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 لوح دو ندای فالح و جناح

 ٠٣٧ص 
 

 هو اّلله 
 ای اهل ملکوت اهبی دو ندای فالح و جناح از اوج

 سعادت عامل انسانی بلند است خفتگان بيدار کند کوران
 بينا منايد غافالن هوشيار فرمايد کران شنوا منايد گنگان

 گويا کند مردگان زنده منايد يکی ندای مدنيهت
 ق جبهان ناسوت دارداست که تعله يات عامل طبيعت و ترقه 

 يات جسمانيهه و مربهی کماالت صوریج اساس ترقه و مروه 
 نوع انسان است و آن قوانني و نظامات و علوم و معارف

 ی عامل بشر است که منبعث از افکار عاليه و نتائجبه الرتقه  ما
 ت حکما و فضالی سلف و خلفعقول سليمه است که هبمه 

 هوج و قوه منوده است و مره در عرصه وجود جلوه 
  

 ٠٣٣ص 
 نافذه آن حکومت عادله است و ندای ديگر ندای

 سه روحانی که کافل عزهتجانفزای اهليست و تعاليم مقده 
 ابدی و سعادت سرمدی و نورانيهت عامل انسانی و ظهور

 سنوحات رمحانيهه در عامل بشری و حيات جاودانيست
 ی و نصايح و اجنذاباتو اسه اساس آن تعاليم و وصايای ربهان

 وجدانيست که تعلهق بعامل اخالق دارد و مانند سراج
 مشکاة و زجاج حقائق انسانيهه را روشن و منوهر فرمايد

 اش کلمة اّلله است ولی ترقهيات مدنیه نافذهو قوه 
 بکماالت و کماالت جسمانی و فضائل بشری تا منضمه 
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 مثر و نتيجهروحانی و صفات نورانی و اخالق رمحانی نشود 
 صلی استانبخشد و سعادت عامل انسانی که مقصود 

 حاصل نگردد زيرا از ترقهيات مدنيهه و تزيني عامل جسمانی
 هر چند از جهتی سعادت حاصل و شاهد آمال در هنايت

 مجال دلربی منايد ولی از جهات ديگر خطرهای عظيم
 و مصائب شديده و باليای مربمه نيز حاصل گردد هلذا

 ظر در انتظام ممالک و مدن و قری و زينت دلربا چون ن
 و لطافت آالء و نظافت ادوات و سهولت سري و سفر

  
 ٠٣٣ص 

 و توسيع معلومات عامل طبيعت و خمرتعات عظيمه
 يهه منائی و مشروعات جسيمه و اکتشافات علميهه و فن ه 

 گوئی که مدنيهت سبب سعادت و ترقهی عامل بشری است
 اخرتاعات آالت هالک جهنهمی و اجيادو چون نظر در 

 قوای هادمه و اکتشاف ادوات ناريهه که قاطع ريشه
ش  حياتست منائی واضح و مشهود گردد که مدنيهت با توحه

 م و مهعنانست مگر آنکه مدنيهت جسمانيهه مؤيهد أتو 
 هبدايت ربهانيهه و سنوحات رمحانيهه و اخالق اهليهه گردد

 کماالت ملکوتی و فيوضات  بشؤونات روحانی ونضمه و م
ن و معمورترين .الهوتی شود  حال مالحظه ميکنيد که متمده

 جهنهمی گرديده و اقاليم جهان ممالک عامل خمازن مواده 
 حهلشگرگاه حرب شديد شده و امم عامل ملل مسله 

 گرديده و دول ساالر ميدان جنگ و جدال شده
 و عامل انسانی در عذاب شديد افتاده پس بايد اين

 هبدايت کربی کرد و عامل مدنيهت و ترقهی جسمانی را منضمه 
 ناسوت را جلوه گاه فيوضات ملکوت منود و ترقهيات

 رمحانی کرد تا عامل انسانی در هنايت بتجلهيات جسمانی را توأم
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 ٠١٣ص 

 مجال و کمال در عرصه وجود و معرض شهود شاهد اجنمن
 گردد و در غايت مالحت و صباحت جلوه منايد

 بديهه چهره گشايد احلمد ّلله قروناو سعادت و عزهت 
 و اعصار متواليه است که ندای مدنيهت بلند است و عامل

م و ترقهی يافت و معموريهت جهان  بشری روز بروز تقده
 بيفزود و کماالت صوری ازدياد جست تا آنکه عامل وجود

 انسانی استعداد کلهی برای تعاليم روحانی و ندای اهلی
 ثالً طفل رضيع تدرهج در مراتب جسمانی منوديافت م

 و نشو و منا کرد تا آنکه جسم بدرجه بلوغ رسيد چون
 بدرجه بلوغ رسيد استعداد ظهور کماالت معنويهه

 و فضائل عقليهه حاصل منود و آثار مواهب ادراک و هوش
 و دانش ظاهر شد و قوای روحانی جلوه کرد هبمچنني

 يات جسمانيهه منود و تدرهج در عامل امکان نوع انسان ترقه 
 در مدارج مدنيهت کرد و بدائع و فضائل و مواهب

 بشری را در اکمل صورت حاصل منود تا آنکه استعداد
 ظهور جلوه و کماالت روحانيهه اهليهه حاصل کرد و قابليهت

 استماع ندای اهلی يافت پس ندای ملکوت بلند شد
  

 ٠١١ص 
 منود مشس حقيقتو فضائل و کماالت روحانيهه جلوه 

 اشراق کرد انوار صلح اعظم و وحدت عامل انسانی
 و عموميهت عامل بشريهت ساطع گشت اميدوارمي که

 نوار روز بروز شديدتر گردد و اين کماالتااشراق اين 
 معنويهه جلوه بيشرت کند تا نتيجه کلهيهه عامل انسانی ظهور

 و بروز کند و دلرب حمبهت اّلله در هنايت مالحت
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 ای احبهای اهلی بدانيد که .صباحت شاهد اجنمن گرددو 
 سعادت عامل انسانی در وحدت و يگانگی نوع بشر است

 و ترقهيات جسمانی و روحانی هر دو مشروط و منوط بالفت
 و حمبهت عمومی بني افراد انسانی مالحظه در کائنات ذی

 روح منائيد يعنی حيوان جنبنده و چرنده و پرنده و درنده
 ئی از ابناء و افراد جنس و نوع خويش نوع درندهکه هر 

 هم در هنايت ضديهت جدا و بتنهائی زندگانی منايد و با
 و کلفتند و چون بيکديگر رسند فوراً جبنگ و جدال

 و دندان تيز کنند مانند سباع پردازند و بدرندگی چنگ باز
 اند که مجيعضاريه و گرگان خوخنوار که حيوانات مفرتسه

 ی معيشت خويش کنندزندگانی منايند و حتره بتنهائی 
  

 ٠١٣ص 
ا حيوانات خوش سريت نيک طينت صافی فطرت  امه

 از پرنده و چرنده در هنايت حمبهت با يکديگر الفت منايند
 و جوق جوق و جمتمعاً زندگانی کنند و با کمال مسرهت

 و خوشی و شادمانی و کامرانی وقت بگذرانند مانند طيور
 ئی چند قناعت کنند و با يکديگر با هنايت شکور که بدانه

 سرور الفت منايند و در دشت و مچن و کوهسار و دمن
 بانواع احلان و آواز پردازند و مهچنني حيوان چرنده

 مانند اغنام و آهو و خنجري در غايت الفت و مهدمی در مچن
 و مرغزار بسرور و شادمانی و يگانگی زندگانی منايند

 پلنگ و کفتار خوخنوار و سائر ولی کالب و ذئاب و
 حيوانات درنده از يکديگر بيزار و بتنهائی سري و شکار

 کنند. حتهی پرنده و چرنده چون بآشيان و مغاره يکديگر
 ض و اجتنابی نه بلکه هنايت الفت و مؤانستآيند تعره 

 جمری دارند بعکس درندگان که هر يک مبغاره و مأوای
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 یجويد بدريدن مهديگر پردازند حته  بديگری اگر تقره 
 اگر يکی از کوی ديگری بگذرد فوراً هجوم منايد

 و اگر ممکن شود معدوم منايد پس واضح و معلوم شد
  

 ٠١٠ص 
 ج سريت خوشئت در عامل حيوان نيز از نتاکه الفت و حمبه 

 و طينت پاک و صافی فطرت است و اختالف و اجتناب
 حضرت کربيا .از خصائص درندگان بيابان است

 در انسان چنگ و دندان سباع درنده خلق ننموده بلکه
 وجود انسانی باحسن التقومي و بنهايت کماالت وجودی

 ترکيب و ترتيب شده هلذا سزاوار کرامت اين خلقت
 و برازندگی اين خلعت اين است که بالفت و حمبهت نوع

 ه حيوانات ذی روح بعدلخويش پردازد بلکه بکافه 
 امله منايد و مهچنني مالحظه منائيد کهو انصاف مع

 اسباب رفاهيهت و شادمانی و راحت و کامرانی نوع
 عظم اسباباانسان الفت و يگانگی است و نزاع و جدال 

 ت و اضطراب و ناکامی ولی هزار افسوسعسرت و ذله 
 که بشر غافل و ذاهل از اين امور و هر روز بصفت

 پلنگحيوان وحشی مبعوث و ممسوخ ميشود دمی 
 يهتدرنده گردد و وقتی مار و ثعبان جنبنده ولی علوه 

 انسان در خصائل و فضائل ايست که از خصائص مالئکه
 خالق فاضلهامأل اعلی است پس چون صفات حسنه و 

 
 ٠١٣ ص

 از انسان صادر شود شخصی است آمسانی و فرشتهايست
 ی رمحانی و چونئملکوتی و حقيقتی ربهانی و جلوه

 و خوخنواری منايد مشابه بارذل حيواننزاع و جدال 
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 ئی رسد که اگر گرگ خوخنواردرنده گردد تا بدرجه
 و در يک شب صد هزارادر شبی گوسفندی بدرد 

 اغنام را در ميدان حرب افتاده خاک و آلوده خون منايد
ا انسان دو جنبه دارد يکی علوه   يهت فطريهه و کماالت عقليههامه

 نقائص شهوانيهه اگر و ديگری سفليهت حيوانيهه و
 در ممالک و قاليم آفاق سري منائيد از جهتی آثار خراب و دمار

 مشاهده کنيد و از جهتی مآثر مدنيهت و عمار مالحظه
ا خراب و ويرانی آثار جدال و نزاع  فرمائيد امه

 و قتال است ولی عمار و آبادی نتائج انوار فضائل و الفت
 ا سياحت منايدواسط آسياو وفاق اگر کسی در صحرای 

 مالحظه کند که چه بسيار مدائن عظيمه معموره مانند
 پاريس و لندن مطمور گرديده و از حبر خزر تا هنر

 و بيابان خاليه خاويه تشکيل جيحون دشت و صحرا و بره 
 منوده مدن مطموره و قرای خمروبه آن صحرا را راه آهن

  
 ٠١٣ص 

 صحراروسيهه دو روز و دو شب قطع منايد وقتی آن 
 در هنايت مدنيهت و معموريهت و آبادی بود و علوم و معارف

 منتشر و فنون و صنايع مشتهر و جتارت و فالحت
 در هنايت کمال و حکومت و سياست حمکم و استوار بود

 حال اغلب آن ملجأ و پناه طوايف ترکمان و بکلهی جوالنگاه
 حيوانات وحشی گرديده مدن آن صحرا از قبيل جرجان

 و ابيورد و شهرستان که در سابق بعلوم و معارف و نساء
 و صنايع و بدايع و ثروت و عظمت و سعادت و فضائل

 معروف آفاق شد حال در آن صحرا صدائی و ندائی
 جز نعره حيوانات وحشيهه نشنوی و بغري از جوالن

 بينی و اين خرابی و مطموری بسببگرگان درنده نه
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 ميان ايران و ترکان شدنزاع و جدال و حرب و قتال در 
 که در مذهب و مشرب خمتلف شدند و از تعصهب مذهبی

 يهت خون و مال و عرضرؤوسای بيدين فتوای بر ِحله 
 يکديگر دادند اين يک منونه ايست که بيان ميشود پس

 چون در مجيع عامل سري و سياحت منائی آنچه معمور است
 نتائج ت است و آنچه مطمور است ازاز آثار الفت و حمبه 

  
 ٠١٣ص 

 بغض و عداوت با وجود اين عامل بشر متنبهه نشود
 و از اين خواب غفلت بيدار نگردد. باز در فکر اختالف

 و نزاع و جدال افتد که صف جنگ بيارايد و در ميدان
 جدال و قتال جوالن کند و مهچنني مالحظه در کون

 بو فساد و وجود و عدم منائيد که هر کائنی از کائنات مرکه 
ده است و وجود هر شیءاز اجزاء متنوه   فرع عه متعده

 ترکيب است يعنی چون باجياد اهلی در بني عناصر بسيطه
 ترکيبی واقع گردد از هر ترکيبی کائنی تشکيل شود

 ن ترکيبآمجيع موجودات بر اين منوالست و چون در 
 اختالل حاصل گردد و حتليل شود و تفريق اجزاء گردد

 يعنی انعدام هر شیء عبارت آن کائن معدوم شود
 از حتليل و تفريق اجزاست پس هر الفت و ترکيب در بني

 عناصر سبب حياتست و اختالف و حتليل و تفريق سبب
 ممات باجلمله جتاذب و توافق اشياء سبب حصول مثره

 و نتائج مستفيده است و تنافر و ختالف اشياء سبب انقالب
 کائنات ذی حيات  و اضمحالل است از تآلف و جتاذب مجيع

 مثل نبات و حيوان و انسان حتقهق يابد و از ختالف
  

 ٠١٧ص 
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 و تنافر احنالل حاصل گردد و اضمحالل رخ بگشايد هلذا
اد بني عموم بشر است  آنچه سبب ائتالف و جتاذب و احته

 حيات عامل انسانی است و آنچه سبب اختالف و تنافر
 نو تباعد است علهت ممات نوع بشر است و چو 

 بکشت زاری مرور منائی مالحظه کنی که زرع و نبات
 و گل و رياحني پيوسته است و مجعيهتی تشکيل منوده دليل

 بر آنست که آن کشت زار و گلستان برتبيت دهقان کاملی 
 ترتيب مشاهدهانبات شده است و چون پريشان و بی

 منائی دليل بر آنست که از تربيت دهقان ماهر حمروم
 و خود روئيست پس واضح شد که الفتو گياه تباه 

 و التيام دليل بر تربيت مربهی حقيقی است و تفرهق
 و تشتهت برهان وحشت و حمروميهت از تربيت اهلی

 اگر معرتضی اعرتاض منايد که طوائف و امم و شعوب
 ذواق و طبايع و اخالقاو ملل عامل را آداب و رسوم و 

 وجود اين چه گونه خمتلف و افکار و عقول و آراء متباين با
اد تام بني بشر حاصل  وحدت حقيقی جلوه منايد و احته

 گوئيم اختالف بدو قسم است يک اختالف سبب  .گردد
  

 ٠١٣ص 
 انعدام است و آن نظري اختالف ملل متنازعه و شعوب

 متبارزه که يکديگر را حمو منايند و خامنانرا براندازند
 درندگیو راحت و آسايش سلب کنند و خوخنواری و 

 آغاز منايند و اختالف ديگر که عبارت از تنوهع است آن
 عني کمال و سبب ظهور موهبت حضرت ذو اجلالل 

 مالحظه منائيد گلهای حدائق هر چند خمتلف النوع
 و متفاوت اللون و خمتلف الصور و االشکالند ولی چون

 از يک آب نوشند و از يک باد نشو و منا منايند و از حرارت
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 و اختالف سببتنوهع  .يک مشس پرورش منايند آنو ضياء 
 ازدياد جلوه و رونق يکديگر گردد چون جهت

 جامعه که نفوذ کلمة اّلله است حاصل گردد اين اختالف
 آداب و رسوم وعادات و افکار و آراء و طبايع سبب

 زينت عامل انسانی گردد و مهچنني اين تنوهع و اختالف
 عضاء و اجزایاچون تفاوت و تنوهع فطری خلقی 

 انسان است که سبب ظهور مجال و کمال است و چون اين
 عه در حتت نفوذ سلطان روح استاعضاء و اجزای متنوه 

 سريان دارد و در عروق و روح در مجيع اعضاء و اجزا
  

 ٠١٣ص 
 و شريان حکمران است اين اختالف و تنوهع مؤيهد 

 ه وحدتقوه  اعظمائتالف و حمبهت است و اين کثرت 
 ئی را گلها و رياحني و شکوفه و مثار و اوراقاگر حديقه

 شجار از يکنوع و يک لون و يک ترکيب و يکاغصان و او 
 ترتيب باشد هبيچوجه لطافتی و حالوتی ندارد و لکن

 لوان و اوراق و ازهار و امثار گوناگوناچون از حيثيهت 
 باشد هر يکی سبب تزيني و جلوه سائر الوان گردد

 انيقه شود و در هنايت لطافت و طراوتو حديقه 
 و حالوت جلوه منايد و مهچنني تفاوت و تنوهع افکار

 و اشکال و آراء و طبايع و اخالق عامل انسانی چون در ظله 
 ه واحده و نفوذ کلمه وحدانيهت باشد در هنايت عظمتقوه 

 ليوم جزايهت و کمال ظاهر و آشکار شود و مجال و علوه 
 است عقول شيااکلهيهه کلمة اّلله که حميط بر حقائق   هقوه 

 و افکار و قلوب و ارواح عامل انسانی را در ظله شجره
 وستاواحده مجع نتواند اوست نافذ در کله اشياء و 

 ک نفوس و اوست ضابط و رابط در عامل انسانیحمره 
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 احلمد ّلله اليوم نورانيهت کلمة اّلله بر مجيع آفاق اشراق منوده
  

 ٠٣٣ص 
 و از هر فرق و طوائف و ملل و شعوب و قبائل در ظله کلمه

 فقند چه بسيارحد و مته وارد و در هنايت ائتالف جمتمع و مته 
 حمافل تشکيل گردد و مبلل و طوائف و قبائل خمتلفه

 تزيني يابد اگر نفسی وارد حمفل گردد حريان ماند
 ت واحدهگمان کند که اين نفوس از وطن واحد و از مله 

 و طائفه واحده و افکار واحد و اذکار واحد و آراء
 مريک است و ديگریاواحدند و حال آنکه يکی اهل 

 از اهالی افريک يکی از آسياست ديگری از اروپا يکی
 از هندوستانست و ديگری از ترکستان يکی عرب است

 وجود و ديگر تاجيک يکی ايرانی است و ديگری يونانی با
 يگانگی و حمبهت وآزادگی و وحدتاين در هنايت الفت و 

 و فرزانگی با هم دمساز و هم آواز و مهداستانند و اين
 از نفوذ کلمة اّلله است اگر مجيع قوای عامل مجع شوند

 مقتدر بر تأسيس حمفلی از اين حمافل نگردند که باين
 قوام خمتلفه اجنمناحمبهت و موهدت و اجنذاب و اشتعال 

 عامل بلند کنند که سببواحد شود و آهنگی در قطب 
 دفع نزاع و جدال و ترک جنگ و قتال و صلح عمومی

  
 ٠٣١ص 

 و الفت و يگانگی عامل انسانی باشد آيا هيچ قدرتی
 مقاومت نفوذ کلمة اّلله تواند ال و اّلله برهان واضح

ت بالغ اگر نفسی ديده انصاف باز کند مدهوش  و حجه
 اقوام و ملل عاملو حريان گردد و انصاف دهد که مجيع 

 ءاّلله آو طوائف و دول جهان بايد از تعاليم و وصايای هب
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 تعاليم اهليههاين مسرور و ممنون و خشنود باشند زيرا 
 ئی را پرنده ئی را چرنده کند و هر جنبنده هر درنده

 منايد نفوس بشر را مالئکه آمسان منايد عامل انسانی را
 طاعت و سکونمرکز سنوح رمحانی فرمايد مجيع را با

 و امانت حبکومت جمبور منايد و اليوم در مجيع عامل
 دولتی از دول مطمئن و مسرتيح نه زيرا امنيهت و اعتماد

 از بني بشر برخاسته ملوک و مملوک کله در معرض
 مروز بکمال ديانت و امانت متکنياخطرند حزبی که 

ه رفتار ميکنند  از حکومت دارند و با ملهت بصداقت تامه
 حزب مظلومند و برهان بر اين آنکه مجيع طوائف اين

 در ايران و ترکستان بفکر کم و بيش خويشند و اگر
 يد عطائی و يا خوفاماز حکومتی اطاعتی منايند يا ب

 
 ٠٣٣ص  

 از عقابی است مگر هبائيان که خري خواه و مطيع دول و حمبه 
 و مهربان جبميع مللند و اين اطاعت و انقياد بنصه صريح

 ل اهبی فرض و واجب بر کله هلذا احبهاء اطاعةمجا
 خواهندهنايت صادق و خريألمر احلقه جبميع دول بی

 و اگر نفسی حبکومت خالفی منايد خويش را عند احلقه 
 عقاب داند و مردود و خطا کار مؤاخذ و مسئول و مستحقه 

 مشرد با وجود اين عجب در اين است که بعضی
 خواه مشرند و هبائيان رارا خرياز اولياء امور سائر طوائف 

 خريه که حرکتابدخواه سبحان اّلله در اين ايهام 
 و هيجان عمومی در طهران و مجيع بلدان ايران واقع شد

 مثبوت و حمقهق گرديد که يک نفر هبائی مداخله در اين
 ننمود و نزديک عموم نرفت و بدين سبب مورد امور

 مجال مبارکمالمت بيخردان گرديدند زيرا اطاعت 
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 بدا مداخله ننمودند و هبيچامنودند و در امور سياسيهه 
 ب جنستند حبال و صنعت و وظائف خودحزبی تقره 

 مشغول بودند و مجيع احبهای اهلی شاهد و گواهند
 خواه دول و مللکه عبدالبهاء از مجيع جهات صادق و خري

 
 ٠٣٠ص 

 اينعامل است علی اخلصوص دو دولت عليهه شرقيهه زيرا 
 هجرت حضرة هباءاّلله است و در دو اقليم موطن و حمله 

 مجيع رسائل و حمررهات ستايش و نعت از دولتني علهيهتني منوده
 و از درگاه احديهت طلب تأييد کرده و مجال اهبی روحی

 ألحبهائه الفداء در حقه اعلی حضرت شهرياران دعا فرموده
 قعه حاصل شودسبحان اّلله با اين براهني قاطعه هر روز وا

 و مشکالتی آشکار گردد ولی ما و احبهای اهلی نبايد
 در نيهت خالصه و صدق و خري خواهی خويش ادنی فتوری

 منائيم بلکه بايد در هنايت صداقت و امانت بر خلوص
 خويش باقی باشيم و بادعيه خرييهه پردازمي ای احبهای

 اهلی اين ايهام وقت استقامت است و هنگام ثبوت
 خ بر امر اهلی مشا نبايد نظر بشخص عبدالبهاءو رسو 

 داشته باشيد زيرا عاقبت مشا را وداع خواهد منود
 بلکه بايد نظر بکلمة اّلله باشد اگر کلمة اّلله در

 ارتفاع است مسرور و مشعوف و ممنون باشيد و لو 
 البهاء در زير مششري و يا در حتت اغالل و زجنري افتد زيرا عبد

س امهيهت در هيک  مر اّلله است نه در قالبال مقده
 
 ٠٣٣ص  

 جسمانی عبدالبهاء ياران اهلی بايد بچنان ثبوتی مبعوث
 گردند که در هر آنی اگر صد امثال عبدالبهاء هدف
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 لی در عزم و نيهت و اشتعالبدا تغريه و تبده اتري بالء شود 
 مر اّلله حاصل نگردداو اجنذاب و اشتغال خبدمت 

 آستان مجال مبارک است و مظهر عبوديهتعبدالبهاء بنده 
 صرفه حمضه درگاه کربياء ديگر نه شأنی دارد و نه مقامی 

 و هذه غايتی القصوی و جنهتی  .ئی و نه اقتداریو نه رتبه
 املأوی و مسجدی االقصی و سدرتی املنتهی ظهور کلهی 

ر مجال مستقله   جبمال مبارک اهبی و حضرت اعلی مبشه
 الفداء منتهی شد و تا هزار سال کله مبارک روحی هلما 

 من فيض أنواره يقتبسون و من حبر الطافه يغرتفون
 ملن يا احبهاء اّلله هذا وصيهتی لکم و نصحی عليکم فهنيئاً 

 ع و عليکم البهاء األهبی ع د عن سائر النقوشقه اّلله علی ما رقم فی هذا الورق املمره وفه 
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