماتشانٔغافلٔؤازٔعنایاتشانٔمحرومٔبلکهٔنعوذٔب

ٔبودهٔ ٔناطق ٔعلیا ٔکلمه  ٔباین ٔمینمایند ٔرّد ٔعجم ٔجّهال ٔالیوم ٔرا ٔاو ٔبزرگٔکه ٔپیغمبران ٔاز یکی

ٔا ٔؤنیستٔکه ٔسزاوارٔنبوده ٔتیره ٔآفتابٔجرمیٔاستٔمدّورٔو ٔؤیزدانٔگویندٔمیفرماید ٔنامند ٔاله ؤرا

حضرتٔیزدانٔکسیٔاستٔکهٔآگاهیٔاؤرأادراکٔنکندٔؤعلومٔعالمٔاؤرأمحدودٔنسازدٔؤچگونگیٔ

اؤرأکسیٔندانستهٔؤنمیداندٔؤنخواهدٔدانستٔمالحظهٔنمائیدٔبلسانٔفصیحٔبلیغٔشهادتٔدادهٔبرٔآنچهٔ

رعاعٔمذکورٔنهٔتأچهٔرسدٔبمقاماتٔعلیأؤٔذلکٔباسمٔمؤمنٔنزدٔاینٔهمجٔالیومٔحّقٔبآنٔناطقٔاستٔمع

درٔمقامٔدیگرٔآنٔحضرتٔمیفرمایدٔهستٔازٔهستیٔاؤظاهرٔؤهویدأؤاگرٔیزدانٔنباشدٔهیچیکٔازٔ

ؤاولیائهٔٔهللاؤاّیاکمٔمنٔشّرٔالّذینٔانکروأحّقٔٔهللاآفرینشٔرأهستیٔنهٔؤبخلعتٔوجودٔمزّینٔنهٔاعاذنأ

ٔالمهیمنٔالقّیومٔانتهیٔهللاؤاعرضوأعنٔافقٔشهدتٔلهٔکتبٔ

اّولّیهٔٔهٔ باریٔازٔآنچهٔازٔقبلٔذکرٔشدٔبوضوحٔپیوستٔکهٔهرٔعقلیٔمیزانٔنبودهٔؤنیستٔؤعاقلٔدرٔرتب

ٔ ٔالّذینٔجعلهم ٔؤهستند ٔبوده ٔجالله ٔجّل ٔؤٔهللااولیایٔحّق ٔامره ٔؤمطالع ٔمهابطٔوحیه ٔو مخازنٔعلمه

منٔاقبلٔالیهمٔفقدٔاقبلٔٔهللاألرضٔبهمٔیظهرٔمأارادهٔمقامٔنفسهٔفیٔأهللامشارقٔحکمتهٔهمٔالّذینٔجعلهمٔ

ٔالعلیمٔالحکیمٔهللاؤمنٔاعرضٔلیسٔلهٔذکرٔعندٔٔهللاالیٔ

اینٔمقامٔاستٔکهٔذکرٔشدٔهرٔنفسیٔبآنٔفائزٔشدٔیعنیٔمشرقٔظهورٔرأشناختٔؤٔمیزانٔکلّّیهٔ

چهٔبزعمٔخودٔخودٔرأدونٔآنٔجاهلٔاگرٔادراکٔنمودٔاؤدرٔکتابٔالهیٔازٔعقالٔمذکورٔؤمسطورٔؤمن

مشاهدهٔنمایدٔؤازٔاعراضٔؤاغراضٔٔهللادارایٔعقولٔعالمٔشمردٔحالٔاگرٔنفسیٔخودٔرأبینٔیدیٔ

مطّهرٔنمودهٔدرٔآنچهٔازٔاّولٔالیٔحالٔدرٔاینٔظهورٔاعظمٔنازلٔؤظاهرٔشدهٔتفکّرٔکندٔشهادتٔمیدهدٔ

صارٔحدیدهٔؤالسنٔطلقهٔؤصدورٔکهٔارواحٔمجّردهٔؤعقولٔکاملهٔؤنفوسٔمهّذبهٔؤآذانٔواعیهٔؤاب

ٔمنشرحهٔؤقلوبٔمنّورهٔکّلٔطائفٔؤخاضعٔبلٔساجدندٔنزدٔعرشٔعظمتٔالهی



 

 

خودٔیکیٔگوشتٔگاؤرأحاللٔؤیکیٔحرامٔؤگوشتٔٔهٔ ؤسؤالٔدیگرٔایشانٔمظاهرٔقبلٔدرٔدور

ٔیکیٔحاللٔؤیکیٔحرامٔکذلکٔمختلفٔحکمٔکرده ٔذکرهٔمحّرمأخوکٔرا ٔآنکهٔحّقٔجّل تٔاندٔاستدعا

ٔمذهبیٔرأمرقومٔفرمایند

برٔحسبٔظاهرٔذکرٔؤتفصیلٔاینٔمطلبٔمذکورٔخارجٔبودٔازٔمقتضیاتٔحکمتٔچهٔکهٔخدمتٔ

جنابٔصاحبٔیگانهٔنفوسٔمختلفهٔمراودهٔمینمایندٔؤجوابٔآنٔبرٔحسبٔظاهرٔمخالفٔاستٔبأمذهبٔ

ٔاّولٔکهٔمیف ٔبتلویحٔجوابٔازٔسماءٔمشّیتٔنازلٔؤارسالٔشدٔدرٔفقره  ٔلذا رمایدٔرگٔجهانٔدرٔاسالم

دستٔپزشکٔدانأاستٔالیٔآخرٔقولهٔجّلٔؤعّزٔجوابٔاینٔفقرهٔبودهٔؤهستٔؤمیفرمایدٔامروزٔرأ

باشیدٔآنچهٔالیومٔبفرمایدٔؤبحلّّیتٔآنٔحکمٔٔهللانگرانٔباشیدٔؤسخنٔازٔامروزٔرانیدٔیعنیٔناظرٔبحکمٔ

ٔصحیح ناظرٔباشندٔؤبهٔمأیظهرٔمنٔافقٔٔحّقٔآنستٔبایدٔجمیعٔبامرٔحقّٔٔهٔ نمایدٔاؤحاللٔاستٔکلمه 

االرادةٔچهٔکهٔباسمشٔعلمٔیفعلٔمأیشآءٔمرتفعٔؤرایةٔیحکمٔمأیریدٔمنصوبٔمثالًٔاگرٔحکمٔفرمایدٔبرٔ

اینکهٔآبٔحرامٔاستٔحرامٔمیشودٔؤهمچنینٔبالعکسٔبرٔهیچٔشیئیٔازٔاشیاءٔهذأحاللٔؤهذأحرامٔ

ٔحقّٔ ٔجّلٔجاللهٔبودهٔنوشتهٔنشدهٔآنچهٔظاهرٔشدهٔؤمیشودٔازٔکلمه 

اینٔامورٔواضحٔاستٔاحتیاجٔبتفصیلٔنهٔؤبعضیٔازٔاحزابٔهمچهٔگمانٔمینمایندٔکهٔهرٔحکمیٔ

آخرٔمالحظهٔفرمائیدٔقولهٔتبارکٔؤٔهٔ کهٔنزدٔایشانستٔتغییرٔنمینمایدٔازالًٔبودهٔؤابدأًخواهدٔبودٔدرٔفقر

برسندٔشیرٔباندازهٔبایدٔدادٔتأکودکانٔٔتعالیٔسخنٔباندازهٔگفتهٔمیشودٔتأنورسیدگانٔبمانندٔؤنورستگان

یزلٔٔجهانٔبجهانٔبزرگیٔدرآیندٔؤدرٔبارگاهٔیگانگیٔجایٔگزینندٔانتهیٔمثالًٔحزبیٔبرٔآنندٔکهٔخمرٔلم

ؤالیزالٔحرامٔبودهٔؤخواهدٔبودٔحالٔاگرٔبایشانٔگفتهٔشودٔمیشودٔوقتیٔبطرازٔحلّّیتٔفائزٔگرددٔبرٔ

اندٔؤازٔادراکٔٔلمٔمعنیٔیفعلٔمأیشآءٔرأهنوزٔادراکٔننمودهاعراضٔؤاعتراضٔقیامٔنمایدٔنفوسٔعا

اندٔطفلٔرأدرٔاّولٔاّیامٔشیرٔبایدٔدادٔاگرٔلحمٔدادهٔشودٔهالکٔگرددٔؤاینٔٔعصمتٔکبریٔقسمتیٔنبرده

ظلمٔصرفٔاستٔؤبغایتٔازٔحکمتٔبعیدٔطوبیٔللعارفینٔعصمتٔکبریٔچنانچهٔوقتیٔازٔلسانٔمبارکٔ

ٔباختصارٔعرضٔشدٔچهٔکهٔاستماعٔشدٔمخصوصٔاستٔبمظ اهرٔامرٔؤمطالعٔوحیٔالهیٔاینٔفقره

ٔعنقأمذکورٔؤغیرٔموجودٔهٔ فرصتٔمفقودٔاستٔؤبمثاب

آبادیانٔؤهندوانستٔکهٔهرٔکهٔدرٔمذهبٔؤملّتیٔبهرٔلونٔؤٔسؤالٔدیگرٔایشانٔدرٔمذهبٔمه

ٔمهربانیٔ ٔاو ٔبا ٔشد ٔشما ٔبا ٔمعاشر ٔهمینٔقدرٔکه ٔحالتیٔباشد ٔبهرٔصفتٔو ٔبطورٔترکیبیٔو ٔو نمائید

برادریٔرفتارٔکنیدٔدرٔمذاهبٔدیگرٔاینطورٔنیستٔمذاهبٔغیرٔرأاذّیتٔؤآزارٔمینمایندٔؤزجرٔآنهأرأ

ٔاندٔکدامٔیکٔمقبولٔحّقٔاستٔعبادتٔخودٔفرضٔکردهٔمالٔؤعیالٔآنهأرأمباحٔدانسته

ٔاولیٔحّقٔبودهٔؤخواهدٔبودٔتعّرضٔبنفسیٔجایزٔنبودهٔؤنیستٔاذّیتٔؤآزا رٔعبادٔنزدٔحّقٔکلمه 

ازٔٔهللاؤمذهبٔٔهللاعلیأازٔقلمٔاعلیٔجاریٔقولهٔتبارکٔؤتعالیٔایٔعبادٔدینٔٔهٔ مقبولٔنهٔبکّراتٔاینٔکلم



 

 

برایٔاّتحادٔؤاّتفاقٔظاهرٔشدهٔاؤرأسببٔؤعلّتٔاختالفٔؤجدالٔمنمائیدٔدرٔالواحٔمتعّددهٔاینٔفقرهٔ

ٔنازلٔؤمسطور

شفّقتٔکلمهٔرأالقأنمایدٔهرٔنفسٔاقبالٔنمودٔؤبقبولٔٔبایدٔشخصٔمبّینٔبکمالٔرحمتٔؤرأفتٔو

حمرأمسطورٔؤاگرٔقبولٔننمودٔتعّرضٔبهیچوجهٔجایزٔٔهٔ فائزٔشدٔاؤازٔاهلٔفردوسٔاعلیٔدرٔصحیف

نهٔدرٔیکٔمقامٔمیفرمایدٔطوبیٔلمنٔاصبحٔقائمأًعلیٔخدمةٔالعالمٔؤهمچنینٔفرمودهٔاهلٔبهأبایدٔفوقٔ

ٔمذهبٔضغینهٔؤبغضأؤنزاعٔؤجدالٔکّلٔمنعٔشدهٔهٔ اهلٔعالمٔطیرانٔنمایندٔدرٔبار

علیأازٔقلمٔاعلیٔثبتٔاّنأٔهٔ ؤبرٔجبینٔاؤاینٔکلمٔالیومٔازٔافقٔعنایتٔالهیٔشمسیٔاشراقٔنموده

خلقناکمٔللمحّبةٔؤالوفآءٔالٔللّضغینةٔؤالبغضآءٔؤهمچنینٔدرٔمقامٔدیگرٔبلسانٔپارسیٔنازلٔشدهٔآنچهٔ

کهٔاکبادٔمقّربینٔؤمخلصینٔرأبگدازدٔؤشئوناتٔمختلفهٔرأبمطلعٔاّتحادٔکشاندٔؤکّلٔازٔانوارٔتوحیدٔ

قٔعلمٔالهیٔتوّجهٔنمایندٔقولهٔتبارکٔؤتعالیٔدوستٔیکتأمیفرمایدٔراهٔآزادیٔبازٔشدهٔمنّورٔشوندٔؤباف

ٔچشم ٔو ٔسراپردٔهٔ بشتابید ٔدوستان ٔای ٔبگو ٔبیاشامید ٔاو ٔاز ٔجوشیده ٔبچشمٔٔهٔ دانائی ٔشد ٔبلند یگانگی

ٔبیگانگانٔیکدیگرٔرأمبینیدٔهمهٔبارٔیکٔداریدٔؤبرگٔیکٔشاخسارٔانتهی

ذیٔحّقٔحّقهٔاستٔبدؤکلمهٔمعلّقٔؤمنوطٔاستٔمجازاتٔؤمکافاتٔٔؤمقامٔعدلٔکهٔاعطآءٔکلّٔ

درٔاینٔمقامٔهرٔنفسیٔبایدٔبجزایٔعملٔخودٔبرسدٔچهٔکهٔراحتٔؤآسایشٔعالمٔمعلّقٔؤمنوطٔباینستٔ

نظمٔعالمٔبدؤستونٔقائمٔؤبرپأمجازاتٔؤمکافاتٔانتهیٔباریٔازٔٔهٔ اندٔقولهٔتعالیٔخیمٔچنانچهٔفرموده

هللٔٔاندٔؤقیامٔنمودههللٔٔقالیٔاستٔؤازٔبرایٔهرٔهنگامٔعملیٔطوبیٔازٔبرایٔنفوسیٔکهبرایٔهرٔمقامٔم

ٔراجعٔهللاناطقندٔؤالیٔ

سؤالٔدیگرٔایشانٔدرٔمذهبٔهندؤؤزردشتٔهرٔکهٔازٔخارجٔبخواهدٔداخلٔمذهبٔآنهأشودٔراهٔ

دهندٔولیٔاظهارٔؤنمیدهندٔؤمقبولٔندارندٔدرٔمذهبٔعیسیٔهرٔکهٔبمیلٔخودٔبیایدٔداخلٔشودٔراهٔمی

ٔتکلیفٔمینمایندٔ ٔو ٔدارند ٔکار ٔاین ٔدر ٔموسیٔاصرار ٔو ٔمذهبٔحضرتٔرسول ٔدر ٔو ٔندارند اصرار

ٔعالوهٔاگرٔنکنندٔدشمنٔمیشوندٔؤمالٔؤعیالٔآنهأرأمباحٔمیدانندٔکدامٔمقبولٔحّقٔاست

میخواهدٔآدمٔکّلٔبرادرندٔؤشروطٔبرادریٔبسیارٔازٔجملهٔآنکهٔهرٔنفسیٔآنچهٔازٔبرایٔخودٔٔبنی

ٔمائد ٔباطنّیهٔؤیا ٔاگرٔدوستیٔبنعمتٔظاهرّیهٔؤیا سمائّیهٔٔهٔ بایدٔازٔبرایٔبرادرانٔخودٔهمٔبخواهدٔلذا

ٔوااّلٔ ٔالمراد ٔحصل ٔنمودند ٔاقبال ٔاگر ٔنماید ٔآگاه ٔرا ٔمهربانیٔدوستانٔخود ٔمحّبتٔو ٔبکمال ٔباید برسد

گذارندٔهذأهؤالحّقٔؤمأبعدٔالجملهٔشودٔاؤرأبخودٔوأئیٔکهٔسببٔحزنٔفیٔدونٔتعّرضٔؤکلمهٔمن

ٔالحّقٔااّلٔمأالٔینبغی

ٔ ٔوّفقه ٔداشتهٔهللاجنابٔصاحبٔیگانه ٔداخلٔٔمرقوم ٔبخواهد ٔؤزردشتٔهرٔکه ٔهندو ٔملّت ٔکه اند

مذهبٔایشانٔشودٔراهٔنمیدهندٔاینٔمخالفٔاستٔبأارسالٔرسلٔؤآنچهٔدرٔکتبٔایشانٔاستٔچهٔکهٔهرٔ

یٔهدایتٔعبادٔؤتربیتٔایشانٔفرستادهٔمیشودٔچگونهٔمیشودٔظاهرٔشودٔاؤازٔبرأهللاشخصیٔمنٔلدیٔ



 

 

هایٔعالمٔشاهدٔؤگواهندٔؤبأسوزٔؤگدازٔٔطالبٔؤقاصدٔرأازٔمطلوبٔؤمقصودٔمنعٔنمایندٔآتشکده

ٔدرٔعصرٔخودٔمنٔعلیٔاألرضٔرأندأمینمودندٔؤبیزدانٔپاکٔدعوتٔمیفرمودند

یلٔخودٔبیایدٔداخلٔشودٔراهٔمیدهندٔولیٔاندٔدرٔمذهبٔعیسیٔهرٔکهٔبمٔؤهمچنینٔمرقومٔداشته

اظهارٔؤاصرارٔندارندٔاینٔفقرهٔهمٔمشتبهٔشدهٔچهٔکهٔبسیارٔاصرارٔداشتهٔؤدارندٔبرٔتبلیغٔقریبٔبهٔ

ایشانٔاستٔؤمبّشرینشانٔدرٔجمیعٔدیارٔمنتشرٔؤبکمالٔجّدٔؤجهدٔدرٔٔهٔ ملّیّٔٔهٔ ملیونٔمصروفٔادارٔسی

ٔع ٔاینستٔکه ٔنمودهتبلیغٔدینٔعیسویٔمشغولند ٔاحاطه ٔرا ٔمقدارٔمدارسٔؤکنائسٔساختهٔالم ٔچه اندٔٔاند

ألجلٔآنکهٔاطفالٔبکسبٔعلومٔمشغولٔشوندٔولکنٔمقصودٔباطنشانٔاینستٔکهٔهمٔتحصیلٔنمایندٔؤهمٔ

درٔطفولّیتٔاخبارٔحضرتٔمسیحٔرأبشنوندٔتأدرٔمرایایٔوجودشانٔکهٔغباریٔاخذٔننمودهٔمنطبعٔشودٔ

ٔیچٔمذهبیٔباصرارٔایشانٔدرٔترویجٔمذهبٔحضرتٔمسیحٔدیدهٔنشدهاندٔهٔآنچهٔرأکهٔقصدٔنموده

باریٔآنچهٔالیومٔحّقٔاستٔؤلدیٔالعرشٔمقبولٔآنستٔکهٔاّولٔذکرٔشدٔانسانٔازٔبرایٔاصالحٔ

ٔ ٔلوجه ٔباید ٔآمده ٔبرادرشٔٔهللاعالم ٔباینکه ٔشود ٔمسرور ٔباید ٔقبول ٔاز ٔنماید ٔقیام بخدمتٔبرادرانٔخود

دونٔآنکهٔطرفٔمقابلٔازٔاؤبغضیٔٔٔازٔحّقٔهدایتٔاؤرأطلبٔنمایدٔمنبنعمتٔجاودانیٔفائزٔشدهٔوااّلٔ

ٔیفعلٔمأیشآءٔؤیحکمٔمأیریدٔؤهؤالعزیزٔالحمیدٔهللاؤیأکرهیٔاحساسٔکندٔاألمرٔبیدٔ

ازٔحّقٔجّلٔجاللهٔمیطلبیمٔکهٔبرٔحکیمٔعلیٔاالطالقٔآگاهٔشویمٔؤاؤرأبیابیمٔؤبعدٔازٔآگاهیٔؤ

رٔظنونٔؤاوهامٔاهلٔعالمٔضّریٔباؤنرساندٔؤحکیمٔنبضٔعالمٔدرٔیدٔقدرتٔاثباتٔمأهؤعلیهٔدیگ

اوستٔشایدٔوقتیٔبعضٔاعضایٔفاسدهٔرأقطعٔنمایدٔتأسرایتٔبسایرٔاعضأننمایدٔؤاینٔعینٔشفّقتٔؤ

ٔرحمتٔاستٔؤبرٔاحدیٔنیستٔبرٔاؤتعّرضٔنمایدٔچهٔکهٔاوستٔدانأؤبینا

مأازٔسایرٔمذاهبٔٔهٔ ؤزردشتٔمیفرمایدٔمذهبٔؤطریقآبادیانٔٔسؤالٔدیگرٔایشانٔدرٔمذهبٔمه

برترٔؤبهترٔاستٔازٔسایرٔانبیأؤمذهبٔآنهأهمهٔحّقٔاستٔمانندٔنزدٔسلطانٔازٔصدرٔاعظمٔمقاماتٔ

ٔدارندٔهرٔکهٔمیخواهدٔدرٔدینٔخودٔباشدٔمزاحمٔاحدیٔنمیشوندٔهندؤ متفّرقهٔتأسربازٔجزؤنزدٔخدا

اسمٔؤهرٔقسمٔرنگٔبهشتٔرأنخواهدٔدیدٔمذهبٔحضرتٔرسولٔخورٔاستٔبهرٔٔمیگویدٔهرٔکهٔگوشت

ٔرنگٔبهشتٔرأنخواهدٔدیدٔ ؤعیسیٔؤموسیٔمیگویندٔهرٔکهٔدینٔؤمذهبٔمأرأقبولٔنداردٔاصالً

ٔکدامٔمقبولٔحّقٔجّلٔذکرهٔاست

اینکهٔمیفرمایندٔدینٔؤآیینٔمأبرترٔؤبهترٔاستٔازٔآیینٔؤدینٔانبیأمقصودٔانبیایٔقبلٔازٔایشانٔ

اندٔؤباؤٔاستٔاینٔنفوسٔمقّدسهٔدرٔیکٔمقامٔمّتحدندٔاّولهمٔآخرهمٔؤآخرهمٔاّولهمٔکّلٔازٔجانبٔخدأآمده

الحقیقهٔسّیدٔکتبٔاستٔؤدرٔاّولٔاینٔظهورٔاعظمٔٔاندٔکتابٔایقانٔکهٔفیٔاندٔؤباؤراجعٔشدهٔدعوتٔنموده

مالکٔهللٔٔأیٔؤتفّرسٔفیهٔحّبأًازٔقلمٔاعلیٔجاریٔشدٔاینٔمراتبٔدرٔاؤنازلٔگشتهٔطوبیٔلمنٔشهدٔؤر

ٔالوری



 

 

خورٔاستٔرنگٔبهشتٔرأنخواهدٔدیدٔٔاندٔکهٔهندؤمیگویدٔهرٔکهٔگوشتٔؤاینکهٔمرقومٔداشته

اینٔمخالفٔاستٔبأبیانٔدیگرٔکهٔمیفرمایندٔهمهٔحّقندٔچهٔاگرٔحّقّیتٔثابتٔشودٔعدمٔلقایٔجّنتٔمعنیٔ

اندٔهرٔنفسیٔالیومٔبرضایٔحّقٔٔچهٔادراکٔنمودهٔاندٔؤنداردٔؤمعلومٔنیستٔکهٔازٔجّنتٔچهٔقصدٔکرده

جّلٔجاللهٔفائزٔشدٔاؤازٔاهلٔفردوسٔاعلیٔؤجّنتٔعلیأمذکورٔؤمحسوبستٔؤدرٔجمیعٔعوالمٔالهیٔ

ثمراتٔاؤرأبیابدٔلعمرٔالمقصودٔقلمٔازٔذکرٔاینٔمقامٔعاجزٔاستٔؤازٔوصفٔاینٔبیانٔقاصرٔطوبیٔ

کٔازٔانبیأکهٔازٔجانبٔحّقٔآمدهٔبعدٔازٔثبوتٔاینٔمقامٔبرٔاحدیٔلمنٔفازٔبالّرضآءٔؤویلٔللغافلینٔهرٔی

فیٔٔهللانیستٔکهٔبهٔلمٔاؤبمٔتکلّمٔنمایدٔآنچهٔبفرمایدٔبایدٔکّلٔقبولٔنمایندٔؤاطاعتٔکنندٔهذأمأحکمٔبهٔ

ٔکتبهٔؤزبرهٔؤالواحه

نامٔآنٔبرهمهٔٔسؤالٔدیگرٔایشانٔهندوانٔبدانٔآوازٔدارندٔکهٔخدأخردٔرأبپیکرٔآدمیٔآفریدهٔاست

ٔمای ٔو ٔآمده ٔآنٔبجهان ٔبمیانجیٔٔهٔ استٔو ٔخداوند ٔزردشتیانٔگویند ٔاویند ٔاوالد ٔاز ٔایشان ٔو آبادیٔشده

ٔازٔششٔگونهٔٔنخستینٔخردٔمردیٔآفریدٔمه ٔازٔاوالدٔاوئیمٔچونٔپیدایشٔجهانٔرا آبادٔنامٔاوستٔؤما

ٔآنٔاینٔبودٔکهٔنگاشتهٔآمدٔؤدیگر ریدهٔشدنٔازٔآبٔؤدیگرٔازٔخاکٔؤگونهٔآفٔٔبیرونٔندانندٔدؤگونه 

ٔازٔخردٔاستٔ دیگرٔازٔآتشٔؤدیگرٔازٔخرسٔؤمیمونٔاستٔهندوانٔؤپارسیانٔگویندٔچونٔبودٔما

گونهٔپسندیدهٔدانندٔٔایشانٔدرستٔاستٔیأنهٔهرٔٔهٔ آفریدگانٔؤمردمانٔدیگرٔرأبخودٔراهٔندهیمٔاینٔگفت

ٔبخردانیٔرهبرٔبازٔنمایند

ٔمطاعحّقٔجٔهٔ جمیعٔعالمٔباراد الهّیهٔبوجودٔآمدهٔؤاوستٔٔهٔ ّلٔجاللهٔخلقٔشدهٔؤآدمٔبدیعٔازٔکلمه 

فیضٔاّولّیهٔازٔاّولٔخلقٔٔهٔ مطلعٔؤمکمنٔؤمعدنٔؤمظهرٔعقلٔؤازٔاؤخلقٔبوجودٔآمدهٔاوستٔواسط

علیٔمأهؤعلیهٔاحدیٔاّطالعٔنداشتهٔجزٔعلمٔحّقٔجّلٔجاللهٔکهٔمحیطٔاستٔبرٔکّلٔشیءٔؤقبلٔوجودهٔ

ٔوج ٔبعد ٔلمو ٔنگشته ٔاحدیٔپدیدار ٔبر ٔآن ٔسّر ٔو ٔنشده ٔآخرٔخلقٔمحدود ٔو ٔاّول ٔو یزلٔعلمشٔنزدٔٔوده

ٔمکنونٔؤمخزونٔبودهٔؤهستٔمخازنٔعلمٔالهی

ؤحدوثٔعالمٔنظرٔبآنستٔکهٔمسبوقٔبعلّتٔاستٔؤقدمٔذاتیٔمخصوصٔبحّقٔجّلٔجاللهٔبودهٔؤ

اّولٔؤآخرٔخلقٔمحدودٔنیستٔاحدیٔهستٔؤاینٔکلمهٔنظرٔبآنٔذکرٔشدٔکهٔازٔبیانٔاّولٔکهٔگفتهٔشدٔ

ٔقدمٔادراکٔنکندٔقدمٔحقیقیٔذاتیٔمخصوصٔبحّقٔاستٔؤازٔبرایٔعالمٔنسبیٔؤاضافیٔؤآنچهٔ رایحه 

ٔاندٔحّقٔاخذٔکردهٔاندٔازٔانبیأؤاصفیأؤسفرایٔازٔاّولّیتٔؤآخرّیتٔؤیأفوقٔآنٔاستنباطٔنموده

ؤمادونٔآنٔموهومٔؤازٔظنونٔؤدرٔحینٔؤعالمٔذّرٔهمٔکهٔمشهورٔاستٔدرٔبعثتٔانبیأبودهٔ

ظهورٔکّلٔخلقٔدرٔصقعٔواحدندٔؤبعدٔبقبولٔؤعدمٔقبولٔؤصعودٔؤنزولٔؤحرکتٔؤسکونٔؤاقبالٔ

ٔحّقٔجّلٔجاللهٔبلسانٔمظهرٔظهورٔمیفرمایدٔأٔلستٔبرّبکمٔهرٔنفسیٔ ؤاعراضٔمختلفٔمیشوندٔمثالً

ورٔمقصودٔآنکهٔقبلٔازٔالقایٔکلمهٔکّلٔدرٔصقعٔبقولٔبلیٔفائزٔشدٔاؤازٔاعلیٔالخلقٔلدیٔالحّقٔمذک



 

 

واحدٔؤمقامٔواحدٔمشاهدهٔمیشوندٔؤبعدٔازٔآنٔاختالفٔظاهرٔشدهٔؤمیشودٔچنانچهٔمشاهدهٔنمودهٔؤ

ٔمینمائید

ایمٔؤغیرٔمأٔازٔآنچهٔذکرٔشدٔمحّققٔؤثابتٔاستٔکهٔکسیٔنمیتواندٔبگویدٔکهٔمأازٔعقلٔخلقٔشده

ٔٔهٔ ازٔغیرٔآنٔؤحّقیٔکهٔبمثاب ٔبارادة اندٔؤازٔمبدأٔٔخلقٔشدهٔهللاآفتابٔروشنٔؤواضحٔاستٔآنکهٔکّل

ٔاّنأواحدٔآمده ٔمبارکه  ؤاّنأالیهٔهللٔٔاندٔبدءٔکّلٔازٔاؤبودهٔؤرجوعٔکّلٔباؤخواهدٔبودٔاینستٔمعنیٔکلمه 

ٔشدهٔراجعونٔکهٔدرٔفرقانٔازٔقلمٔرحمنٔجاری

بٔکّلٔدرٔیکٔفقرهٔازٔفقراتیٔکهٔازٔقلمٔبرٔآنٔجنابٔواضحٔؤمبرهنٔاستٔکهٔآنچهٔذکرٔشدٔجوا

ٔعنٔشؤوناتٔالخلقٔؤمقّدسأًعنٔالّظنونٔؤ ٔبودٔطوبیٔازٔبرایٔنفوسیٔکهٔمطّهراً اعلیٔجاریٔشده

ٔعظمتٔرأمشاهدهٔکنندٔاألوهامٔدرٔریاضٔعلمٔالهیٔتفّرجٔنمایندٔتأازٔهرٔشیءٔآیات

شوندٔؤثمراتٔآنٔرأبیابندٔٔباسمٔجنابٔصاحبٔبسیارٔچیزهأنوشتهٔشدهٔخودٔایشانٔاگرٔمّطلع

اینٔکلمهٔرأبتمامٔلسانٔٔهللابسیارٔمسرورٔمیشوندٔبشأنیٔکهٔاحزانٔعالمٔایشانٔرأمحزونٔننمایدٔانشآء

ثّمٔذرهمٔفیٔخوضهمٔیلعبونٔؤدرٔصددٔٔهللایعنیٔبلسانٔحقیقتٔذکرٔنمایندٔؤعملٔفرمایندٔمیفرمایدٔقلٔ

اندٔبنورٔآفتابٔکشانندٔباسمٔاعظمٔٔکیٔؤظلمتٔماندهآنٔباشندٔکهٔخلقٔمحجوبٔرأکهٔدرٔزوایایٔتاری

علمیٔکهٔحکایتٔنمینمایدٔمگرٔازٔظهورٔبگیرندٔؤپیشرؤاحزابٔقبلٔشوندٔکهٔشایدٔتیرگیهایٔعالمٔ

برطرفٔشودٔؤانوارٔآفتابٔحقیقتٔعالمٔرأفراگیردٔاینستٔفضلٔاکبرٔؤمقامٔاعظمٔاگرٔانسانٔباینٔ

هٔمأنوسٔؤبچهٔقائمٔؤبچهٔمتحّرکٔؤبیادٔکهٔمیخوابدٔؤباسمٔمقامٔفائزٔنشودٔبچهٔدلخوشٔاستٔؤبچ

ٔؤاّنأالیهٔراجعونهللٔٔکهٔبرمیخیزدٔایضأًاّنا

سؤالٔآخرٔایشانٔالواحٔمنزلهٔآنچهٔزیارتٔشدهٔاغلبٔبلسانٔعربیٔبودهٔچونٔدرٔاینٔزمانٔدلبرٔ

ٔرٔپارسی ٔقرآن ٔمعنی ٔهنوز ٔخود ٔاعراب ٔچنانچه ٔمتروکست ٔو ٔمطرود ٔعربی ٔآمد ٔؤزبان ٔنفهمیده ا

اندٔؤلسانٔپارسیٔدرٔنزدٔاهلٔربعٔمسکونٔمرغوبٔؤپسندیدهٔؤمطلوبستٔچنانچهٔپارسیٔدرٔٔندانسته

مقابلٔعربیٔممتازٔاستٔفرسٔقدیمٔهمٔدرٔمقابلٔآنٔممتازٔاستٔدرٔنزدٔهندیانٔؤغیرهٔزیادهٔبرٔزیادهٔ

صرفٔتنّطقٔفرمایندٔچونٔجذبٔمرغوبٔافتادهٔبهترٔآنکهٔحّقٔجّلٔذکرهٔبعدٔاألّیامٔاغلبٔبلسانٔپارسیٔ

ٔقلوبٔرأبهترٔمیکندٔاستدعأآنکهٔجوابٔعرایضٔفدویٔبلسانٔپارسیٔصرفٔعنایتٔؤمرحمتٔشود

ٔدرٔساحتٔامنعٔٔفی ٔازٔعرضٔاینٔفقره ٔلسانٔپارسیٔبسیارٔشیرینٔؤمحبوبستٔؤبعد الحقیقه

ٔنوشته ٔفرقان ٔذکر ٔدر ٔاینکه ٔو ٔنازل ٔلسان ٔباین ٔبسیار ٔمعنیٔاقدسٔالواح ٔکه ٔادراکٔٔاند ٔرا ٔآن ظاهر

ٔآنٔرأنمودهٔننموده اندٔؤآنچهٔازٔادراکٔآنٔعاجزندٔٔاندٔباقالمٔمختلفهٔؤالسنٔالتحصیٔمعنیٔؤترجمه 

ٔؤ ٔؤعلیٔشأنهم ٔبود ٔؤخواهد ٔبوده ٔباندازه ٔؤبگویند ٔگفته ٔؤهستٔؤآنچه اسرارٔؤبواطنٔاؤبوده

ٔالفردٔالواحدٔالعلیمٔهللامهٔااّلٔمراتبهمٔذکرٔشدهٔؤخواهدٔشدٔؤاّنهٔعلیٔمأهؤعلیهٔالٔیعل



 

 

امروزٔجهانخدأؤجهانکدخدأؤجهانباریٔؤجهانپناهٔظاهرٔؤهویدأجمیعٔآذانٔبایدٔمترّصدٔباشدٔ

کهٔباصغاءٔآنچهٔازٔملکوتٔارادهٔظاهرٔشودٔفائزٔگرددٔؤهمچنینٔجمیعٔابصارٔمنتظرٔکهٔآنچهٔازٔ

ٔبمشاهد ٔامروزٔروزٔچشمٔؤگوشٔآنٔمرزوقٔآیٔهٔ آفتابٔعلمٔؤحکمتٔاشراقٔنماید ٔلعمرٔالمقصود د

استٔؤامروزٔروزٔفؤادٔاستٔؤامروزٔروزٔلسانٔاستٔطوبیٔازٔبرایٔفائزینٔؤطوبیٔازٔبرایٔ

قاصدینٔؤطوبیٔازٔبرایٔعارفینٔامروزٔروزیٔاستٔکهٔانسانٔمیتواندٔکسبٔمقاماتٔباقیهٔنمایدٔچهٔ

ٔمٔمزّینٔاستٔایضأًطوبیٔللفائزینهرٔنفسیٔجاریٔشدٔبطرازٔقدٔهٔ کهٔآنچهٔازٔقلمٔاعلیٔدرٔبار

ٔنوشته ٔیگانه ٔصاحب ٔاینکه ٔپارسیٔو ٔدلبر ٔزمان ٔاین ٔدر ٔچون ٔؤٔاند ٔمطرود ٔعربی ٔآمد زبان

علیأازٔقلمٔاعلیٔجاریٔؤنازلٔقولهٔعّزٔاجاللهٔتازیٔؤپارسیٔهرٔدؤٔهٔ متروکستٔدرٔاینٔمقامٔاینٔکلم

ٔزبانٔخواسته ٔاز ٔآنچه ٔکه ٔاستٔچه ٔپیٔنیکو ٔمیبردنٔبگفتأاند ٔازٔهرٔدو ٔاین ٔاستٔو ٔگوینده ٔؤٔر آید

امروزٔچونٔآفتابٔدانشٔازٔآسمانٔایرانٔآشکارٔؤهویداستٔهرٔچهٔاینٔزبانٔرأستایشٔنمائیدٔسزاوارٔ

ٔاستٔانتهی

الحقیقهٔنورٔحقیقتٔازٔافقٔبیانٔالهیٔمشرقٔؤالئحٔاستٔاحتیاجٔبذکرٔاینٔفانیٔؤامثالٔاؤٔفی

ٔؤنیستٔدرٔحالوتٔلسانٔپارسیٔ ٔنداشتهٔؤنداردٔٔشکٔؤشبههنبوده ئیٔنیستٔولکنٔبسطٔعربیٔرا

بسیارٔچیزهأاستٔکهٔدرٔپارسیٔتعبیرٔازٔآنٔنشدهٔیعنیٔلفظیٔکهٔمدّلٔبرٔاؤباشدٔوضعٔنشدهٔولکنٔازٔ

برایٔهرٔشیءٔدرٔلسانٔعربیٔاسماءٔمتعّددهٔوضعٔشدهٔهیچٔلسانیٔدرٔارضٔبوسعتٔؤبسطٔعربیٔ

ؤحقیقتٔذکرٔشدٔوااّلٔمعلومٔاستٔامروزٔعالمٔازٔآفتابیٔکهٔٔنبودهٔؤنیستٔاینٔکلمهٔازٔرویٔانصاف

ازٔافقٔایرانٔطالعٔؤالئحستٔمنّورٔدرٔاینٔصورتٔاینٔلسانٔشیرینٔرأهرٔچهٔوصفٔنمایندٔسزاوارٔ

ٔاست

جمیعٔسؤاالتٔجنابٔصاحبٔذکرٔشدٔؤجوابٔارسالٔگشتٔاگرٔمصلحتٔباشدٔؤحکمتٔاقتضأ

نینٔآقایانٔآنٔارضٔمثلٔجنابٔمحبوبیٔعلیٔقبلٔاکبرٔعلیهٔنمایدٔمالحظهٔنمایندٔبأسیٔنیستٔؤهمچ

ٔ ٔاسدٔهللابهآء ٔمیرزا ٔآقا ٔجناب ٔمحبوبی ٔو ٔالقدر ٔفرمایندٔٔهللامالک ٔمالحظه ٔابهاه ٔبهآء ٔکّل ٔمن علیه

ٔمحبوبست

اینٔخادمٔازٔحّقٔجّلٔجاللهٔمیطلبدٔعالمٔانسانٔرأبعدلٔؤانصافٔمزّینٔفرمایدٔاگرچهٔانصافٔ

همٔازٔشئوناتٔعدلستٔؤعدلٔسراجیٔاستٔکهٔانسانٔرأدرٔظلمتٔدنیأراهٔمینمایدٔؤازٔخطرهأحفظٔ

ٔازٔنورشٔمنّورٔفرمایدٔاّنٔالخادمٔیسألٔ یوّفقٔٔبأنٔهللامیکندٔاوستٔسراجٔوّهاجٔحّقٔامرایٔارضٔرا

ٔالکّلٔعلیٔمأیحّبٔؤیرضیٔاّنهٔلمالکٔاآلخرةٔؤاألولیٔالٔالهٔااّلٔهؤالمقتدرٔالقدیر

ٔ
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ٔ



 

 

ٔلوحٔهفتٔپرسش

ٔ

ٔبنامٔگوینده ٔدانا

ٔ

ٔروشنٔنمودٔازٔباءٔبحرٔاعظمٔ ٔسزاوارٔکهٔازٔروشنیٔآفتابٔبخششٔجهانٔرا ستایشٔپاکٔیزدانٔرا

توانائیٔمردمٔروزگارٔاؤرأازٔخواستٔخودٔبازنداردٔؤهویدأؤازٔهاءٔهوّیتٔبحتهٔاوستٔتوانائیٔکهٔ

ٔلشکرهایٔپادشاهانٔازٔگفتارشٔمنعٔننماید

اتٔرسیدٔدیدیمٔؤندایتٔرأشنیدیمٔدرٔنامهٔآللیٔمحّبتٔمکنونٔؤاسرارٔموّدتٔمخزونٔازٔٔنامه

یٔرأبآبٔهمالٔمیطلبیمٔترأتأییدٔفرمایدٔبرٔنصرتٔامرشٔؤتوفیقٔبخشدٔتأتشنگانٔدشتٔنادانٔداورٔبی

ٔبینائیٔسؤالٔ ٔخورشید ٔو ٔدانائی ٔدریای ٔاز ٔآنچه ٔتوانا ٔو ٔقادر ٔامری ٔهر ٔاوستٔبر ٔبرسانی زندگانی

ٔنمودیٔباجابتٔمقرون

ٔاستٔپرسشٔنخستینٔنخستٔپرستشٔیکتایٔیزدانٔرأبچهٔزبانٔؤرؤبکدامٔسؤبنمائیمٔشایسته

یدٔتأبشناسدٔؤزبانٔآغازٔگفتارٔپرستشٔپروردگارٔاستٔؤاینٔپسٔازٔشناسائیستٔچشمٔپاکٔبا

پاکٔبایدٔتأبستایدٔامروزٔروهایٔاهلٔدانشٔؤبینشٔسویٔاوستٔبلکهٔسویهأرأجملهٔرؤبرٔسویٔاؤ

شیرمردٔازٔخداوندٔمیخواهیمٔمردٔمیدانٔباشیٔؤبتوانائیٔیزدانٔبرخیزیٔؤبگوئیٔایٔدستورانٔگوشٔ

نیدٔدوستٔیکتأپدیدارٔمیگویدٔآنچهٔنیازٔآمدهٔؤچشمٔازٔبرایٔدیدارٔچرأگریزأازٔبرایٔشنیدنٔرازٔبی

رأکهٔرستگاریٔدرٔآنستٔایٔدستورانٔاگرٔبویٔگلزارٔدانائیٔرأبیابیدٔجزٔاؤنخواهیدٔؤدانایٔیکتأ

ٔتازهٔبشناسیدٔؤازٔگیتیٔؤگیتی ٔخواهانٔچشمٔبرداریدٔؤبیاریٔبرخیزیدٔرأدرٔجامه 

ٔامروزٔکیشٔیزدانٔپدیدارٔجهان ٔآئینٔبوده ٔدرٔکیشٔو ٔکیششٔٔپرسشٔدوم ٔنمود ٔؤراه دارٔآمد

ٔبی ٔبجهان ٔرا ٔمردمان ٔآئین ٔاین ٔو ٔبخشد ٔپاینده ٔکیشٔزندگی ٔآئینشٔبردباریٔاین نیازیٔٔنیکوکاریٔو

ٔرساندٔاینٔکیشٔؤآئینٔدارایٔکیشهأؤآئینهاستٔبگیریدٔؤبدارید

ٔکیشیٔگرفته ٔجدا ٔجدا ٔروزگارٔکه ٔمردم ٔبا ٔآئینٔخویشٔرأٔپرسشٔسوم ٔؤهرٔیکٔکیشٔو اند

ٔبهترٔازٔدیگریٔدانندٔچگونهٔرفتارٔنمائیمٔکهٔازٔدستٔؤزبانٔایشانٔدرٔرنجٔؤآزارٔنباشیمٔپیشترٔو

ٔاؤدرمانیستٔ ٔدرٔراهٔحضرتٔیزدانٔراحتٔدانٔهرٔدردیٔدرٔراه ایٔشیرٔمردمانٔرنجٔرا

بزرگٔؤهرٔتلخیٔشیرینٔؤهرٔپستیٔبلندٔاگرٔمردمانٔبیابندٔؤبدانندٔجانٔرایگانٔدرٔراهٔاینٔرنجٔ

ٔاین ٔترأٔدهند ٔهستٔگفتار ٔو ٔبوده ٔپسندیده ٔباطن ٔاستٔدر ٔمنکر ٔظاهر ٔدر ٔگنجستٔاگر ٔمفتاح رنج

ٔدشمنٔ ٔرا ٔداد ٔمحرومند ٔآفتابٔداد ٔروشنائی ٔاز ٔروزگار ٔمردمان ٔکه ٔچه ٔنمودیم ٔتصدیق ٔو پذیرفتیم

ٔمیدارند



 

 

رنجیٔطلبیٔاینٔبیانٔکهٔازٔقلمٔرحمنٔجاریٔشدهٔقرائتٔنمأالهیٔالهیٔاشهدٔبفردانّیتکٔٔاگرٔبی

ٔؤاقتدارٔقلمکٔاألعلیٔبأنٔؤ ٔمالکٔاألسمآءٔؤفاطرٔالّسمآءٔبنفوذٔکلمتکٔالعلیا وحدانّیتکٔاسألکٔیا

تنصرنیٔبرایاتٔقدرتکٔؤقّوتکٔؤتحفظنیٔمنٔشّرٔاعدائکٔالّذینٔنقضوأعهدکٔؤمیثاقکٔاّنکٔانتٔ

ٔالمقتدرٔالقدیراینٔذکرٔحصنیٔاستٔمتینٔؤلشکریستٔمبینٔحفظٔنمایدٔؤنجاتٔبخشد

اندٔشاهٔبهرامٔبأنشانهایٔزیادٔازٔبرایٔرهنمائیٔمردمانٔٔهایٔمأمژدهٔدادهٔچهارمٔدرٔنامهپرسشٔ

ٔمیآیدٔالیٔآخرٔبیانه

ٔنامه ٔدر ٔآنچه ٔدوست ٔدادهٔای ٔمژده ٔنمودارٔٔها ٔشطری ٔهر ٔاز ٔگشتٔنشانها ٔهویدا ٔو ٔظاهر اند

شٔمنّورٔولکنٔچشمٔامروزٔیزدانٔندأمینمایدٔؤکلٔرأبمینویٔاعظمٔبشارتٔمیدهدٔگیتیٔبانوارٔظهور

کمیابٔازٔیکتأخداوندٔبیمانندٔبخواهٔبندگانٔخودٔرأبینائیٔبخشدٔبینائیٔسببٔدانائیٔؤعلّتٔنجاتٔبودهٔ

ؤهستٔدانائیٔخردٔازٔبینائیٔبصرٔاستٔاگرٔمردمانٔبچشمٔخردٔبنگرندٔامروزٔجهانٔرأبروشنائیٔ

ٔرٔبختیارٔآنکهٔرسیدٔؤدیدٔؤشناختتازهٔروشنٔبینندٔبگؤخورشیدٔدانائیٔهویدأؤآفتابٔبینشٔپدیدا

اندٔآنچهٔٔاندٔؤراستٔگفتهٔپرسشٔپنجمٔازٔپلٔصراطٔؤبهشتٔؤدوزخٔبودهٔپیمبرانٔبراستیٔآمده

رأپیکٔیزدانٔخبرٔدادهٔپدیدارٔشدهٔؤمیشودٔعالمٔبمجازاتٔؤمکافاتٔبرپأبهشتٔؤدوزخٔرأخردٔؤ

ٔاولیٔٔدانائیٔتصدیقٔنمودهٔؤمینمایدٔچهٔکهٔوجودٔاینٔدؤاز برایٔآنٔدؤالزمٔدرٔمقامٔاّولٔؤرتبه 

بهشتٔرضایٔحّقستٔهرٔنفسیٔبرضایٔاؤفائزٔشدٔاؤازٔاهلٔجّنتٔعلیأمذکورٔؤمحسوبٔؤبعدٔازٔ

عروجٔروحٔفائزٔمیشودٔبآنچهٔکهٔآمهٔؤخامهٔازٔذکرشٔعاجزٔاستٔصراطٔؤمیزانٔؤهمچنینٔجّنتٔ

دٔاصحابٔبصرٔؤمردمانٔمنظرٔاکبرٔمعلومٔؤؤنارٔؤآنچهٔدرٔکتبٔالهیٔمذکورٔؤمسطورٔاستٔنز

مشهودٔاستٔحینٔظهورٔؤبروزٔانوارٔخورشیدٔمعانیٔکلٔدرٔیکٔمقامٔواقفٔؤحّقٔنطقٔمیفرمایدٔ

بآنچهٔارادهٔمیفرمایدٔهرٔیکٔازٔمردمانٔکهٔبشنیدنٔآنٔفائزٔشدٔؤقبولٔنمودٔاؤازٔاهلٔجّنتٔمذکورٔؤ

اندٔگذشتهٔؤرسیدهٔؤیومٔظهورٔیومٔٔیزٔذکرٔنمودههمچنینٔازٔصراطٔؤمیزانٔؤآنچهٔدرٔروزٔرستخ

رستخیزٔاکبرٔاستٔامیدٔهستٔکهٔآنٔجنابٔازٔرحیقٔوحیٔالهیٔؤسلسبیلٔعنایتٔرّبانیٔبمقامٔمکاشفهٔ

ٔاندٔظاهرأًؤباطنأًمشاهدهٔنمایندٔؤشهودٔفائزٔشوندٔؤآنچهٔذکرٔنموده

ٔ….تابدنٔازٔتنٔجدأشدهٔبآنٔسرأشپرسشٔششمٔپسٔازٔهشتنٔتنٔکهٔروا

ٔدانشٔظاهرٔشدٔآنچهٔکهٔبینایانٔرأکفایتٔنمایدٔؤاهلٔدانشٔرأ درٔاینٔمقامٔچندیٔقبلٔازٔخامه 

فرحٔاکبرٔبخشدٔبراستیٔمیگوئیمٔروانٔازٔکردارٔپسندیدهٔخوشنودٔمیشودٔؤدادٔؤدهشٔدرٔراهٔخدأباؤ

ٔمیرسد

یٔعلیهٔبهائیٔدرٔاینٔبابٔازٔنهادٔبودهٔابوالفضلٔگلپایگانٔپرسشٔهفتمٔازٔنامٔؤنژادٔؤنیاکانٔپاک

ٔهایٔآسمانیٔنوشتهٔآنچهٔکهٔآگاهیٔبخشدٔؤبرٔبینائیٔبیفزایدٔنامه



 

 

آئینٔیزدانٔبأقّوتٔؤنیرؤبودهٔؤهستٔزودٔاستٔآنچهٔازٔزبانٔگفتهٔشدٔدرٔظاهرٔدیدهٔشودٔازٔ

ٔرئیسٔؤس ورٔملوکٔخداوندٔمیخواهیمٔترأبرٔیاریٔنیرؤبخشدٔاوستٔدانأؤتوانأاگرٔآنٔجنابٔسوره 

نیازٔگرددٔؤبخدمتٔامرٔالهیٔقیامٔنمایدٔقیامیٔکهٔظلمٔعالمٔؤٔرأبیابدٔؤبخواندٔازٔآنچهٔسؤالٔنمودهٔبی

ٔاؤرأازٔنصرتٔمالکٔقدمٔمنعٔنکندقّوتٔاممٔ

ازٔحّقٔمیطلبیمٔشمأرأتأییدٔفرمایدٔبرٔآنچهٔسببٔبلندیٔؤبقایٔنامستٔجهدٔنمائیدٔشایدٔبسورٔ

ٔقلمٔرحمنٔظاهرٔشدهٔقسمتٔبریدٔؤنصیبٔمذکورهٔهمٔبرسیدٔؤازٔآل لیٔحکمتٔؤبیانٔکهٔازٔخزینه 

ٔبرداریدٔالبهآءٔعلیکٔؤعلیٔکّلٔثابتٔمستقیمٔؤراسخٔامین

ٔ

*ٔ

ٔ

ٔآغازٔگفتارٔستایشٔپروردگارٔاست

ٔ

هایٔبخششٔیزدانیٔدرٔجوشٔاستٔازٔآنٔبنوشیدٔتأبیاریٔدوستٔیکتأازٔخاکٔتیرهٔٔایٔبندگانٔچشمه

ٔدوستٔیگانهٔدرآئیدٔازٔجهانٔبگذریدٔؤآهنگٔشهرٔجانانٔنمائیدپاکٔشویدٔؤبکویٔ

ٔدستٔمنٔاستٔاؤرأبآبٔنادانیٔمیفسریدٔآسمانهأنشانهٔایٔبندگانٔآتشٔپرده هایٔٔسوزٔبرافروخته 

ٔهأگواهٔراستیٔمنندٔباینٔراستیٔگواهیٔدهیدٔبزرگیٔمنٔاستٔبدیده ٔپاکیزهٔدرٔاؤبنگریدٔؤستاره

ٔنشنیدٔایٔبندگانٔدیدنٔبدیدهٔب ودهٔؤشنیدنٔبگوشٔهرٔکهٔدرٔاینٔروزٔفیروزٔآوازٔسروشٔرا

ٔآتشٔ دارایٔگوشٔنبودهٔؤنیستٔگوشٔنهٔگوشیٔاستٔکهٔبدیدهٔدرٔآنٔنگرانیٔچشمٔنهانٔبازٔکنٔتا

ٔیزدانٔبینیٔؤگوشٔهوشٔفرأدارٔتأگفتارٔخوشٔجانانٔبشنوی

ٔب ایدٔگلٔرویٔیارٔدرٔبازارٔٔینندهایٔبندگانٔاگرٔدردٔدوستٔداریدٔدرمانٔپدیدارٔاگرٔدارایٔدیده 

ٔگفتارٔپروردگارٔجهانٔنمودارٔآتشٔدانائیٔبرافروزیدٔؤازٔنادانٔبگریزیدٔاینست

ٔبی ٔتن ٔبیٔایٔبندگان ٔدل ٔاستٔو ٔازٔٔروانٔمرده ٔو ٔدوستٔبیامیزید ٔپسٔبیاد ٔپژمرده ٔیزدان یاد

ایدٔؤجانٔٔگاهٔداشتهایدٔؤنٔدشمنٔبپرهیزیدٔدشمنٔشمأچیزهایٔشمأاستٔکهٔبخواهشٔخودٔآنٔرأیافته

ایدٔجانٔبرایٔیادٔجانانٔاستٔآنٔرأپاکیزهٔداریدٔزبانٔبرایٔگواهیٔیزدانٔاستٔاؤرأبیادٔٔرأبآنٔآلوده

ٔگمراهانٔمیاالئید

ٔدیدهٔؤآنٔراهٔیکیٔاستٔؤٔایٔبندگانٔبراستیٔمیگویمٔراست گؤکسیٔاستٔکهٔراهٔراستٔرا

ٔاینٔراه ٔو ٔنموده ٔآماده ٔو ٔپسندیده ٔآنٔرا ٔمیانٔٔخداوند ٔآفتابٔجهانتابٔاستٔدر ٔمانند ٔمیانٔراهها در

ٔمانندٔستارگانٔهرٔکهٔباینٔراهٔنرسیدهٔآگاهٔنهٔؤبیراهٔبودهٔاینستٔسخنٔیکتأخداوندٔبی



 

 

ایٔبندگانٔروزگارٔبنگاهٔدیوانٔاستٔخودٔرأازٔنزدیکیٔاؤنگاهٔداریدٔدیوانٔگمراهانندٔکهٔدرٔ

خوابٔآنهأخوشترٔازٔبیداریٔاستٔؤمردنٔآنهأدلکشترٔازٔاندٔٔخوابگاهٔفراموشیٔبأکردارٔتباهٔآرمیده

ٔزندگی

ایٔبندگانٔنهٔهرٔتنٔدارایٔروانٔاستٔؤنهٔهرٔکالبدٔدارایٔجانٔامروزٔدارایٔروانٔتنیٔاستٔ

کهٔبجانٔآهنگٔکویٔجانانٔنمودهٔانجامٔهرٔآغازٔامروزٔاستٔخودٔرأکورٔمکنیدٔدوستٔیکتأنزدیکٔ

ٔاستٔخودٔرأدورٔمنمائید

گانٔتنهایٔشمأمانندٔنهالهایٔباغستانٔاستٔؤازٔبیٔآبیٔنزدیکٔبخشکیٔاستٔپسٔبآبٔایٔبند

ٔگفتارٔیارٔرأ ٔهرٔکه ٔباید ٔکردار ٔگفتارٔرا ٔنمائید ٔابرٔبخششٔیزدانیٔروانٔاستٔتازه ٔاز آسمانیٔکه

ٔاستٔوگرنهٔمردارٔبهترٔازٔاؤاستٔپذیرفتٔمردٔکردارٔاو

ابدٔؤکجأاستٔگوشیٔکهٔبشنودٔنیکؤاستٔایٔبندگانٔسخنٔدوستٔشیرینٔاستٔکؤکسیٔکهٔبی

کسیٔکهٔامروزٔبأدوستٔپیونددٔؤازٔهرٔچهٔجزٔاؤاستٔدرٔرهشٔبگذردٔؤچشمٔپوشدٔتأجهانٔتازهٔ

ٔبیندٔؤبمینویٔپایندهٔراهٔیابد

ٔمنٔخواسته ٔآنچه ٔو ٔبگذرید ٔایٔبندگانٔازٔخواهشهایٔخود ٔآنٔرأٔپروردگارٔجهانٔمیفرماید ام

ٔبیٔراه ٔراه ٔراهنمٔبخواهید ٔگفتارٔهر ٔو ٔنروید ٔراهٔا ٔبسیاریٔاز ٔنپذیرید ٔرا ٔراهٔٔنما ٔو نمایانٔگمراهانند

گفتارٔراستٔٔنمأکسیٔاستٔکهٔازٔبندٔروزگارٔآزادٔاستٔؤهیچٔچیزٔاؤرأازٔاندٔراهٔراستٔرأنیافته

ٔبازندارد

ٔنمائید ٔیاد ٔبزرگانٔمرا ٔنزد ٔو ٔبرمگردانید ٔبیچارگانٔرو ٔاز ٔو ٔکنید ؤٔایٔبندگانٔراستیٔپیشه

ٔمترسید

ٔایٔبندگانٔازٔکردارٔبدٔپاکٔباشیدٔؤبگفتارٔپروردگارٔرفتارٔکنیدٔاینستٔسخنٔخداوندٔیکتا

ٔ

ٔ

ٔسرٔهرٔداستانٔنامٔیزدانٔاست

ٔ

نیازٔرأبگوشٔجانٔبشنویدٔتأشمأرأازٔبندٔگرفتاریهأؤتیرگیٔٔایٔدوستانٔیزدانٔآوازٔیکتأخداوندٔبی

رساندٔصعودٔؤنزولٔحرکتٔؤسکونٔازٔخواستٔپروردگارٔٔتاریکیهأآزادٔفرمایدٔؤبروشنائیٔپاینده

ماکانٔؤمایکونٔپدیدٔآمدهٔسببٔصعودٔخّفتٔؤعلّتٔخّفتٔحرارتٔاستٔخداوندٔچنینٔقرارٔفرمودهٔؤ

ٔقرارٔفرمودهٔسببٔسکونٔثقلٔؤگرانیٔؤعلّتٔآنٔبرودتٔاستٔخداوندٔچنین

ٔحرکتٔؤصعودٔؤسببٔوصولٔبمقصودٔب ودٔاختیارٔنمودٔلذأآتشٔؤچونٔحرارتٔرأکهٔمایه 

حقیقیٔرأبیدٔمعنویٔبرافروختٔؤبعالمٔفرستادٔتأآنٔآتشٔالهّیهٔکّلٔرأبحرارتٔمحّبتٔرحمانّیهٔبمنزلٔ



 

 

دوستٔیگانهٔکشاندٔؤصعودٔدهدٔاینستٔسّرٔکتابٔشمأکهٔازٔقبلٔفرستادهٔشدٔؤتأاکنونٔازٔدیدهٔؤدلٔ

اندازهٔهویدأاستٔاینٔآتشٔیزدانٔٔزهٔؤگرمیٔبیمکنونٔؤپوشیدهٔبودٔاکنونٔآنٔآتشٔآغازٔبروشنیٔتا

ٔسستیٔؤ ٔمایه  ٔکه ٔبروداتٔزائده ٔجذبٔرطوباتٔو ٔتا ٔپدیدار ٔو ٔروشن ٔدود ٔو ٔمایه ٔبی بخودیٔخود

ٔبمقامٔقربٔرحمنٔکشاندٔهرٔکهٔ ٔامکانٔرا ٔگرانیٔؤپژمردگیٔاستٔنمایدٔؤهمه  افسردگیٔؤسرمایه 

ٔبازماندجستٔٔنزدیکٔشدٔبرافروختٔؤرسیدٔؤهرٔکهٔدوری

ٔیزدانٔازٔبیگانگانٔبیگانهٔشؤتأیگانهٔرأبشناسیٔبیگانگانٔمردمانیٔهستندٔکهٔشمأرأ ایٔبنده 

ازٔیگانهٔدورٔمینمایندٔامروزٔروزٔفرمانٔؤدستوریٔدستورانٔنیستٔدرٔکتابٔشمأگفتاریٔاستٔکهٔ

ارندٔدستورٔکسیٔمعنیٔآنٔاینستٔدستورانٔدرٔآنٔروزٔمردمانٔرأدورٔمینمایندٔؤازٔنزدیکیٔبازمید

ٔروشنائی ٔروزگارٔاستٔکهٔروشنائیٔرأدیدٔؤبکویٔدوستٔدویدٔاؤاستٔدستورٔنیکوکارٔؤمایه 

یزدانٔهرٔدستورٔکهٔتؤرأازٔاینٔنارٔکهٔحقیقتٔنورٔؤسّرٔظهورٔاستٔدورٔمینمایدٔاؤٔهٔ ایٔبند

ٔممانٔؤازٔسخنٔدشمنٔازٔدوستٔمگذردشمنٔتؤاستٔبگفتارٔاغیارٔازٔیارٔدورٔ

ٔیزدانٔروزٔکردارٔآمدٔوقتٔگفتارٔنیستٔپیکٔپروردگارٔآشکارٔهنگامٔانتظارٔنهٔچشمٔایٔ بنده 

ٔسروشٔایزدیٔبشنوی ٔجانٔبگشأتأرویٔدوستٔبینیٔگوشٔهوشٔفرأدارٔتأزمزمه 

ٔازٔمردمانٔدلٔبردارٔؤچشمٔ ٔبپوشٔو ٔبگیرٔو ٔآماده ٔو ٔپیراهنٔبخششٔدوخته ٔیزدان ایٔبنده 

ٔندٔبشنویٔازٔبندٔبندگانٔآزادٔشویٔؤخودٔرأبرترٔازٔدیگرانٔبینیبپوشٔایٔخردمندٔاگرٔپندٔخداو

ٔیزدانٔشبنمیٔازٔدریاهایٔبخششٔیزدانٔفرستادیمٔاگرٔبنوشندٔؤزمزمه ئیٔازٔآوازهایٔٔایٔبنده 

ٔکنٔ ٔپرواز ٔیزدانی ٔمحّبت ٔهوای ٔدر ٔشادمانی ٔبپرهای ٔبشنوند ٔبگوشٔجان ٔاگر ٔآوردیم خوشٔجانان

انٔبیامیزٔهرٔیکٔازٔمردمانٔجهانٔکهٔبویٔخوشٔجانانٔرأدرٔاینٔمردمانٔرأمردهٔانگارٔؤبزندگ

نیازٔبآوازٔبلندٔمیفرمایدٔجهانٔخوشٔآمدهٔغمگینٔمباشیدٔرازٔنهانٔٔبامدادٔنیافتٔازٔمردگانٔمحسوبٔبی

بریٔازٔجهانٔؤآنچهٔدرٔاؤاستٔبگذریٔؤٔپدیدارٔشدهٔاندوهگینٔمشویدٔاگرٔبهٔپیروزیٔاینٔروزٔپی

ٔبکویٔیزدانٔشتابی

ٔایٔبندگانٔیزدانٔبیروزیٔرأازٔاینٔپیروزیٔآگاهیٔنهٔؤافسردهٔرأازٔاینٔآتشٔافروختهٔگرمی

ٔنه

ٔکهٔدرٔکتابٔدادیمٔ ٔثمرٔآشکارٔؤآنٔمژده ٔبا ٔیزدانٔآنٔشجرٔکهٔبدستٔبخششٔکشتیم ایٔبنده 

ٔاکنونٔبأاثرٔهویدا

نونٔبیادٔآرٔتأبیابیٔؤیزدانٔهنگامیٔدرٔخوابگاهٔبرٔتؤتجلّیٔنمودیمٔبآنٔآگاهٔنشدیٔاکٔهٔ ایٔبند

ٔمنزلٔشتابیٔبدلٔسویٔدوستٔبی

ٔتازهٔبینیدٔؤآثارٔعظمتٔ ایٔبنده ٔیزدانٔبگؤایٔدستورانٔدستٔقدرتٔازٔورایٔسحابٔپیدأبدیده 

ٔحجابٔهویدأبچشمٔپاکٔبنگریدٔؤبزرگیٔبیٔ



 

 

ٔدریاهایٔبخششٔ ٔو ٔاشراق ٔدر ٔرحمانی ٔاراده  ٔمشرق ٔاز ٔجاودانی ٔآفتابٔجهان ٔیزدان ٔبنده  ای

ٔبربندٔؤبرویٔدوستٔٔیزدانیٔدرٔامواجٔبی بهرهٔکسیٔکهٔندیدٔؤمردهٔمردیٔکهٔنیافتٔچشمٔازٔدنیا

ٔیکتأبگشأؤباؤپیوند

ٔیادٔ ٔازٔکلکٔگهربارٔتؤرا ٔزیرا ٔیزدانٔبیٔآالیشٔجانٔبستایشٔپروردگارٔزبانٔبگشا ایٔبنده 

ٔیزدانٔبگؤ خداوندٔمیفرمایدٔصاحبٔمحنتٔنمودٔاگرٔپیٔباینٔبخششٔبریٔخودٔرأپایندهٔبینیٔایٔبنده 

ٔصّحتٔنخواستٔبرٔنخواهدٔخواستٔؤآنٔدارایٔنشانٔرستگاریٔنخواهدٔیافت

ٔ

 

استفادهٔ www.bahai.org/fa/legal هستیدٔازٔمتنٔآنٔبأتوّجهٔبهٔمقّرراتٔمندرجٔدرٔسایت دانلودٔشدهٔاست.ٔشمأمجازٔمراجعٔبهائیٔهٔ کتابخاناینٔسندٔازٔ

 نمائید.
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