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هیئت محترمهٴ مجّللهٴ ایادی امر ّللّا و حضرات افنان ثابتهء راسخهء بر میثاق 
و جنود منصورهٴ مجاهدان و مهاجران فی سبیل ّللّا و عصبهٴ جلیلهٴ مبّلغان  ّللّا 
ناشران نفحات ّللّا و اعضای محافل مقّدسهء روحانّیه ارکان و حامیان شریعة  و

 در کشور مقّدر ایران و خّ هٴ هندوستان و افراد جامعهٴ پیروان دین ّللّا  ّللّا و
پاکستان و اقالیم افریقیا و عربستان و ق ر مصر و سودان و ترکّیه و  برما و

افغانستان و جزائر اوقیانور هند و محیط اعظم و عراق عرب و سورّیه و لبنان 
 رجااًلو نساًء صغیرًا و کبیرًا مالحظه نمایند:

 
ْن هذه البقعة األحدّیة المبارکةیا َمْعَشر المؤمنین و ا   لمؤمنات ُأَحیِّّیُکم مِّ

لسان  المقّدسة المطّهرة الّنورآء بقلب خافق بمحّبتکم و فؤآد منجذب بنفحات ذکرکم و
 ناطق بثنآئکم و محامدکم و عین دامعة لضّرکم و اضطهادکم و روٍح مهتزٍّ 

 بارکم و ثباتکم وببشاراتکم و عظیم والئکم و ولهکم و اشتعالکم و صبرکم و اصط
استقامتکم و خدماتکم و مجهوداتکم و فتوحاتکم تکریمًا السمه األعّز العزیز و 

 لظهوره األمنع المنیع و إعزازًا لمیثاقه األمتن المتین و تعظیمًا لشعائر دینه إجالالً 
 األقوم القویم و إثباتًا ألصول نظمه األبدع البدیع و امدادًا لجهاده األکبر الکبیر و

األنور  شفًا ألسرار شرعه األمجد المجید و تمهیدًا ألعالن أمره األوعر األفخمک
األقدس المبرم الخطیر صلوات ّللّا و الطافه و عّزه و بهائه علیکم یا احّباء ّللّا و 
امآئه و خیرة خلقه و رعاة اغنامه و مشاعل ُحّبه و مصابیح هدایته و امناء أمره 

ّزًا لکم و یا روحًا لکم بما اجبتم ندائه و وفیتم بمیثاقه طوبی لکم الف طوبی لکم یا ع
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و ثّبتتم اقدامکم علی صراطه و اعتصمتم بحبله و حملتم الّشدائد فی سبیله و ترکتم 
اوکارکم و هجرتم اوطانکم تنفیذًا ألمره و افترقتم من اقاربکم و فدیتم راحتکم طلبًا 

ربها الستظالل فی ظّله و اقتدیتم لمرضاته و دعوتم الّناس فی مشارق االرض و مغا
باّلذین سبقوکم من آبائکم و اجدادکم فی هدایة خلقه و تبلیغ رسالته و االنقطاع عن 
کّل ما سواه و الترّنح من صهبآء الّشهادة حّبًا لجماله و بذلتم ما وهبکم رّبکم العزاز 

م نظمه و دینه و ترویج مبآدئه و کشف اسراره و تعمیم تعالیمه و استحکام دعائ
اثبات استقالل شریعته و اشتهار صیت امره االعظم العظیم تاّلّل تنظرکم فیهذا الحین 
عیون اهل مأل االعلی و تستبرکّن بانفاسکم سّکان رفرف البقآء و یشیرّن الیکم اهل 
سرادق االبهی و تتهّلل لنصرکم و ظفرکم وجوه حورّیات القدس فی الجّنة العلیا و 

مر حول حرم الکبریآء و یمّجدکم فی مقابله العرش سّیدکم و تسّبح مالئکة األ
محبوبکم مرکز عهد ّللّا األمتن االسمی و یبارککم رّبکم و مولیکم الّنقطة االولی 
مبّشر امره األسنی سلطان الّرسل قّرة عین االنبیاء و یخاطبکم لسان العظمة فی 

ل بارئکم و موجدکم بان یا بحبوحة الفردوس جمال ّللّا البهّی االبهی مبعث الّرس
احّبائی و حفظة امانتی و هداة خلقی طوبی لکم ُبْشری لکم مرحی بکم من هذه 
ْنحة العظمی انتم الّناصرون ألمری انتم الّشاربون من رحیق حّبی انتم أعالم  المِّ
نصرتی فی مملکتی انتم المختارون فی ملکوتی انتم المّتکئون علی وسادة عّزی 

بکم و سلک فی منهاجکم تاّلّل یؤّیده روح األعظم کما اّیدناکم من  طوبی لمن تأّسی
قبل و من بعد ان استقیموا علی هذا الّصراط اّیاکم اّیاکم َاْن تخّوفکم جنود الجبابرة و 
سطوة الفراعنة اّیاکم اّیاکم َاْن تمنعکم عن ادآء رساالت رّبکم و موالکم و محبوبکم 
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ة ظالم او شوکة فاتک سوف یدمدم علیهم العذاب دولة هاتک او لومة الئم او صول
یا مشاعَل  ٠کما َدمَدم علی اّلذین کانوا من قبلهم و اّن هذا لوعُد غیر مکذوب 

الُحّب و مطالع الوفآء، در این سنین اخیره از حین اختتام سنهٴ مقّدسه عید مئوی 
این عصر افخم  ثانی اهل بهاء و راکبین سفینهٴ حمرآء و افتتاح جهاد کبیر اکبر در

اسنی الی یومنا هذا از جهتی سیل جارف بالیا و رزایا در موطن اصلی جمال 
ابهی منهمر و تندباد امتحان و افتتان در هبوب و مرور و ضوضاء همج ارض و 
اراذل قوم مرتفع و مفتریات محتجبین و هذیانات و اراجیف مکّذبین در جرائد و 

دشمنان پر کین متتابع و متزاید و نار بغض نشرّیات پی در پی منتشر و تهدیدات 
در قلوب مشتعل و غبار و دخان ظلم بعنان آسمان متصاعد اولیای الهی یاران 
راستان در پنجهٴ تقلیب گرفتار و اصحاب فتور و عصبهٴ غرور بتمام قوی بر قلع 
 و قمع حزب ّللّا عاشقان جمال ابهی و سالکان سبیل وفا و رافعین رایت بیضآء قائم

و شرذمهٴ از ذئاب کاسره از ایکات نفاق مّرًة اخری خارج بکمال صوَلت بر اغنام 
الهی مهاجم و بتوهین و تحقیر و هدم و تخریب و زجر و ضرب و شتم و هتک 
ناموس و اهراق دمآء بریئه مشغول و علمای رسوم بعربده و هیاهو و همهمه و 

لدا و جهال در تشویق و دمدمهء جدیدی مألوف و جمعی از بلهآء و سفهاء و ب
تأیید و معاضدت و مساعدت و اشتراک در این حملهٴ اخیر با یاغیان و طاغیان 
علنًا لیاًل و نهارًا در سراسر موطن اصلی جمال ابهی ساعی و جاهد ولی هزار 
شکر موالی بیهمتا را که از جهتی دیگر با وجود تتابع بالیا بل در بحبوحهٴ رزایا 

مال اقدس ابهی رغمًا ألنف الخصمآء و االعدآء آنًا فانًا در آئین جهان افروز ج
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ممالک اخری در ارتفاع و در این سنهٴ ثالثه امر مبین و آئین نازنین به نیروی 
اقلیم از ممالک و جزائر  ... اسم اعظم محیی العالمین بر متجاوز از صد و ده

ئی در این عالم ادنی ولولهشرقّیه و غربّیه و جنوبّیه و شمالّیه پرتو افکنده و چنان 
انداخته و شور و وله و نشوری احداث نموده که اهل امکان را از قریب و بعید و 
وضیع و شریف و آشنا و بیگانه حیران نموده صد هزار شکر در این اّیام که عید 
سعید نوروز است و این عبد مستمند بترقیم این اوراق مشغول و مقارن با اختتام 

این جهاد کبیر جهان افروز است شّلیک یا بهاء االبهی و یا رّبی  دومین مرحلهء
األعلی در بّر و بحر در قاّرات خمسهٴ عالم و جزائر دو محیط اطلس و اعظم و 
دو بحر متوّسط و شمال و اوقیانوس هند بلند است و پرچم اسم اعظم مّواج و 

علی و یا رّبنا البهّی صیت أمر اعّز اقوم مشتهر و ندای لّبیک یا رّبنا العلّی األ
االبهی در متجاوز از دویست و چهل اقلیم از اقالیم دنیا از حّیز ادنی بافق اعلی 
متصاعد و قلوب جّم غفیری از مؤمنین و مؤمنات از جنس ابیض و اسود و احمر 
و اصفر و اسمر از تجّلیات بدیعهء حیرت انگیز امر رّب فرید و سطوع انوار تأیید 

قّهارّیت و غلبهٴ ظاهرهٴ آئین مجید مهتّز و میثاق امتن در هوّیت  و بروز تباشیر
پیروان امر رّب ذوالمنن مستحکم و بساط نظم بدیع در تمام جهان منبسط و هلهلهء 
فارسان جیش عرمرم بهاء گروه مهاجرین و مجاهدین پر وفا از اکناف و اطراف 

ّدر الّناظر القاهر المقتدر المتجّبر مرتفع الحزن و الّسرور قد اعتنقا فسبحان رّبنا المقّ 
 الحافظ المهیمن العظیم. 
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ای یاران ارجمند، دریغ و افسوس که در کشور مقّدس ایران موطن اصلی 
آئین رّب ودود جمهور سّکانش از شعشعات انوار این امر عظیم  جمال موعود مهد

و به  از صد سال مهلت غافل و ذاهل در سبات عمیقند تا بحال پس از تجاوز
اوهام عاکف قلوبشان از نفحاتش محروم و  کابوس ثقیل گرفتار و بر اصنام

ابعدند بل معترض و مخالف و در اطفاء  ابصارشان مردود و اسیر قیود در ُبعد
فی وادی األوهام هائمین و فی  سراج وّهاج امر ذو الجالل ساعی و جاهد تراهم

رأسهم الفئة الفاسدة ارباب  علی خوضهم العبین آن قوم پر لوم از طبقات مختلف و
بر مقّدسات این امر گرانبها از هر  عمائم اّلذین زّینوا رؤوسهم بالبیضآء و الخضرآء

تزییف سنن و شعائر این دین  سو مهاجم و در اثبات بطالن این امر نازنین و
انشعاب و انشقاق در  مبین و تفریق و تشتیت شمل مؤمنات و مؤمنین و ایجاد

این شجرهٴ ال  اش و استئصالاش و هدم بنیان مؤّسسات بدیعهمجّنده صفوف جنود
بیست  شرقّیه و ال غربّیه که ید قدرت الهّیه در آن ارض غرس نموده و به دمآء

 ئی نبوده وهزار شهید سقایت فرموده بکمال جّدّیت و اهتمام قائم و مداوم شبهه
 اش درع نبأ عظیم و ولولهنیست که اعالی حیرت انگیز امر ّللّا و اشتهار سری

( اقلیم در اقّل از سه سنه و رفع ١١٠اقالیم و رفع لوائش در متجاوز از صد و ده )
قواعد و دعائم نظم بدیع الهی و جلوهٴ متزایدهء تأسیسات امرّیه و تشیید مقامات 
مقّدسه و تأسیس اوقاف و اّتساع دائرهٴ آن در ارض اقدس قلب العالم و قبلة األمم 

مام مشروع عظیم بنای سامی اّم المعابد غرب در قطب آمریک و احتفال مجّلل و ات
عید مئوی اّول و ثانی اهل بهاء در قاّرات خمسهٴ عالم و انعقاد انجمنهای اربعهء 
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بین القاّرات در قاّرهء افریک و آمریک و اروپا و آسیا و افتتاح جهاد کبیر اکبر و 
دهساله و قیام و خروج و هجوم و تشّتت  طرح و اعالن و انتشار نقشهٴ بدیعهٴ

مهاجرین و مجاهدین در ممالک و دیار و فتح صد اقلیم در سنهٴ اوالی این جهاد 
جهانی روحانی و اشتعال قاّره افریک و اقبال سریع نمایندگان قبائل متعّددهٴ مختلفه 
 و ارتفاع رایت بیضآء در قلب بحار باألخّص در محیط اعظم و تأسیس و تعّدد

مراکز این امر اعّز اتّم در اقالیم عربستان باالخّص در مّکهء مکّرمه قبلهٴ عالم 
اسالمی، کّل باعث تحّیر و موجب توّهم و اضطراب گشت و محّرک عرق عصبّیت 
و معاندت دشمنان دیرین گردید و بر اشتعال نار حسد و بغضآء در قلوب اهل 

صدور احداث نمود که بغتًة من  شرور و عصبهٴ غرور بیفزود و چنان التهابی در
دون ستر و حجاب از مساجد و منابر سیل تهمت و افترآء جاری گشت و در 
صفحات جرائد این هجوم عنیف و ذّم و قدح و تزییف بعباراتی فضیح منعکس 
گردید فئهٴ باغیهٴ ضاّله بعزمی متین بر قلع و قمع این حزب مظلوم قیام نمودند 

عالیه اوامر اکیدهء صریحه در توقیف و تعطیل امور  طولی نکشید که از مقامات
امرّیه و منع از اجتماع پیروان امر حضرت رّب البرّیه و اشتغال و احتالل حظیرهء 
یاران ارض طا و محور دوائر امرّیه و اّولین مرکز اداری اهل بهاء و متمّسکین به 

حضور وزراء و  عروهٴ وثقی در آن اقلیم پر بال صادر گشت و در مجلس شورا در
ئی من دون ستر و حجاب زبان به تهدید و تزییف گشودند و وکالی مجتمعه عّده

محّررین مقاالت در جرائد عدیده در آن عاصمهٴ پر شور و آشوب بکمال صراحت 
ئی شدید نمودند و در همان مجلس بعباراتی سخیفه بر مقّدسات آئین الهی حمله
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ار صدور حکمی رسمی از طرف هیئت بعض از وکالء بنهایت الحاح و اصر 
تشریعّیه در تحریم و اعالن عدم مشروعّیت آئین بهائی و حجز اموال و تمّلکات 
امرّیه و ضبط اوقاف این حزب و اخراج و تبعید جمعی از مؤمنین و مؤمنات و 
قلع و قمع این طایفه طالب گشتند در نتیجهء این فتنه و فساد قّبهء رفیعهٴ آن بنای 

ا منهدم ساختند و رسمًا اشغال نمودند و در والیات مختلفه در اثر این هجوم مجّلل ر 
عنیف ضوضا بر پا گشت و تضییقات و اذّیات از طرف مأمورین و علمای رسوم 
از مجتهدین و وّعاظ دفعًة واحدًة شّدت یافت حظائر قدس اشغال گشت و جمعی 

و قتل و غارت بکمال  در مدن و قری عوام کاالنعام را به تعّدی بر اهل بها
جسارت تحریک نمودند و به سّب و لعن و شتم در معابر زبان گشودند و به 
تخریب و تاراج و حرق بیوت مسکونهء این فئهٴ مظلومه و هدم و نبش مقابر در 
مدافن بهائیان و ضرب نفوس و قطع اشجار و هتک ناموس نسآء و ضرب اطفال 

و اجبار به تبّری مؤمنین و مؤمنات از عقیدهٴ و اخراج آنان از دبستان و دبیرستان 
خویش و انعقاد مجالس تعزیه در بیوت آنان و غارت محصوالت فالحتی آن 
مظلومان و قطع معاملهٴ با آنان و اخراج جمعی از دوائر دولتی اقدام نمودند و 

ئی که در قرب دهی از دهات چنان شقاوت و قساوتی ظاهر نمودند که در مزرعه
حریک کدخدای آن محّل جمعی اراذل از اشرار که عدد آنان به پانصد بالغ واقع بت

با طبل و شیپور و چوب و تبر هجوم بر ساکنین آن مزرعه نموده هفت نفر را از 
رجال و نسآء که یکی از آنان هفتاد ساله و دیگری هشتاد ساله بوضعی فجیع 

ید ستمکار لعین و لئیم شهید نمودند امر بمقامی رسید که لطمه و وهنی عظیم از 
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به کعبهٴ پیروان امر جمال قدیم در آن اقلیم وارد گشت و جزئی از اجزاء بیت ّللّا 
الحرام در مدینهٴ مبارکهٴ شیراز که منصوص کتاب اقدس و اّول و ابهی و اشرف 

 مقامات متبّرکهٴ مقّدسهٴ آن ارض است و بیتی از بیوت مجاورهٴ آن منهدم گردید 
 

کار ارض خا متجاوز از هشتاد نفر از رجال و نساء را اشرار تبه و اخیرًا در
پس از شکنجه و آزار از بیوت مسکونه بیرون کشیده بظلمی مبین پاالن و افسار 
نموده و زنگ بگردنشان انداخته آنانرا جبرًا چهار دست و پا در کوچه و بازار با 

غارت نمودند تّبًا لهم سحقًا  طبل و ُدهل گردانیدند و پس از آن منازل آن مظلومانرا
لهم َوْیٌل لهم تعسًا لهم و العوانهم و اتباعهم قد بکی من ظلمهم محّمد رسول ّللّا و 
ذرفت من اعمالهم عیون اهل مأل األعلی و ضّجت حورّیات القدس فی اعلی 
الغرفات فی الفردوس االبهی و تفتَّتْت اکباد المؤمنین و المؤمنات فی مشارق االرض 

غاربها فّض ّللّا فاهم و قطع لسانهم و کّسر اعناقهم و اناملهم و اقالمهم فو رّب و م
العماء سوف یفتنون بفتنة عمیآء صمآء و یضرْبَن علی فمهم مالئکة األمر و تنزل 
الّلعنة علیهم و یمّر الّریح الحمرآء و یحیطهم عذاب ّللّا الکبیر االکبر من فوقهم و 

ء لم یسمع بالء اّشد منه اذًا ترجف ارکانهم و تقشعّر تحت أرجلهم و یحّل بهم بال
جلودهم و یضعون انامل الحسرة بین أنیابهم و ال یجدون النفسهم ناصرًا و ال معینًا 
اذًا یأکلهم الّنیران و یمحی ّللّا آثارهم و یلحقهم بالهالکین اذًا ال تسمع لهم صوتًا و ال 

ال ابهی این کلمات بّینات صادر "از رکزًا در این مقام از قلم مرکز میثاق جم
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سرشک دیدهٴ یتیمان حذر الزم زیرا سیل خیز است و از دود آه مظلومان پرهیز باید 
 زیرا شرر انگیز است"

 
این است که از قلم اعلی این کلمات دّرّیات و این شهادت عظمی نازل قوله 

ظاهر میشد جّلت عظمته "قسم بآفتاب حقیقت که اگر آن حضرت در مملکت دیگر 
اش محیط می گشت" البّته مقامش مرتفع و امرش ظاهر و نورش باهر و کلمه

نمود بمثل آنچه به اهل ایران نمود "لعمر ّللّا اگر قلم اعلی به احزاب عالم توّجه می
شدند چنانچه در این ارض جمعی قبل از تبلیغ هرآینه اکثری وارد بحر اعظم می

بر ایران هاطل و نازل معذلک مّیت مشاهده می  داخل شدند بمثابهٴ امطار آیات
شوند إاّل من شاء ّللّا رّب العالمین" و ایضا " می فرماید " اگر حضرت مبّشر روح 

نمود حال اکثر خلق را از اهل حّق مشاهده ما سواه فداه در این ارض ظهور می
این نفوس نمودی چه که اوهامات حزب شیعه از جابلقا و جابلسا و ناحیه مابین می

نبوده و نیست" و از قلم میثاق مؤّیدًا لما صدر من القلم االعلی این شهادت اتّم 
اوفی نازل "این کوکب روشن اگر از مطلع انجمن اوروپ طالع شده بود حال 
مالحظه می فرمودی که چه شور و ولهی بود و چه ولوله و طربی" و ایضًا 

اش شراق نموده بود تا بحال اشّعهمیفرماید "شمس حقیقت اگر در سائر اقالیم ا
انستند ولو مؤمن جهانگیر گشته بود زیرا اهل آن اقلیم قدر این فضل عظیم را می د

 نبودند مسرور بودند"
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در بیان غفلت و سوء رفتار و عاقبت پر وبال این هیاکل بغضّیه از قلم 
ریائه " لّما تفّرسنا اعلی این بیانات خطیرهٴ قهرّیه و انذارات شدیده نازل قوله جّل کب

وجدنا اکثر اعدائنا العلماء " " ینوح من اعمالهم محّمد رسول ّللّا فی اعلی الجنان 
یشهد بذلک من ارسله بسلطان مبین " " زّینوا رؤوسهم بالبیضآء و الخضرآء و عملوا 

عشر ما ناح به الّروح األمین " " نشهد اّنهم کانوا جدارًا بین ّللّا و احّبائه " " یا م
العلمآء بکم انحّط شأن المّلة و نکس علم االسالم و ثّل عرشه العظیم کّلما اراد 
ممّیز ان یتمّسک بما یرتفع به شأن االسالم ارتفعت ضوضاؤکم بذلک منع عّما اراد 
و بقی الملک فی خسران کبیر " " قل یا معشر العلمآء ال ترون بعد الیوم النفسکم 

قّدرناه لّلذین آمنوا باّلّل الواحد المقتدر العزیز المختار " "  من عّز الّنا اخذناه منکم و
قل یا معشر العلمآء من االعجام قد اخذتم زمام العباد باسمی و تقعدون علی 

لیَّ فلّما أظهْرت نفسی أعرضتم و عملتم ما جرت به دموع إالّصدور بنسبتکم 
ری و ترون جزآء اعمالکم من العارفین سوف یفنی ما عندکم و یبّدل عّزکم بالّذلة الکب

ّللّا اآلمر الحکیم " " اهل ُسّنة و یهود و مجوس و نصاری و سایر احزاب هیچیک 
عمل ننمود آنچه را از آن قوم ظاهر شد " " یهود از ظلم آن حزب به حّق پناه برده 

برد و کذلک احزاب اخری " " قسم بآفتاب افق بیان که طرف ناخن یکی از و می
ت الیوم عند ّللّا اسبق است از علمای ایران که بعد از هزار و سیصد امآء مؤمنا

سنه انتظار عمل نمودند آنچه را که یهود در ظهور حضرت روح عمل ننمود " 
های ارض َاحسن از آن نفوس بوده و هستند " " سوف تأخذهم ترین جنبندهپست

ن کلمات تاّمات در این زبانیة العذاب من لدن عزیز مقتدر قّیوم" و از قلم میثاق ای
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مقام نازل " این عّزت مبّدل بذّلت کبری گردد و این سطوت و شوکت منقلب 
بمقهورّیت عظمی شود ایوان بدل بزندان گردد و اوج ماه بقعر چاه انجامد قهقهه و 
خنده نماند بلکه نحیب بکاء بلند شود " "گنبدهای سفید و نیلگون سرنگون گردد " " 

اند و ضربت علیهم الّذّلة و المسکنة اند و آخر را ندیدهرا دیده حضرات رؤسآء آخور
ریاد وا ویال و و بآُؤا بغضٍب من ّللّا عنقریب این نغمهٴ وا طوبی وا طوبی منقلب بف

عنقریب مالحظه خواهید فرمود که کّل باعنق منکسره خائب و وا اسفا گردد " "
ند چندی در گِّل و کثافات خویش خاسر .... مبتال گردند. این نفوس بمنزلهٴ بعوض

ن شیئًا مذکورًا معدوم گردند" اندازند و عاقبت کان لم یکئی میغلطند یک عربدهمی
پیشی از مجتهدان زمان ربودند" زنان ناتوان مرد میدان گشتند و گوی سبقت و "
 لّیین"خسرانهم خسران الفریسّیین و هوانهم هوان َکَهنة الَبعل فی زمن ایلیا من االسرائی"
 

ای هموطنان جمال قدم و اسم اعظم، روحی لضّرکم الفدآء سلطان قدم مسّلی 
اعظم می فرماید قوله ما احلی بیانه و ما ابهی عّزه و ذکره " یا حمامة الوفآء 
خاطبی الّضعفآء اّنه اذا وجدتم الّضّرآء اشتّدت و البأسآء امتّدت و االرض ارتجفت 

آئد احاطت و بحور البالیا فاحت و اریاح الّرزایا و الجبال ارتعدت و زوابع الّشد
هاجت و طوفان االمتحان احاط االمکان علیکم بالّصبر الجمیل فی سبیل رّبکم 
الجلیل " " قل یا حزب ّللّا اّیاکم ان تخوفکم قدرة العالم او تضعفکم قّوة االمم او 

ل فی امر رّبکم یمنعکم ضوضآء اهل الجدال او تحزنکم مظاهر الجالل کونوا کالجبا
المقتدر العزیز المختار " " قل اّیاکم ان تضعفکم اقویاء االرض او تخّوفکم امرآء 



 ٦٢٣ - ٥٩٠صفحه  – عیبد ١٤٩مبارکه،  عاتیتوق –اثر حضرت ولى امر هللا  –بدیع ١١٣مبارك نوروز  عیتوق

www.oceanoflights.org 

البالد توّکلوا علی ّللّا و فّوضوا األمور الیه اّنه ینصرکم بالحّق و هو المقتدر علی ما 
یشاء و فی قبضته زمام االقتدار " " اّیاکم ان تحزنکم سطوة الّظالمین و ظلم 

ن " " ال تحزنکم کثرة االعداء سوف یجعلهم ّللّا هبآًء و ال تسمع ضوضائهم المعتدی
ااّل کطنین الّذباب اِّّنه کان بکّل شیٍء علیما" قسم باسم اعظم که این بالی ادهم را 
رخائی عظیم از عقب چنانچه صریحًا میفرماید "عنقریب معرضین نادم و خاسر 

فرماید " هذا حتم عند رّبک" و ایضًا میمشاهده شوند ومقبلین بکمال عّز و تمکین 
اگر در این اّیام مشهود و عالم موجود فی الجمله امور بر خالف رضا از جبروت 
قضا واقع شود دلتنگ مشوید که اّیام خوش رحمانی آید و عالمهای قدس روحانی 
جلوه نماید و شما را در جمیع این اّیام و عوالم قسمتی مقّدر و عیشی معّین و 

 ی مقّرر است البّته بجمیع آنها رسیده فائز گردید"رزق
 

ید غیبی در کار است و محتسب حقیقی ناظر و مراقب و بیدار اریاح عدلّیه 
بارادهٴ ازلّیهٴ نافذهٴ مولی البرّیه در میقات معلوم مرور نماید و این ظلمهای وارده 

هیجان بنفسه  نماید و این انقالب وبفرمودهٴ مظهر احدّیه تدارک عدل اعظم می
مقّدمهء نجات و استخالص آن ستمدیدگان و شیفتگان روی جمال رحمن از قیود 
صد سالهء امر یزدان در آن سامان است و منتهی بحلول عصر جدید و ورود 
جامعهٴ پیروان امر رّب مجید بمرحلهٴ ثالث که مرحلهٴ انفصال آئین بدیع و منیع از 

هیدًا لرفع علم استقالل دینه االعّز شرع منسوخ و عتیق است خواهد گشت تم
االشرف االفخم العظیم کلمات دّرّیات را که در این مقام از قلم اعالی محیی االنام 
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صادر بیاد آورید قوله االحلی " لعمر ّللّا مظلومّیت بسیار محبوب است ... اّیام 
ظه غلبهٴ ظاهره خواهد آمد و لکن این لّذت را نخواهد داشت و اگر درست مالح

 کنی عظمت امر را با حالت مذکوره مشاهده نمائی"
 

ای یاران رشید پر وفا، چه قدر شکرانه الزم و چه قدر حمد و ثنا سزاوار که 
در حمل این ثقل اعظم و تحّمل این بالء ادهم آن یاران مکّرم تأّسی به جمال قدم و 

م نموده وقت مبّشر اسم اعظم و ُغصن فرید آن منجی عالم و سّید امم و محیی رم
آن است که این بالیا و رزایای ال تعّد و ال تحصی را بخاطر آورید و در شّدت و 
ّدت و امتداد و اّتساع و تنّوع بلّیات و صدمات واردهٴ بر مظلوم عالم و بشارت  حِّ
دهندهٴ امر مبرم و غصن افخم اعظم تفّکر و تمّعن نمائید در این مقام این کلمات 

از قلم اعلی جاری تعالت عظمته " قسم بآفتاب معانی که از و عبارات حزن انگیز 
ظلم این ظالمان قامتم خم شده و مویم سفید گشته البّته اگر بین یدی العرش حاضر 

شناسی چه که طراوتش از ظلم مشرکین تبدیل شده و شوی جمال قدم را نمی
ة ّللّا بین عباد نضارتش تمام شده تاّلّل قلب و فؤآد و حشا جمیع آب شده و لکن بقوّ 

حرکت مینمائیم " " تاّلّلِّ یا أعرابی لو تنظروننی لن تعرفونی و قد ابّیض مسک 
الّسود من تتابع البالیا و ظهرت الف األمر علی هیئة الّدال من توالی القضایا ثّم 
اصفر هذا الوجه المحمر المنیر" " تاّلّل قد ابتلی طیر القدس تحت الّظلم بین طیور 

نهم من یضربه بمنقاره و منهم بمیسره و منهم بمخلبه و منهم باظفاره البغضآء م
کذلک کان البالء من سحاب الغّل علی هیکل الّطیر مرشوحًا " " و کان قّدامی 
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ثعبان القهر و فتح فمها لیبلعنی و عن ورائی غضنفر الغضب و یرید أن یشّقنی و 
البآلء و عن تحتی عن فوقی یا محبوبی سحاب القضآء و یمطر علّی أمطار 

ُنصَبت رماح الّشقا لیجرح اعضائی و بدنی" "لعمر ّللّا اگر قلم اعلی از این حین الی 
الیوم اّلذی ال آخر له خود را بخطاب یا مظلوم مخاطب سازد حق دارد ظلم از هر 
قسمی و هر شأنی از آن از قبل و بعد بر مشارق نور و مطالع ظهور وارد و لکن 

رد شده آنچه که شبه نداشته و ندارد" "قسم بآفتاب افق محبوب که بر این مظلوم وا
نقطهٴ اّولّیه در اّیام خود به حزنم محزون بوده و بر بالیم گریسته" "در کّل حین در 

ین و شّداد عناد و نمرود مردود و فرعون ملعون و دست شمر کین و خولی بید
و هستم " " تاّلّل قد احاطنی یهود عنود و بوجهل حسد و قابیل بغضآء مبتلی بوده 

حزٌن لن تر عین االبداع شبهه ... و اّنک لو ترید ان تعرف االسرار االمر فاخرج 
عن المدینة اّلتی کنت فیها ثّم ادخل فی العرآء ثّم اسکن فی نفسک ثّم اصمت عن 
کّل االذکار ثّم توّجه بقلبک اذًا تسمع ضجیج االشیاء و صریخهم فی حزنی و 

علیک فی سّر االشارات جواهر االسرار لعّل تّطلع بما ال اّطلع به احد  کذلک نلقی
من الخلق " " فوّللّا لو یّطلع احٌد علی ما ورد علّی لیسکن فی العرآء و یفرّ عن 
المعاشرین و لن یستأنس بأحد و لن یأکل من شیء الی ان یفدی نفسه فی حّبه هذا 

هر لیس عندی شیء حّتی اذکره لکم یا الجمال المنیر و کّلما ورد علّی فی الّظا
معشر المحّبین بل بما ورد علّی فی الباطن و هذا ما ال یقوم معه اهل الّسموات و 
لن یحمله کّل من فی الملک اجمعین تاّلّل لن اقدر ان اذکر حرفًا منه و لو اذکر 
ًا حرفًا منه لتنفطر عنه الّسموات و االرضین " " لو تجعل الفًا من البحر مداد
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لمصائبی تاّلّل لتنفد و لن ینفد ذکر مصائبی اّلتی کانت عن افق القضآء مشهودًا و 
اّنک ان ترید ان تعرف اثرًا منها فاستنشق الهوآء ثّم کّل شیء ان وجدت رائحة الّدم 
اذًا فّکر فیما ورد علی جمال القدم من سهام هؤآلء اّلذین کفروا باّلّل و آیاته بعد اّلذی 

نفسهم و کّل من فی الملک مجموعًا " " حال ملیک غیب و شهود بر خلق بقوله ا
جمیع مشهود و بشأنی ضّر بر وجود مبارکش وارد شده که اگر جمیع بحور غیب و 
شهود مداد شوند و کّل من فی الملک اقالم و جمیع من فی الّسموات و االرض راقم 

ه اِّاّل من قطعات کبده و البّته از ذکرش عاجز شوند " " و فی کّل یوم ما کان غذآئ
شرابه من قطرات دمه " " قسم بخورشید سمآء توحید که اگر خورشید سماء ظاهره 
بر حزن جمال احدّیه مّطلع شود ابدًا از افق خود طالع نشود و قمیص نور و ضیا 
از خود بیندازد " " ای امة ّللّا هنگامیکه در بساط آسایش جالس شوی بذکر این 

و اگر غریبی مشاهده نمائی از غربت و کربت این غالم مسجون مشغول شو 
روحانی ذکر نما قسم بنقطهٴ وجود که بالیائی وارد شده که ذّرهء آنرا آسمان و زمین 
و جبال حمل نتواند نمود ذکر مصائب غالم مستور به و اّنه بکّل شیء علیم " " یا 

قسم بذکر اعظم که  عین ابکی لضّری و ابتالئی و یا قلب ضّج بما ورد علی نفسی
بالئی بر این عبد وارد شده که مظلومان عالم از اّول دنیا الی حین بر مظلومّیتم 
نوحه مینمایند" " یا لیت کنت فانیًا و ما ولدتنی اّمی و ما سمعت ما ورد علیه من 
اّلذینهم عبدوا االسمآء و قتلوا منزلها و خالقها " " فآٍه آٍه لیس لی من اّم لتبکی علی 

الی و ال لی من اخت لتعری رأسها فی عزائی و مصیباتی و ال عندی من مؤنس ح
لیؤآنسنی فی بالئی او یرافقنی فی ابتالئی " " فآٍه آٍه فو اّلذی قد استکّف ورقآء 
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المحزون فی صدر البهآء لنسیت کّلما شهدت من اّول یوم اّلذی شربت لبن المصّفی 
ی الّناس و کان ّللّا یعلم کّل ما کان الّناس من ثدی اّمی الی حینئذ بما اکتسبت أید

 هم ال یعلمون "
 

 و در قصیدهٴ ورقائّیه از قلم مظلوم عالم نازل :
 

 و ایقاد نیران الخلیل کلوعتی   "فطوفان نوح عند نوحی کأدمعی
 و کّل بال اّیوب بعض بلّیتی"     و حزنی ما یعقوب بث اقّله 
 

رده این کلمات حزن انگیز صادر "آلهی و از قلم میثاق در ذکر بالیای وا 
تری وحدتی و غربتی و کربتی و تشاهد نحول جسمی و ذهول نفسی و خسوف 
بدری و کسوف شمسی و ضعف ارکانی و تزلزل اعضائی و تزعزع وجودی و 
تضّیق صدری و خفقان قلبی و زهاق روحی و عدم شروحی و شّدة بالئی فی 

ی رّب استأصلت الّزوابع دوحتی الّناشئة و سبیلک و کثرة ابتالئی فی محّبتک ا
اقلعت الزالزل ارومتی الّنابتة و اخذتنی اعاصیر البلوی و اهلکتنی شدائد البأسآء و 
الّضّرآء" "یا محبوبی ... انحنی ظهری و ابّیض شعری و ذاب لحمی و بلی عظمی 

"ترانی  و تقّطعت کبدی و احترق قلبی و اّتقدت نار األسی بین اضالعی و احشائی"
هدفًا لکّل سهام و غرضًا لکّل نصال و خائضًا فی غمار البآلء و غریقًا فی بحار 
المصائب و االرزآء ... ارفعنی الیک الّن االرض ضاقت علّی و الحیاة مریرة لدّی 
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و اآلالم تتمّوج کالبحور و االحزان تهجم هجوم الّطیور علی الحّب المنثور فنهاری 
باحی مساء مظلم بهموٍم عظیم و عذبی عذاب و شرابی من اآلسی لیل بهیم و ص

سراب و غذائی علقم و فراشی اشواک و حیاتی حسرات و میاهی عبرات و اوقاتی 
سکرات و بعّزتک لقد ذهلت عن کّل شیء و ال اکاد افّرق بین لیلی و نهاری و 
غداتی و عشائی و سهری و رقادی بما اشتّدت االرزآء و عظم لی البآلء و عرض 

 داء لیس له دوآء". 
 

ای عاشقان جمال ابهی، قدر این موهبت کبری را بدانید که در این بالیا و 
رزایا بشرف مساهمت با مظلوم عالم و مرکز میثاق محیی رمم مشّرف و نائل 

اید اید و این تاج افتخار را بر سر نهادهئی از این علقم بال را چشیدهاید و قطرهگشته
ه بر متقّدمین در آن سرزمین از قلم اعلی نازل قوله عظم در ذکر مصائب وارد

سلطانه " مصائب و بالیای شما بمثابه کنوز است و در خزائن امانت الهی محفوظ 
و مصون " و ایضًا میفرماید " و نفسه الحّق سوف یزّین ّللّا دیباج کتاب الوجود 

لو کان للّدنیا و ما فیها قدر عند  بذکر احّبآئه اّلذین حملوا الّرزایا فی سبیله " " فو ّللاّ 
ّللّا علی قدر بعوضة لن تصل الّذّلة فیها علی احد من المؤمنین " " فاعلموا باّن 
البالیا و المحن لم یزل کانت موّکلة الصفیاء ّللّا و احّبائه ثّم لعباده المنقطعین" نفس 

ب و آمل و این بالیا و رزایا را جمال ابهی و غصن اعظمش در الواح شّتی طال
وقوع و صدورش را حامد و شاکر در این مقام از قلم اعلی نازل قوله تبارک ذکره " 
فاعلم ثّم ایقن اّنا فی اّول یوم فیه ارتفع صریر القلم االعلی بین االرض و الّسمآء 



 ٦٢٣ - ٥٩٠صفحه  – عیبد ١٤٩مبارکه،  عاتیتوق –اثر حضرت ولى امر هللا  –بدیع ١١٣مبارك نوروز  عیتوق

www.oceanoflights.org 

انفقنا ارواحنا و اجسادنا و ابنائنا و اموالنا فی سبیل ّللّا العلّی العظیم و نفتخر بذلک 
هل االنشآء و المأل األعلی یشهد بذلک ما ورد علینا فیهذا الّصراط المستقیم" بین ا 

"لعمری لو اذکر حالوة بالیا اّلتی اکون فیها لتنفد األلواح و تنصعق االقالم و رّبک 
علی ما اقول علیم" "لعمری احّب البالء فی سبیل ّللّا موجد االشیآء کما یحّبون 

هد بذلک رّبک العزیز المختار " " لعمری اّن الّسجن الّناُس ابصارهم بل ازید و یش
بیتی و هو ابهی من کّل البیوت ان انتم من العارفین و لو اّن یدی قد فتحت باب 
الّسجن و لکّن قلبی ُیحّب ان یکون فیه اّن رّبک لهو المبین الحکیم " " قل اّن البئر 

ا اولی االبصار من افق بیتی و الّسجن قصری و البالء اکلیل البهآء ان اعرفوا ی
الّذّله اشرقت شمس اسمی العزیز " " قد جعل ّللّا البآلء اکلیاًل لرأس البهآء سوف 
تستضیُء منه اآلفاق " " قد تزّین رأس البهآء باکلیل البالء کذلک قضی األمر فی 
لوح کان بخاتم ّللّا مختومًا " " طوبی لحین اّلذی فیه یفدی الغالم فی سبیل ّللّا 

لک العدل الحکیم و طوبی آلن فیه یسفک دم الغالم حّبًا لمحبوب العالمین فیا الم
حّبذا لساعة کان الغالم فیها مطروحًا علی الّتراب بین یدی ّللّا مقصود العارفین فو 
محبوبی الحّق ارید ان افدی فی سبیله بداًل عن کّل العالمین لو انتم من العالمین 

بیل ّللّا و انا باقی فی االرض و بذلک یحزن قلبی و عزیز علّی بان یقتل احد فی س
یکّدر عیشی لو انتم من الموقنین" و کذلک از قلم میثاق نازل " بالبالء استضاء 
وجه البهآء و بالبأسآء و الّضّرآء تبّسم ثغر کّل عبد للبهآء " " یا امة ّللّا اذا اجبت 

و ابتهلی و قولی رّب رّب زد دعآًء فی حّق عبدالبهآء تذّللی الی الملکوت األعلی 
فی بالء عبدالبهآء فی سبیلک و امأل له کأس المصائب و الّرزایا و أمطر علیه 
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سحاب االمتحانات و زّین عنقه بالّسالسل و االغالل فی الّسجون و القالع فی 
محّبتک و اجعل دمه مسفوکًا فی سبیلک و ارزقه الجلوس علی سریر الّصلیب 

نشوة صهبآء الفداء و یطیر بها الی جوار رحمتک الکبری فی بموهبتک حّتی تأخذه 
ملکوتک األعلی هذا هو الّدعآء فی حّق عبدالبهآء الّن هذه غایته القصوی و منیته 
الکبری و موهبته العظمی اّلتی یتمّناها فی کّل حین " " یا أمة ّللّا ال تحزنی و ال 

بها و افرح بها الّنها نزلت و تنزل تتکّدری من البالیا اّلتی احاطتنی الّنی استبشر 
علّی فی سبیل ّللّا و أعلمی اّننی ُولدُت فی البآلء و َرضعُت من ثدی البآلء و َنشئُت 
فی البآلء و بلغُت فی البآلء و َشببُت فی البآلء و ُشبُت فی البآلء فما احلی البآلء 

کأس البآلء فی محفل فی سبیل ّللّا و ما اشهی نعمة البآلء فی حّب ّللّا و ما اعذب 
الّتجّلی عند مشاهدة نور الکبریآء لیت الّنجوم سهام و صدری هدف لها فی سبیل ّللّا 
و ال اتمّنی ااّل ان اعلََّق فی الهوآء و یرّش الف َرصاص علی صدری فی محّبة 
البهآء او تقطع جسمی اربًا اربًا او یرموننی فی قعر البحار او یجرعونی کأسًا من 

ک فی محّبة الجمال األبهی هذا منتهی آمالی و غایة مقصدی و اعظم سّم الهال
 مطلبی و منتهی رجائی ". 

 
ای متمّسکین بعروهٴ وثقی اّلتی ال انفصام لها، این فتنه و آشوب و انقالب  

اخیر که در موطن مقّدس موالی علیم و خبیر بغتًة احداث گشت بشهادت کّل از 
باعث اشتهار و ارتفاع صیت آئین کردگار در کّل آشنا و بیگانه و یار و اغیار 

اشطار گردید این هجوم عنیف از طرف عصبهٴ مغروره فئهٴ خادعین و مکّفرین و 
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مبطلین بر شعائر و مقّدسات این امر نازنین و یگانه ملجأ و منجی اهل زمین و 
 ضوضا و غوغای باغین و طاغین نفوس واهیهٴ سافلهٴ الهیهٴ ساهیه بمثابهٴ صور
اعظم و نفخه اکبر و نقرهٴ افخم صیت امر اکمل و اتّم را در خافقین مرتفع ساخت 

ئی حیرت انگیز بینداخت و صیت امر ّللّا را دفعًة اش در بسیط خاک رّنهو ولوله
واحدًة بمقاماتی رساند و جلب انظار نفوسی را نمود که تا بحال حرفی از این ظهور 

تصّرفات و فتوحاتش در عالم نداشته اهل بها کثّلة اعظم نشنیده و ادنی اّطالعی از 
واحده من دون تأّمل و ترّدد و بعزمی متین بکمال هّمت و جّدّیت و با قلبی مملّو 
از تأّثر و تأّسف و محّبت و شفقت متوّکلین علی ّللّا الّناظر الّشاهد القاهر المقتدر 

برادران و خواهران  القدیر بر دفاع و معاضدت و معاونت و مساعدت ستمدیدگان
روحانی خویش در آن اقلیم پر بال موطن اصلی جمال ابهی قیام نمودند قیام 

پیروان این امر  ءاستفرحت منه قلوب اهل مأل االعلی و در اعالن مقاصد اصلّیه
اعّز اسنی و تظّلم نزد رؤسآء و امراء و وزراء و وکالء و احتجاج شدید بر ُروات 

تشریح مبادی سامیه جامعه راجع به عقائد اصلّیهٴ دینّیهٴ کذب و افترا و تبیین و 
مرّوجان امر حضرت رّب البرّیه و اقرار و اعتراف به حقّیت و رسالت شارع شریعت 
اسالمّیه و توّجه اهل بها بامور روحانّیه و تمّسک آنان بحبل المتین تعالیم سماوّیه 

فرق مختلفهٴ متنازعه و اثبات و عدم مداخله در امور سیاسّیه و تجّنب از احزاب و 
اصالت و استقالل و عمومّیت شریعت بدیعهٴ الهّیه و انقیاد تاّم و اطاعت احکام و 
مقّررات حکومات متبوعهٴ خویش در ممالک متفّرقهٴ متعّدده هّمت بلیغ بگماشتند 
محافل مّلّیهٴ روحانّیه ارکان جامعه و متجاوز از هزار مرکز از مراکز امرّیه در 
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و قری در قطعات خمسهٴ عالم و جزائر نائیه بعضی کتبًا و بعضی تلغرافیًا به  مدن
اعلیحضرت شاهنشاه ایران خّلد ّللّا ملکه و وزرای عظام اّیدهم ّللّا و وکالی مجلس 
شورای مّلی و مجلس سنا در کشور مقّدس ایران مخابره نمودند و این تلغرافات که 

ًة واحدًة چون غیث بر دوائر حکومتی آن از جهات مختلفه و مراکز عدیده دفع
ارض هاطل بدست مأمورینی بیفتاد که نه نام بعضی از آن مراکز را شنیده و نه 
موقع جغرافی آنرا شناخته این مخابرات متتابعه کّل من دون شک و شبهه عّلت 
تحّیر و باعث تعّجب اولیای امور گردید یاران رشید الهی در این مراکز امرّیه در 

قاق حّق مظلومین و منکوبین و ملهوفین بقدر استطاعت خویش سعی بلیغ اح
مبذول داشتند باالخّص در قاّرهٴ آمریک مهد نظم بدیع و مدنّیت الهّیه که بفرمودهٴ 
حضرت من طاف حوله االسمآء " میدان اشراق انوار است و کشور اسرار و منشأ 

ن نمایندگان جامعهٴ پیروان جمال ابرار و مجمع احرار " و همچنین در اقلیم انگلستا
ابهی قیامی عاشقانه نمودند و بجمیع وسائل از برای ازالهٴ ظنون و اوهام متوّهمین 
و رفع سوء تفاهم مأمورین و تشریح اصول آئین رّب العالمین و مدافعه از حقوق 
مظلومین تشّبث نمودند جماعات و محافل محّلّیهٴ روحانّیه در ایاالت مّتحده با 

یس جمهور تلغرافیًا مخابره نمودند و در صفحات جرائد و مجاّلت در اثبات رئ
مظلومّیت و بیان مقهورّیت پیروان امر مقّدس حضرت احدّیت و تبیین مقاصد و 

ئی از تاریخ پر هیجان این فئهٴ مظلومه مآرب و مبادی جامعهٴ بهائی و ذکر شّمه
رائد عالم و مجاّلت مهّمهٴ مقاالت مشروحه منتشر ساختند و در صفحات اعظم ج

مختلفهٴ متعّدده از جمله جریدهٴ معروفهٴ تایمس که اّول جریدهٴ انگلستان بل اشهر 
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جریدهٴ عالم است و در قضّیهء شهدای یزد در لوحی از الواح نازلهٴ از قلم اعلی 
بخطابِّ " یا تایمز یا دارای گفتار و مطلع اخبار " مخاطب گشته انعکاسات این 

مؤلمه منطبع و منتشر گشت و بر اشتهار این قضّیه بیفزود و ایضًا اتمامًا واقعهٴ 
للحّجة و تأییدًا لما سبق نمایندگان جامعهٴ بهائّیه متوّسل بهیئت نمایندگان امم مّتحده 
گردیدند و در سازمان ملل و دیوان دول رّنهٴ این قضّیهٴ خطیره مرتفع گشت و شرح 

مال شنیعه و مظالم وارده و لطمات و بلّیات شدیده و بیان تفاصیل این فجایع و اع
عّلت تحّیر و باعث جلب انظار رؤسای قوم و صاحبان مناصب عالیه در ممالک 
مختلفهٴ شرقّیه و غربّیه گردید تقریر مشروح و مبسوط در بیان این وقائع هائله و 

جل اّطالع ئی الاثبات حقائق امرّیه تسلیم امین جامعهٴ ملل مّتحده گردید و نسخه
رئیس شعبه ئی از شعب مهّمهٴ آن هیئت که مرجع امور اقتصادّیه و اجتماعّیه 

نامه بنمایندگان دول مشترکه در های متعّددهٴ این تظّلماست ارسال گشت و نسخه
مجلس اعالی این هیئت مجّلله و موّظفین آن تقدیم گشت و در نتیجهٴ تقدیم این 

ب از ارکان سازمان ملل مّتحد تعیین گردید و تقریر من دون تأخیر هیئتی مرکّ 
مأمور بمراجعه بنمایندهٴ دولت ایران گشت و باب مخابرهٴ رسمی بین این هیئت و 

ئی خطاب به امین محفل آن دولت مفتوح شد و از مدیر دائرهٴ حقوق بشر نامه
ایاالت مّتحده صادر گشت و در این نامه رسمًا وصول این تقریر و مرکزی بهائیان 

اش بمقامات مربوطه و ارسالش بدولت ایران ألجل محافظهٴ حقوق اقّلّیات احاله
اشعار گردید و نیز بر حسب اخبار منتشره رئیس جمهور ایاالت مّتحده بنفسه در 

قت یافته و حدوث این حضور محّررین و مخبرین جرائد مهّمهٴ آن کشور بر کّل سب
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انقالب را خود اعالن نموده و انتشار داده جمعی از اجّلهٴ ادبا و دانشمندان و 
مؤّلفین و موّرخین و مستشرقین و اساتذهٴ معروف در دارالفنونهای قاّرهٴ شمالی 
آمریک و ارکان وزارت خارجهٴ ایاالت مّتحده و رئیس الوزرای کشور هندوستان و 

ر سابق آمریکا بعضی بصرافت طبع و برخی پس از اّطالع بر قرینهٴ رئیس جمهو 
این وقائع مؤلمه در نتیجهٴ مراجعه و مخابره با امنای محفل مرکزی بهائیان ایاالت 
مّتحده زبان به قدح و ذّم مرتکبین این اعمال شنیعه گشودند بعضی شهادت 

وق مسلوبهٴ بمظلومّیت یاران ستمدیدهٴ جمال ابهی دادند و بعضی بدفاع از حق
جامعه و تبیین و تشریح تعالیم الهّیه و مبادی نظم بدیع و تعریف و توصیف اصول 
شریعت سماوّیه علی قدر مراتبهم پرداختند جمعی از این نفوس محترمهٴ منصفه 

ئی خشمگین و مشمئز و در متحّیر و متأّسف و برخی ناصح و معاتب و عّده
و استیآء شدید نمودند و قلیلی به توبیخ صفحات جرائد و مجاّلت اظهار استیحاش 

و انذار پرداختند طولی نکشید که به ارادهٴ غالبهٴ نافذهء الهّیه این فتنه و آشوب در 
اثر این اشتهار سریع و احتجاج شدید تسکین یافت و دخان ظلم و ستم بنشست و 

ه بود سیل تهمت و افترآء که از قلم و فم جهلهٴ قوم و رذلهٴ پر لوم منهمر گشت
متوّقف گشت و ضوضا و هیجان اهل طغیان به سکون و سکوت مبّدل گردید 
دشمنان حسود و جحود از تنفیذ اهداف سّیئهٴ خویش مأیوس و منصرف گشتند و 
گرگان و درندگان از افتراس اغنام الهی ممنوع شدند و نباح کالب و عوآء ذئاب در 

رسوای عالم گشتند بعضی در آن اقلیم خاموش گشت و ارباب مکابرت و استکبار 
ُحفرات یأس در طبقات سفلیهٴ خود بخزیدند و در نار حسرت و َاَسف عظیم 
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ئی اعدام و به اسفل بسوختند و برخی گرفتار و بعذاب الیم معّذب گشتند و عّده
الّسافلین راجع گشتند . امر بمقامی رسید که مقاومت و مهاجمهٴ شدید بر حزب 

ّدل بمحافظت و صیانت پیروان سمتدیدهٴ حّی قّیوم در مظلوم در شهر رمضان مب
اّیام محّرم و صفر گشت و امر اکید کتبی راجع به تخلیهء حظائر قدس از طرف 
امنای دولت صادر شد و تأکیدات صریحه در عدم تعّرض و احداث انقالب و 

بعد  اغتشاش در کاّفهء والیات خطاب به مأمورین دولت ابالغ گردید لعّل ّللّا یحدث
 ذلک امرًا مرضّیًا ّلّل القدرة من قبل و من بعد اّن ّللّا علی کّل شیٍء قدیر

 
اّیها المقتبسون من نور الهدی، این انقالب اخیر در موطن اصلی امر رّب 
قدیر از جهتی عّلت اشتهار آئین الهی و انتشار صیتش در کّل اقطار گشت و از 

کّل اشطار تقویت نمود و مستحکم جهتی دیگر اساسش را در قلوب پیروانش در 
ساخت جمعی از کوته نظران در بدو این ضوضا و غوغا چنین تصّور نمودند و 
بخود وعده دادند که این مقاومت و مهاجمت و اشتداد و زجر و عقوبت و تندباد 
ّدت وبطش و صولت و سطوت ارباب مکابرت و انذارات و تخویفات  غضب و حِّ

و سیل افترا و تهمت عنقریب ریشهٴ شجرهٴ مثمرهٴ  خصم الّد امر حضرت احدّیت
اش دفعًة واحده قلع و قمع مرفوعهٴ ال شرقّیه و ال غربّیه را در موطن و َمنبت اصلّیه

نماید و سراج وّهاج را کاماًل خاموش نماید و جمعی از عّشاق جمال ابهی و 
مأیوس نماید و پروردهٴ ید عنایت حضرت عبدالبهآء را در ممالک و دیار پریشان و 

از صراط مستقیم منحرف سازد و زلزله بارکان جامعه در کاّفهء ممالک اندازد و 
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شعلهٴ نار محّبت ّللّا را در افئدهٴ صافیهٴ مؤمنین و مؤمنات و موقنین و موقنات 
ئی در صفوف جنود مجّنده بیفسرد و شمل یاران راستان را متشّتت نماید و رخنه

ق و انشعاب و تفرقه و اضمحالل و انقراض گردد. هیهات احداث کند و عّلت انشقا
هیهات " بئس ما ظّنوا و ساء ما حکموا ذرهم یخوضوا او یلعبوا و یمرحوا و یرتعوا 
حّتی یقضی ّللّا امرًا کان مفعواًل" اشعال نار ظلم و اعتساف و تتابع محن و بالیا و 

در عزم متمّسکین به  اشتداد رزایا ادنی خللی در وحدت جمع اهل بها و فتوری 
عروهٴ وثقی احداث ننمود بلکه عّلت انتباه نفوس و باعث تقویت بنیهٴ امر ّللّا گردید 
و روح جدیدی در کالبد مرّوجین دین ّللّا و مهاجرین و مجاهدین فی سبیل ّللّا و 
ناشرین نفحات ّللّا و ایادی و امنای امر ّللّا و مؤّسسین شریعت ّللّا و حامیان 

 و راکبین سفینة ّللّا بدمید عباد ّللّا و اماء ّللّا فی مشارق االرض و حصن ّللاّ 
مغاربها چون سّد متین مقاومت سیل تّرهات و اباطیل و اراجیف و اکاذیب اولو 
الّطغیان را نمودند و بکمال جّد و جهد به قلوب مطمئّنه و اقدام راسخه و ارواح 

غافله و انتشار روائح مسکّیه و ندای به منجذبه و افئدهٴ مشتعله در هدایت نفوس 
ملکوت سلطان احدّیه و تکذیب اقاویل و اباطیل و نفی اعتراضات جدید و قدیم 
دشمنان امر رّب البرّیه و کشف اسرار و رموز شریعت سماوّیه و اثبات مقاصد 
اصلّیهء روحانّیه و رفع شبهات و توّهمات نفوس محتجبه و اّتساع نطاق جامعهٴ 

ه و تشّتت در ممالک و جزائر بعیده و فتح اقالیم غیر مفتوحه و تنفیذ نقشهٴ بهائیّ 
بدیعهٴ دهساله بیش از پیش هّمت بگماشتند لیثبت ما صدر من القلم األعلی فی 
الواح شّتی قوله االحلی "بالبآلء عال امره و سنا ذکره" "قل البالیا دهٌن لهذا المصباح 
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عارفین" "بالئی عنایتی ظاهره نار و نقمة و باطنه و بها یزداد نوره اِّن کنتم من ال
نور و رحمة " " بالبال رّبینا االمر فی القرون الماضیة سوف تجد االمر مشرقًا من 
افق العظمة بقدرة و سلطان" "قل اّن البالء ماُء لما زرعناه فی الّصدور سوف تنبت 

ز الحکیم " "قد جعل ّللّا منه سنبالت ینطق کّل حّبة منها اّنه ال اله ااّل هو العزی
البالء اکلیاًل لرأس البهآء سوف تستضیء منه اآلفاق" "قل اّن القضاَء مؤیٌد لهذا 
االمر و البالَء معین لهذا الّظهور" "اّنا لم نزل ارتفعنا سدرات األمر بماء االعراض و 

و به  الّدم ان انتم من العالمین" "قل اّن االعراض من کّل معرض مناٍد لهذا األمر
انتشر امر ّللّا و ظهوره بین العالمین" "قد جعل ّللّا البالَء غادیًة لهذه الّدسکرة 
الخضرآء و ذبالًة لمصباحه اّلذی به اشرقت االرض و الّسمآء" "بظلمهم رفعنا األمر 
و انتشر ذکر اسم رّبک فی البالد بمنعهم ظهر االقبال و بظلمهم طلع نّیر العدل 

اولی االلباب" "مّرًة بایادی الّظالمین یرفع أمره و اخری بایادی  تفّکروا لتعرفوا یا
اولیآئه اّلذین یرون الغافلون ککّف تراب و ینطقون بما نطق القلم االعلی فی االفق 
االبهی " " قل تاّلّل ترتفع هذه الّسدرة بماء اعراضکم و لکن انتم ال تشعرون فی 

الّنور فی البّر إِّّنه یظهر من قطب البحر  انفسکم و تکونّن من الغافلین" "لو یسترون 
و یقول اّنی محیی العالمین" یا احّباء ّللّا و امآئه جامعهٴ پیروان نّیر آفاق روحی 
لحّبهم و شهامتهم و ثباتهم و استقامتهم الفدآء که پس از افول کوکب دّرّی میثاق 

سال َأو َأْزَید  قدم بمرحلهٴ اوالی تأسیس نظم بدیع الهی گذاشته و در مّدت بیست
باستحکام اساس و وضعقواعدش و تأسیس محافل محّلّیه و تشکیل محافل مّلّیه در 
قطعات خمسهٴ جهان مشغول و مألوف بوده و سپس در این سنین اخیره وارد 
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مرحلهٴ ثانیه که مرحلهٴ ترویج دین ّللّا و اّتساع نطاق امر ّللّا و تسخیر ممالک 
مّلّیه و افتتاح جهاد کبیر اکبر است گشته، حال به  هایغیر مفتوحه و طرح نقشه

تقدیرات الهّیه و وسائل غیبّیه و بر وفق ارادهٴ غالبهٴ نافذه در اثر این انقالب و 
بالیای واردهٴ اخیره وارد مرحلهٴ ثالثه گشته که مرحلهٴ اشتهار و ارتفاع صیت امر 

أساس و اّتساع نطاق  استحکامحضرت کردگار است و این مراحل ثالثه که مرحلهٴ
و اشتهار صیت امر نّیر آفاق است مقّدمهٴ اعالن آئین یزدان در تمام جهان است 
که مرکز عهد و پیمان جمال رحمن بآن در الواح اشاره فرموده و این اعالن تحّقق 
نیابد ااّل بقیام زمامداران دول و امم شرقّیه و غربّیه و رؤسای مذاهب و ادیان عتیقه 

ئی اعظم و آشوبی اکبر و زلزالی اشّد از آنچه تا ت خمسه و ایجاد ولولهدر قاّرا
 بحال دشمنان امر ذوالجالل در بعض از ممالک شرقّیه احداث نمودند 

 
یاران راستان در این اّیام انقالب و افتتان باید نظر را باین بیان صریح که از 

ند و در آنچه اخبار فرموده قلم ملهم معجز شیم موالی خبیر و علیم نازل متوّجه ساز 
تمّعن و تفّرس نمایند قوله االسنی " الیوم قوای رؤسای ادیان باجمعهم متوّجه تشتیت 
انجمن رحمن و تفریق و تخریب بنیان حضرت یزدان است و جنود ماّدی و ادبی و 
سیاسی جهان از هر جهت مهاجم چه که امر عظیم است عظیم و عظمت امر در 

ح " و ایضًا میفرماید " امر عظیم است عظیم و مقاومت و انظار واضح و الئ
مهاجمهٴ جمیع ملل و أمم شدید است شدید عنقریب نعرهٴ قبائل افریک و آمریک و 
فریاد فرنگ و تاجیک و نالهٴ هند و اّمت چین از دور و نزدیک بلند شود و کّل 



 ٦٢٣ - ٥٩٠صفحه  – عیبد ١٤٩مبارکه،  عاتیتوق –اثر حضرت ولى امر هللا  –بدیع ١١٣مبارك نوروز  عیتوق

www.oceanoflights.org 

ملکوت ابهی به بجمیع قوی بمقاومت برخیزند و فارِّسان میدان الهی به تأییدی از 
قّوت ایقان و جند عرفان و سپاه پیمان جند هنالک )مهزوم( من االحزاب را ثابت و 
آشکار کنند" مالحظه نمائید که بصریح عبارت میفرماید " مقاومت و مهاجمهٴ جمیع 

ئی نبوده و نیست که مقاومت سیل امر ّللّا و ملل و امم شدید است شدید " و شبهه
ن ّللّا از طرف جمهور ناس و زمامداران هر دو در شرق و هجوم بر مقّدسات دی

غرب و جنوب و شمال و همچنین از طرف رؤسای کنائس در دو قاّرهٴ اوروپ و 
آمریک و مبّشرین حضرت روح در دو قاّرهٴ استرالیا و افریک و اقطاب و رؤسای 

ود شور ادیان عتیقهء هند و چین در جنوب شرقی قاّرهٴ آسیا و شرق اقصی خواهد ب
ئی اعظم و و آشوب اخیر اولو الّطغیان در اقلیم ایران بنفسه مقّدمهٴ حدوث ولوله

انقالبی اشّد و هیجانی اکبر در اقالیم سائرهٴ جهان است زیرا میفرماید " کّل بجمیع 
قوی بمقاومت برخیزند " و این انقالب اعظم مقّدمهء اعالن امر ّللّا در تمام کرهٴ 

 و انهزام و انقراض اعداء ّللّا و تنّبه عمومی اهل عالم و ارض و غلبهٴ جند ّللاّ 
اقبال دول و امم و تحّقق بشارت " یدخلون فی دین ّللّا افواجًا " خواهد بود از سنین 
اّولّیهء این ظهور ابدع اعظم الی یومنا هذا مقاومت و مهاجمهٴ بر حصن حصین 

ئی قلیل از و جماعت و عّدهامر ّللّا منحصر به رؤسای حزب شیعه و اهل سّنت 
مبّشرین و کشیشهای مّلت حضرت روح در بعض از اقالیم شرقّیه و غربّیه بوده 
ولی من بعد متدّرجًا در میقات معلوم باسباب غیبّیه این مقاومت و مهاجمه به 
اعضا و رؤسای کنائس از رهبان و قّسیسین و اساقفه و مطارنه و بطارکه از 

ات خمسه باالخّص به رؤسای طائفهء انجیلّیه در جزائر مذاهب مختلفه در قارّ 
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بریطانیا و حبر اعظم رئیس اقدم و اکبر طوائف مسیحّیه در مدینهٴ رومّیه سرایت 
خواهد کرد و رفته رفته انعکاساتش در ممالک جنوب شرقی قاّرهٴ آسیا و جزائر 

ت چین " هند و امّ  مجاوره و شرق اقصی ظاهر و پدیدار خواهد گشت " و نالهٴ
بفرمودهٴ مرکز میثاق رّب العالمین مرتفع خواهد شد و حنین رؤسای دو طائفهء 
برهمّیه و بودائّیه مانند حنین منابر در موطن اصلی جمال ابهی به عنان آسمان 

ها در پیش است و دشمن از پس" متصاعد خواهد گشت اینست که میفرماید "واقعه
هیدات و مقّدمات است نه خاتمه و انتهی و آنچه تا بحال واقع گشته مبادئ و تم

همچنین بیقین مبین بدانید که نفس این قیام و تولید ولوله و آشوب و ظلم و ستم و 
تهدید و مقاومت و تحریک و زجر و هجوم بالمآل باعث انحطاط و عّلت هبوط و 
سقوط جمهور محّرکین و متعّصبین و ظالمین و مفسدین و معترضین و معتدین و 

جمین و انقراض و زوال علمای سوء و رؤسای ادیان عتیقه در اقالیم سائره گردد مها
فتنهٴ حزب شیعه و قیام و مقاومت خلفا از جماعت سّنت در مدینهٴ کبیره و 
ضوضای علمای ازهر در مدینهٴ قاهره مرکز و محور جامعهٴ عربّیه و اسالمّیه 

ین معرکهٴ هائله بین طلیعهٴ بمثابهٴ اّولین مبارزه و نخستین اصطدام است در ا
ئی نبوده و نیست که جنود ضاللت و عمی و علمداران جیش عرمرم بها و شبهه

این مقاومت و مهاجمه بمرور اّیام شّدت نماید و این اصطدام بین سپاه ضالل و 
اش جهانگیر گردد و نتائج و اثراتش زلزله لشکر حیات نطاقش وسعت یابد و ولوله

دازد و عالمی را حیران سازد و امرّللّا را علی رؤوس االشهاد به ارکان جهان ان
َن االَ  حزاب" را و "ُنرْیُد َاْن َنُمنَّ َعَلی اعالن نماید و مصداق "ُجْنٌد ما ُهنالَِّک َمْهُزْوٌم مِّ
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ُفوا فی االرض و َنْجَعَلُهْم َأئِّمًَّة و َنْجَعَلُهُم الوارِّثیَن" را ظاهر و آشکار  اّلذیَن اسُتْظعِّ
ازد نفس این جهاد کبیر اکبر و این قیام و خروج و جوش و خروش و ترک س

اوطان و تشّتت در ممالک و دیار و نصرت و ظفر در میدان مجاهدت و هدایت 
جّم غفیری در ممالک و جزائر متعّدده از اجناس و طبقات و السن و الوان و 

دام حیرت انگیز و طوائف مختلفهٴ متنّوعه ُممّهد سبیل و وسیلهٴ تسریع این اصط
جنگ و ستیز بین اصحاب یسار و یمین است چنانچه عالمات اّولّیهء اّتساع نطاق 
این مبارزه در سنین اخیره در قاّرهٴ افریک و جزائر بعیدهٴ محیط اعظم در نتیجهٴ 
مقاومت و تحریکات مبّشرین ظاهر و نمایان گشته و بتدریج در اثر هّمت و بسالت 

و اقدامات مستمّرهء متزایدهء گروه مجاهدین و مهاجرین، این و شجاعت و استقامت 
مقاومت بسائر طوائف و مذاهب سرایت نماید و رعب الهی را متدّرجًا در قلوب 

ّدت این رزم روحانی و اّتساع دائرهء معرکه اش زمامداران اندازد و بر شّدت و حِّ
لیرش در این انقالب بیفزاید جمال قدم سلطان االمم و محیی الّرمم به سپاهیان د

اعظم کاماًل اطمینان داده و باین بیان اکمل و اتّم وعدهٴ نصرت داده قوله تکّبر 
کبریآئه "لعمری ال ینزل علی االحّبآء ااّل ما هو خیٌر لهم یشهد بذلک قلم ّللّا المقتدر 

ما هو  العزیز المحبوب" و ایضًا میفرماید " اّنه ما قّدر من قلم الّتقدیر الحّبائه االّ 
خیٌر لهم و نسئله بان یوّفقهم علی الّصبر و االصطبار لئاّل تمنعهم البالیا عن 

 صراط ّللّا العزیز العلیم"
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حال سزاوار آن است که در خاتمهٴ این اوراق نظر را به تأثیرات مدهشهٴ 
اقدامات اخیره و فتوحات و مشروعات بهّیهء ناصران امر جمال ابهی در این دو 

ء جهاد روحانی اهل بهاء متوّجه سازیم و در تصّرفات عجیبهٴ غریبهٴ سنهٴ اخیره
قّوهٴ قاهرهٴ ازلّیهٴ قدسّیه و موجد و محّرک این جهاد کبیر اکبر که کوسش را ایادی 
غالبهٴ سپاهیان رّب الجنود در بّر و بحر و در غرب و شرق و جنوب و شمال 

ن و تفّرس نمائیم مجاهدین فی بکمال قدرت و اقتدار کوبیده و میکوبند اندکی تمعّ 
سبیل ّللّا و منادیان به ملکوت ّللّا که در نخستین سنهٴ این جهاد کبیر اکبر به قّوهٴ 

( اقلیم از اقالیم عالم مفتخر گشتند در سنهٴ ثانی و ١٠٠اسم اعظم به فتح صد )
ثالث این جهاد نیز به عزمی خلل ناپذیر در میدان مجاهدت مداومت نموده در 

متعّددهٴ حتمّیهٴ خویش کما امرهم و نصحهم موالهم هّمتی بلیغ ای وظائف مقّدسهٴایف
مبذول داشتند و چنان استقامتی بنمودند و به فتح و ظفری نائل گشتند که ندای 
احسنتم احسنتم یا احّبائی و نصرآء امری از مکمن اسنی خطاب به جند باسل بها 

در غرفات فردوس ابهی و جّنت علیا مرتفع گشت و هلهلهء اهل مأل اعلی رّنه 
بینداخت در نتیجهٴ این هّمت موفور و سعی مشکور و قیام و خروج و مهاجرت و 
تشّتت، عدد ممالک مستقّلهء عالم و اقالیم تابعه در شرق و غرب و جنوب و شمال 
که به نور امر ّللّا منّور و در ظّلش مستظّل گشته به دویست و چهل و هفت 

شت و از این ممالک دو مملکت که در قطعهء هند و چین واقع و ( بالغ گ٢٤٧)
یک جزیره که از جزائر اوقیانوس اطلس است در نقشهٴ ده ساله مذکور نه و 
فتحش از خدمات باهره و فتوحات اضافّیهٴ مجاهدین و ناصرین امر رّب البرّیه 
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ابعد مدن محسوب مجموع مراکز امرّیه در بّر و بحر و مدن و قری که نطاقش از 
جنوبّیهٴ عالم از خّط استوآء الی ماوراء مدار قطب شمال امتداد یافته و سه سال 

( بالغ گشته و بشارتش را این عبد به یاران عزیز ٢٥٠٠قبل به دو هزار و پانصد )
قباًل داده، در اواخر این سنه که ختام دومین مرحلهٴ این جهاد کبیر اکبیر است از 

تجاوز نموده اقالیم مختلفهٴ متعّددهء واقعه در قاّرات  (٣٦٠٠سه هزار و ششصد )
اربعهٴ آسیا و افریقیا و اوروپ و آمریکا که اسمائش در نقشهٴ دهساله مذکور و 
مثبوت کّل باستثنای جمهورّیات اّتحاد شوروی و ممالک و اقالیم مرتبطه در نتیجهٴ 

ط و محیط اعظم این فتح و ظفر مفتوح گشت و همچنین کاّفهء جزائر بحر متوسّ 
من دون استثناء در نطاق امر ّللّا وارد و به ورود و وفود رسوالن امر ّللّا و 
مهاجرین فی سبیل ّللّا مشّرف و مفتخر گشت و ایضًا جزائر مذکوره در این نقشه 
که عدد آن به هفتاد و دو بالغ بتأیید من ّللّا در اقّل از سه سنه کّل مفتوح گشته 

ه که یکی در بحر شمال واقع و دیگری در اوقیانوس اطلس و باستثنای شش جزیر 
دو جزیره در اوقیانوس هند و دو جزیرهٴ دیگر که از توابع اّتحاد شوروی محسوب 
است و مجموع جزائر ُکرهٴ ارض که از اشّعهٴ ساطعهء امر ّللّا مستنیر و در نطاق 

وپ صیت نبأ عظیم و نظم بدیعش وارد گشته حال به نود و هشت بالغ در قاّرهٴ اور 
امر رّب مقتدر و کریم به ممالک نائیهٴ شمالّیه رسیده و در مرکزی از مراکز که ما 

درجه شمال خّط استوآء واقع َعَلم  طب شمال در آن قاّره است و هفتادوراء مدار ق
نژاد از نژادهای  مبین بدست مجاهدین و مهاجرین مرتفع گشته نمایندگان چهل

متنازعهٴ متباغضه در ظّل شریعتش وارد و از مصدر فیوضاتش مختلفهٴ متنّوعهٴ 
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مستمّد و به روحش مؤّید و در سبیل رضایش سالک و از خوان نعمتش متنّعم و 
های امرّیه اش ساعی و جاهد کتب و جزوهبر خدمت امرش قائم و در ترویج کلمه

رسوالن اسم لغت از لغات متداولهٴ بین ملل و امم به هّمت  به صد و هشتاد و نه
( ٣٠اعظم و مرّوجان شریعت اقوم ترجمه شده و از این لغات متجاوز از سی )

لغت در نقشهٴ بدیعه مذکور نه و به هّمت ناشران نفحات ّللّا بر لغات معّینه اضافه 
گشته و بعض از نشرّیات را یاران غیور و خدوم باقصی شمال و ابعد مراکز عالم 

اند ترویجًا ألمره و اثباتًا استوا واقع ارسال نموده که بیش از هشتاد درجه فوق خطّ 
لقدرته و اعالًء لکلمته در قاّره افریک که بنار موقدهٴ الهّیه مشتعل گشته و بر 
قاّرات خمسه سبقت یافته عّدهٴ مؤمنین و مؤمنات از سه هزار و عّدهٴ موقنین و 

ه از چهارصد ( و عدد مراکز امریّ ٢٠٠٠موقنات از جنس اسود از دو هزار )
( و عدد محافل روحانّیه از صد و ١٤٠( و عدد قبائل از صد و چهل )٤٠٠)

( و عدد لغات که آثار امرّیه بآن ترجمه گشته از پنجاه متجاوز و در ١٢٠بیست )
نتیجهٴ این تقّدم سریع و نفوذ شدید و اقبال بی مثیل و اجابت بی نظیر دعوت رّب 

اسر آن قاّرهٴ وسیعه به تهّیهٴ مقّدمات انتخاب جلیل، جنود منصورهٴ الهّیه در سر 
وکالء و تشکیل سه انجمن شور روحانی و تأسیس سه محفل مرکزی ارکان دیوان 
عدل اعظم الهی بکمال شعف و سرور و بهجت و حبور مشغول و مألوف و در 
این عید رضوان که افتتاح مرحلهٴ ثالث این جهاد کبیر است باین نصرت عظیم و 

موّفق و مفتخر خواهند گشت عدد محافل روحانی مّلی و محّلی که در  فتح مبین
دوائر حکومتی در ممالک مختلفهٴ عالم تا بحال رسمًا تسجیل و بصدور اعتبار 
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نامهٴ رسمی از طرف والة امور الجل تأسیس اوقاف بهائی مفتخر گشته به صد و 
از سه سنه در ( بالغ و عدد حظائر قدس مّلّیه که در اقّل ١٦٦شصت و شش )

ممالک اوروپ و افریک و جمهورّیات جنوبی و مرکزی قاّرهٴ آمریک و اقلیم آلسکا 
و ژاپان و عربستان و ترکّیه و سیالن و جزائر جنوبّیهء محیط اعظم و افغانستان 
تأسیس یافته و قیمت آن به نیم ملیون دوالر بالغ گشته از چهل متجاوز و یاران 

اقالیم متعّدده در اثر این اقدام به تالفی و جبران خسارت جانفشان مولی االنام در 
فادحهٴ اخیرهء اشغال و هدم قّبهٴ رفیعهٴ اّولین حظیرهٴ یاران ستمدیده در موطن 
اصلی حضرت احدّیه کاماًل موّفق و به اثبات بیان صریح جمال قدم در ذکر غلبه 

ّنور فی البّر اّنه یظهر من و انتصار اسم اعظم مؤّید قوله جّل اعزازه " لو یسترون ال
قطب البحر و یقول اّنی محیی العالمین" بانیان نظم بدیع و سالکان صراط مستقیم 

( معبد که قیمت آن ١٠و مجریان فرمان موالی فرید و عظیم به ابتیاع اراضی ده )
( دوالر بالغ و در جوار مدینة ّللّا در دار الّسالم بغداد ١٠٠٠٠٠جمعًا بصد هزار )

صمهء قطر مصر مرکز عالم اسالمی و عربی و در قلب کشور آلمان و و عا
عاصمهٴ هندوستان و اقلیم کندا و مدینهٴ سیدنی اّول و اقدم مراکز امرّیه در قاّرهٴ 
استرالیا و عاصمهٴ جمهورّیت پناما که ذکرش در الواح مبارک مثبوت و مدینهٴ 

که اّول مدن جنوبّیهٴ آن قاّره  کمپاال در قلب قاّرهٴ افریک و مدینهٴ جوهانیزُبرگ
محسوب و عاصمهٴ کشور ایطالیا مرکز حبر اعظم واقع متتابعًا در این سه سنهٴ 
اخیره مؤّید و همچنین بطرح نقشه و تهّیهٴ وسائل تشیید دو معبد عظیم الّشأن در 
قلب دو قاّرهٴ اوروپ و افریک مفتخر مقّدمات تأسیس اوقاف بهائی در متجاوز از 
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ملکت از ممالک عالم بهّمت عّشاق اسم اعظم و مؤّسسین نظم أبدع افخم بیست م
فراهم و قیمت این اراضی و اماکن موقوفه که در قاّرات خمسه در اقّل از سه سنه 

( دوالر متجاوز و در ابتیاع اراضی ١٠٠٠٠٠اند از صد هزار )یاران مالک گشته
ن امر رّب البرّیه بکمال هّمت باقیه در ممالک سائره بر وفق نقشهٴ دهساله مرّوجا

اقلیم بعید تیبت که چون مّیت از نفحات یوم ظهور بکّلی محروم و  جاهد و مداوم
اش کاماًل ممنوع و محجوب و در خلف جبال از استفاضهٴ از انوار ساطعه

شامخهء باذخه واقع و از مراکز مهّمه و حصن حصین طائفهٴ قدیمهٴ بودّیه 
توحه در این سنهٴ اخیره محشور و در نطاق دائم محسوب در سلک اقالیم مف

االّتساع امر نّیر آفاق وارد در متجاوز از شصت اقلیم از اقالیم شرقّیه و غربّیه که 
در این سنین اخیره مفتوح گشته تقّدم امر ّللّا و نفوذ کلمة ّللّا و ازدیاد عدد مؤمنین 

ئی از این ل بجماعات و عّدهو مؤمنات مراکز منفرده را بسرعتی محّیر العقول مبدّ 
جماعات را به محافل مقّدسهٴ روحانّیه تبدیل نمود و در بعض از این اقالیم عّدهٴ 
مقبلین که بقلبی سلیم توّجه بامر رّب قدیم نموده و به حبل المتین تعالیمش متمّسک 

( متجاوز و این نفوس جدید االقبال که اکثر از اهالی اصلی ١٠٠گشته از صد )
قالیمند بکمال انجذاب و اشتعال و اّتفاق و اّتحاد و هّمت و شهامت بنوبت این ا

خویش قیام بر تبلیغ امر ّللّا و ترجمه و انتشار آثار ّللّا و استحکام اساس دین ّللّا 
اند و به تأسیس مراکز جدیده و مشروعات مهّمه و و ترویج احکام شریعت ّللّا نموده

اقدام نموده و حال بوجود  ئی از آنان بمهاجرتو عّده های ثانوّیه پرداختهطرح نقشه
نمایند و در نتیجهٴ این فوز مبین ابنا و احفاد روحانی خویش افتخار نموده و می
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مرّوجین امر نازنین در این اقالیم از آنچه مأمول بوده و در نقشهٴ دهساله تصریح 
ی در آغاز این جهاد کبیر اند که احداند و بمقامی رسیدهو تعیین گشته تجاوز نموده

در محیط  ٠نمود اکبر تصّور چنین فتح و فیروزی و فالح و نجاح را قطعًا نمی
( متجاوز و مجموع مراکز ٤٠اعظم عّدهٴ جزائر مفتوحه از قدیم و جدید از چهل )

امرّیه در این جزائر متشّتتهٴ متعّدده که در جنوب و شمال و غرب و قلب اعظم 
 ( بالغ١٨٠ع به صد و هشتاد )اوقیانوس عالم واق

 
در ارض اقدس قلب العالم و قبلة االمم و النه و آشیانهٴ انبیاء و اولیای 
مکّرم معّظم و مرکز روحانی و اداری جهانی پیروان امر جمال قدم و محور 
مؤّسسات نظم بدیع اکمل اتّم منجی عالم و مقصود و موعود امم پس از انجام و 

االنوار قوّی البنیان مبّشر ظهور اسم اعظم با وجود انقالبات  اختتام تشیید مقام بهیّ 
عظیمهٴ جهان و مخاطرات متزایدهٴ متنّوعه که این ارض را احاطه نموده متوّکاًل 
علی ّللّا بتعیین محّل استقرار مرکز اداری جهانی اهل بها و ابتیاع اراضی الزمه و 

شریفه و حفر اساس اّولین نّورهٴتشکیل قوس وسیع بشکل نیم دائره در حول مراقد م
بنای این مرکز عظیم الّشأن مبادرت گردید و قطعه زمینی که در قرب مدفن 
حضرت ورقهٴ علیا ثمرهٴ سدرهٴ منتهی و سراج مأل اعلی واقع بقیمت صد هزار 

( دوالر جهت بنای معاهد آتیه در دامنهٴ این جبل مقّدس تأمینًا لهذا ١٠٠٠٠٠)
لخطیر و اجالاًل لمقامه االقدس االعّز المتین ابتیاع گشت و المشروع المقّدس ا

بتدریج قسمتی از احجار و اخشاب و لوازم ضرورّیهٴ این بنا که مجموعش از صد 
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( دوالر متجاوز وارد اسکلهٴ حیفا گشت و قسمتی از اعمدهٴ ١٣٠٠٠٠و سی هزار )
فاعش از شش این بنای افخم که دارای پنجاه و دو ستون است و هر عمودی ارت

متر متجاوز منصوب گردید و به تهّیهء لوازم سقف مجّلل و زیبایش که بلون 
خضرآء ملّون و از هشت هزار  قطعه مرّکب و قیمت آن از سیزده هزار دوالر 
متجاوز مبادرت گردید و همچنین اقدامات الزمه جهت ابتیاع پنج بیت از بیوت 

اّولین خیابان مدینهٴ حیفا واقع و قیمت مّتصلهٴ بطبقات آن مقام مقّدس که در رأس 
( دوالر متجاوز خاتمه یافت و به اوقاف بین المللی ٦٠٠٠٠٠آن از ششصد هزار )

( متر مرّبع تجاوز نموده منضّم ٤٠٠٠٠٠بهائیان که مساحتش از چهار صد هزار )
 های محافل مّلّیهٴ روحانّیهٴ انگلستان و کندا وگردید و ایضًا پس از تأسیس شعبه

ایران و استرالیا بانتقال قسمتی از اراضی موقوفه در این جبل مقّدس که قیمت آن 
های این محافل روحانّیه اسم شعبهه ( دوالر متجاوز ب٤٠٠٠٠جمیعًا از چهل هزار )

اقدام گردید و معامالتش حال در ادارهٴ ثبت اسناد و در شرف اختتام است و 
ّلت استحکام اساس موقوفات بین المللی ئی نبوده و نیست که این انتقال عشبهه

در مرج عّکا اراضی حرم  ٠بهائی گردد و بر اشتهار و رونق و جاللش بیفزاید 
اقدس در حول ضریح مقّدس و جنوب قصر رفیع افخم جمال ابهی اّتساعی جدید 
یافت و در نتیجهٴ مساعدت و معاضدت اولیای امور مرکزی در مدینهٴ اورشلیم 

آن قصر مشید است و به قدوم مرکز میثاق جمال ابهی مشّرف بیتی که مجاور 
گشته ابتیاع گشت و اشتهار و جلوهٴ حدائقش در انظار جّم غفیری از زائرین و 
زائرات از یار و اغیار که به زیارت مرقد مطّهر و مشاهدهٴ آثار قصر افخم فائز 
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ّیهء زعمآء فئهء ئی از زوایای حرم اقدس کج ُدم کین بقدر زاویه ٠مضاعف گردید 
ناقضین عهد مبین مجد الّدین لعین محّرک ناقض اکبر میثاق رّب العالمین به ذّلتی 
مبین به اسفل الّسافلین ساقط گشت این عدّو لدود و خصم حقود و بغض مجّسم که 
از قلم میثاق جمال رحمن بمظهر شیطان موصوف و در اطوار و حرکات و 

صفهانی که یحیی بی حیا را در اّیام جمال ابهی مسلک و رفتارش رجعت سّید لئیم ا
پس از صعود نّیر آفاق بکمال تدلیس و تزویر و عزمی راسخ در هدم  اغوا نمود

میثاق الهی هّمت بگماشت و با اولیای امور مرتبط گشت و در تهّیهٴ لوائح و 
ارسال آن به مدینهٴ کبیره مرکز خالفت جائره سعی بلیغ مبذول داشت و در سنین 
عدیده حلقهٴ اّتصال و واسطهٴ ایصال هدایا از طرف فئهٴ ضاّله به والة و متصّرفین 
و پاشای غّدار جمال ُپر َوبال و جمعی از مأمورین تبه کار بود و پس از افول 
کوکب میثاق بتمام قوی بر معاضدت ناقضان عهد بها و ایجاد رخنه در جامعهٴ 

ح روضهٴ مبارکه و ممانعت از پیروان امر حضرت رّب البرّیه و غصب مفتا
تأسیس مشروعات بهّیهء بین المللی در جبل کرمل و مرج عّکا قیام نمود تا آنکه 
عاقبة االمر به بالی ادهم مبتال گشت و نصف بدنش مفلوج گردید و بذّلت کبری 
اّیامی را بسر برد و پس از انقضای صد سال از حیات ُپر َوبالش و مشاهدهٴ آثار 

غصن دوحهٴ بقا و استقرار میثاق جمال ابهی و اشتعال سراج عهد  غلبه و نصرت
اتّم اوفی در دویست اقلیم از اقالیم دنیا و تأسیس و استحکام نظم بدیع جهان آرا و 
اتمام مشروع عظیم الّشأن بنای اّم المعابد غرب در قاّرهء آمریکا و احتفال دو عید 

اش در قطهٴ اولی و نصب قّبهٴ ذهبّیهمئوی اهل بهاء و تشیید مقام بهّی االنوار ن
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قلب جبل الرّب کوه خدا خائبًا خاسرًا به نار حسبان راجع شد و بحطب اکبر قطب 
اش و بدیع شنیع و جمعی دیگر از رؤسای عصبهٴ غرور و فتور شقاق و خلیفه

ملحق شد در ایاالت مّتحدهٴ آمریک حامیان حزب مظلوم رافعان رایت بیضآء و 
( مرکز در آن اقلیم ١٥٠٠یش عرمرم بها که به تأسیس هزار و پانصد )َعَلمداران ج

وسیع و آزاد موّفق و مفتخر گشته به تقویت اساس امر ّللّا و اّتساع دائرهء 
مؤّسسات امرّیه و اشتهار صیت نبأ عظیم در آن قاّرهٴ مشتعله که مهد نظم بدیع و 

منتخبهٴ بهائیان در آن سامان به  منشأ مدنّیت آلهیه است لیاًل و نهارًا مشغول هیئت
تقدیم یکی از ادعیهٴ نازلهٴ از کلک مرکز میثاق به رئیس جمهور آن کشور مفتخر 
و جوابی به امضای رئیس خطاب به آن هیئت صادر و در آن نگارنده نامه 
ستایش زائد الوصف از تأثیر مطالعهٴ این مناجات نموده. و این هیئت محترمه نیز 

( ساله مؤّید و همچنین به ١٠ٴ مطبوعات مّلی بر وفق نقشهء ده )بتأسیس مؤّسسه
ئی زیبا جهت تزیین حدائق تسعهء اّم المعابد غرب مطابق دستور و طرح نقشه

تعلیمات صادرهٴ از قلم مرکز عهد و میثاق موّفق و به ابتیاع قطعه زمینی که قیمت 
مؤّسسهٴ بهائی که از  ( دوالر متجاوز جهت تشیید اّولین٤٠٠٠٠آن از چهل هزار )

توابع و ملحقات این معبد عظیم الّشأن است مفتخر و از جمله وقائع مهّمه در آن 
کشور منّور صدور دعوتنامهٴ رسمی از طرف یکی از انجمنهای مسیحی و 
اشتراک نمایندهٴ بهائی در اجتماعی مهیب و مجمعی بی نظیر و مثیل که در 

و دعا از برای هدایت اهل عالم و تأسیس صلح مدینهٴ سان فرانسیسکو الجل تذّکر 
( نفر مجتمع و ١٦٠٠٠بین ملل و امم منعقد و در این احتفال قریب شانزده هزار )
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در حضور جمعی از اعیان و زمامداران از جمله وزیر خارجهٴ ایاالت مّتحده و 
جمعی دیگر از نفوس مهّمهٴ معروفه نمایندگان ادیان عتیقه از مسیحی و هندو و 
بودائی و کلیمی و اسالم هر یک بنوبت خویش به تالوت منتخباتی از کتب مقّدسه 
اقدام نمودند و نمایندهٴ جامعهٴ بهائیان قبل از کّل رسمًا به تالوت مناجاتی که از 
قلم جمال ابهی صادر مفتخر گشت و شرح وقایع این اجتماع عدیم الّنظیر در 

و از جمله  ٠ر آئین امر کردگار بیفزود جرائد و مجاّلت منتشر گردید و بر اشتها
وقائع مهّمه و حوادث تاریخّیه و فتوحات باهرهٴ جلیله بهائیان در قاّرات خمسه در 

گردد انتقال این دو سنهٴ اخیره که باختصار در خاتمهٴ این رساله درج و ثبت می
درهٴ رمس مبارک ابن نقطهٴ اولی روحی لرشحات دمه االطهر فدآء به هّمت افنان س

بقا و یاران عزیز با وفا در مدینهٴ مبارکهٴ شیراز در اّیام رضوان به گلستان جاوید 
بهائیان است در کتاب قّیوم اسماء به مناسبت صعود ابن وحید مظهر مظلومّیت 

اولی از قلم مقصود اولیاء و سلطان کبری این بیان احلی خطاب به حرم نقطهٴ 
عظمی فضل الّذکر االکبر یا اّیتها الحبیبة من لدی انبیاء صادر قوله تبارک ذکره " ا 

المحبوب عند حبیبی ما انت کاحد من الّنسآء ان اّتبعت امر ّللّا الحّق فی الحّق 
االکبر اعرفی حّق العظیم من کلمة القدیم لنفسک و افخری بالجلوس مع الحبیب 

صبری علی محبوب ّللّا االکبر و یکفیک الفخر هذا من لدی الحکیم حمیدًا و ا
القضآء فی شأن الباب و أهله و اّن ولدک احمد لدی فاطمة الجلیلة فی الجّنة القدس 
علی الحّق بالحّق قد کان فی الحّق بالعلم مربوبا" و از جمله انتقال سند مالکّیت 
سجن اکبر به نام ایادی امر ّللّا و امین حقوق ّللّا در مدینهٴ مبارکهٴ طهران و 
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اماء الّرحمن در قطرین مصر و سودان در عضوّیت محفل مّلی اعالن حّق اشتراک 
و انجمن شور روحانی در آن سامان و تسجیل محفل مرکزی بهائیان سویس و 
ایطالیا و تأسیس مؤّسسهٴ مطبوعات مّلی در مدینهٴ دهلی عاصمهء کشور 
هندوستان و مرکز انعقاد جلسات اعضای محفل مرکزی هند و برما و پاکستان و 

ن و ابتیاع اماکن متبّرکه در ارض سّر و انعقاد نخستین مؤتمر بهائی در قلب سیال
کشور فرانسه و اجتماع نمایندگان مراکز مختلفه که اخیرًا در نتیجهٴ مهاجرت 
مؤمنین و مؤمنات از قاّرهٴ آمریک به قاّرهٴ اوروپ متتابعًا تأسیس گشته و مشورت 

محفل مّلی یاران آن سامان در سنین آتیه  در امر تبلیغ و تهّیهء وسائل جهت انعقاد
و تعیین و تأسیس مدفن بهائی در مدینة ّللّا در اقلیم لیبیا و دار الّسالم افریقیا و 
انعقاد اّولین مدرسهٴ تابستانه در قریهٴ کوبوکا در قلب آن قاّره و اجتماع صد 

ت مرکز ( نفر از یاران سفید پوست و سیاه پوست و نمایندگان بیست و هش١٠٠)
از مراکز مختلفه الجل اکتساب معلومات امرّیه و مشاوره در امر تبلیغ و ترویج 
امر حضرت احدّیه در مراکز و اقالیم مجاوره و ابتیاع زمین جهت تأسیس مدرسهٴ 

ئی جهت بنای اّم المعابد غرب در تابستانه در مدینهٴ مبارکهٴ بغداد و تهّیهء نقشه
یه و حال که ختام سومین سنه و انتهای مرحلهٴ ثانیهٴ قاّرهٴ استرالیا در سنین آت

جهاد کبیر اکبر است پیروان ثابت راسخ مالک القدر در مراکز متعّدده در متجاوز 
اقلیم از اقالیم شرقّیه و غربّیه و جنوبّیه و شمالّیه در قاّرات خمسه بکمال  از نود

علی ّللّا الحافظ الّناصر وجد و سرور و هّمتی موفور و وله و وجدی بدیع متوّکلین 
القدیر به تهّیهٴ مقّدمات انجمنهای شور روحانی و تشکیل محافل مّلّیهٴ روحانّیه و 
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رفع ارکان و نصب دعائم دیوان عدل اعظم الهی که ما به االمتیاز مرحلهٴ ثالث 
این جهاد است مشغول و مألوف در آغاز این مرحلهء ثالثه که از مراحل مهّمهٴ 

جهاد کبیر اکبر است سه محفل از این محافل روحانّیه در اّیام آتیه در  خطیرهٴ این
قلب قاّره افریک و شمال و جنوب آن انشاء ّللّا و اراد تأسیس خواهد گشت و در 

( محفل دیگر بتأییٍد من ّللّا و قّوٍة من لدنه بر این محافل ١٣اش سیزده )دومین سنه
سه محفل در قاّرهٴ اوروپ تأسیس خواهد ثالثه اضافه خواهد شد و از این محافل 

گشت و در انتخاب محفل اّول بهائیان اسوج و فنلند و نروج و در انتخاب محفل 
ثانی بهائیان هلند و بلجیک و لوکسنبورگ و در انتخاب محفل ثالث بهائیان اسپانیا 

د و پرتقال اشتراک خواهند نمود و چهار محفل دیگر در قاّرهٴ آسیا تشکیل خواهد ش
یکی در شرق جنوبی آن قاّره و دیگری در عربستان و دیگری در ژاپان و دیگری 
در پاکستان منعقد خواهد گشت و پنج محفل دیگر در قاّرهء آمریک تأسیس خواهد 
یافت که در انتخاب دو محفل از آن بهائیان جمهورّیات جنوبی و در انتخاب دو 

خاب محفل خامس بهائیان اقلیم محفل دیگر بهائیان جمهورّیات مرکزی و در انت
آلسکا مشارکت خواهند کرد و محفل سیزدهم در جزیرهٴ نیوزیلند که از جزائر 
جنوبّیهٴ محیط اعظم است تأسیس خواهد گشت و در هر یک از این انجمنهای 
شور روحانی که مقّدمهٴ تشکیل این محافل روحانّیهٴ مّلّیه است ایادی امر ّللّا 

هم بالّنیابة از این عبد حاضر و ناظر خواهند بود در انجمن حفظهم ّللّا و اّید
استکهلم ایادی امر ّللّا مستر گروسمن و ایادی امر ّللّا مستر مولْشلِّگِّل و در 
انجمن بروکسل ایادی امر ّللّا مستر تاونزند و در انجمن مدرید ایادی امر ّللّا مستر 
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ب فروتن و در انجمن بحرین ایادی جیاگری و در انجمن جاکارتا ایادی امر ّللّا جنا
امر ّللّا جناب سمندری و در انجمن توکیو ایادی امر ّللّا جناب خاضع و در 

آیرس ایادی امر ّللّا انجمن کراچی ایادی امر ّللّا جناب عالئی و در انجمن بوئنوس
و امین حقوق ّللّا جناب ورقا و در انجمن لیما ایادی امر ّللّا مستر هولی و در 

او پرانس ایادی امر ّللّا جمن پناما ایادی امر ّللّا جناب خادم و در انجمن پورتان
مسیس ترو و در انجمن انکورج ایادی امر ّللّا مستر هنی و در انجمن اوکلند 
ایادی امر ّللّا مسیس دان این نفوس معّینه با وکالی مجتمعه در مذاکرات و 

 مشاورات امرّیه مشارکت خواهند نمود
 

دکم ّللّا یا أحّبآء البهآء و أیادی أمره و حلفآء حّبه علی ما ترتفع به مقاماتکم أیّ 
و تتهّلل وجوه آبائکم و أجدادکم و تظهر خفّیات أمر محبوبکم و موالکم و تتمّوج 
ألویة الّنصر فی بلدانکم و أوطانکم و تهتّز أرواح المقّربین فی ملکوت رّبکم و 

و خصمائکم و تتحّقق آمالکم و أهدافکم فی خدمة  بارئکم و تقشعّر جلود أعدائکم
أمره األعّز األقدس األبدع البدیع و تنفیذًا لجهاده األشرف األرفع األمنع األفخم 
الخطیر و لکم مّنی ألف تحّیة و ثنآء من هذه البقعة الّنورآء زادکم ّللّا فی خدمة أمره 

 . کًة و إجالاًل و قدرًة و رجااًل و نصرة دینه شو 
 
 بدیع  ١١٣وروز ن
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