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 مب حضرت عبدالبهاء جلد سو  یاستخراج از مكات

مصفحات   تا شصت و سه دو 

 

  



 اّول الواح عمومی عالم ۀدور

 لوح اّول 

اء واماء رحمنه ه بک حده صبح روز دوشنبهیقی االت شمال شریا ٩ افتخار احب  در بهجی در اطاق مبارک  ١٩١٦ ۀرچ سنما٢٦ االت مت 
 ثاق صادر گشتیاز فم مرکز م

اء و اماء رحمن در   حدۀاالت یااالت شمال شرقی یا ٩احب  ا، ماساجوست، یلوانیورمنت، پنس كت،یلند، کن نكتیرودا ،وهامشارین، نیم مت 
ح هن  یهم و علیورک علیویوجرزی، نین ناءی  الت   ة و الث 

 هوالله

تا آن جمع  مینمامی ق ید و توفییت طلب تأی  ران مهربان هستم و از درگاه احدایاد آن یشه بیام نوروز است همی  آسمانی ا انیای مناد
ه در قلوب روشن نمایم امریمانند شمع در اقال ت الل  ن فضای یک را مانند ایامر ۀم آسمانی خط  یند تا انوار تعالیک برافروزند و نور محب 

وهامشار ماساجوست، ین نیاالت میک مثل ایاالت شمال شرقی در ساحل اتالنتیا دین فرمای  و مز کبری روشن تینامتناهی بنجوم هدا
ائی موجودین ایدر بعضی ا .ورکیویوجرزی، و نیا نیلوانیكت، ورمنت، پنسینكتلند، کنیرودا االت ین ایولی در بعضی شهرهای ا االت احب 

ن شهرها آبه ک از شماها اگر ممكن باشد یم آسمانی خبر ندارند لهذا از برای هر یاند و از تعالنوار ملكوت روشن نشدهبه اهنوز نفوسی 
ت و ربت و یهامدة فاذا انزلنا عل و تری االرض"د یفرمامی د خداوند یت کبری برافروزیهدا به نورها د و چون ستارهیبشتاب ها الماء اهتز 

ی ها د و گلیهتزاز آبه ااه یخاک س ض ابر بهاری ببارد آنیف اه است چونین خاک سیزم "دیفرمامی ج یزوج به أنبتت من کل  
ات نورانی یض آسمانی برسد و تجل  یاه است چون فیعت است مانند خاک سیعنی نفوس انسانی چون از عالم طبد یانیرنگارنگ برو

ت عالم ی  د انسان سبب نورانیس بااند پیی اسرار الهی بروها ابد و گلیعت رهائی ید و از ظلمات طبیهتزاز و حرکت آبه ادا گردد یهو
سه بیانسانی گردد و تعال د و یشرق و غرب سفر کنه د بیفرمامی ف یل شریج دهد در انجیوحی الهی نازل تروه می که در کتب مقد 

ه ایریب گیات ابدی بهره و نصید تا از حیت کبری روشن نمائینور هداه ع را بیجم استعداد ت یاالت شمال شرقی در نهاید الحمد لل 
ت است باران فیاست و چون زم د هر تخمی یفشانید و تخم پاک بید شما دهقان آسمانی گردیوضات الهی نازل گردد حال باین پر قو 

صل خرمناض و برکتش نامحدود و در ممر  قرون و یم آسمانی فیبرکتش محدود است ولكن تخم تعال ل کند در یتشكها  عصار مت 
ن معدوده یلی بودند ولی چنان برکت آسمانی نازل شد در سنیح نفوس مؤمن ثابت معدود قلیام مسی  ا د که دریاسالف مالحظه نمائ

ک دانه یعنی یه هفت خوشه برآرد و هر خوشه صد دانه بدهد ک حب  ید که یفرمامی ل درآمدند در قرآن یانج ظل  ه می بیجم  عظ
به ت مملكتی شد حال نظر یار واقع که نفس مبارکی سبب هدایسد چه بیفرما یصد دانه گردد و خداوند اگر بخواهد مضاعف متهف

ه حكم آفتاب یا یم که قطره حكم دریام نمائی  ن ایه در ای  وضات الهیت و فیم بلكه نظر بعناید نمائیش نبایت خوی  ستعداد و قابلا ابد و ذر 
حیكم و علید و علیجو ناءی  كن  الت     عع ة و الث 

 



 دّوم لوح 
اء و اماء رحمان افتخار ه که ب حده صبح روز یاالت جنوبی ایا ١٦احب   ١٩١٦مارچ سنه  ٢٧شنبه  ٣االت مت 

 ثاق صادر گشتیمبارکه در بهجی از فم مرکز م ۀدر باغچه خارج روض

اء و اماء  حدۀاالت یا ١٦رحمن در احب  ا، یجورج ا،نیا، سوت کارالنیا، نرت کارالینیرجیا، وست وینیجریلند، ویدالور، مار ،كایامر مت 
حیهم و علیانا ارکانسا، اکالهاما، تكساس علییزیپی، تنسی، کانتاکی، لوئیسی سیدا، االباما، میفلور ناءی  هن  الت   ة و الث 

 هوالله

هه بان یای مناد اد شما ید نوروز است لهذا بیام عی  ان یائی نگاشته گشت ولی چون اران الهی نامهیآن ه ش بیچند روز پ ،ملكوت الل 
ی اید عین عیام مبارک است ولكن ای  ع ایم جمینمائ ید نوروز میت عیم و تهنیافتاد د ین عیران است چند هزار سال است که اید مل 

ه و ندای بیرا که انسان ب یقه هر روزیالحقشود ولی فی یگرفته م ه پردازد آن روز عه اد خدا و نشر نفحات الل  د مبارک است یملكوت الل 
ه شما شب و ه و تروه روز ب الحمد لل  ه مشغول و مألوف لهذا جمیج دیخدمت ملكوت الل  ه عون و  اد استیام شما اعی  ع این الل  و البت 

حده یاالت جنوبی اید شما خواهد کرد در اییه و نفثات روح القدس تأی  د و قوای الهیشما خواهد رسه ه بی  ت الهیعنا اران یاالت مت 
پی، تنسی، یسی سیدا االباما، میا، فلوریا، جورجنیا، سوت کارالنیا، نرت کارالینیرجیا، وست وینیرجیلند، ویعنی دالور، ماریاند لیقل

صفحات مردم  د تا آن نفوس در آنیا بفرستید و ینجاها بروآه د نفوس مبارکی بیانا، ارکانسا، اکالهاما، تكساس لهذا باییزیکانتاکی، لوئ
سه ب كی از مظاهریآسمانی دهند  ملكوته را بشارت ب اگر انسان سبب روشنائی نفسی گردد بهتر از  دیفرمامی نفوس مؤمنه ه مقد 

ه بک نفسًا خیاعلی لئن ی"ان است یپاروت بیث  "میاهدنا الصراط المستق"د یفرمامی ن در قرآن یو همچن "النعم ر لک من حمریهدی الل 
ه دهه بشارت بد و یطراف عالم روبه اد یفرمامی ل یعنی بنما بما راه راست در انجی  نیدوارم که در ایماباری  .دیظهور ملكوت الل 

ت عظ ق خواهی  ن است که مؤیقید و یمه نمائیخصوص هم  حقائق و معانی ظهور ملكوت بشارت دهد ه د گشت نفسی که بید و موف 
ه در یسانی فین پاک افشاند و ابر نیمانند دهقانی ماند که تخم پاک در زم افراز گردد و ه سرینزد سرَوِر قرض باران مبذول دارد البت 

 .دیابید تا برکت آسمانی و موهبت رحمانی یتخم افشانی پردازه د و بیمت شمریاران الهی وقت را غنیپس ای  .دیل نمایتشك ها خرمن
 ع ع كم البهاء األبهی یو عل

 

 سّوملوح 

ا و اماء رحمان به اکه  حده صبح یاالت مرکزی ایا ١٢فتخار احب  ت مبارک در یدر جلوی ب ١٩١٦مارچ سنه  ٢٩چهار شنبه االت مت 
 ثاق صادر گشتیبهجی از فم مرکز م



ا و اماء رحمان در  حدۀاالت یاالت مرکزی ایا ١٢ احب  سوری، نورت یووا میزتا، آیو، منیانا، ُاوهاییندینوا، الییسكنسن، ایگان ویشیم مت 
ح هن  یهم و علیداکوتا، سوت داکوتا، نبراسكا کانساس عل ناءی  الت   ة و الث 

 هوالله

ت انی هر چند مد  جهت صعوبت ارسال ه ن بیر شد و ایر رسائل تأخیست که در تحریای نفوس آسمانی ای محافل روحانی ای مجامع رب 
همواره ابد یحان یان روح و راریاد یه ن مختصر پرداختم تا دل و جان بیر ایتحره و مرسول بود حال چون اندکی سهولت حاصل لهذا ب

ع و زاری ی  ن آواره بدرگاه حضرت احدیا د فراموش یشه در خاطریدات آسمانی طلبد همییت و تأیاران را عون و عناید و ینمامی ت تضر 
د و سبب انتشار یفزائیقان و ثبوت و استقامت بیمان و ایدوارم که روز بروز بر ایلطاف حضرت پروردگار اماد شد از ینشده و نخواه
ا الحمد گانیشینزتا و میو و میسكنسن و اوهایلی نوا و ویاالت اید هر چند در ایگردنفحات قدس  ه موجود و در نهااحب  ت ثبوت و یلل 

ت  به نورها  ی نه مانند شمعدم آسمانی مرایج تعالیر از ترویغه رسوخ محشور شب و روز جز نشر نفحات الهی مقصدی ندارند و ب محب 
ه روشنند و بمثابه ط ه یشكور در رور یالل  ی به ااض معرفة الل  سوری، نرت یودا، میانا، اییندیند ولی در اینمامی لحان روح بخش تغن 

ملكوت الهی نگشته و ه د ندا بید و شایکه با یطور ل و آنیحباب قلااالت عبور و مرور ین ایداکوتا، سوت داکوتا نبراسكا، کانساس در ا
ه د بیات هنوز افسرده است باین والیصفحات نرفته لهذا ا نآه ن منقطعی بیغرکی و مبل  اعالن وحدت عالم انسانی نشده و نفوس مبا

ت  ه شوند و منجذبه ز نفوسی مشتعل بیات نین والیاران الهی در ایهم  ت الل  ه گردند تا آن اقللبه م نار محب  ز روشن یم نیكوت الل 
ر نمایگردد و نس س بد یم روح بخش گلشن ملكوت مشام اهالی را معط  ه و مقد  ه و منز   نآه لهذا اگر ممكن گردد نفوسی منقطع الی الل 

تی قلیقیت انجذاب باشند ین نفوس در نهاید اگر ایصفحات بفرست بناء و بنات اد یمه خواهد بخشیظله نتائج عین است که در مد 
ه و ده قی هستند بیملكوت مانند دهقان حق ها  فشانند آن تخم پاک خرمنیتخم پاکی بجانفشانی کنند و  ندیار که مرور نمایهر خط 

ابد یض و برکت آسمانی حصول یبه طاهره افشانده گردد فی  رض طاد چون تخم پاک در یفرمامی ل یل جلیل کند چنانچه در انجیتشك
ق و مؤیام ت و سعی و کوشش بیم الهی نكنید ابدًا فتور در نشر تعالید گردی  دوارم که شما موف  كم و یو عل دیفزائید روز بروز بر هم 
حیعل ناءی  كن  الت    عع ة و الث 

  
 لوح چهارم

ا و اماء رحمان به اکه  حده صبح شنبه او  یاالت غربی ایا ١١فتخار احب  مبارک در بهجی از فم مرکز  در اطاق ١٩١٦ل سنه یل اپراالت مت 
 .ثاق صادر گشتیم

ا و اماء رحمان در   حدۀاالت یاالت غربی ایازده ایاحب  داهو، ینگ، منتانا، ایومیا، وایفورنیوتا، کالیزنا، نوادا، یكو، کولورادو، آریومكزین مت 
حیهم و علیتن علگواشن ،اورگن ناءی  هن  الت   ة و الث 

 



 هوالله

ر نفثات روح ید از ملكوت الهی و رجای تأثییشان و طلب تأیر در حق  ایاران و دعای خیاد یبناء و بنات ملكوت شب و روز جز اای 
ت قلوب انسانی گردند و ی  ن زمانی سبب نورانیاران الهی در چنیدوارم که یاأللطاف ام ی  لطاف حضرت خفاتی ندارم از یمشغول القدس
االت غربی یابد سبب شرف و منقبت عالم انسانی گردد هر چند در بعضی از اش الی األهدیرواح بدمند که نتائج حمبه ااتی ینفحه ح
ب گرفته و یه بهره و نصی  ات ابدیری از چشمه حیواشنگتن و کلورادو، نفحات قدس منتشر گشته و نفوس کث ن، وگا، و اوریفورنیمثل کال

ه نوشیبرکت آسمانی  ت الل  نگ، منتانا، یومیكو، وایومكزیاالت نیده ولی در ایعلی شناده و آهنگ مأل یافته و جامی سرشار از خمر محب 
تیوتا، آریداهو، یا ه چنانچه با زنا، و نوادا سراج محب  فروخته و ندای ملكوت الهی بلند نگشته حال اگر ممكن است شما ید نید و شایالل 

تی نمائی  ن قضیدر ا ر جسم مرده یاالت نظیرا اآلن آن اید زیاالت بفرستیآن اه د و بیگر را انتخاب کنیا کسان دیا خود بنفسه و ید یه هم 
االت را یقت آن ایآنان بخشند چون ستاره در آن افق بدرخشند تا انوار شمس حقه ات در آن بدمند و جان آسمانی بیاست تا نفحه ح

ه ول ان  "د یفرمامی د در قرآن یز روشن نماین ذ ی  الل  دارد لهذا می ن را دوست یعنی خدا مؤمنی "خرجهم من الظلمات الی النورین آمنوا یال 
ه نمائلبه م د و ندایطراف جهان روبه اد که یفرمامی ف یشرل یدر انج .آوردآنان را از ظلمات نجات داده در عالم نور می  .دیكوت الل 

ع ینوار صلح و سالم جمان سبب یبه اد تا یری گردیت جم  غفید و سبب هدایام کنین خدمت عظمی قیبه احال وقت آنست که شما 
ر نما ه اد زدم و ناس را بیع مجامع فریک بودم در جمیکه در امری امی  در ا .ابدیش ید و عالم انسانی راحت و آسایآفاق را روشن و منو 

ه خانه شده و موقوف بیتصره ج صلح عمومی دعوت کردم بیترو ب در ین عنقریک شراره است و ایه ح گفتم که قطعه اروپ مانند جب 
ا و کتاب دانینده دو سال بعد آنچه در کتاب مكاشفات ین آیسن ق خواهد یوحن  ده یه در جری  ن قضیو ان شد یافت و چنیال ذکر شده تحق 

د که یقت حال ظاهر و آشكار گردد و بدانید تا حقیده مراجعت کنیمندرج گرد ١٩١٢اکتوبر سنه  ١٢خه ر  وتن میسكو بولیسانفرانس
ت انسان با كم و یت عالم انسانی گردد و علی  دات الهی تا سبب نورانییأته د بی  عنی مؤید آسمانی باشد یحال وقت نشر نفحات است هم 

حیعل ناء ع عی  كن  الت   ة و الث 

 

 لوح پنجم 

ا و اماء رحمان ابه اکه  در باغچه خارج روضه مبارکه در بهجی از فم  ١٩١٦ل سنه یاالت کانادا صبح چهارشنبه پنجم اپریفتخار احب 
 ثاق صادر گشتیمرکز م

ا و اماء رحمان در ا  و، یتوبا آلبرتا، انتارک کوبک، مانییزورنو بیا، نیاسكوشلند، نووا یوفوندلند، پرنس ادوارد ایاالت کانادا نیاحب 
حهم و علین لند علین و گرین، جزائر فرنكلیواتیادا، کگونیوکان، ماکنزی، یا، یکلمب شیتیساسكاجوان، بر ناءی  یهن  الت   ة و الث 

 



 هوالله

ه نفحات یاکثر مدائن ابناء و بنات ملكوت هر چند در اای  حده الحمد لل  ه منتشر و جم  غفاالت مت  ه و ناظر لبه م رییالل  ه متوج  كوت الل 
ت ه د بیده بایه منتشر نگردی  د بلند نگشته و اسرار کتب الهید علم توحید و شایاالت چنانچه بایولی در بعضی ا د در یاران علم توحیهم 

ن در یب داده شود و همچنیت کبری بهره و نصیهداز از موهبت آسمانی و یرا ن انابد تا آنیه انتشار ی  م الهیار موج زند و تعالیآن د
ش یتیتوبا ساسكاجوان، البرتا، بریو، مانیک کوبک، انتاریوزو برنیا، نیلند نووااسكوشیوفوندلند، پرنس ادوارد ایاالت کانادا مانند نیا

ای یبا .ن در مدار سرطانیوکان، و جزائر فرانكلین، ماکنزی، یواتیاوا، کگونیا، یکلمب ت در یند و مانند شمع هدایالهی جانفشانی نماد احب 
تی بنمایاالت کانادا برافروزند اگر چنیاآن  ابند و جنود آسمانی پی در پی رسد و نصرت یه ی  ه الهی  دات کل  یین است که تأیقیند ین هم 
ه بمسامع اسكیعظ ه نداء ملكوت الل  لند نین لند برسد اگر در گریو گر موهای اهالی جزائر شمال کانادایمی حاصل گردد بلكه انشاء الل 

ت الهی شعله زند جم ل گردد ه ب شود و سرما بآهای آن مملكت خیع ینائره محب  ه یاعتدال مبد  ت الل  ابد آن یعنی قلوب حرارت محب 
ه و د انی گردد و نفوس مانند اشجار پرثمر بیخط  ت الزم است ین ییت طراوت و لطافت تزینهاه ار گلشن الهی شود و بوستان رب  ابند هم 

تی نمائ ت اگر هم  د ید که روزی آیفرمامی م یخدا در قرآن عظ .د داردیر شدیموها نفحات الهی منتشر شود تأثیان اسكید که در میهم 
 اله اال  د است ال یشود آن نور نور توحمی خدا روشن  به نورن یعنی زمی "هاو اشرقت االرض بنور رب  "ع آفاق بتابد ید بر جمیکه انوار توح

ه حیكم و علیمند گردد و علت کبری بهرهید از هدایز از قطعات ارض است بایموها نیمملكت و جزائر اسك الل  ناء ع عی  كن  الت   ة و الث 

  

 لوح ششم

ا و اماء رحمان محافل و مجامع ابه اکه  حده و کانادا صبح شنبه هشتم اپریفتخار احب  روضه در باغچه خارج  ١٩١٦ل سنه یاالت مت 
 ثاق صادر گشتیمبارکه در بهجی از فم مبارک مرکز م

 هوالله

قمی ای نفوس مبارکه من از برای شماها فوز و فالح ابدی  ه در جهان الهی ی  خواهم و موف  طلبم آرزوی من چنانست که هر می ت تام 
مبارکه گردد و فواکه و ثمره ابدی بخشد لهذا ک شجره ین باغ الهی هر یصبحگاهی بدرخشد و در ا ستارۀفق عالم مانند اک از شما از ی

عی است هر یم وسینست که االسكا اقلیم و آن اینمامی د آسمانی و روشنائی در ملكوت الهی است داللت ییآنچه سبب تأه شما را ب
د ینمامی قصور ن دمته در خقدر قو  ه ن شده و بی  عمومی بكتابداری مع خانۀآن صفحات شتافته و در کتابه كی از اماء رحمان بیچند 

به ملكوت  د و ندایشرق و غرب عالم روه د که بیفرمامی ح یحضرت مس .ع بلند نشدهیم وسیكوت الهی هنوز در آن اقللبه م ولی ندا
قت محروم ماند لهذا تا یم از نسائم صبح حقید که آن اقلید مشمول بر عموم گردد حال جائز مدانیپس رحمت الهی با .دیالهی کن

ه و منجذب بیبكوشد یتوان س از نفس و هوی به د و نفوس ناطقی منقطع الی الل  ه و مقد  ه و منز  د که زاد یصفحات بفرست آنه نفحات الل 
ل خود بیو توشه آنها تعال م را یت کبری آن اقلینوار هداا ند بعد ناس را داللت کنند بلكه انشاء اللهیآن عمل نماه م الهی باشد و او 



ر کند اگر بد و یروشن نما ه مشام اهل االسكا را معط  ت الل  ق شویچنه نسائم گلشن محب  د که تاج سلطنت ین بدانیقید ین خدمتی موف 
ب گردی  د و در درگاه احدیه بر سر نهی  ابد هالی آن بالد اغلب اار مهم  است یكو بسین جمهوری مكزیو همچن .دیت بنده مقبول و مقر 

بی هستند یکاتول ن یست و ایكیان الهی یدانند اساس ادمی ده الهی خبری ندارند نیم جدیل و تعالیقت تورات و انجیحقبدًا از اک متعص 
سه حكم شمس حق ده طلوع نمودهیمظاهر مقد  اتی در یک نفحه حیدند اگر ین نفوس غرق در تقالیاند اقت دارند که از مطالع متعد 

ن شش جمهوری یولی مألوف باشند و همچنیلسان اسپانه روند بمی كو یمكز كه بهید نفوسیمه بخشد ولی بایده شود نتائج عظینها دمیا
ز یكا، پاناما، و مملكت هفتم بالئیكاراگو، کستاریكو واقع شده مانند گواتماال، هوندوراس، سالوادر، نیكای مرکزی که در جنوب مكزیامر

ت ی  ار اهم  یها را بسعنی هندییكا یباشند اهالی اصلی امرولی مألوف یلسان اسپانه د بیروند بامی صفحات  آنه ن نفوسی که بیو همچن
دی یرة العرب هستند که پیمه جزیهالی قدان نفوس مانند یرا اید زیده د حكم وحوش داشتند چون نور محم  ش از بعثت حضرت محم 

ئی ابند شبههیت یند و هدات شوین هنود اگر تربین ایان آنها طلوع نمود چنان روشن شدند که جهان را روشن کردند و همچنیدر م
ت دارد علی الخصوص جمهوری پناما ی  ن ممالک اهم  یع ایجم. ندیم الهی چنان روشن گردند که آفاق را روشن نمایتعاله ست که بین

 كا بسائر قطعات عالم است و دریعبور و مرور از امر شوند و مرکزمی هم ملحق ه ک بیفیط پاسیک و محیط اتالنتیکه در آن مرکز مح
ز یلین جزائر لسر انتیكا، و همچنیكو، و جامیتی، و پورتوریز، مثل کوبا و هاین جزائر وست اندیافت و همچنیت کبری خواهد ی  نده اهم  یآ

ی جز نكو که در دسته یتی، و سانتا دو مهایاهان یت دارد علی الخصوص دو جمهوری سی  ار اهم  ینک بسیه واتلریو جزائر باهاما، حت 
كای ین قطعه امریت دارد و همچنی  ک است اهم  یط اتالنتیان محین دسته جزائر برمودا که در میز واقع شده و همچنیلیانت تریجزائر گر

وای، و نزئال و گوای، پاراگوروینا، یلی، ارژنتیا، چییونا، بولیینا، فرنج گیگنا، دچ یش کیتیل، بریرو، برزپا، اکوادر، یجنوبی مثل کلمب
 دادینیلند، کاالپاکو، جوان فرناندز، توباکو، تریآكلند، لر فایست نظیكای جنوبیدر شمال و شرق و غرب امر جزائر که ن بعضییهمچن

تیه که در ساحل شرقی برزی  ن شهر بهائیند همچنلیآ د خواهد بود ین اسم شدیرات ایی شده تأثن اسم مسم  یبه است یل واقع چون مد 
ای الهی را با ت بلند باشد یباری احب  ه طوبی للفقراء الن  "د یفرمامی ح یمس حضرت .و مقاصد ارجمندد هم  عنی خوشا ی "لهم ملكوت الل 

ذ د أن نمن  ینر و"د یفرمامی ن در قرآن یو همچن .ان گردندیرا سرور عالمینام و نشان ز فقراء بیه ب ن استضعفوا فی االرض و یعلی ال 
ت نهینفوس ضعم بر یخواهمی عنی ی" نیة و نجعلهم الوارثنجعلهم أئم   م حال وقت آنست ین نمائیا و مرسلیم و آنها را وارث انبیفه من 

ق  ی منسلخ گردی  د و از عالم بشرین عالم فانی را خلع کنیبه اکه شما ردای تعل  م سفر یقالان یبه اد و ید مالئكه آسمانی شویت بكل 
ذی ال اله االهو هر ینمائ ه ال  حیكم و علیو عل .دید دمیات در نفوس سائره خواهینفحه حد و یات گردیل حیک اسرافید و الل  ة و ی  كن  الت 

ناء  الث 

 مناجات

ر اردوئی یک نظیجنود مأل اعلی نصرت کن تا هر ه ن نفوس سپاه آسمانی تواند امداد فرما و بیی رب  الملكوت ااهمتا  یای خداوند ب
ه و نورانه ممالک را ب شوند و آن ت الل  ه و جنگلیایر آنها باش و در بیر و نصیی خدا ظهام الهی فتح کنند یت تعالی  محب  ها  ان و کوه و در 

ت ملكوتی و نفحات روح القدس فره اها و صحراها مونس آنها باش تا بیو در ز و توانا و توئی دانا و شنوا و یاد زنند توئی مقتدر و عزیقو 
 نایب



 لوح هفتم

ا و اماء رحمن به اکه  حده و کانادا صبح سیمحافل و مجامع افتخار احب  در اطاق مبارک در  ١٩١٦ ل سنهیازدهم اپریشنبه  هاالت مت 
 ثاق صادر گشتیبهجی از فم مبارک مرکز م

 هوالله

ق بر نشر تعالیقی امریان حقیای بهائ ه در آن یاعه شدهیوس خطۀم الهی در آن یک شكر حضرت مقصود را که موف  د و نداء ملكوت الل 
ق شدیالجنود و حضرت موعود داد د و بشارت بظهور رب  یبلند کردار ید ه موف  ن صرف از ید اید گشتی  ن مقصد مؤید و در اید الحمد لل 
ق دات رب  ییتأ ک مانند ید که هر ید دیب خواهیت شما هنوز معلوم و مفهوم نگشته عنقری  الجنود و نفثات روح القدس است حال موف 

ی درخشنده در ستاره قید مالحظه کنیک شدیهل امراه ی  ات ابدید و سبب حیدیت بخشیآن افق نور هداهای در  ون یت حواری  د که موف 
ون و نساء مؤمنات ینمودند بعد معلوم شد که حوارمی ت و استهزاء ی  آنان اعتنائی نداشت بلكه اذه ح معلوم نبود نفسی بیدر زمان مس

قیهمچن ت بر سر نهاده بودندیعی از جواهر زواهر هداعقوب چه تاج مرص  یم ام  یه و مری  م مجدلیمثل مر ت شما حال معلوم نه ی  ن موف 
قیام ز یک در سائر قطعات عالم نیامر خطۀت شما زلزله در آفاق اندازد لهذا عبدالبهاء را آرزو چنانست که مثل ی  دوارم که بزودی موف 

ق و مؤ ه را بیعنی صید ید شوی  موف  ع قطعات خمسه عالم بشارت بظهور ملكوت رب  الجنود ید و در جمیشرق و غرب رسانه ت امر الل 
ۀن نداء الهی چون از ید ایده ای امریفیا و جزائر پاسیک و استرالیا و افریوروپ و آسبه اک یامر خط  ر سلطنت یک بر سریک رسد احب 
د جمعی زبان دان یر گردد پس بایجهانگشان یوازه بزرگوارآآفاق رسد و ه شان بیت ایت و هدای  ت نورانیند و صیه جلوس نمای  ابد

ه ب ه توج  ت الل  س مملوء از محب  ه و مقد  ا و یالنژیا، و میكرونژیا، مایژیک مثل پولی نیفیای پاسیمه دریسه دسته جزائر عظه منقطع منز 
ق  یجزائر جی، جزائر یمان، جزائر فین، جزائر سلیپیلیوا، سوماترا، جزائر فژانا، برنئو یگوین سه دسته است مثل نیبه اکه متعل 

ارشی  تی، لویز، جزائر فراندلی، جزائر ساموا، جزائر سوسایگو، سرام، سله بیزمارک، ارشی پلیا، بیوکالدونیلتی، نیز، جزائر الیدیوهبرائین
و  ندیزائر نمامور، و سائر جیره تیلبرت، جزائر ملوکا، جزین، جزائر مارشال، جزائر جیگو، مارکساس جزائر هاوای، جزائر کارولیپل

ه و ده مسافرت کنند و ب ه و لسانی ناطق بذکر الل  ت الل  هدهیقلبی طافح به محب  ه ناس را ببه ملكوت  ئی متوج  ظهور رب  الجنود ه الل 
دات آسمانی جمال مبارک ییزند و تأمی محفل روح القدس موج  نآد در اوج ید که در هر محفلی داخل شوین بدانیقیبشارت دهند 

ره هونولولو یجزائر هاوای در جزه ز جمال مبارک تنها بیز عزینس الكساندر بنت ملكوت کنگد که مس ایکند مالحظه کنمی احاطه 
ق شد جمعی را هداید که ایمالحظه کن .حات مشغول استفتوه رفت و حال در ژاپون ب ت کرد و ین دختر در جزائر هاوای چه قدر موف 

ق شدآلمان رفت چه ه مس نوبالک تنها ب ه قه وم بید که هر نفسی الین بدانیقیپس  قدر موف  د جنود ملكوت یام نماینشر نفحات الل 
ه تأ  آنه کمال فقر به اده ولو بیشد که پای پ یر مس  یکاش از برای من م یات جمال مبارک احاطه کند ایلطاف و عنااد و یفرما دییالل 

می م الهی یج تعالیگفتم و ترومی االبهی  ا بهاءیا یابان و دریدهات و کوه و بو زنان در شهرها هنمودم و نعرمی صفحات مسافرت 
ق گرد م هستم بلكه انشاء اللهیر نه لهذا در حسرتی عظس  ینمودم ولی حال از برای من م ت ه د اآلن در جزائر هاوای بیشماها موف  هم 

ن یرب  الجنود که اگر اه روری است و چه فرحی قسم بن چه سید که ایمان وارد مالحظه کنیشاطئ بحر اه مس الكساندر جمعی ب
ت سرمدیه است و ای  ن سلطنت سلطنت ابدین عظمت نبود ایبه اکرد آن سلطنت می س یدختر محترمه سلطنتی تأس ت عز  ه ه بی  ن عز 



ه و یای روسیژاپون و آسه ب ن اگریا، و همچنیره تاسمانیلند، و جزیوزیره نیا و جزیگر مثل مملكت استرالین در جزائر و قطعات دیهمچن
غیت ِستلمنت و هندوستان و سیرتام و اسیفرنسه و س ن و هندیا و چیکور د یمه خواهد بخشیج عظینی بروند نتایالن و افغانستان مبل 

ت محكم گردد و یروند چه قدر خوب است تا ا ئتی از زن و مرد مجتمعاً ین و ژاپون ممكن شود هیچه اگر ب عبور و ن یبه ان رشته محب 
قطعه ه ن اگر ممكن شود سفری بیند و همچنیم نمایالهی کنند و نشر تعالبه ملكوت  ند و نداءیس وحدت عالم انسانی نمایمرور تأس

 ره و در آنجا ندایوس غیا و زنزبار و مورتنون و سنت هلیره رئونیا و جزیریپ ورد و جزائر مادیند و در جزائر کاناری و جزائر کیقا نمایافر
ه نمابه ملكوت  کتب ورسائلی  ندیار علم وحدت عالم انسانی بلند نماكره مادا گاسین در جزیابهاء االبهی کنند و همچنیاد یند و فریالل 

قا معدن یافر ند در جنوبیگومی ن ممالک و جزائر نشر دهند یف کنند و در ایا تألیند و یا ترجمه نمایممالک و جزائر  نیهای السانه ب
ه معدن انسان پ گمت است ولی سنین معدن هر چند پر قیدا شده ایالماس پ دا شود و جواهر زواهر ملكوت یاست بلكه انشاء الل 
م عالم آرزوی صلح عمومی مضمر یع اقالین حرب جهانسوز نه چنان آتش بقلوب زده که وصف داشته باشد در جمیباری ا .دیبدست آ

ن از حكمت بالغه الهی تا استعداد حاصل شود و یبی حاصل و اید استعداد عجیم ننماضمائر است نفسی نمانده که آرزوی صلح و سال
ت کن ابدیج یم الهی در شرق و غرب ترویعلم وحدت عالم انسانی و اساس صلح عمومی و تعال ای الهی هم  د و خالصه یپس ای احب 

ک و یا و بلجیا و اسپانیطالیه و ایش و مجر و روسیو اطر آلمانم فرنسه و یا و اقلیطانین حرب در جزائر بریه را بعد از ای  م الهیتعال
لوکسنبرگ و  ن ویونان و اندورا و لنجستیا و یا و سرب و جبل اسود و بلغاریرومان دانمارک و هوالند و پرتقال و ود ینروج و سو سره ویسو

لند و یلند و شتلند ایا فارو سلند ویا ت ویو کر التالی و قبرس، میسیا و سینیكا وساردیک و کرسینو و جزائر بالریسان مار موناکو و
ت نمودهید تا حال بسیت بدرخشیصبح گاهی از افق هدا ستارۀن ممالک مانند یع ایدر جم. دیلند نشر دهیو ارکن ا زیدیهبرائ د یاار هم 

ت ب د و دائره یبهی کنابه ملكوت  کنائس نداءها و جزائر و محافل و  تختیممالک و پا نید و در ایفزائیولی من بعد هزار مرتبه بر هم 
ت با ق عیهر چه وس ع گرددید وسیهم  كه یت ضعف و ناتوانی در حالتید که عبدالبهاء در نهایمالحظه نمود شتر گرددیت بیتر شود موف 

ج یتروه مجامع بک شتافت و در کنائس و محافل و یکثر ممالک اوروپ و امربه ان یمار بود ابدًا طاقت حرکت نداشت با وجود ایب
دات جمال مبارک چگونه احاطه نمود از راحت و یید که تأیظهور ملكوت ابهی نمود و مالحظه نموده م الهی پرداخت و نداء بیتعال
 .ئی حاصل واضح است که انسان عاقبت خائب و خاسر گرددجهیای فانی چه نتین دنیبه اگی ش جسمانی و تن پروری و آلودهیآسا

ی چشم پوش نید از ایپس با انی و فیت عالم انسانی و ترق  ی  ه و علو  ی  ات ابدید آرزوی حیافكار بكل  ه آسمانی و نفثات ی  وضات کل  یات رب 
ه و هدا  ن است و اال  یج صلح عمومی و اعالن وحدت عالم انسانی نمود کار ایت من علی األرض و ترویروح القدسی و اعالء کلمة الل 

ن محشور شد یواناتست پرداخت و مانند بهائم در روی زمیت آمال حیات جسمانی که نهاین حیا بهور ید با سائر وحوش و طیبا
ن جوید که هر قدر انسان در دنیمالحظه کن ن ین گاوهای پرواری در ایرا ایرسد زمی ک گاو نیابد بدرجه ید و ثروت و سامان یا تمك 
را  ین نعمت جسمانیشود و امی ا ملک آنها هر چه بخورند منتهی نع چمن و دمن مرتع آنها و رودها و چشمه سارهیع جمیصحرای وس

ئی بهتر از قصور ملوک انهیور است مرغی درباالی کوهی بر شاخه بلندی آشین بهتر زندگانی طیت سهولت بدست آرند و از اینهاه ب
های آن صحرا  ع خرمنیبرد و جممی سره امی بی  ت حالوت ایت عذوبت منظر در غایت لطافت آب در نهایالنه نموده هوا در نها

غ است و ا ی کند در دنیثروت آن مر رسد پس معلوم شد که می ن مرغ نیا ۀدرجه ا بین را بدون زحمت مالک است انسان هر قدر ترق 
شد که انسان ن واضح و معلوم یابد از ایک مرغ کوچكی نیه هر قدر انسان بكوشد و خود را هالک کند فراوانی و زندگانی ی  ویدر امور دن



ب درگاه الهی و ی  جهت فضائل نامتناهی و علو  ه ا خلق نشده است بلكه انسان بیات دنین حیجهت زندگانی اه ب ت عالم انسانی و تقر 
 كن  البهآء األبهییكم و علیه خلق شده است و علی  ر سلطنت ابدیجلوس بر سر

 مناجات

  .دین مناجات را تالوت نمایسفر در بالد غربت شب و روز اد در یهر طرفی نماه غ سفر بیجهت تبله هر نفس که ب

تک ب الهی الهی ترانی والهًا منجذبًا الی ملكوتک األبهی و مشتعالً  د اً ین الوری و منادیبنار محب  ار الشاسعة األرجاء یبملكوتک فی هذه ال 
رخاء بع ک تارکاً یعل الً ا سواک متوک  منقطعًا عم   راحة و ال  حًا علی التراب خاضعًا الی یبًا طریغر األوطان هائمًا فی هذه البلدانن دًا عیال 

عًا مبتهالً یًا فی جنح اللیلی جبروتک العظمی مناجاا خاشعًا یعتبتک العل ی تؤ ال و بطون األسحار متضر  دنی علی ی  فی الغدو  و اآلصال حت 
 تک بكل  القوی و الی  قنی علی عبودرب  أشدد ازری و وف   .مک و اعالء کلمتک فی مشارق األرض و مغاربهایخدمة أمرک و نشر تعال

دیدًا وحیتترکنی فر ک أنت المؤیدًا فی هذه ال  ک أنت  د لمن تشاء علی مای  ار رب  آنسنی فی وحشتی و جالسنی فی غربتی ان  تشاء و ان 
  .ریالقد ی  القو

  

 لوح هشتم

اء و اماء رحمن محافل و مجامع به اکه  حده و کانادا صبح چهارشنبه االت یافتخار احب  در اطاق مبارک و صبح  ١٩١٦ ل سنهیاپر ١٩مت 
 ثاق صادر گشتیل در باغچه خارج روضه مبارکه در بهجی از فم مرکز میاپر ٢٢ل در مسافرخانه و صبح شنبه یاپر ٢٠پنجشنبه 

 هوالله

س بیای حوار ه روحی لكم الفداء نفس مبارک موعود در کتاب مقد  عنی جنود آسمانی و مقصود از یر گشته یرب  الجنود تعبه ون بهاءالل 
ی از عالم بشربجنود آسمانی نفوسی هستند که  ه یاند انفوس ملكوتی و مالئكه آسمانی گشتهه ت منسلخ و منقلب بی  كل  ن نفوس اشع 

ت و عالم ی  بشر صفاتدمند از ی ات بر آفاق میفحه حک صوری در دست و نیند و هر یمامی نقتند که آفاق را روشن یشمس حق
ق یعت نجات یطب ح شدند یح که مملو  از مسیون مسینفحات رحمانی شوند مانند حواره خالق الهی گردند و منجذب ببه اافته متخل 

ه گردند ین نفوس نیا ه چنان مستولی بر اعضاء و یز مملو  از حضرت بهاءالل  ت بهاءالل  جزاء و ارکان آنها گردد که عالم اعنی محب 
ه بیاگر نفسی از ا .ن نفوس جنود الهی هستند و فاتح شرق و غربیا .ت را حكمی نماندی  بشر به  د و نداءیجهتی نماه ن نفوس توج 

انییه و تأی  ع قوای معنویالهی کند جمملكوت  ک یند یابد و قالع و حصون را مهدوم بیر او گردد ابواب را مفتوح ین و ظهیه معی  دات رب 
نست جنود ید ایسار درشكند و صفوف عالم را خرق کند و هجوم بر قلب آفاق نماین و یمیر آفاق را از كزند لشسپاه عالم ه سواره ب

ه  الهی ای بهاءالل  ه یبه اهر نفسی از احب  د یمقام بلند اعلی رس نیبه اد تا یجان و دل بكوشه ابد پس بین مقام رسد حكم حواری بهاءالل 
های دراریل ملكوتی بر سر نهیل جلیو اکلد یابیه جلوس ی  ر سلطنت ابدیبر سر اران مهربان یش بر قرون و اعصار بتابد ای ید که در 



ت را بلند کن ه روز بروز روشنتر یقت ینوار شمس حقبه اد تا قلب مبارکتان یوج آسمان برسانبه اد و پرواز را یهم  عنی حضرت بهاءالل 
ی ظلمات عالم یات تازه یها هر دم ح شود جان م شویطبابد بكل  ور گردیعت زائل گردد تا نور مجس  ی  نید و از اید روح مص  جهان بكل 

ه چه ابوابی از برای شما گشوده است و چه مقام بلند اعلی ید مالحظه نمائیرید و از جهان الهی خبر گیخبر شویب د که حضرت بهاءالل 
ر نموده است و چه موهبتی م ان ین کره خاک در نزد ما از ملعبه صبیم سلطنت این جام سرمست شویر کرده است اگر از اس  یمقد 

ل ننمائیک از ماها را تكلیدان نهند و هر ین عالم را در میل شهنشاهی ایاگر اکل تر گرددپست ه تنز  م و یم و قبول نكنیف کنند البت 
ل ثبوت بر م ستیموربه اقام اعلی مشروط م نیبه اوصول  ه است زیشرط او  ه میثاق الل  ه را از شبهات یرا قو  هل ضالل اثاق امر بهاءالل 

ه است و رکن متید و حصن حصیمحافظت نما ه الین دین امرالل  وهیوم هین الل  د یثاق الهی محافظه ننمایئی وحدت عالم بهائی را جز مچ ق 
س اگر و بثاق است یه مهی است که محور وحدت عالم انسانی قو  ید بدیرا احاطه نمای عظم عالم بهائااختالف مانند طوفان  و اال  

ی یه شمس حققلم أعلی صادر نشده بود و کتاب عهد مانند اشع  ه ثاق واقع نشده بود و بیم ه بكل  قت عالم را روشن ننموده بود امر الل 
ی تیکه اس یشان شده بود و نفوسیپر  مود و هرمی ندند هر کس هوسی می زن شجره مبارکه یشه ایشه بر ریر نفس و هوی بودند بكل 

ه نماد رخنهیدان راندند که شایخردان سمند در میم معدودی از بیثاق عظین میوجود ا کرد با ینفسی سودائی م ند یئی در امر الل 
ه که جم ل قدم را بر مید پس بایأس شدیرون أنفسهم فی یع خائب و خاسر گشتند و سوف یالحمد لل  دات ییثاق ثابت نمود تا تأید او 

ه از هر جهت  ای عبدالبهاء در قلوب مانند نقش در حجر نافذ یح و وصایر گردد و نصاین و ظهیعلی معا احاطه کند و جنود مألبهاءالل 
ت ب .و باقی و بر قرار ماند گر باشند و جانفشانی در حق  یكدیاران الهی مجذوب و مفتون ید یبا .ن احبابیشرط ثانی الفت و محب 

ا بیكدی قی یمعشوق حقه ا عاشقی بیات رسد و یچشمه آب حه برسد مانند آن باشد که تشنه لبی بگری یده گر کنند اگر نفسی از احب 
ه جمیكدینوس أن است که نفوس میسه اعظم حكمت الهی در ظهور مظاهر مقد  ارا از یخود مالقات کند ز ت الل  ه محب  ع یگر گردند و قو 

سهید اینماک آسمان یک بوستان کند و نجوم یزهار اد و یا نمایک دریمواج ارا  ن موهبت یچون ا .نست حكمت ظهور مظاهر مقد 
ا جلوه نمایعظمی در ب ع یوقت جم ابد آنیت آسمانی حصول یعت منقلب گردد ظلمات امكان زائل شود نورانید عالم طبین قلوب احب 

ت ابهی گردد و هر  ای الهی شجره مبارکه شود و اثمار بدیجهان جن  ت ات حاد اران ایعه ببار آرد ای یک از احب  ت محب  لفت الفت محب 
ن وجدان ید که ایجان اگر بدانیت هین قلب در نهایاد شما مشغولم و ایشكار گردد اآلن بآه امر بهائی در عالم وجود ظاهر و تا قو   ات حاد

ه بیچگونه منجذب  طراف به انی یغل  که مب د شرط ثالث آنیگر گردیكدید که کل  مفتون یابیئی فرح و سرور درجهه اران است البت 
س و در نهاكا سفر نمود و از هر آلودیر عبدالبهاء که در بالد امریند ولی نظیطراف عالم سفر نمابه امملكت بلكه  ت یگی پاک و مقد 
د ید مالحظه نمودیفشانیش بین خویز از نعلیشهر را ن د غبار آنید چون در شهری وارد شویرمامی فح یکه حضرت مس انقطاع چنان

ح جمال یا و نصایوصاه ن عبد نظر بیند و ایم نمایتقد ئیهیت الحاح و اصرار خواستند که هدیاری از نفوس در نهایک بسیرکه در ام
ه بد بود ام  یکه در بعض اوقات عسرت شد زی قبول ننمود با وجود آنیبدًا چامبارک  ه و فی الل  ب یصرافت طبع و طه ا اگر نفسی لل 

د بیئی نماخاطر اعانه نست که یمقصود ا .ت قناعت بگذراندینهاه د بیولی با دیزی جزئی قبول بنمایشخص چ جهت سرور آنه د مجر 
ه شعله افروخته یح و عزم و اراده شدیت خالص باشد و قلب مستغنی و روح منجذب و فكر مستری  د نیبا ت الل  ت بلند و در محب  د و هم 

تواند نقص ی ردد چگونه مچ ثمری ندارد نفسی تا خود کامل نگی هو اال  د یر نماین گردد نفس طاهرش در صخره تأثیباشد اگر چن
ه نشود چگونه مد تا خیگران را زائل نماید ای الهی بكوشیتواند دی ود منقطع الی الل  ن یج دید تا ترویگران را منقطع کند باری ای احب 

ه و نشر تعال ة دیغ است که نفوس مبارکه و قدمای احباب نورسیل محفل تبلیاز جمله تشك .دیع وسائل نمائیجمه م الهی بیالل  گان محب 



ه را در مدارس تبل ه ند و آنچه ادل  یح نمایخ امر را تشریم دهند و تاریه را تعلی  ه و حجج بالغه الهن و ادل  یع براهیند و جمیغ جمع نمایالل 
ه حاصل نمایع ایگان در جمدیرسر کنند تا نویز تفسیه از قبل موجود آنها را نی  ظهور موعود در کتب و صحف اله  .ندین مراتب ملكه تام 

ک یا در یه یس شود نفوس کاملی که در لسان فارسی و عربی و السنه اجنبیک دائره ترجمه الواح تأسین هر وقت ممكن شود یو همچن
ن و ماهرند بترجمه الواح و کتب استداللیلسان از السن اجنب  .م خمسه عالم نشر دهندیدر اقال ند و طبع نمودهیه مباشرت نمایه متمك 

ه باشد تا کل  در شرق و غرب مط  د مرو  یند ولی مندرجات بایر نمایت انتظام تحریه نجم باختر را در نهان مجل  یو همچن لع بر ج امر الل 
ه گردند ه  ع مقاالت را حصریع محافل چه عمومی و چه خصوصی از صدد خارج صحبتی ندارند جمیباری در جم .وقائع مهم  در امر الل 

قه ب صحبت ندینما غیهه د و جدال بیایان نیمه های متفر  د لسان هر مملكتی که یوند بامی رطراف به ان که یچ وجه جائز نه و مبل 
ن یمملكت چه نی ماهر بید نفسی که در لسان چینفسی که در لسان ژاپون ماهر به مملكت ژاپون سفر نما وند بدانند مثالً می شداخل 

را یم الهی استعدادی فوق العاده حاصل گردد زیجهت استماع تعاله ن حرب عمومی ناس را بیباری بعد از ا .علی هذا المنوال بشتابد و
ن یات این ممات است و آن حینست تا بر کل  معلوم شود که آتش حرب جهانسوز است و انوار صلح عالم افروز این حرب ایحكمت ا

ت سرمدی  ت ابدن ذل  ین ظلمات است و آن انوار ایو آن نعمت عظمی ا ن نقمت کبری استیفناست و آن بقا ا ن یه ای  ه است و آن عز 
س سعادت انسانییب بنمخر   طراف جهان شتابند علی به اند و یام نمایشروط مذکوره قه لهذا اگر نفوسی ب .ان بشر است و آن مؤس 

غین بروند و همچنیژاپون و چه ابند با بشتیا و استرالیسآک و یقطعه اوروپ و افره ک بیالخصوص از امر ه ن و احباب بین از آلمان مبل 
مه حاصل یعموم ممالک و جزائر عالم سفر کنند در اندک زمانی نتائج عظه ند خالصه بین سفر نمایک و ژاپون و چیک و افریم امریاقل

ای الهی صر دیروشن نمارا  گردد و علم صلح عمومی در قطب عالم موج زند و انوار وحدت عالم انسانی جهان ح کتاب یباری ای احب 
ن امر یاند حكمت اند هر دو باطلیند و اختالف و منازعه نمایه جدال و بحث نمای  نست که اگر دو نفس در مسئله از مسائل الهیالهی ا

ای الهی جدال و نزاع نشود بینست که در میا قطعی الهی ت با ینهاه ان دو نفس از احب  گر گفتگو کنند اگر اندک یكدیت الفت و محب 
م ننمایگر ابدًا طرفید سكوت کنند دیان آیمه ئی بمعارضه ن است حكم فاصل و ین سئوال کنند ای  قت حال را از مبیند و حقین تكل 

 كن  البهاء األبهی یكم و علیعل

 مناجات

ران الجدال و القتال فی مشارق یالنفاق و اشتعلت ن ةالظالم الحالک علی کل  الممالک و احترقت اآلفاق من نائر الهی الهی تری قد اشتد  
ء الجهالء آلارحم هؤ رب  رب   .دان الجدالیاالرض و مغاربها فالدمآء مسفوکة و األجساد مطروحة و الرؤوس مذبوحة علی التراب فی م

ی تنقشع هذه الغین العفو و الغفران و اطفأ هذه النیهم بعیال و انظر ی تشرق شمس الحقوم المتكاثفة فی یران حت  قة بانوار یاآلفاق حت 
مات لهم من هذه الظرب  انقذهم من غمرات بحر البغضاء و نج   .ستضئ کل  الممالک بانوار السالمینكشف هذا الظالم و یوفاق و لا

ر ابصارهم بنور الصلح و السالم رب  نج  یف بالدهماء و ال   من ظالم الضالل و هم من غمرات الحرب و القتال و انقذهم ن قلوبهم و نو 
ر اکشف عن بصائرهم الغشآء و ن ذی  قلوبهم بنور الهدی و عاملهم بفضلک و رحمتک الكبری و الو   رتعدیتعاملهم بعدلک و غضبک ال 

رب  قد ضاقت الصدور و تغرغرت النفوس  ل کل  معمور بمطمورت الكروب و تبد  طالت الحروب و اشتد   اء رب  قدیمنه فرائص االقو
رة الوجوه بانوار الهدی ی شاء بمایهم من یط ففر  یتترکهم  ء الفقراء و الفارحم هؤآل شاء رب  ابعث فی بالدک نفوسًا خاضعة خاشعة منو 



ناء ناشرة لنفحات قدسک بیمنقطعة عن الدن ات یآازورهم و اشرح صدورهم ب ن الوری رب  أشدد ظهورهم و قو  یا ناطقة بالذکر و الث 
تک الكبری رب  ان   تسكن هذه  ان و الیج بحر العصتمو   م رب  قدین الكریهم عجزاء و انت المعر و ان  یالقد ی  ضعفاء و انت القوهم محب 

رب  ازل ظلمات هذه  . الطافک العظمینقذها اال  یة الهوی فال یالنفوس فی هاو رب  ان   اء برحمتک الواسعة فی کل  االرجالزوابع اال  
تک الشهوات و نو   ذی سر القلوب بسراج محب  ذیء منه کل  االرجاء و وف  یضیال  اء ال  ن ترکوا االوطان و األهل و الولدان و سافروا یق االحب 
نهم فی غربتهم و کاشفًا لكربتهم و سلوة فی یسهم فی وحدتهم و معیمک و کن انیًا لتعاللنفحاتک و بث   ًا بجمالک و انتشاراً الی البلدان حب  

تهم و رواء یمص ک انت الكر بردًا للوعتهم تهم وتهم و شفاء لعل  لغل  بتهم و راحة فی مشق  ک انت الرحمن یم ذوالفضل العظیان  م و ان 
 ع ع م یالرح



 کای شمالی و جنوبییم الواح عمومی امردوّ  دورۀ
 لوح اّول

اء و اماء رحمن ه که ب حده صبح روز جمعه یااالت شمال شرقی یا ٩افتخار احب  ل آغا در یاسمع خانۀدر باال ١٩١٧ ۀسنر یفبرا ٢االت مت 
ا و امآء رحمن در یز فم مافا یت مبارک حیب حدۀاالت یاالت شمال شرقی ایا ٩ثاق صادر گشت احب  وهامشار، ین، ماساجوست، نیم مت 

حیهم و علیورک، علیویوجرزی نیا، نیلوانیكت، ورمنت، پنسیلند، کن نكتیرودا ناءی  هن  الت   ة و الث 
 

 هوالله
 

از ندارد یگری امتیک بر دیچیكسان و متساوی هیع مدائن و قری یم واحد است و جمیم در نزد حق  اقلیع اقالیقی جمیای دوستان حق
د بعضی از بالد مستثنی یف نمان مكان را مشر  یگران مكیقان و سبقت بر دیمان و ایبه است و منشأ نفوس انسانی ولی یکل  مزارع اله

كا بلطافت هوا و عذوبت ماء و حالوت کوه و دشت و یم اوروپا و امریبعضی از اقال شوند مثالً  منتهی فائزت بیی  زشرف مه گردند و ب
سه الهیرا جمیم گشت زیع اقالین شرف جمین فلسطیاز با وجود ایت امتیصحرا مستثنی و در نها م یوم حضرت ابراهیه از ی  ع مظاهر مقد 

ت در آنجا شرف بیه ب ثرب و بطحاین یجر و مسافر بودند و همچنا مهاین م متوط  ین اقلیا در این یی  تا ظهور خاتم النب منتهی فائز نور نبو 
دان اشراق انوار است و کشور ظهور اسرار یک در نزد حق  میز قطعه امریم ممتاز گشت حال نیع اقالین و حجاز از جمید لهذا فلسطیتاب

افتند یاز ین سبقت امتیقان سبقت گرفتند لهذا از ایمان و ایچون در ااالت تسعه یع مبارک است ولی ایو منشاء ابرار و مجمع احرار جم
ه نماین موهبت کبری قیشكرانه اه ن موهبتی سرافراز گشتند و بیچنه ن نعمت را بدانند که بید که قدر ایبا ند تا یام بر نشر نفحات الل 
ه نور السموات و االرض مثل نوره کمشكوة ف"ه مبارکه یآ زجاجة کها مصباح یالل  ی ن  أالمصباح فی زجاجة ال  وقد من شجرة یها کوکب در 

ق  "یء و لو لم تمسسه نار نور علی نوریضیتها یز كادیة یغرب ة و الیشرق تونة الیمبارکة ز عت عالم ظلمات ید عالم طبیرمامی فابد یتحق 
ض یقت است فیشراق شمس حقبه ات عیت عالم طبی  هزار گونه فساد است بلكه ظلمت اندر ظلمت است نوران أرا منشیاست ز

سراج  ست دهن آنیو حكمت در مشكاة قلب انسان ت مانند شمع است که در زجاجه علم و حكمت روشن است و آن زجاجه علمیهدا
ت نور و صفوت زجاج و لطافت مشكاة یدهن لط نآئی درجهه نورانی از اثمار شجره مبارکه است و ب ف است که بی آتش بر افروزد قو 

ان حكمت کتب آسمانی کرد و نشر یر و حرکت نمود و بیاالت مبارکه عبدالبهاء سین نه ایباری در ا .جمع گردد نور علی نور شود چون
اء غ بگشود و در آن مزرعهیان الهی کرد و باب تبلیس بنینفحات نمود در اکثری تأس ها تخم پاکی افشاند و کشت مبارکی کرد حال احب 

ت به اری کنند و بیآن کشت را آب دیالهی و امآء رحمن با ت نشو و نما کند و فینهاه ت آن کشت پردازند تا بیتربه کمال قو  ض و یت قو 
ه مانند دهقان دیوجود آه م بیار عظیهای بس برکت حاصل شود و خرمن آسمانی  خاک پاکی بگذرد و بذره ست که بیملكوت الل 

االت تسعه واقع و حاضر و ین این مواهب در ایع ایقت بتابد حال جمیحق زدانی ببارد و حرارت شمسیفشاند و سحاب رحمت یب
س مرور نمود و تخمی پاک از تعاله موجود دهقان الهی ب انی در آن کشتزار افشاند باران فیآن خاک پاک مقد  د و یوضات الهی بباریم رب 

ل و یار بی مثیک آبیدم چنانست که آن نفوس مبارکه هر یواهد اممی خاری ید حال آبیدات رحمانی بتابییعنی تأیقت یحرارت شمس حق



كن  یكم و علیو عل .اد طوبی لكم ثم  طوبی لكم برآردین فریتحسه ن شود تا مأل اعلی بیكا بهشت بریر گردد و شرق و غرب امرینظ
ح ناء ی  الت   ة و الث 

 مرتبه تالوت کند  کیک روز یرا هر  ن مناجاتیا
ی فرمودی کوران بیشمس حق ۀواسطه ت بنمودی و ابواب ملكوت بگشودی و بیشاهراه هدا راو پروردگار مهربانا شكر ت نا یقت تجل 

ت داللت یچشمه هداه را ب ا کردی گمراهان را راه بنمودی و تشنگانیران اغنینمودی و کران شنوا کردی مردگان زنده فرمودی و فق
م بندگان یت دعوت فرمودی پروردگارا جمعی هستیگلشن عناه آواره را بقت رساندی و مرغان یای حقیدره ان لب تشنه را بیکردی ماه

م و مقصد و آرزوئی جز نشر یم در ره تو قدم نهادیم و دردمند درمان توئیم مشتاقان تو تشنه چشمه توئیاران تو دور افتادهیتو و فق
طائف  ند از ظلمات جهالت برهند ویهده انوار روشن نمامشاه ده بیم برآرند و دیاد اهدنا الصراط المستقیم تا نفوس فرینفحات تو ندار

دی آسمانی فرما ییت نظر نما تأین عنایعه ب برند و محرومان محرم راز شوند پروردگارا بیبان نصینصبی ت گردندیحول سراج هدا
ق گرده نفثات روح القدس مبذول دار تا ب توئی مقتدر و  .میت بدرخشیهدا نوربه م ین اقالیهای روشن در ام و مانند ستارهیخدمت موف 

 نایتوانا و توئی عالم و ب
 

 دّوم لوح 
ا و اماء رحمن به اکه  حده صبح روز شنبه یالت جنوبی ایا ١٦فتخار احب  ت یل آقا در بیاسماع خانۀدر باال ١٩١٧ر سنة یفبرا ٣االت مت 

 ثاق صادر گشتیفا از فم مرکز میمبارک ح
ا و اماء رحمن در شانزده  حدۀاالت یالت جنوبی ایا احب  نا، یا سوت کارالنیا، نرت کارالینیرجیا، وست وینیرجیلند، ویدالور، مار ،كایامر مت 

حیهم و علیکالهما تكساس علاانا، ارکانسا، ییئزیپی، تنسی کانتاکی، لویسیسیدا، االباما، میا، فلوریجورج ناءی  هن  الت   ة و الث 
 

 هوالله
 

م منطقه معتدله ین اقالیع برآنند که بهتریره جمیفالسفه قرون اولی و علماء قرون وسطی و فالسفه قرون اخای نفوس مبارکه محترمه، 
ت چون بیت در غای  ت مدنیلت کمال است و استعداد و قاب  یرا عقول و افكار در نهایاست ز د واضح یخ نمائیت نظر در تاردق  ه ت قو 

هیوه نموده و اقل  قلکثر از منطقه معتدله جلار رجال یشود که مشاه ات یالت از والین شانزده ایحال ا .اندلی از منطقه بارده و منطقه حار 
حده در نها ی نموده چه که اعتدال هوا و لطافت مناظر ین اقالیت حالوت در اینهاه عت بیاعتدال است و کماالت عالم طب تیمت  م تجل 
سه الهم در عالم عقول و افكار دارد یم حكمی عظیو حالوت اقل ی مظاهر مقد  ت اعتدال یه مزاجی در نهای  چنانچه تجربه شده است حت 

ت و سالمتی بیداشته ت و قوی در غایه در نهایمنتهی و بناند و صح  ن ید حال ایظاهره و باطنه فوق العاده شد ت کمال و حواس  یت قو 
ه بایاالت مجاوره در غایم بحسب ایشانزده اقال ری یگر کند و نفثات روح القدس تأثیم الهی در آن جلوه دیلد تعایت اعتدال است البت 

ه موجی عظید بتابد دریقت شدید و حرارت شمس حقیم نمایعظ ت الل  ت سرعت ینهاه حقائق و معانی ب م زند نسائم گلشنیای محب 
ه ف ابدیوزد و نفحات قدس بزودی انتشار  انی در یتعال گوضات الهی نامتناهی و آهنیالحمد لل  ت یر اعظم در غای  ر و نیت تأثینهام رب 

ا فائق بر  اء کهربائی روشنیزتر و قلوب از ضیر تیها از شمش اشراق و جنود ملكوت اعلی با کمال سرعت در هجوم زبان ت احب  تر و هم 



ت ه و ت انجذاب یهای سلف و خلف و نفوس در غا هم  ت الل  مت شمرد یار غنید بسیرا بای ن وقت و زمانیت اشتعال چنیدر نهانار محب 
ک وجود کرد تا یع را فدای حضرت ملید منقطع شد جمیش و جان و مال بایش و نعمت و آالید کرد از راحت و آسایئی فتور نباقهیدق

ت نفوذ ی  قوای ملكوت ست و سه سال است که یب بید قرید عالم افكار و عقول را روشن نماین عصر جدیه ساطعه در اابد و اشع  یه شد 
ه دوارم که بیده جوش و خروش نزده حال چنان امید حاصل نگردید و شایکه با افته ولی حرکت چنانیک نشر یالهی در امرنفحات 

ای الهی ق انیوضات سبحانی و جنود آسمانی و غلیبات وجدانی و فاآسمانی و نفحات رحمانی و انجذ ۀقو   ه احب  ت الل  ند و در یام نمایمحب 
تی   گئی آهنعت محو و متالشی شود از هر گوشهیقت چنان بدرخشد که ظلمات عالم طبید و شمس حقیار رخ بگشیر کثیر خیسیمد 

كه مانند یان آرد و نفوسیجره جسام جامده را باد یوجد و حرکت آه ع بلند گردد و مرغان سحر گلبانگی زنند که عالم انسانی بیبد
ا است ب ه به صخره صم  ت الل  نفس مبارکی از  کیش وقتی ظلمات اندر ظلمات بود یه دوهزار سال پیرمناند یران آیطه حرارت محب 

ه ملكوت چه یم روشن گردید عاقبت آن اقلیآن صفحات شتابه ح بیتالمذه مس ه ند لهذا مطمئن بمی کد پس معلوم شد که قو 
س شوین جهان و جهانید و از ایه گردی  دات صمدانییه و تأی  رحمانقات یتوف ه و مقد  ق یر نمائیت را خی  د نیان منز  ن عالم را یبه اد و تعل 

م الهی یج تعالید و با عزمی ثابت و قلبی طاهر و روحی مستبشر و لسانی ناطق بترویف گردیف و خفید و چون جوهر روح لطیقطع کن
معلوم است که ن یند و ایه نمای  است الهیع ملل متابعت سیمه برافرازد و جمیک خیمراد تا وحدت عالم انسانی در قطب یبپرداز

ن اغنام را خلق نموده یع ایع ملل عالم اغنام الهی هستند و خداوند شبان مهربان جمیعموم است جمه ه عدل و مهربانی بی  است الهیس
ه از ید در هر دم صد هزار شكرانه نمائین ما بایعظم از ااپروراند چه مهربانی ی دهد و می و حفظ فرموده و رزق م م که الحمد لل 

با م و مانند پدر مهربان یم که کل  را خدمت نمائیت آرزو چنان داریم و نهایه مهربانی  غنام الهاع یم و بجمیافتیه راحت ی  ت جاهلتعص 
حیكم و علیم و علیبپروران ناء هر شخصی که بی  كن  الت  م الهی پردازد ینشر تعاله د و بیات سفر نماین والیاء ایمدن و شهرها و قراه ة و الث 

  .دین مناجات را تالوت نماید ایصبحی باهر روز 
ی و عدم استعدادی و اقتداری مه اً تالهی الهی ترانی مع ذل  مک یًا لنشر تعالیناد ،ن الجمهوریقاصدًا العالء کلمتک ب ،بعظائم االمور م 

تی تجعل یط بی توفیتحنصرنی جنود ملكوتک االعلی و یدنی نفثات روح القدس و ی  ؤیق بهذا اال  أن ی أتوف  ن العموم و ان  یب قاتک ال 
ی ی  رب  أ ات شموسًا و أنواراً الذباب عقابًا و القطرة بحورًا و أنهارًا و الذر   تک القاهرة و قدرتک النافذة حت  نطق لسانی بمحامدک و یدنی بقو 

ک أنت المقتدر علی مایطفح جنانی برحین خلقک و ینعوتک ب تک و معرفتک ان   ریشیء قد تشاء و ان ک علی کل   ق محب 
 
 ملوح سوّ  

ا و امآء رحمن به اکه  حده قبل از ظهر پنجشنبهیالت مرکزی ایا ١٢فتخار احب  در اطاق جمال مبارک در  ١٩١٧ر سنه یفبرا ٨ االت مت 
ا از فم مرکز میب  ثاق صادر گشتیت مبارک عك 

ا و امآء رحمن در  حدۀالت مرکزی یا ١٢احب   زتا،نیو، میانا، اوهاییندیلی نوا، ایسكنسن، ایشگان، ویم مت 
حیهم و علیسوری، نورت داکوتا، سوت داکوتا، نبراسكا، کانساس علیووا، میا  ناءی  هن  الت   ة و الث 
  

 
 



 هوالله
 

ای قد حده بیات مرکزی این دوازده والیا "شآءیبرحمته من  ختص  ی"د یرمامی فم یم، در قرآن عظیاران ندیم و یای احب   ۀمنزله االت مت 
ت یع اعضاء و اجزاء انسان اگر قلب قوی گردد جمیجمه است و قلب مرتبط بک یقلب امر ف باشد یابد و اگر قلب ضعیع اعضاء قو 

ه شحال الحمد .ضعف گردده ع ارکان مبتال بیجم تی بوده لهذا بعون و یكاغو و اطراف آن از بدایلل  ه قلب پر قو  ت نشر نفحات الل 
ق شدهیموری عظبه اه ی  ت الهیعنا الً  مه موف  ست که در یمه ایت عظی  ن مزیكاغو بلند شد و ایت از شیدر بدابه ملكوت  که ندای نیا او 

ۀت ثبات و استقامت در آن ینهاه که نفوسی ب نیًا ایثان .كاغوستیه مدار افتخار شیقرون و اعصار آت ه ه مبارکه ب خط  اعالء کلمة الل 
ه و  س مبرخاستند و الی اآلن قلب را از هر فكری منز  ن متتابعًا از ملكوت یه مشغولند و ندای تحسی  م الهیج تعالیتروه دارند و بیمقد 

ت یكاغو مرور نمود و با یشه ات عبدالبهاء بات و مر  کر  ه ک بیمربه اکه در سفر  ثالثًا آن .اعلی بلند است اران الهی همدم گشت مد 
س یسأحال ته نچه تا بآکه  نآرابعًا  .مودمی نالهی  به ملكوتذکر حق  مشغول و نداء ه شهر اقامت نمود و شب و روز ب ده در آنیمد

ابد ی .تیو اجزا سرا ع اعضاءیجمه د بیکه آنچه در قلب ظهور و بروز نما ت نمود چنانیطراف و اکناف سرابه اد یكاغو گردیدر ش
ل مشرق خامسًا آن ه از این شرف و منقبتی است که بی پایاافت و یس یكاغو تأسیک در شیاالذکار در امرکه او  ن مشرق یان است البت 

د خواهد األ س نجم باختر و انجمن طبع رسائل و یسأانه و تیه سالی  ر محافل عمومیافت و امثال ذلک نظیذکار هزاران مشرق األذکار تول 
ه یجهت احتفال و نماه ک و استعدادی که اآلن بیع صفحات امریلواح و نشر آن در جما دوارم یام .ودمی شش قرن ذهبی ملكوت الل 

ه و کل  االنبد ال اله اال  یتوح ۀکلمه که نداء ب ت اتقان گردد چنانیش در نهاین احتفال و نمایکه ا هم علی ی الل  اء از ابتدا تا خاتم رسل کل 
ه بلند گردد ها صاف و  ع راهیصلح عمومی گوشزد شرق و غرب گردد جم گعلم وحدت عالم انسانی بلند شود و آهن الحق  من عند الل 

ه گردد و خبه ملكوت  ع قلوب منجذبیم شود جمیمستق ه جمید در قطب امریمه توحیالل  ت الل  ع اقوام و یكا افراخته شود و نغمه محب 
ت ابدی شود ابرهای تاریوجد و طرب آرد و روی زمه ملل را ب ای  .ت اشراق بدرخشدینها هقت بیک متالشی گردد و شمس حقین جن 

ت و ات حادیجان و دل بكوشه اران الهی، بی فاق ب د تا الفت و محب  ها  ت واحد گردد و همه آهنگی  ا نیع نواین قلوب حاصل شود جمیو ات 
ه روح القدس چنان غلبه نما ن آه م است اگر بین کار عظیعت مستولی شود کار ایع قوای عالم طبید که بر جمیآهنگ واحد شود قو 

ق شو ن جهان فانی در یابد ایت حشمت و جالل استقرار یر ملكوت الهی در نهایه گردد و سری  رحمانک مرکز سنوحات یم تا امریموف 
ت و شكوهی محو و زائل شود لكن ملكوت یانی ویل است هر بنر و تبد  ی  نًا در تغآاندک زمانی بر حالت واحده نماند آنًا ف ران گردد هر عز 

ه باقی ت و حشمت ملكوتی الی األبد بر قرار لهذا در نزد انسان عاقل حص الل  ه بر سریو عز  ق دارد یر سلطنت دنیر در ملكوت الل  ا تفو 
ه ا ه  یسمع رسد نفوسه ی از نفوسی مبارکه بگه است بلكه آهنی  االت مرکزیدائمًا سمع و بصر من متوج  ت الل  اند و نجوم که مشارق محب 

ن آه دوارم که بین است امیبه اند سرور عبدالبهاء ین عالم مرده را زنده نمایجهان ظلمانی را روشن کنند و ا نیس ایه و تقدیافق تنز
ق گرد ق بعت مبر  یت انقطاع و از نقائص عالم طبید نفوسی در نهاید پس بایموف  س و بین دنیاه ا و از تعل  ه زنده ی  ات ابدیح ۀنفحه ا مقد 

تی ملكوتی و لسانی ناطق و ب قلبی نورانی و روحی آسمانی با االت مرکزی بشتابند و در یطراف ابه اانی واضح یو انجذابی وجدانی و هم 
ند و آهنگ صلح عمومی را یج نمایت کنند و وحدت عالم انسانی ترویح الهی پردازند نفوس را هدایا و نصایوصاه ئی بهیهر شهر و قر

ن است که یقید و یابد و هر کاهلی نشاط جویات ابدی یئی حئی برافروزد و هر مردهچنان بنوازند که هر کری شنوا گردد و هر افسرده
ةكن  یكم و علیو عل .ن گرددیچن حی  ناء  الت   والث 



ه ایناشر  ندین مناجات را هر صباح تالوت نماین نفحات الل 
رت بصری بمشاهدة األنوار و م یل الملكوت و سلكت بی هذا الصراط المستقیتنی سبیرب  رب  لک الحمد و الشكر بما هد الممدود و نو 

تک بیأسمعتنی نغمات ط ی أنادی باسمک ی  ن األبرار رب  أیور القدس من ملكوت األسرار و اجتذبت قلبی بمحب  دنی بروح القدس حت 
ل یبذکرک و ثنائک و ذلل اللسان انطقنی ینی بقدرتک و سلطانک و کلف قو  یی ضعن األنام رب  ان  یر بظهور ملكوتک بابش   ن االقوام ویب

اجًا و نجمًا بازغًا و شجرة مبارکة مشحونة باألثماری  بنی بعتبة رحماند قر  یزنی بالدخول فی ملكوتک و بععز    تک رب  اجعلنی سراجًا وه 
ک انت العزیلة فی هذه الدمظل    ز المقتدر المختاریار ان 

 
 لوح چهارم 

اء و امآء رحمن به اکه  حده شب پنجشنبه یغربی ا التیازده ایفتخار احب  ت یدر اطاق جمال مبارک در ب١٩١٧ر سنه یفبرا ١٥االت مت 
ا از فم مرکز م  ثاق صادر گشت یعك 

ا و اماء رحمن  حدۀاالت یالت غربی ایازده ایاحب  ن، گداهو، اریوتا، منتانا، اینگ، یومیا وایفورنیزنا، نوادا، کالیکولورادو، ار ،كویومكزین مت 
ةهن  یعل هم ویواشنگتن عل حی  ناء الت   و الث 

 
 هوالله

 
ۀن ملكوت، یاران و اماء رحمن مختاریای  س به ات مشابهت یا نهایفورنیمبارکه کال خط  هوا در  ن داردیعنی کشور فلسطیرض مقد 
عبور و مرور  صفحات نآه ت طراوت عبدالبهاء چون بیم در نهاین اقلآن در یت وسعت و اثمار فلسطیت اعتدال و صحرا در نهاینها

ه ب را از هر جهتیافت زین ینمود خود را در فلسط ی سواحل دریم و آن اقلین اقلین ایمشابهت تام  ک بتمامه مشابه یفیای پاسیم بود حت 
ی گ س حت  س در آن سواحل روئ اهیسواحل ارض مقد  سائر  ا ویفورنیکالۀ خط   ن دریده و همچنیرت گردیده و مورد حیهای ارض مقد 

هیار عالیرت بخشد جبال بسیشكار که عقول را حآعت یغربی آثاری از عجائب عالم طباالت یا در  یق، آبشارهایار عمیهای بسه، در 
س است و آن کشور و ام مبارک مشابه یض و برکت چون آن اقلیت ضخامت و خاک در منتهای فیشجار در غاات شكوه، ینها رض مقد 
د انوار یعی دارد مشابهت ملكوتی هم حاصل نمایکه مشابهت طب د چنانین است لهذا بایه کشور فلسطن  أن کیبر ن مانند بهشتیزم
ۀن یل اکثر در ایای بنی اسرائین ظاهر انبیه در فلسطی  وضات الهیف سه ندا خط  ه بلند نمودند تعالبه ملكوت  مقد  م روحانی منتشر یالل 

ر شد و بصر نورانیکردند مشام روحان ر گشت گوشیان معط  ه قلوب حیها در اهتزاز آمد و از نس ان منو  ه ی  ات ابدیم جانبخش ملكوت الل 
انیقت نورانیافت و از پرتو شمس حقی ت نمود حال یا سرایقا و استرالیا و افریسآكا و یع اوروپا و امریجمه م بین اقلیرفت و از ایه پذی  ت رب 

س مشابهت به اد یز بایاالت غربی نیا و سائر ایفورنیکال همعنورض مقد  ه و دی ی  ک و اروپ نفثات روح یع امریجمه ار بیابد و از آن خط 
ه جم دی بخشد و احزاب مختلفه حزب واحد یات جدیم الهی حیو تعال هتزاز آردبه اذان را آع یالقدس منتشر گردد و ندای ملكوت الل 
ده در مرکز واحد استقرار  ع یگر شود و آهنگ وحدت عالم انسانی جمیكدی غوشآكا دست در یابد شرق و غرب امریگردد و افكار متعد 

روح القدس زنده شود  ز از نفثاتیک نیک افراخته شود تا اوروپ و افریمه صلح عمومی در قطب امریات تازه بخشد و خیبشر را ح
هئت اجتماعیگر گردد و هیجهان جهان د ۀابد و در یگر ینشئه د ی  عت یبه عالم طبیثار عجآکه  االت غربی چنانیا و سائر ایفورنیکال خط 



ه جلوه نمایثار عظآن قسم یهمه واضح و آشكار ب نه ملک یو ظاهر عنوان باطن شود و آئ د تا جسم مطابق جان گرددیمه ملكوت الل 
ی و یها، بساتها و رودخانه عه مشاهده شد گلستانیصفحات مناظر و مواقع بد احت در آنیام سفر و سی  مرآت ملكوت گردد ا ن مل 

ار در نظر جلوه نمود و الی اآلن در خاطر است علی الخصوص از یار بسیعمومی، صحرا و چمن و کشت زار و فواکه و اثمار آن دمجامع 
ائیلند و مجالس الس انجلسكو و اکیمحافل سانفرانس خاطر ه ار مسرورم و چون بیم آمدند بسیگر آن اقلیکه از شهرهای دی ز و احب 

هاالت غربیع آن ایم الهی در جمیدوارم که تعالیصل گردد لهذا اممنتهی حافرحی بی گذرند فوراً  ه یابد و آیمانند شعاع آفتاب انتشار  ی 
ق  "بة و رب  غفوریبلدة ط"مبارکه قرآن  هه قرآنین آیابد و همچنیتحق  ه"ه یو آ "روا فی االرضیسیلم  أو" ی  در ..." فانظر الی آثار رحمة الل 

ه بد الحمد یت ظهور جلوه نماینها ی و علوم و معارف در نهایدان واسع و عقول در نهایم میت الهی در آن اقلیعون و عناه لل  ت یت ترق 
م ید چنانست که محافل تبلیت انجذاب لهذا امیاران الهی در نهایت صفا و استعداد و یآسا در نهانهیانتشار و قلوب آئ غ مرت ب و منظ 

غه گردد و ب ه مبل  ی قره کامل بنی یجهت نشر نفحات الل  غهیشهرها حت  انی ین بایها ارسال شود و آن نفوس مبل  د ملكوتی باشند، رب 
ر باشند و ب م باشند، عقل مصو  ام کنند در سفر یت ثبوت و استقامت و جانفشانی قینهاه باشند، رحمانی باشند، نورانی باشند، روح مجس 

ه نماوضات ملكوت الید زاد و توشه نباشند افكار را حصر فیدر ق ه الهی و انجذابی وجدانی و ه دات روح القدس طلبند و بییند و تأیل  قو 
انی و تنز ت ابهی مشامه سی سبحانی بیه و تقدیبشارتی رب  ر کنند و ا رائحه جن   ندین مناجات را هر روز تالوت نمایها را معط 

ی یده بشدی  ران ایل الجناح بطئ الطیر کلیالهی الهی هذا ط  رفرف بكل  سرور و انشراح فی ی الی اوج الفالح و النجاح و ریطید القوی حت 
ذ اآلذان من هذا النداء و تقر  األعیرتفع هدی هذا الفضاء و ی ات الهدی رب  ان  ین بمشاهدة آیره فی کل  االرجاء باسمک األعلی و تتلذ 

فی دنی بجنود مالئتک و انصرنی ی  قنی علی خدمتک و أ أنت وف  ر اال  یر اال  أنت و ال مجی أنت و ال نصر اال  یس لی ظهیر لید حقید وحیفر
ک أنت المقتدر العزین الضعفا و نصیتک ان ک معی  ن بریانطقنی بحكمتک ب اعالء کلمتک و  ز المختاریر الصغراء و ان 

 
 مجلوح پن 

اء و اماء رحمن ابه اکه  ا از فم یجمال مبارک در بدر اطاق  ١٩١٧ر سنه یفبرا ٢١االت کانادا صبح چهار شنبه یفتخار احب  ت مبارک عك 
 ثاق صادر گشت یمرکز م

اء و اماء رحمن در  ک، کوبک، ساسكاجوان، مانی توبا، یبرنزو ویا، نیاسكوش لند، نووایا وفوندلند، پرنس ادواردیاالت کانادا، نیااحب 
ة هن  یهم و علین لند علیو گر نیاوا، جزائر فرانكلگونین، یواتیوکان، ماکنزی، کیا، یکلمب شیتیو، البرتا، بریانتار حی  ناء الت   و الث 

 
 هوالله

 
هد که در مخلوقات الهیرمامی فم یاران مهربانا و امآء رحمانا، لن تری فی خلق الرحمن من تفاوت در قرآن عظی ن یست و از ایتفاوتی ن ی 

ی در اقالمی شمستفاد  ل مشمول نظر یت جلینهام است و حوادثش بییار عظیم کانادا مستقبلش بسیز تفاوتی نه ولی اقلیم نیود که حت 
هت الهیعنا هخواهد گشت و مظهر الطاف سبحان ی  م یت سرور در آن اقلیار نهاید آنه احت بیر و سیرا عبدالبهاء در سیخواهد شد ز ی 

بت یک و در نهایم اغلب کاتولیال نمودند که اهل آن اقلیمنتره ر از سفر بیاری از نفوس تحذیافت بسی مستغرق در و مذهبی  تعص 
ب چنان چشمیتقال ه ندارند و پرده تعص  ه استماع نداء ملكوت الل  ات کبری محرومند و یها را فرا گرفته که از مشاهده آ د هستند ابدًا قو 



ن یتقال ت در آن اقله قت بیقت نگذاشته اگر شمس حقیافته که اثری از حقید چنان در قلوب تمك  ک یابرهای تارم بدرخشد یتمام قو 
ل بیات در عزم عبدالبهاء فتوری نین روایل و ممتنع است ولی اید چنان افق را احاطه نموده که مشاهده انوار مستحیتقل حق  ه اورد توک 

ه ب ه معنوید مالحظه شد که ابواب مفتوح و قلوب در نهایشهر رس آنه ال کرد چون بیمنتره نموده توج  هت استعداد و قو   ملكوت الهی ی 
ه نمود و تخمی افشاند که به ملكوت  ت سرور نداءینهاه ار بید نآان برده در مجامع و کنائس یاز م هر حائل و مانعی را د قدرت یالل 

م خواهد شد و خرمنیالهی آب ه آن تخم سبز و خر  هم الهیج تعالیل خواهد داد در ترویمه تشكیهای عظ اری خواهد کرد البت  چ منازع یه ی 
ائیو مجادلی ن ه و به ة انجذاب بیت و غایت روحانیشهر بودند در نها نآکه در ی افت احب  ه مسس مكسول ه نفحات الل  ت امة الل  هم 

ت اقامت چند روزی بود ولی نتائجش یان در ازدیم مجتمع و محشور و روز بروز غلیجمعی از ابناء و بنات ملكوت در آن اقل اد بود مد 
د یفوران آه ال چنان بینده منتریدوارم که در آید لهذا امیخاک رسد در اندک زمانی کشت عظمی نماه در مستقبل موفور دهقانی چون ب

ای الهی، نظر ب ک رسدیشرق و غرب امره ر گردد و نفثات روح القدس از آن مرکز بیم جهانگیاز آن اقل که آوازه ملكوت ت قل  ه ای احب 
ک شجر پر ثمر یچ ثمر و اثری ندهد یبرکت آسمانی گردد و هزار خروار زوان هد پنج دانه گندم سبب یش و کثرت اقوام ننمائیخو

ک لؤلؤ بهتر از هزار ید یدست آه ار ولی لئالی کم بیگ هامون بسیجه ندارد ریثمر نتات جمعی شود و هزار جنگل اشجار بییسبب ح
گی همدم یهر ره د آن لؤلؤ بیوجود آه از آن ب ب هزاران لئالیین لؤلؤ مظهر برکت الهی است عنقریگ علی الخصوص که ایصحرای ر
 ت ملكوتی  ثیت ملک و چه از حی  ثیم است چه از حیعظ اریود که مستقبل کانادا بسمی شد لهذا دوباره نگاشته یرا لؤلؤ نما گردد آن

د یریاری کند پس آرام نگیتی که در آنجا کشته شده آبین سحاب ملكوتی تخم هداید خواهد نمود همچنیت و آزادی روز بروز تزای  مدن
ن تام  یجان و دل بكوشه د بیدی آزاد گردید از هر قیجهان فانی آلوده مشو نیلذائذ اه د بیراحت مطلب د یابید که در ملكوت الهی تمك 

بی  د و در درگاه احدیتر شو د روز بروز روشنیدست آره کنز آسمانی ب د و مطلع انوار یوضات الهی شوید مظهر فیتر گردت مقر 
غ غین لند و بالد اسكیگره ن بید و همچنیات کانادا ارسال داریسائر واله ن بینامتناهی اگر ممكن است مبل  ن ید این بفرستیموها مبل 

غ ی بیاب قدین ثید این باینفوس مبل  د ثانی یرمامی فح یدی پوشند چنانچه حضرت مسیص جدیفكنند و قمیم را بكل  عنی یابند ید تول 
د  که در دفعه اولی از رحم نانهمچ د یدفعه از عالم طب نیافتند ایمادر تول  خبر ماندند از عالم  یکه از عالم رحم ب ابند همچنانیعت تول 

ه و روح القدس تعمیماء حه خبر گردند ب یز بیعت نیطب ت الل  آسمانی  ۀند و از مائدجزئی طعامی قناعت کنه د گردند بیات و نار محب 
ی فراغت یتناول نما ند و خزف را صدف یرا لعل بدخشان نما گنفس پاک سنه متأل از روح گردند بابند مُ یند از هوی و هوس بكل 

ند مرده را زنده کنند و افسرده را روشن و ینا کنند کر را شنوا نمایند کور را بیاه را گلشن و گلزار نمایکنند و مانند ابر بهاری خاک س
ةكن  یعلكم و یو عل ندیدرخشنده نما حی  ناء الت  هم   و الث  تک و اشتعلوا بالنار الموقدة فی ی  ا الهی هؤالء عباد انجذبوا بنفحات رحمانیالل 

ت أعی  شجرة فردان ناء علی  ن بریتک رب  اطلق لسانهم بذکرک بی  نهم بمشاهدة لمعات النور فی طور احدیتک و قر  ک یتک و انطقهم بالث 
ک أنت المقتدر یات الهدی بیمن مألئكتک و أشدد أزورهم علی خدمتک و اجعلهم آدهم بجنود ی  تک و أیبفضلک و عنا ن خلقک ان 

  .میالمتعالی الغفور الرح
 

ه هر روز صبحی ایناشر   ندین مناجات را تالوت نماین نفحات الل 
ه الملكوتتمن  یف یالهی الهی تری هذا الضع  ة و هذا ی  اة األبدین الحیشتاق معیة و هذا الظمآن ی  جی کنوزک السماوتر  یر یة و هذا الفقی  ی القو 

تی اختصصت بها عبادک المختاریرجو شفاء الغلیل یالعل  أنت و ال ر اال  یس لی نصین فی ملكوتک األعلی رب  لیل برحمتک الواسعة ال 



رة خلقک رب  اجعلنی منقطعًا عن ین خیمک بیدنی بمالئكتک علی نشر نفحات قدسک و بث  تعالی   أنت أن اال  ی أنت و ال معر اال  یمج
ثًا بذ تک عاماًل  نکیتک مخلصًا فی دیل عنایدونک متشب  ک أنت المقتدر العز  بما أمرتنی بهثابتًا علی محب   ر یز القدیفی کتابک ان 

  
 لوح ششم

اء و اماء رحمن ابه اکه  حده و کانادا بعد از ظهر پنجشنبه یفتخار احب  ت یل آقا در بیاسمع خانۀدر باال  ١٩١٧مارچ سنه  ٨االت مت 
 ثاق صادر گشتیفا از فم مرکز میمبارک ح

 
 هوالله

 
ه جم"د یفرمای و بنات ملكوت، خداوند در قرآن م ای نفوس آسمانی و ابناء هر چند در عالم امكان  "عًا و ال تفرقوایو اعتصموا بحبل الل 

ت جهت جامعه است، ات حاد منافع ی  ت جهت جامعه است، مل  ی  ن بشر است مثاًل وطنیار که سبب الفت و ات حاد بیجهت جامعه بس
هاسیجهت جامعه است، وحدت س ج یس و ترویتأسه وحدت افكار جهت جامعه است و سعادت عالم انسانی ب جهت جامعه است، ی 

د چون را موق  یقت زیقه اعراض است نه جوهر مجاز است نه حقیسات فی الحقین تأسیع ایولكن جمجهت جامعه است  ت است نه مؤب 
ی از م تی  ن جامعیمه حاصل گردد ایع عظیموانع و وقا مات الهی جهت یسات و تعلیعنی تأسیا جهت جامعه ملكوتی ان برود ام  یها بكل 
ها  تی  ع جامعیان اختالف براندازد، بر جمید، بنیس نماید، وحدت عالم انسانی تأسهم ارتباط دهه ست شرق و غرب را بیجامعه ابد

ی ازاله نما غلبه کند، مانند شعاع آفتاب ظلمات مستولی بر آفاق د، نفثات روح یت الهی جلوه نمای  نوران ات معنوی بخشد،ید، حیرا بكل 
ه فكار گردد، مقاصد متضاد  اگر شود، جنوب و شمال هم عنان و هم یكدیالقدس معجزات آشكار کند، خاور و باختر دست در آغوش 

ه افكند پس یمه وحدت عالم انسانی در قطب امكان سایزد، منازعه بقا زائل گردد، خیان برخیای مختلفه از میمتعارضه نماند، نوا
هضوابط ضرور ع مراتب است و شامل عموم روابط ویست که جامع جمیم الهیجهت جامعه تعال د که اهل شرق و غرب یمالحظه کن ی 

ه آسمانی چه نفوذ و  د که قینیكا کجا ببیران کجا و اقصی بالد امریگانگی جستند اهل ایگانگی بودند حال چگونه آشنائی و یب تیدر نها
ندارند گر یهمده چ مناسبت و مشابهت بیافته و شعوب مختلفه را که هیک قدم یها حكم  می دارد که مسافت هزار فرسنگیعظ

ه القدرة من قبل و من بعد ان   ه علی کل  شیء قد چگونه ارتباط و ات حاد داده است لل  اء یض د که باران و حرارت ویمائمی نر مالحظه یالل 
ه های مختلفه را چگونه ب اهیگشجار و اها و  ن و گلیاحین رید ایل نمایها تشك م چون جمع شود چه گلستانیشمس و لطافت نس

م چنان غلبه نموده یفتاب و وحدت باران و وحدت نسآض ید حال وحدت فیگر نمایكدینت و حالوت یارتباط دهد و سبب زگر یكدی
قت یض شمس حقین جهت جامعه الهی و فینت و لطافت و حالوت کل گشته و همچنیها سبب ز طعم ن اختالف الوان و روائح ویکه ا

ای یم سبب رونق و زیو اختالف اقالو نفثات روح القدس چون جمع گردد اختالف شعوب  نت و حالوت عالم انسانی گردد لهذا احب 
ه قیس وحدت انسانی گردند تا هر یم آسمانی و تأسیج تعالیالهی سبب ترو ۀقو  ه كا بیم امرید در عموم اقالیالهی با ام یک از نفوس مهم 

ه و ماء حه و بد بنفوس بخشند یات بدمند و جانی جدیک نفحه حیند و در اطراف امرینما ت الل  ات و نفثات روح القدس ینار محب 
هد دهند تا والدت ثانوینفوس را تعم ر  ی  پس  "المولود من الروح فهو روح المولود من الجسد جسد هو و"د یفرمای م لیابد در انجیتقر 

ه حده و کانادا، نفوس مهم  ای الهی بالد مت  ند و یام نمایا شده بنفسه قیش دنیراحت و آساا خود منقطع از ید و یئی انتخاب نمائای احب 



كا، یكاراگو، کستاریسالوادر، ن ،كای مرکزی مثل گواتماال، هوندوراسیعنی امریكو یكو و در جنوب مكزیم االسكا و جمهوری مكزیقلبه ا
نا، ونزوئال، یگش یتینا، بریگدچ نا،یگل، فرنچ یوروگوای، پاراگوای، برزی ،نایكای جنوبی، مثل ارژنتیمه امریز و قطعه عظیبل پاناما و

و و دسته جزائر گنیكا و سانتا دومیكو، ژامیز، مثل کوبا، های تی، پورتوریلی و دسته جزائر وست اندیاء، چییا، اکوادر، پرو، بولی ویکلمب
لندز، یا وگلندز، کاالپایفالكلند اداد، یكای جنوبی مثل ترنیز و جزائر باهاما و جزائر برمودا و جزائر شرق و غرب و جنوب امریلیلسر انت

هنه بهائیند علی الخصوص در مدیو سفر نماگجوان فرناندز و توبا ساسًا اه یل واقع است چون در قرون ماضیکه در ساحل شرقی برز ی 
هن شهر به بهائیا ای الهی بابه است که یئی نچ شبههیموسوم گشته ه ی  تید نهایلهام روح القدس بوده لهذا احب  را مبذول دارند  ت هم 

وضات شمس یات ابدی بدمند تا آن کشور از پرتو فیج دهند و روح حیم آسمانی ترویم بلند کنند و تعالیالهی را در آن اقال گوآهن
گر یكدیدر آن نقطه خاور و باختر با  ارین جمهوری پاناما زیو همچن .م گرددیع اقالیقت چنان روشن گردد که محسود و غبطه جمیحق
ابد شرق و غرب و جنوب یس یم که در آنجا تأسیار مهم  هر تعالین موقع در مستقبل بسیعظم واقع ااط یان دو محیافته و در میصال ات  

ت را بلند کرد و قلوب عالم انسانی را بی  د نیگر ارتباط دهد پس بایكدیه و شمال را ب ن یگر الفت داد و ایكدیه ت را خالص نمود و هم 
سه چه خدمتی بیداد که یمالحظه کن .سه است ممكن نهان مقد  یداساس ام الهی که یج تعالیتروه ل جز بیمقصد جل عالم ه ان مقد 

ی جمهور اسرائید انسانی کرد ت و بزرگواری و ترق  قوام و ان یح چگونه بیل گشت نفثات روح القدس حضرت مسین توراة سبب عز 
ه قدسیطوائف مختلفه متنازعه الفت و ات حاد بخش هد و قو  فاق قبائل و عشائر مختلفه متقاتله در  ی  د چگونه سبب ات حاد و ات  حضرت محم 

فقًا در ترق  ان رفت کل  مت  یع نزاع و جدال از میافت و جمیرت واحده یرت حكم عشید که هزار عشیرة العرب گردیجز هات مدنیحدًا مت   ی 
ت ابده افته بیدند و از ذل ت کبری رهائی یکوش هعز  ن در عالم وجود ممكن است؟ در یعظم از اائی چ جهت جامعهیها یآ دندیرس ی 

هن جهت جامعه الهیمقابل ا است و جهت جامعه افكار و آراء مثل ملعبه یت، جهت جامعه سیت، جهت جامعه وطنیجهت جامعه مل   ی 
سه که جمید که جهت جامعه ادیحال شما بكوش .ان گرددیصب ع یست در جمیم الهیتعال حآن گشتند و روه ا مبعوث بینباع یان مقد 
هت الهی  د و نورانیقت بدرخشیصبحگاهی از افق حق ۀک مانند ستاریابد تا هر یانتشار كا یم امریاقال هعیبر ظلمات طب ی  د و یغلبه نما ی 

ق شوه م اگر بین است امر عظیا عالم انسانی روشن گردد ن شود و ین بهشت بریگر گردد و روی زمید جهان جهان دیآن موف 
هسات ابدیتأس  .دیرا تالوت نما ن مناجاةیا ا دائماً یغ رود در کوه و صحرا و خشكی و دریتبله طراف ببه اگذاشته شود هر نفسی که  ی 

لت عل ن خلقک مع ذلکیی و هوانی بالهی الهی تری ضعفی و ذل   ا معتمدًا علی ین عبادک األقویمک بیج تعالیک و قمت علی ترویتوک 
تک رب  ان   ذی ال یطیل الجناح أراد أن یرًا کلیط حولک و قو  دک ییتک و تأی بعونک و عنامكن هذا اال  یف یتناهی فكیر فی هذا الفضاء ال 

نی بقدرتک و رب  ارحم عجزی أیو توف تک و قدرتک رب  لو تؤی  قک رب  ارحم ضعفی و قو  د بنفثات الروح اعجز الوری لبلغ ی  دنی بقو 
ف کمنال تک  دتی  شاء کما أیف یی و تصر  عبادک من قبل و کانوا أعجز خلقک و اذل  عبادک و أحقر من فی أرضک ولكن بعونک و قو 

تک و أصبحوا نجومًا ساطعة فی أفق یتک و کانوا ذبابًا فاستنسروا و کانوا قباء فاستبحروا بفضلک و عنای  أعاظم بر و ء خلقکسبقوا أجال  
ک أنت یتانًا سابحة فی بحور الحیاض العلم و النهی و حیة فی غكة البقاء و اسودًا زائریورًا صادحة فی ایالهدی و ط اة برحمتک الكبری ان 

حیالعز ی  م القویلكر حمن الر   ع ع میز الر 
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