
 

 

 

 ألواح وصايا حضرة عبد البياء
 ]القسم األّول[

 ىواهلل

محاء، ى شريعتو السّ مَ ى حِ مَ يات، وحَ بُ مره بدرع الميثاق عن سيام الش  أ ن صان ىيكلَ لمَ  حمًدا
صن رس الحِ ٍة ىادمة لمبنيان، وحَ صبٍة ناقضٍة وثمّ و البيضاء بجنود عيوده من ىجوم عُ ووقى محّجتَ 
اهلل  عن عيد وال سمطةٌ  ةٌ وال تميييم تجارةٌ  وال عزّ  الئمٍ  ال تأُخذىم لومةُ  و المبين برجالٍ الحصين ودينَ 

ل وّ الة والبياء عمى أناء والصّ ة والثّ حيّ والتّ ثر القمم األعمى في لوٍح حفيٍظ. نات من أابت بآيات بيّ وميثاقو الثّ 
تين، انيّ بّ جرتين الرّ الشّ  ن كمتيّ ة منشعٍب محمانيّ سة الرّ درة المقدّ من السّ اٍن ريّ نضٍر  لٍ ضِ مبارٍك خَ غصٍن 
وعمى فروع دوحة القدس وأفنان سدرة  ألأل من خالل البحرين المتالطمين،عصماء تتجوىرٍة فريدٍة  وأبدعِ 
ذين نشروا نفحات اهلل ونطقوا بحجج مراهلل الّ الق، وعمى أيادي أذين ثبتوا عمى الميثاق في يوم الطّ الّ  الحقّ 

ة اهلل بين جوا نيران محبّ نيا وأجّ جوا شريعة اهلل وانقطعوا عن غير اهلل وزىدوا في الدّ غوا دين اهلل وروّ اهلل وبمّ 
ذي يموح ور الّ بعوا النّ وا وثبتوا عمى ميثاق اهلل واتّ ذين آمنوا واطمأنّ موع واألحشاء من عباد اهلل، وعمى الّ الضّ 
طوبى  جرتين المباركتين،الشّ  من منشعبٌ  مباركٌ  ٌس مقدّ  عدي أال وىو فرعٌ ضيء من فجر اليدى من بَ ويُ 

 .و الممدوِد عمى العالمينفي ظمّ  لمن استظلّ 

 ،اهلل وحمايُة أمر ،ة اهللشريع ةُ نياوص ،دين اهلل المحافظُة عمىّباء اهلل! إّن أعظم األمور ىو يا أح
وسارعوا  ،عزيزةال مأرواحي َفدواو  ،في ىذا الّسبيل دماَءىم الّطاىرةَ  الّنفوس أىرَق ألوفُ . لقد ة اهللوخدمُة كمم

 صار صدُر حضرة األعمى خّطوا بدمائيم آيات الّتوحيد.، و دين اهللفرفعوا رايَة  ؛الفداءراقصين إلى مقّر 
 – ناميت قدما الجمال األبيى المباركتُجرحت وُأدو بالء، ال وابٍل من سيامىدًفا ل – روحي لو الفداء – المبارك

بالّسالسل  وقدُمو المباركةعنُقو المقّدس  وُقّيدفي مازندران،  امن ضرب العص – روحي ألحّبائو الفداء
 .ومصيبة محنةٌ  ألّمت بوو  بالٌء وآفٌة، في كّل ساعةحّل بو خمسين سنة،  مّدةَ في . طيرانفي سجن  واألغالل



 

 

 العراق في اآلفاق نّيرُ  كانف ،باآلالم والمحن ، وابُتميوطنالن م ّردشُ ، ديدشّ ال ألذىا بعدأّنو،  من جممة ذلك
إلى  ُنفي ومن تمك المدينة ،إلى المدينة الكبيرة ،ي آخر األمرف ،ُأبعد إلى أنْ  من أىل الّنفاق معِرض الكسوف

 –إلى الّسجن األعظم. لقد ُنفي مظموُم اآلفاق ،المظمومّية منتيى ، فيُأرسل من إقميم الُبمغارثّم ّر، أرض السّ 
 وأضحى؛ مؤبَّدٍ  بحبسٍ  حّتى استقّر في ىذا الّسجنإلى مدينة  ينةٍ من مدأربَع مّرات  - روحي ألحّبائو الفداء

اّلتي نزلت بالجمال من الباليا  اواحدً  ىذاكان . مسجوًنا مظموًما ّطاع الّطريققُ في سجن القتمة والّسارقين و 
 سائر الباليا. ىذاعمى  يسواالمبارك، وق

ذلك المظموَم  أنّ  مع؛ ف وطغيانو َجورهو  ظمُم الميرزا يحيى وعدواُنو ِقدمال جمالِ  باليامن جممة 
، وَرفع ذكَره، رعايتوشّتى أنواع  كّل حينفي  َبَذَل لوفي حضن عنايتو، و  سّنو صغر منذالمسجوَن قد رّباه 

، وأعّزه في الّدارين، وعمى الّرغم من وصايا حضرة األعمى ونصائحو المشّددة اآلفاتمن كّل  فظووح
ل ىو والواحد األوّ  –" إّياك إّياك أن َتحتجب بالواحد األّول وما ُنّزل في البيان" وتصريحو بالّنّص القاطع أنْ 
ألقى و  والّتكذيب،نكار اإلقام الميرزا يحيى عمى  – لّثمانية عشرا حي حروفُ و  نفس حضرة األعمى المباركة

 صاحو  ،در الّدَم األطيرىَ  لقديا ليتو اكتفى بذلك! . وتجاوزىااآليات البّينات عن  الّطْرفَ  وأغمض الشُّبيات
 إلى أنْ  ،في أرض الّسرّ  أثارىما فكم من فساد وفتنة ؛واالعتساف المبارك الظمم إلى الجمال ناسًبا، "واوياله"
 .ىذا الحبس بِ رِ غْ أفل مظموًما في مَ و  ،األعظم ر اإلشراق إلى ىذا الّسجننفي نيّ في  ذلك تسّبب

عن قد انحرف  –د عمي الميرزا محمّ  –ّنقض وقطب الّشقاق ال مركز إنّ الثّابتون عمى الميثاق!  أّييا
وقاَم عمى  ،وَشتََّت حزَب اهلل ،خماًل عظيًما دين اهللب نزليثاَق وَحّرَف آيات الكتاب وأَنَقَض المو ظّل األمر، 

 إلى ورشقوإاّل سيًما  يَدعْ مم ف؛ داوةمنتيى العبتبة المقّدسة ىذا َجم عبد العاوىَ  ،بغاية البغضاءعبد البياء إيذاء 
. قسًما بالجمال األقدس سكينسمِّا إاّل وجّرعو ليذا الم ، ولم َيتركْ أباحوو  إالّ  ضرّّ  صدر ىذا المظموم، ولم َيْبقَ 

سرادق  أىلُ  من ىذا الّظمم بكى قد – روحي ألرّقائيم الفداء –مى األبيى والّنور المشرق من حضرة األع
وتصرُخ طمعات تئنُّ حورّيات الفردوس، و  وفزعت جزعتو  ،عمىالمأل األ ويندب ينوح، و الممكوت األبيى

ويوّجو إلى ، الّشجرة المباركة أصلَ  يضرب بفأسوساُفو مبمًغا جعاله ظمُم عديم اإلنصاف ىذا واعت غَ مَ بَ  .الُقدس
 ؛وأفرحيمأعداء اهلل  سَعدأو ، من عيون أحّباء الجمال المبارك الّدمَع دًما أجرىف ،شديدةً  طعنةً ىيكل أمر اهلل 

 جعللقد  .اليائسةفي أّمة يحيى  أحيا األملَ و  ،بنقضو لمعيد أمر اهلل جعميم ينفرون من لمحقيقة ُطاّلبٍ  كم منف



 

 

ولو لم تصْل عمى  ،الشُُّبيات وألقى ماتكَ حْ اآليات المُ  نبذ. وشّجعيمأعداَء االسم األعظم  جّرأ، و امنفورً  نفَسو
اح بالبنيان أطاهلل وأزالو كّميِّا، و  حى أمرَ مَ كان قد إلى ىذا الفاني، لَ ة جمال القدم الموعود تأييداتُ  الّتوالي

 أمرُ  ارتفعجنوُد المأل األعمى، ف وَىجمتالممكوت األبيى  نصرة تلكن، وهلل الحمد، جاء .الّرحمانّي من أساسو
راياُت  تْ غَ مَ بَ فَ  ،الحقّ  مُ ارتفع َعمَ ، و آلفاقصارت كممُة اهلل مسموعًة في االعالم.  أصقاعَ  صيُت الحقّ  عمّ اهلل و 

 صوناً ، و شريعة اهللوحمايًة ل وقايةً و  ،دين اهللوصيانًة ل حفظاً  ،اآلنَ  آياُت الّتوحيد. وُرّتَمت ،التّقديس أوَج األثير
ولكّن أحّبائي الجيالء : "قولو تعالى وتقّدَس  ،يجُب الّتشّبُث بنّص اآلية المباركة الثّابتة في حّقو ،مر اهللأل

 .إذ ال يمكن تصّور انحراف أعظم من ىذا ".وه شريًكا لنفسي وفسدوا في البالد وكانوا من المفسديناّتخذ
مثل ىذه  تبثّ  تراح إال أنيا]حضرة بياء اهلل[،  محضرهنفوًسا كانت في  فمع أنّ  !الّناس مدى جيل واالحظ

 شّدة الحظوا معدوًما صرًفا".ن ظّل األمر لصار ع آًنا: "لو انحرف إلى أن قال جّمت صراحُتو !األقاويل
لتحّقق  ،شعرةٍ رأس  قيدمين أو اليسار نحو الي الَمْيلُ  لو تمَّ  ألّنو، واحًدا آًناصّرح باالنحراف  إذ !التّأكيد

، وىو وأحاط قد اهلل ضبَ غ نّ أ كيف اآلن تشيدونكما  ؛ل بقولو: "لصار معدوًما صرًفا"يتفضّ و  ،االنحراف
 .فسوَف َتَرْونو وأعواَنو سرًّا وَجيارًا في خسراٍن مبيند يوم، يوًما بع ّزوالنحو ال سيرُ ي

سقاط اآليات أّي انحراٍف أعظُم من تحري !انحراٍف أعظُم من نقض ميثاق اهللأيُّ  ف اآليات وا 
أّي انحراف  !ظم من االفتراء عمى مركز الميثاقأّي انحراف أع قوا في إعالن الميرزا بديع اهلل.دقّ  !والكممات

بآية  مستدالِّ  أّي انحراف أشّد من اإلفتاء عمى قتل محور الميثاق !من نشر األراجيف بحّق ىيكل العيدأكبُر 
 لكّن حضرتو ،في أّيام الجمال المبارك باّدعاء كيذا وقام َيْسَتحِ  ، مع أّنو ىو نفُسو لم"ن يّدعي قبل األْلفمَ "

أّي انحراف أتمُّ  .ومميور بختمو الخاص  بخّط يده اّدعائو موجودٌ  ؛ ونّص ذكره سمفبالبيان اّلذي  دعواه أسقط
أّي  !وَسْجنيم الّرّبانّيين أّي انحراف أسوأ من الّتسّبب في حبس أحّباء اهلل !الكذب والبيتان عمى أحّباء اهلل من

اف أّي انحر  !قتل ىذا المظموم تقوَم عمى حّتى من تسميم اآليات والكممات والمكاتيب إلى الحكومة أشدّ انحراف 
كي  ىاُذعرِ و مة الحكو  قمَ قَ  تسّبَب فيتلىا وتزويرِ  مفتراةٍ  ومراسالتٍ  مكاتيبَ  مفيقمن تضييع أمر اهلل وت أعنف

انحراف أشنع من الّظمم أّي  .الحكومة في حوزةموجودٌة  المكاتيبتمك و  !ذلك إلى سفك دم ىذا المظموم ؤّديي
أّي  !انحراف أفضُح من إلقاء الّشُبياتأّي  !اجيةذل من تشتيت شمل الفرقة النّ أّي انحراف أر  !والّطغيان

  !والُغرباءمع أعداء اهلل  التّفاقبث من اأّي انحراف أخ !ن تأويالت أىل االرتياب الّركيكةانحراف أفظع م



 

 

إاّل  افتراًء وبيتاًناتنظيم الئحٍة لم يتركوا عمى  ،ريشأ ةقبل بضع ،آخرينمع  الميثاق ناقُض  اتّفقَ فقد 
مركز الّسمطنة والّداعي إلى اإلضرار بالّصائل  والعياذ باهلل، العدوَّ  ،عبَد البياء روااعتبَ ف ؛يايف وضعوهو 

تسّببوا في تشويش أفكار حكومة الّسمطان، ف، الّشديدة العديدة مفترياتال ىذه الكثير من َقبيل ىنالك، و الُعظمى
خالًفا لعدل الّسمطان ، تمطان، فقامركز حكومة جاللة السّ تفتيش من م ىيئة آَل األمُر إلى حضورحتى 

نصافو،  قد التّفوا حول تجاه اهلل الحقّ  الّنوايا الّسّيئة أصحابَ  أنّ  يدّل عمىمّما  ،منتيى االعتسافبحقيق بالتّ  وا 
أّن ىذا العبد،  ،قتحقي مادون، ق ىؤالءصدّ ف ؛زادوا عمييابل  مضمون الاّلئحة ليا رحوا وفّصمواتمك الييئة وش

أّنو قد أّسس سمطنًة جديدًة ، و لمواءا اىذالّتجّمع تحت ودعا الّناس إلى  في ىذه المدينة ، قد رفع رايةً اهللعاذ م
 وَعَقد ،اإلسالم دينَ  فَفّرقلو،  تابعين ومطيعينه الّديار أىالي ىذ جعل جميعَ و في جبل الكرمل، قمعًة  بنىو 
إلى ما ىنالك من  ،في الّسمطنة الُعظمىكبيًرا  َشْرًخاحِدث اهلل، أْن يُ معاَذ ، قاصًدا بذلك ،تّفاقّية مع المسيحّيينا

 .  أعاذنا اهلل من ىذا اإلفك العظيم ،مفترياتىذه ال َقبيل

مح والّصالح وتأمرنا ،عن الفساد تمنعنا اإلليّية الّنصوص أنّ واقع الحال ىو  عمى  وتحّضنا ،بالصُّ
. بالخير يايمع عودومات والّسعي لما يإطاعة الحكعمى مو و العالم وُأم أقوام جميعمع  الموّدةو  ألمانةالّصدق وا

 إّنما ىو تمّرٌد عمى أمر اهلل. ى الحكومةما ُيسيُء إلل ّسعيُ لحّق، والهلل ا ىي خيانةٌ مّسمطنة العادلة لخيانة ال إنّ 
ل، أن يتصّوروا مثل ىذا الّتصّور الباطيؤالء المسجونين لكيف يمكُن  ،وجود ىذه الّنصوص القاطعة مع

ىيئُة  وقد صّدقتلكن ما الفائدُة  !سّْْجني ىذا الف محبوسونىم بينما مثل ىذه الخيانة ب القيام وكيف يمكنيم
  محاط سجونىذا الم ،واآلنمطان. يا إلى محضر السّ تقّدمالّنوايا الّسّيئة، و  أصحابي و أخفتراءات ا التّفتيش
ّما عميّ أإرادُة حضرة الّسمطان  رَ دُ صْ تَ  إلى أن عظيم بطوفان إّن عبد البياء ! ّيده اهلل عمى العدل؛ إّما لي وا 

 أيّ فإًذا ، وفي غاية الّتسميم والّرضا. واليدوءلمّتضحية بنفسو في منتيى الّسكون  ، في كّل األحوال،ميّيأٌ 
 !انحراف أشنُع وأفظُع وأقبُح من ىذا

بخّط الميرزا  حّقٌق في وثيقة، وىذا ثابٌت وواضٌح ومعبد البياء قتل في مركز البغضاء يفّكركذلك 
نّص عبارة الميرزا شعاع في  ىذا؛ و بكل حيمٍة ودىاءبصَدد القتل أّنيم  تؤكد ،ىذهالوصّية بُمرفقٌة  شعاع،

 سريًعا َيظيرَ أن  آَملُ ، و رّب ال يرحُمو: وأقولب ىذا االختالف في كّل آٍن الرسالة حيث كتب: "إّني ألعن مسبّ 
 ". إّن المقصود من ىذه العبارة، وال أستطيع أن أشرح أكثرآخر ثوبفي ىر مشيود ظاّنو مع أ َيْبعثُ  َمظيرُ 



 

 

 من افيموا، بالفراسة،و صدد قتل عبد البياء؛ ب ف أّنيمكي فالحظوا. َمن اّدعى قبل األْلفاآلية المباركة:  ىو
 عن أفصحواإذ لو  ؛بيذا الخصوصن أموَرىم يم ُيمّيدون ويتدّبرو أنّ كيف  ،"رن أشرح أكثعبارة "ال أستطيع أ

 العبارة مجّرد. إّن ىذه ودّبروه مّيدوا لوما كانوا قد  عندئذ شلفيس ،الورقةىذه  وقد ُيعَثر عمى ،من ذلك أكثر
 . لذلك اّلزمينال بيرّتدوال القرار باّتخاذتّبشير 

 ليي ترى عبدك المظموم بين مخالب سباعٍ  ضاريٍة وذئاٍب كاسرٍة ووحوشٍ  خاسرٍة. ربّ إليي إ
ى يحّمر قميصي افحة بصيباء الوفاء الممتمئة بفيض العطاء حتّ ع ىذه الكأس الطّ ك عمى تجرّ قني في حبّ وفّ 

 خاتمةُ  نْ كُ يَ نائي ورجائي وأممي وعّزي وعالئي، ولْ عضاء، ىذا مُ لأل راكَ ال حِ  اراب صريعً بدمي طريحًا عمى التّ 
نّ زّ ع ىذا؟ ال وحضرةِ عظم من أوىل من موىبة  ،ي ومالذيمسٍك يا ربّ  حياتي ختامَ  ني شيدك أنّ أي ك، وا 

فاق قاق وأظيروا النّ ذين نقضوا الميثاق وأعمنوا الشّ ام بما أكتسبت أيدي الّ األيّ  في كلّ  أذوق ىذه الكأَس 
صن دينك المبين من ىؤالء احفظ حِ  ربّ  ،وما راعوا حرمتك بين العباد ،رض الفسادظيروا في األ أو 
 المقتدر العزيز المتين. ك أنت القويّ من ُعصبة المارقين، إنّ  واحرس ِحماك الحصينَ  اكثين،النّ 

، قد اإللييّ  القاطع عمي، وطبًقا لمنّص أّن مركز الّنقض، الميرزا محّمد  يى ،يا أحّباء اهلل، الخالصة
يم سَ أنفُ  اوما ظممناىم ولكن كانو صل عن الّشجرة المباركة، فانه االنحرافات اّلتي ال ُتحصى، و سقط بسبب ىذ

 .يظممون

واحرسيم بعين رعايتك من الحقد والحسد  ،فس واليوىالنّ  إليي إليي، احفظ عبادك األمناء من شرّ 
 رْ ونوّ  ،ناتواجعميم مظاىر آياتك البيّ  ،بياتيم في حصن حصين كالءتك من سيام الشّ مْ وأدخِ  ،والبغضاء

أزورىم  دْ واشدُ  ،مكوت تفريدكمن م نازلةٍ  من أفق توحيدك، واشرح صدورىم بآياتٍ  ساطعٍ  وجوىيم بشعاعٍ 
 العزيز. ال الحافظ القويّ ك أنت الفضّ إنّ  ،من جبروت تجريدك نافذةٍ  ةٍ بقوّ 

 نطمقح المأَل األعمى، ويكسير الجناالمظموم ّطائر أّييا الثّابتون عمى الميثاق! عندما يقصد ىذا ال
عمى ميثاق  ينالّراسخ ينى األفنان الثّابتعم جب، يفَقدأو يُ  ّثرىال طبقاتم الغيب، ويستقّر جسُده تحت إلى عال

جميع مع و  عمييم بياء اهللحضرات أيادي أمر اهلل  معأن يقوموا  ،من سدرة التّقديس وانبت ذينوالّ  ،اهلل
 قمبالمن صميم  اهلل وترويج دين ،اهلل ميغ أمروتب ،عمى نشر نفحات اهلل ،متّفقين األحباب واألصحاب



 

 

 ،البالد كلّ  في تغّربونوي ،في الممالك والّديار نينتشرو  ،آًنا نيستريحو  وال دقيقةً  نييدأو  فال ؛وجدانالو 
 .ًسا واحًدا من الراحةفَ نَ وال يطمبون َقْيَد آٍن،  َيرتاحونوال  دقيقًة، يسكنونال  ؛األقاليم جميع ييمون فيوي
ضيئون كالّشمعة في يَ و  ،ل مدينةفي ك ُتطبق شيرُتيم اآلفاقَ و "، األبيى يا بياءُ " صيحةفي كّل بمد  نَ وْ قُ مِ طْ يُ 

جمّّ غفير من  جتمعَ أنوار الحّق في قطب اآلفاق وي حّتى ُتشرقَ  ،كّل جمع، ويوقدون نار العشق في كّل محفل
وتصير القموُب رّبانّيًة  وتستنير الوجوهُ تيّب نفحات القدس و لّشرق والغرب في ظّل كممة اهلل، الّناس في ا

 والّنفوُس رحمانّيًة.

ُأّس  ّنوإأمًرا ىامِّا إذ  يغالتّبم يجب اعتبار .ايُة الِمَمل واأُلممىد وّم األمور في ىذه األّيام ىّن أىإ
 إلى أن؛ فمم ييدْأ دقيقًة لمخدمة شويقتّ الو  ترويج أمر اهللا العبد المظموم ليَل نيار عمى ىذ اشتغلاألساس. لقد 

ىذا ىو  .حباءفبمثل ىذا فميعمْل األ. غربَ الو  رقَ شّ الى وأيقظ نداء الممكوت األبي ،أحاط صيُت أمر اهلل اآلفاق
 عبودّية عتبة البياء.  ْقَتضىشرُط الوفاء وىذا مُ 

وتقّدسوا  ّرخاءفتركوا الّراحة وال ؛كّميِّا الّدنيوّية ئونشّ ال يم وجميعَ لّروح أنفسَ نسي حوارّيو حضرة القد 
َمن عمى ة عمى ىداي ، وقامواتشروا في الممالك والّدياروان ،كّل العالئق نبذواو ، ّشيواتوال ألىواءتنّزىوا عن او 

في سبيل  نفسيمالحياة ضّحوا بأ خاتمةالعالم الّترابّي، وفي  وأناروا بّدلوا األرَض غيَر األرضحّتى  األرض
 .العاممون لِ مَ عْ يَ فبمثل ىذا فمْ ، ياردّ ال إحدى اسُتشيد كّل واحد منيم فيو الّرحماني،  ذلك الحبيب

يجب عمى أغصان الّسدرة المباركة وأفنانيا وأيادي أمر  ،قدان ىذا المظموماألحّباء األوّداء! بعد فُ أّييا 
 وثمرةمن الّشجرتين المقّدستين المباركتين،  تَ بَ اهلل وأحّباء الجمال األبيى أن يتوّجيوا إلى فرع الّسدرتين اّلذي نَ 

جميع  أمر اهلل ومرجعُ  الممتاز ووليُّ  ّنو آيُة اهلل والغصنُ إذ الّرحمانّية، أي شوقي أفندي؛ إالّدوحة  اقتران فرعيّ 
 ساللتو. أي في، وِمن بعده ِبكرًا بعد بكرٍ األغصان واألفنان وأيادي أمر اهلل وأحّباء اهلل، وىو مبّين آيات اهلل 

حت اّم، ىما تبانتخاب ع لُ تشكّ يو  ساّلذي يتأسّ  وبيت العدل العموميّ  ،أمر اهلل وليَّ ، المقّدس إّن الفرعَ 
إّن  .روحي ليما الفداء – والعصمة الفائضة عنو حراسة حضرة األعمىتحت حفظ الجمال األبيى وصونو، و 

َمن خالفو وخالفيم فقد خالف اهلَل، وَمن عصاىم فقد عصى اهلل، وَمن من عند اهلل،  ىو وما يقّرران كلَّ 
ادلو فقد جادل اهلل، وَمن جحده فقد جحد اهلل، عارضو فقد عارض اهلل، وَمن نازعيم فقد نازع اهلل، وَمن ج



 

 

وَمن أنكره فقد أنكر اهلل، وَمن انحاز وافترق واعتزل عنو فقد اعتزل واجتنب وابتعد عن اهلل؛ عميو غضُب 
َمن ىو ولّي أمر بإطاعة  محفوًظا مصوًناِحْصُن أمر اهلل المتين  بقىي .اهلل، عميو قْيُر اهلل، وعميو نقمُة اهلل

 ّتسميمالّطاعة وال فنان وأيادي أمر اهلل كمالُ ألعمى أعضاء بيت العدل وجميع األغصان وايجُب ، و اهلل
في  تصبح سبًباالحّق، و  تكون قد خالفت ت نْفٌس مر اهلل، فمو خالفواالنقياد والّتوّجو والخضوع والخشوع لولّي أ

أن يحدث مثمما حذار من قض. حذار مظيًرا من مظاىر مركز النّ و  اهللتفريق كممة لعّمة و ، تشتيت أمر اهلل
 عمى وشّوش ،فحرم نفسو ؛الّتوحيد بذريعة وتذّرع باطاًل  ،الّنقض واستكبر أبى مركز لّمابعد الّصعود  حدث

، عن نواياه المغرضة صراحةً  يعمنال  لتّفرقةوا الفسادَ  أرادكّل مغرور  أنّ ال شّك . الّسمومَ يا في بثّ و  ،الّنفوس
يتسّبب في تفريق جمع أىل البياء. القصد ىو أّن و الّذىب المغشوش، ب أشبو وبأعذارٍ  ّدةٍ ع وسائلَ يتشّبث ب بل

 عمييم أن مخالفتواالعتراض عمى ولّي أمر اهلل و بأن يقوَم أحٌد  فبمجّرد ؛وا يقظينعمى أيادي أمر اهلل أن يكون
صورة  في المحُض  الباطلُ  يتمّثل ماكثيًرا  .أبًدا أّي عذر منو ايقبمو وال  ،فوًرا من جمع أىل البياء هُيخرجو 
 !الّشبيات إللقاءالخير 

بعد  ختالفُ اال حدثحّتى ال ي َمن ىو َبعده ،حياتو أثناءَ  ،نَ يّْ عَ ى ولّي أمر اهلل أن يُ يا أحّباء اهلل! عم
ل. العمم والفضل والكما ، ومظيرَ تقوى اهللتّقديس والتّنزيو و ال صعوده. يجب أن يكون الّشخُص المعّين مظيرَ 

ولم  ،، أي لم يكن من عنصره الّروحانيالولُد سر  أبيوولّي أمر اهلل مظيَر البكر ل الولدليذا، لو لم يكن 
 . غصًنا آَخرَ  ختارعميو أن يَ  خالق،ُحسن األ مع شرُف األعراق فيو يجتمع

ات الخدمأداء بدائًما  وأن ينشغموا ،مجموعيم تسعَة أشخاص بين منأن ينتخبوا  أيادي أمر اهلل عمى
 .اتاأليادي أو بأكثرّية األصو  َمْجَمع إجماعلّتسعة إّما بانتخاُب ىؤالء األشخاص ا تمُّ الياّمة لولّي أمر اهلل، وي

عمى الُغصن المنَتَخب  ،ألصواتأو بأكثرّية ا إلجماعاإّما ب ،أن ُيصّدقوا عمى ىؤالء األشخاص الّتسعةيجب 
 المعارض. من المؤيد فييا ُيعرفبطريقة ال  الّتصديق اتّم ىذيجب أن ، ويمن بعده أمر اهلل ليُّ و  يعّينواّلذي 

في ظّمو  وعمى الكل أن يكونوا ؛يسّمي أيادي أمر اهلل ويعّينيمعمى ولّي أمر اهلل أن أّييا األحّباء! 
ّنو أل عميو غضُب اهلل وقيُرهوأراد االنشقاق  ،غير األياديمن أو  ،لو تمّرد أحٌد من األيادي .وتحت ُحْكمو
 تفريق دين اهلل.  يصير سببَ 



 

 

تعميم العموم وتحسين أخالق عموم و الّنفوس  نفحات اهلل وتربيةُ  نشرُ  ىيإّن وظيفة أيادي أمر اهلل 
أطوارىم وأحواليم وأفعاليم من تقوى اهلل  موحَ تو  رَ يَ ظْ تَ يجب أن  .في جميع الّشؤونالّناس والتّقديس والتّنزيو 

 وأقواليم.

 الكدّ يم دائًما عمى الّسعي و اّلذي يجب أن يحضّ  أمر اهللي ىذا ىو تحت إدارة ولّي جمَع األيادإّن م
 ال يجوز الفتورف، العوالم جميع ألن بنور اليداية تستنيرهلل وىداية َمن عمى األرض، يد في نشر نفحات اوالجُ 

 ود جّنَة األبيى، والبسيطةُ حّتى يصير عالُم الوج ، ولو لدقيقة واحدة،في ىذا األمر المفروض عمى كّل الّنفوس
يصير كلُّ َمن عمى و  ،الّنزاع والجدال بين األمم والممل والّشعوب والقبائل والّدول ، ويزولالغبراُء الجّنَة الُعميا

نْ ، و ووطًنا واحًدا ا واحًدااألرض مّمًة واحدًة وجنسً   شملُ تَ  مومّيةفي الّدعوى محكمٌة ع لُ صِ فْ تَ  ،فٌ الخ وقع ا 
 وُتصدر ُحكًما قاطًعا. ،ع الّدول والمملمن جمي ضاءأع

يجب . من عناية اهلل محرومٌ ، وكّل ُمعتٍد يمتنع الّنزاع والجدال قّدسفي ىذا الّدور الم يا أحّباء اهلل!
، بل كانوا أم غرباء، بمنتيى المحبة والصدق واألمانة والمودة القمبية صدقاءمعاممة جميع الّطوائف والقبائل، أ

أي ال  ؛حبيًباو العدوُّ نفسَ  ، ويعتبرصديًقاجعل الغريب يرى نفَسو ي مبمًغاالّرعاية والمحّبة  أن تبمغيجب و 
اإلمكان. ليذا، يجب أن  التّقييد من خصائصو يّي أمٌر إل اإلطالق ، ألنّ أبًدا ةعامممفي ال تفاوتٌ  تراءى لوي

 ُتضيءُ  ، مثاًل،إّن أنوار الّشمس .الجميعَ  ضياؤىايشمل و  ،إنسانَتظير الفضائُل والكماالت من حقيقة كّل 
اإلليّية  المائدةُ و ذي روح،  نعُش كلَّ يُ المحيي لمّنفوس  الّنسيمَ إّن  .مينلمعالَ  لُ ذَ تُبْ  الّرحمة الّرّبانّية ، وشآبيبَ العالمَ 
 بنحوٍ  يم جميَع البشرعباد اهلل وألطافُ  عواطفُ  شمليجب أن تذلك، كالكائنات الحّية.  جميعِ من نصيب تغدو 
 خصيص في ىذا المقام. تّ القييد و تّ ال أبًدا زال يجو  مطمق.

الوفاء كمال الّصدق واألمانة و الممل والّطوائف واألديان ب جميع عامموا ،أّييا األحّباء األوّداءيا إًذا، 
 داوةالجيُل والع زولَ ي، و ءجود من كأس فيض البياحّتى ينتشي عالُم الو  ،ليم الخيرممتمسين والمحّبة والموّدة 
لو عوب والقبائل بأنوار االّتحاد. بين جميع الشّ  لتّباُعدتبَدل ُظممُة ا، فتغبراءالالبغضاء عن وجو و  والّضغينة

 كماجتنبو  نِ بالعدل. إ مموىبقا وكمممالوفاء، ولو ظَ  ليمأظيروا  جفاءلكم الاألخرى  والمملُ  وائفُ الطّ  تِ دَ أبْ 
ْن  ،فاجتِذبوىم ْن أصابوكم بُجرح َشيْ  امنحوىمسمِّا  وكمأعط، ولو أحّبوىمفعادوكم وا  مرىًما،  لجرحيم كونواًدا، وا 

 .ىذا صفُة المخمصين وِسمُة الّصادقين



 

 

، بانتخاب عامّ  َشكَّلَ ، فيجب أن يُ أّما بيُت العدل اّلذي جعمو اهلل مصدَر كّل خير ومصوًنا من كّل خطأ
ثابتين في ، عرفانالعمم وال تقوى اهلل ومطالعَ  رَ مظاى أعضاؤه أن يكونالّنفوس المؤمنة، وينبغي  ِقَبلمن  أي

بيُت عدٍل  تشّكليقصود ىو بيت العدل العمومّي، أي لخير جميع نوع اإلنسان؛ والم ساعيندين اهلل و 
بيَت العدل العمومي. إّن ىذا المجمع ىو مرجع جميع  تمك، وتنتخب بيوُت العدل في جميع البالد خصوصي  

 ُمشِكمةالمسائل ال جميعُ ُتحّل و موجودة في الّنصوص اإلليّية، وانين واألحكام غير الاألمور، وىو المؤّسس لمق
 ؛َينعِزلاألعظم الممتاز اّلذي ال  ليذا المجمس والعضوَ  المقّدَس  الّرئيَس  أمر اهلل وليُّ  ويكون ،في ىذا المجمس
عضٌو من األعضاء ذنًبا  فق أن ارتكبَ لو اتّ و  ،نائًبا ووكيالً  عندئذٍ  ُيعّين شخصيِّا االجتماعات فمو لم يحضْر 

آخر. إّن  شخصالمّمة انتخاب  عمى ثمّ ومن ، طرده صالحّيةُ ، فمولّي أمر اهلل عموم الّناس يعود ضرره عمى
 لمتّنفيد، داعًما الّتشريعُ  أن يكون فيجب ؛ي القّوة التّنفيذّيةى والحكومة ،بيَت العدل ىذا ىو مصدر الّتشريع

 من ُمْحَكًماالعدل واإلنصاف متيًنا و ُبنياُن  غدويًرا وُمعيًنا لمّتشريع حّتى يظي صيرن ييجب عمى التّنفيذ أو 
 . والفردوس األعمىقاليم جّنَة الّنعيم األفتصير  ،يمالتئاموا ىاتين القّوتينارتباط 

رّب وّفق أحّباءك عمى الثّبوت عمى دينك والّسموك في سبيمك واالستقامة عمى أمرك، وأّيدىم عمى 
ّنك أنت الكريم الّرحيم العزيز ىالّنفس واليوى واّتباع نور اليد مقاومة ، إّنك أنت المقتدر العزيز القّيوم، وا 
 .الوّىاب

اّل  ،اهلل حقوق بتعيين ،غير المتناىيةألطافو َمْحِض ب ،عمى عباده اهلل نَّ يا أحّباء عبد البياء! لقد مَ  وا 
ت و ثبسبب ، فيي الحقوق أّما فريضةُ . مينواهلل غنيٌّ عن العالَ ه مستغنون عن الكائنات، وعبادَ  الحقّ  فإنّ 

في نشر  إلى ولّي أمر اهلل حّتى ينفقيا حقوق اهللتعود في جميع الّشؤون.  البركة وعّمةورسوخيا، الّنفوس 
 العاّمة. منافعاألعمال الخيرّية والو  ة اهللنفحات اهلل وارتفاع كمم

لمّسدة الممكّية لكّل سمطان ش سمطنة كّل ممك عادل، وتخشعوا لعر  خضعواحّباء اهلل! يجب أن تيا أ
مخير. ال تتدّخموا في األمور الّسياسّية ل طالبينمنتيى الّصدق واألمانة، وكونوا مطيعين بخدموا المموك ا .كامل
جازتيمدون من  عند  ىذه نصيحٌة مّني وفرٌض عميكم من هلل. ّن خيانة أّي ممك عادل ىي خيانةٌ إإذ  ،إذنيم وا 

 ع ع .اهلل فطوبى لمعاممين



 

 

 

خرجت ، فتركت الّرطوبة أثًرا عمييا. لّما أُ طويمة محفوظًة تحت األرض مّدة ّصحيفةلقد كانت ىذه ال)
كة في أشّد انقالب، ُتركت عمى بعض المواضع فييا، ولّما كانت الُبقعة المبار  أّثرت لوحظ أّن الّرطوبة قد

 (ع ع عمى حاليا. ّصحيفةُ ال

 

 الثّاني[ ]القسم

 ىو اهلل

في بحار المصائب القاصمة  اجيري ومعيني ومالذي، تراني غريقً نائي ومغيثي ومُ رّب ورجائي ومُ 
وأحاطتني  ،ن واآلالم المفّرقة لمجمعحَ مل والمِ تة لمشّ دور والباليا المشتٍّ قة لمصّ زايا المضيّ يور والرّ لمظّ 
 الكبرى، واقعً امة امار الطّ في غِ  اخائضً  ،األطراف وأحدقت بي المخاطر من كلّ  ،من جميع الجيات دائدُ الشّ 

 منيمُ  تَ ذْ ذين أخَ الّ  ربىفي نيران البغضاء من ذوي القُ  اا من األعداء، ومحترقً دً يَ ليا، مضطَ  في بئر ال قرارَ 
وم، مُ وظَ  لٍ وْ يُ جَ  ي كل  يوا بالقموب إلى ىذا المظموم، ويدفعوا عنّ يتوجّ  أنْ  الغميظَ  والميثاقَ  الوثيقَ  العيدَ 

 رَ شِ تَ نْ ، وتَ بياتُ الش   عَ فِ دَ نْ ، ويَ وابُ ليم الصّ  رَ يَ ظْ ى يَ لى ىذا الفريد الوحيد حتّ إمفوا في الكتاب رجعوا ما اختَ ويُ 
تي ال تنام نقضوا الميثاق ونكصوا عمى األعقاب، ونكثوا يم يا إليي، تراىم بعينك الّ ولكنّ  ،ناتُ البيّ  اآلياتُ 

ر سْ يري وكَ م ظَ صْ اق، وقاموا عمى قَ بالسّ  اقُ بذلك السّ  فاق واشتدّ ا عمى النّ قاٍق، وقامو غض وشِ بُ  العيد بكلّ 
يم بل زعيمُ  ولم يكتفوا بذلك ،كذب واعتساف وافتروا عمّي بكلّ  ،بياتطاق، ونشروا أوراق الشّ ري بظمم ال يُ أزْ 

 و بحقّ تبتَ تجاسر يا إليي بتحريف الكتاب وتبديل فصل الخطاب وتبعيض آثار قممك األعمى وتمصيق ما ك
اس ى يخدع النّ حتّ  ،عبدك المظموم في اآلفاق ل ظالم ظممك وأنكرك وكفر بآياتك الكبرى بما أنزلتو بحقّ أوّ 
و وختمو ونشره في اآلفاق، اني بخطّ يم الثّ واعترف بو زعيمُ  كما أقرّ  ،وسوس في صدور أىل األخالصوي

فساٍد وعناٍد وكذٍب وبيتاٍن وافتراٍء وازدراٍء  بكلّ  ؟ ولم يكتفوا بذلك، بل سعوامن ىذا أعظمُ  فيل يا إليي ظممٌ 
 ،منو األسماع لّي الفساد ومألوا اآلذان بما يشمئزّ إطر وسائر الجيات ونسبوا عند الحكومة بيذا القُ 

فوس واضطربت النّ  دور وتّشوشت األمورُ فضاقت الصّ  ،مطان وتّوىم األعيانوخاف السّ  فخشيت الحكومةُ 



 

 

 ن  يُ نُ يُ سة وسالت أعْ األوراق المقدّ  قت أركانُ ة واألحزان في القموب وتزلزلت وتفرّ الحسر  واضطرمت نيرانُ 
عمى عبدك المظموم بأيدي  االحسرات حزنً بنار  فرات واحترقت أحشاؤىنّ الزّ  برات وصعدت من قموبينّ بالعَ 

 تك يا إلييى، فوعزّ ربترى يا إليي يبكي عمّى كل األشياء، ويفرح ببالئي ذوو القُ  ىؤالء األقرباء األعداء.
يم لم يروا اد عمى كربتي وغربتي وابتالئي، ألنّ سّ الحُ  ي وبالئي، وبكوا بعُض ضرّ  ىاألعداء رثوا عم بعُض 

باب المصائب في عُ  اا رأوني خائضً فممّ  ،والوالء أفةَ الرّ  ة واعتناء، ولم يشاىدوا من عبدك االّ مودّ  كل   ي االّ منّ 
 نا ما رأينا منو إالّ وقالوا: نشيد باهلل بأنّ  ،يم بالبكاءعت أعينُ وا لي وتدمّ رقّ  ا لسيام القضاء،والبالء وىدفً 

اعقين زادوا في البغضاء واستبشروا بوقوعي في المحنة اقضين النّ النّ  الكبرى، ولكنّ  أفةَ والرّ  وعطاءً  وفاءً 
ي أدعوك إنّ  ربّ  محزنٍة لمقموب واألرواح. من حصول حوادثَ  اوا طربً اق واىتزّ روا عن السّ العظمى وشمّ 
قون ال يفرّ  سفياءُ  بمياءُ  يم جيالءُ نّ ميم واعتسافيم ونفاقيم وشقاقيم أل ناني أن ال تؤاخذىم بظمبمساني وجَ 

نفسيم أ بعون شيواتِ يتّ  ،ر واالعتسافعن الفحشاء والمنكَ  نصافَ واإل  زون العدلَ وال يميّ  رّ بين الخير والشّ 
المحن واآلالم  جميعَ  يم من البالء بيذا األثناء، واجعلْ احفظْ يم و ارحمْ  ربّ  ،يم وأجيميمصِ ويقتدون بأنقَ 

يم بروحي اء فديتُ واجعمني فداًء لجميع األحبّ  ،بالءٍ  صني بكلّ مماء، وخصّ لعبدك الواقع في ىذه البئر الظّ 
 لّ بوجيي عمى تراب الذ   ب  ي أكُ ي األعمى.إليي إليي، إنّ يا ربّ  تي وحقيقتيوذاتي ونفسي وكينونتي وىويّ 

وأىانني،  رادني بسوءٍ أمن  ن آذاني وتعفو عن كلّ مَ  أن تغفر لكلّ  ع وابتيالتضرّ  نكسار وأدعوك بكلّ اال و 
ىم من وتنقذَ  ،المسرّات ليم كل   يم من الخيرات، وتقّدرَ وترزقَ  ،من ظممني بالحسنات ئات كلّ سيّ  وتبّدلَ 

 وم.ك أنت المقتدر العزيز المييمن القيّ إنّ  ،اءرّ يم بالعطاء والسّ راحة ورخاء وتختص   ليم كل   وتقّدرَ  ،الحسرات

 امضطرِّ  بادرتُ  وقد ،الحياة مفقودٌ  منوأمل ساعٍة  ،! أنا اآلَن في خطر عظيمأّييا األحّباء األعّزاء
 ،. قسًما بجمال القدمحفًظا ألمر اهلل وصيانًة لدينو وحفًظا لكممتو وصوًنا لتعاليمو ّصحيفةكتابة ىذه الإلى 

لدّي تكميًفا  لكنْ ؛ سوى لذكر الخيرألحد وال ينطق بكممٍة  ظموم لم ولن يحمل بغًضا وال يضمر سوًءاّن ىذا المإ
الحسرة  ُمنتيىفي وأنا أوصيكم،  ا،ذيل .ووقايتو ونووصأمر اهلل  عمى حفظ ُمْجَبرٌ و مضطرُّ وأنا  شديًدا

. إّن أساس عقائد أشّد الَحَذر تالفاالخ احذرواتصونوا شريعة اهلل، و و  ،أن تحافظوا عمى أمر اهللبواألسف، 
، وىو ة اإلليّيةفردانيّ الو  وحدانّيةالىو أن حضرة الّرّب األعمى مظيُر  – روحي ليم الفداء –أىل البياء 

المظير الكّمّي اإلليّي ىو  – روحي ألحّبائو الثّابيتن فداء –ّن حضرة الجمال األبيى وأجمال القدم. المبّشر ب



 

 

 ىو الكتاب األقدس، كلّ مرجع الو . وما دون كلٌّ عباد لو وكلٌّ بأمره يعممونسة الّرّبانّية، ومطمع الحقيقة المقدّ 
أكثرّية باإلجماع أو ب بيت العدل هرّ قَ لى بيت العدل العمومي؛ فما يُ إ تعودة كّل مسألة غير منصوصو 

وأعرض عن رّب  ر الّنفاقمّمن أحّب الّشقاق وأظيَمن تجاوز عنو فيو اهلل،  ُمرادُ  ىوو  حقّ ال فيواألصوات 
األحّباُء  بُ خِ تَ نْ جميع البالد؛ أي يَ  ِقَبلل العمومّي اّلذي ُينتَخب من . لكّن المقصود ىو بيت العدالميثاق

بالد ثل م ،د الغربي بالف تعارف عمييااالنتخاب الم حَسب طريقةالّشرق والغرب أعضاء الموجودون في 
  .ميزاالنج

 مسائلأو في ال ،وقع فيو اختالفٌ ما كّل  في ن، ويتشاورو ن معينمكافي  ىؤالء األعضاء يجتمع
 مشّرعولّما كان بيت العدل ىو ، وكلُّ ما يتقّرر يكون بمثابة الّنّص. وغير المنصوص األمورفي  أو ،مةالمبيَ 
 عيشرّ أّن بيت العدل قد  ىأيًضا، بمعن ليا ناسًخا يكون أنيمكنو ، المنصوص عمييا يرغ المعامالت قوانين
ختمف وتَ  ،كّميِّا العامُّ  يتغّير الوضعُ  بعد مئة عامٍ  لكنْ ، ويضعو موضع التّنفيذ ،ما سألةفي مقانوًنا  اليوم

ا  يانّ إانونّية حَسب مقتضى الّزمان، إذ تمك المسألة الق أن يغّير آَخرُ  عدلٍ  بيتُ  ستطيع، فياألزمنةُ  ليست نصِّ
 .أيًضا العدل بيتُ  ىو اسخنّ الو  العدل ىو بيتُ  المشّرع .لييِّا صريًحاإ

سوف يمحون  ألّنيمأمر اهلل ُأُسس أعظم من ىو  عنيم الّناقضين واالبتعادَ  اجتنابَ  نّ إ ،صارى القولق
حضرة ب الّرأفةُ  ينبغي عميكم. أّييا األحّباء! المجيودات وييدرون كلّ  ،كّميِّا ة اهلل ويسحقون شريعأمر اهلل
الباليا والمَحن واآلالم  ىذه جميعُ  ىدًرا ذىبَ تال  حّتى ،قوىالبكّل  ،ّسعيلاو  ،لمجمال المبارك الوفاءُ األعمى و 

الميرزا محّمد عمي تعممون ما قام بو مركز الّنقض  أنتم. والّدماء الّنقّية الّطاىرة اّلتي ُسفكت في سبيل اهلل
 ُمْثَبتٌ و أمر ك، وىجميعكم يعمم ذلفإّن تحريف الكتاب، والحمد هلل  ىوص ىذا الّشخ أحد أفعالوأعوانو؛ ف

 ،سّيئاتو ه سّيئٌة من. ىذبخّطو وختمووالمطبوعِة  الموجودةِ  ،الميرزا بديع اهلل ،أخيو شيادةِ ب ، وىو مؤّكدٌ وواضحٌ 
ئاُتو في صحيفة خاّصة، قد ُدّونت سيّ و ؟ ال واهلل! تحريف الكتابعظم من انحراف أ تصوُّرُ  بعد ذلك مكنيل يف

 إن شاء اهلل. رونياسوف ت

يدم البنيان ب، فكيف انحراف قلساقٌط بأ ،الّنّص اإلليي حسب ،إّن ىذا الّشخص ،قولصة الخال
لقاء الّشبياتونقْ  ما أنزل اهلل بيا  اتاّدعاءبواالفتراء عمى عبد البياء  ض العيد والميثاق وتحريف الكتاب وا 

 معموممن ال ،تعرفونيا. لذلكسفك دم عبد البياء، وغير ذلك من تفاصيل ل والّسعيِ  ،الفساد وبثّ  ،من سمطان



 

 

 ،. حذار االقتراب من ىذا الشخصكّميا محاه وأزالولَ   أمر اهلل إحداث خرق فيمن  ىذا الشخُص  و لو تمّكنأنّ 
 الّنار.  منذلك أسوأ من االقتراب ف

ء أىوا حقيقمع ت انتوافقيلعيد والميثاق ال ا واتّباعَ  أّن اإليمانَ الميرزا بديع اهلل  دَ جَ وَ لّما  سبحان اهلل!
أن  ،يةً فْ خِ  ،الّندم، وأراد ظيروأ تأّسفَ  ،و لمكتابتحريفَ و ىذا الّشخص  َض قْ بخّطو نَ وذلك بعدما أعمن  ،نفسو

م، رَ يجري في البيت والحَ كان ما  ا، وكان ينقل إليو يوميِّ مع مركز الّنقض سرِّا وائتَمفَ يجمع صحفو المطبوعة؛ 
منذ لكْن و ، قميالً  قد استراحوا األحّباءو ، انت األمور قد انتظمتك د هلل،الحم .األخيرة لو يٌد طولى في المفاسدو 

عمى  يضووتحر  مكائدهبعض  تدوينُ  يتمّ وس، ثانيةً  بيننا مّرة أخرى عاد الفساد وتجّدد فيو دخل اليوم اّلذي
 .منفردةفي صحيفة  الفساد

 ،كرّْ حَ تَ المُ ك رّْ حَ مُ ىذا الّشخص ال جدي الّ لئا يقظين، أّن عمى أولياء العيد والميثاق أن يكونو القصد ىو 
من الُمَحتَّم  .كّميِّا جذورالمن يقتمع أمَر اهلل و ، اسرِّ  الفسادو الشُُّبيات  يبثّ ليتسّمل منو،  منفًذا ،بعد ىذا المظموم

 أّي شخصلدى  كان صوا إنْ تحّققوا وتفحّ و  ،متنّبيينكونوا حذرين ف ؛المعاشرة معو وجوُب تجنُّب ألف مّرة
 .لمفتنة والفساد سيكون سبًباّشخص أيًضا من بينكم، ألّنو أخرجوا ذلك ال سرِّا أم َجيًرا، نى عالقة بو،أد

ذ ة، إصَ مِ خْ أمر اهلل من ىجوم الّنفوس غير المُ  حّتى تحفظوانفسكم أ من صميمجيدوا ايا أحّباء اهلل! 
  .ةً عكسيّ  مساعي الخير نتيجةً  عطيتُ ، فما استقام من األمور اعوجاجفي  صير سبًباّن مثل ىذه الّنفوس تإ

 نتُ وبيّ  ،ائكة عمى أحبّ الحجّ  ي أتممتُ نّ أك بك وأصفياءَ ك وأولياءَ ك ورسمَ إليي إليي، أشيدك وأنبياءَ 
 ع ع العميم. عُ مِ ط  نت المُ أك إنّ  ،وراءريقة المستقيمة وشريعتك الن  ى يحافظوا عمى دينك والطّ شئ حتّ  ليم كلّ 

 

 ]القسم الثّالث[

 اىد الكافي الشّ ىواهلل

نى عميو وما جَ  ،تكل بباب أحديّ تعمم وترى ما ورد عمى عبدك المتذلّ ك لّ ومحبوبي ومقصودي، أنّ  ربّ 
رموني بسيام  الّ إ و ما من يومٍ نّ إ ،تكاكثون لعيد حضرة رحمانيّ تك النّ اقضون لميثاق فردانيّ أىل الجفاء النّ 



 

 

ارتكبوا ما ناح  الّ إما من صباح و والخفاء،  رّ ّضري في السّ  شاورون فيتوا يُ وبيّ  الّ إ البغضاء، وما من ليلٍ 
صال االفتراء عند األشقياء، االعتساف ورشقوني بنِ  وا عمّي سيفَ أن سمّ  وما من مساء إالّ  ،األعمى بو المألُ 

خماد أبالء و  واحتمل منيم كلّ  ،إليك لُ ك المتذلّ عبدُ  رَ بَ ذلك صَ  معَ  ذى مع قدرتو عمى إزىاق كممتيم وا 
طفاء نيران طغيانيم بقوّ جَ  ظمماً  مي وصمتي إالّ صبري وتحم   مْ ىُ دْ زِ وترى يا إليي لم يَ  ،تك وقدرتكمرتيم وا 
ى الجأش حتّ  الفؤاد ساكنَ  مستريحَ  اي آنً نِ وْ عُ دَ ى لم يَ ا حتّ وْ غَ ا وبَ وْ غَ تك يا محبوبي طَ فوعزّ  ،اا واستكبارً وًّ تُ وعُ 
 ،قمب طافح بسرور أىل ممكوت األبيىعتبة قدسك ب خدمَ أو  ،عمى إعالء كممتك كما ينبغي بين الورى أقومَ 
ة وتوالت زيّ وتتابعت سيام الرّ  ،طمات عمّي من جميع الجياتت المّ البالء واشتدّ  كأُس  قد طفح عميّ  ربّ 
وأنا فريد  ارد والوارد من األعداء،ي القوى من ىجوم الشّ منّ  تْ نْ ىَ دائد ووَ من الشّ  المصيبة، فعجزتُ  ةُ ن  أسِ 

 ،يابِ حْ رَ بِ  فقد ضاقت عمّي األرُض  ،سقني كأس الفداءأارحمني وارفعني إليك و  ربّ  ،في ىذه الموارد ووحيد
نّ  ،حيمحمن الرّ ك أنت الرّ إنّ   ع ع ال الكريم.نت الفضّ أك وا 

مصائب  أيّ  الجميع ىلد مشيودألوفياء! من المعموم واليا أحّبَة ىذا المظموم الحقيقّيين المخمصين ا
 كان في أْوج عندما بعد صعود نّير اآلفاق عمى يد ناقضي الميثاق المسجونُ  ىذا المظمومُ فييا  عَ قَ وَ  وباليا

 الفراق.  نار من االحتراق

في مثل  .قواىمبكّل و  لييجموا بغتةً  شمس الحقيقة أفولَ  أنحاء العالم كلّ في  أعداء اهلل جميعُ  مَ نَ تَ غْ ا
مائَة  في كّل لحظةٍ  فأبدوا ؛فاالعتسا منتيىب ذى والبغضاءعمى األ قام الّناقضون ،المصيبةىذه ىذه الحالة و 

 إلى ،تاّمة يّمةب ،ُيبادر المسجونُ  كان ىذا المظمومُ و يدم بنيان الميثاق، بو  ،فساد عظيمب قامواو ، جفاءألف 
جرأة اد سبًبا في ازدي اصار  الّصبر عمى ىذا الجفاء واحتمالو غير أنّ  .ويأسفوا عسى أن يندموان كتماوال السَّْتر

 وظّنوا، الجياتًة في جميع مطبوع حّتى كتبوا بخّطيم صحائف الشُُّبيات ونشروىا ،أىل الطغيان وجسارتيم
 يؤّدي إلى زوال العيد والميثاق. كيذاىذياًنا  أنّ 

تأييٍد الميثاق بقّوٍة ممكوتّيٍة وقدرٍة جبروتّيٍة و  ، وقاوموا أعداءَ منتيى الثّبوت والثّقةب أحّباء اهلل قامليذا، 
 ،في نحو سبعين رسالة ،ألوراق الّنارّيةوتوفيٍق صمدانّي وموىبٍة رّبانّيٍة، فرّدوا عمى رسالة الّشبيات وا سماوي  

 من فرجع كيُد مركز الّنقض إلى َنحره وباء بغضببالبراىين القاطعة واألدّلة الواضحة والّنصوص اإلليّية، 
  .لقيام، فَتبًّا وَسحًقا وُذالًّ لقوم سوٍء أخسريناهلل وضربت عميو الّذّلة واليوان إلى يوم ا



 

 

قّوَة  شاىدواًة في جميع اآلفاق، و خّفاقرايَة الميثاق  رأوا، و خاب أمميم بأحباء اهلل وباءوا بالخسرانلّما 
اليّمة  غايةفي  تمدوا،؛ فاععمى شأن ال ُيذكر بالبيانفي صدورىم د الحس نارُ  تجَ َعْيد حضرة الّرحمن، تأجَّ 

أن  تبادر إلى فكرىم؛ فووضعوا مخّطًطا آخر ختمًفا،وسمكوا سبياًل م طريقًة أخرى، وةة والبغضاء والعداقوّ وال
َعْرش ل المّدولة وُمبغضً  امعاندً و  اُمفسدً  المسجونَ  روا ىذا المظمومَ صوّ يلدى الحكومة، و  سادالف ؤّججوا نائرةَ يُ 
 ن فيويصولو  ،ألعداء الميثاق ما ميدانٌ ُيفَسح ف، ُيقَتلء و البيا عبدُ  عسى أن ُيْعَدمَ  ،لو اعاديً مُ و  ّسمطنةال

لكذب اب ز ح ّن أسموبَ إإذ  ؛بنيان أمر اهلل من أساسو كميِّا نوييدمو  ،الخسران فيالجميع ب وُيمقون ،ونويجول
اهلل  رَ أم وأبادوا اوْ حَ مَ لَ  نحت ليم الفرصةسلو  .لّشجرة المباركةا إلى ىما بمثابة الفأس الموّجية وىذا وسموكَ 

 .أنفسيم في أّيام قميمةو  اهلل ةَ وكمم

دسائسيم  يقاومواأن و ،  ويجتنبوىم بالكّمّية ىؤالءمن  يحترزواعمى أحّباء اهلل أن  جب، يليذا
في  تيدونويج ،فحات اهللنشر ن فيجميُع األحّباء  فينيمك؛ اهلل فظوا عمى شريعة اهلل ودينووساوسيم، ويحا

ىو أنوار اإليقان، فعمى األحّباء أْن ينصحوىم بأّن التّبميَغ  نشرِ  حائاًل دونَ جمٌع مشخٌص أو  صارلو التّبميغ. 
بل  ؟الموىبة من ىذه أنفَسنا حرمف ُيمكن أن نكيفأعظُم موىبٍة إليّية، وىو سبٌب لمتّأييد، وىو أّول تكميف لنا؛ 

ي بالحكمة المذكورة ف لكنْ َغ أمَر اهلل، األبيى ونبمّ  لجمالامن أجل النا وراحتنا ورخاءنا و مأنفدي نفوَسنا و  إّننا
  .وعميكم البياُء األبيى، َخْرق األستارالكتاب وليس ب

عمى فرع الّشجرتين المباركتين وثمرة الّسدرتين  أْن ُتحافظوا يجبا أحّباَء عبد البياء األوفياء! ي
 يزدادف ؛نّي ُغبار الكدر والحزنالنورا يقع عمى خاطره الّ لئ ،غاية المحافظة - شوقي أفندي - الّرحمانّيتين

 أمر اهلل بعد عبد البياء، ويجب عمى وليُّ  إذ ىو .مثمرةً  شجرةً  يصيرَ حّتى  فيوًمايوًما  فرُحو وسروُره وروحانّيُتو
َمن عصى أمَره فقد عصى اهلل، وَمن أعرض  ،يتوّجيوا إليوأن أن ُيطيعوه و  أحّباء اهللجميع األفنان واأليادي و 

كلُّ  يتذّرع، ف. حذار من أن يأّوَل أحٌد ىذه الكمماتعن اهلل، وَمن أنكره فقد أنكر الحق   عنو فقد أعرض
ال حصل بعد الّصعود؛  ما مثلباَب االجتياد،  يشرعو  ،ويتفّرد برأيو ،لّتمّردوَيرفع رايَة ا ،ناقٍض ناكٍث بذريعةٍ 

االقتباس من مركز  كلّ . يجب عمى الديول اعتقاٍد خاص   ُيعّبر عن أو من عنده يحقُّ ألحٍد أن يأتي برأيٍ 
 {عبد البياء عّباس} .وما عداىما كل  مخالٍف في ضالل مبين، وعميكم البياء األبيىاألمر وبيت العدل، 


