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 لوح مبارک هفت شمع وحدت
 

 هو اللّ 
ز مضمون ا منوده بودی مالحظه گرديد که هنگام رفنت مرقوم الّل مکتويبای منجذبه حمّبت      
ار اسرار ملکوت واضح و آشک و اميدوارم که ديده بصريت چنان باز گردد که حقائق شدم مسرور

يع عامل مج کاش من مسيحی هستم ايست ا کلمه مبارکی مرقوم و آن اين شود در بدايت مکتوب
باً ولی مسيحی حقيقی بودن مشکل امروز تقري مسيحی حقيقی بود زيرا مسيحی لفظی بودن آسان

از  نفسی است که انوار مسيح نآمليون نفوس مسيحی هستند اّما مسيحی حقيقی نادر و  پانصد
دوارم که امي  .مجيع فضائل ست عظيم و جامعا مرياملکوتی ظاهر اين  کماالته  مجال او باهر و ب

ت عظمی واسطه تعاليم اهلّيه نورانّيت و بصري ه که ب محد کن خدا را .تو نيز مسيحی حقيقی گردی
که ديگران نيز چشمی روشن و   اميدوارم .گرديد و در اميان و ايقان ثابت و پايدار شدی حاصل

الشکل جاری لفةدر جماری متعّدده خمت بديّه فائز گردند تا اين هنرها کها حياته گوشی شنوا يابند و ب
ا موج زنند و ارتباط و اّّتاد تام حاصل منايند ت و يک حبر گردند يک .حميط اعظم شونده راجع ب
ر اين ست اگا صلی ايناو اساس  قوه اهلّيه اين اختالف جماز را از ميان بردارده حقيقت ب وحدت

  .بالطبيعه زائل شود حاصل گردد مسائل سائره
 جهالت هنورانی چنني است که نبايد نفوس را توهني منود و ب تعاليم اهلّيه در اين دور ،ای حمرتمه       

ر بيان و نظر احرتام نظر کرد و ده ب مجيع نفوسه نسبت داد که تو ندانی و من دامن بلکه بايد ب
يم يت منای حقيقرّ تا ّت يد مسائلی چند در ميان استيحقيقت مکامله منود که بيا یطرز ّترّ ه داللت ب

 کر سببرا نادان مشرد اين ف نبايد خويش را دانا و ديگران غمبلّ  .سان استهگونه و چهو ببينيم چ
هنايت مهربانی و ه در خود نبيند و با ديگران ب تکّّب گردد و تکّّب سبب عدم تأثّر بلکه بايد امتيازی

  .تربيت نفوس شود سبب اين نوع بيان تأثري کند و .و خشوع صحبت بدارد خضوع
 شدند و حضرت مسيح جبهت اين ظاهر گشتند و مجال مجيع انبيا بر اين مبعوث ،ای حمرتمه      

وتی الهوتی ناس .جهان آمسانی گردد مبارک نيز ندای اهلی باين مقصد بلند فرمودند تا عامل انسانی
هل عامل عموم ا و حمّبت در بنيلفت اگردد شيطانی رمحانی شود و اّّتاد و  ظلمانی نورانی و شود
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 و بنيان اختالف بر افتد و حيات ابدی و موهبت سرمدی رخ بگشايد اصلّيهحاصل گردد و وحدت 
  .حاصل گردد

يق و تفر  ست وا و الفت و اّّتاد سبب حيات در عامل وجود نظر کن اجتماع ،ای حمرتمه        
نات از کائنی از کائ الحظه کنی که هری مينات نظر منايچون در مجيع کا .ممات اختالف سبب

ه ب يافته و چون اين اجتماع عناصر تفريق شود و ائتالف اجتماع و امتزاج عناصری متعّدده ّتّقق
 .د آن کائن موجود حمو و نابود شوداختالف منقلب گرد

کّلی ائتالف من هگشت ولی ب در دورهای سابق هر چند ائتالف حاصل ،ی حمرتمها       
باط و اتصال ارت ط اّّتاد مفقود و در ميان قطعات مخسه عامليل و وسايوسا زيرا ؛االرض غري قابلعلی
ف يطوا هلذا اجتماع مجيع ؛و تبادل افکار معسور بلکه در بني امم يک قطعه نيز اجتماع ؛معدوم
ر و سياب صالحال وسائل اتّ  اّما ؛صال و تبادل افکار ممتنع و حمالدر يک نقطه اّّتاد و اتّ  عامل
ر مجيع د قطعه يافته و از برای هر فردی از افراد سياحت حکم يک احلقيقه قطعات مخسه عاملفی

واسطه هنفسی ب که هر قسميه ر بسهولت ميسّ  بالد و اختالط و تبادل افکار با مجيع عباد در هنايت
عنی ملل عات عامل يو مهچنني مجيع قط فکار مجيع مللاحوال و اديان و امقتدر بر اّطالع  نشريّات

سياسّيه  زيرا روابط حمتاج يکديگر و از برای هيچ يک استغنای از ديگری نه و دول و مدن و قری
ذا اتّفا   هل و صناعت و زراعت و معارف در هنايت حمکمی مشهود بني کّل موجود و ارتباط جتارت

رون و قرن عظيم است و قاز معجزات اين عصر جميد  سباباکّل و اّّتاد عموم ممکن احلصول و اين 
ست که ا اين .و نورانّيتی ديگر دارد تی ديگرعاملی ديگر و قوّ  ،ن حمروم زيرا اين قرن انوارآاز  ماضيه

ر های روشنی بمشع منايد و عاقبت در اجنمن عاملروزی معجز جديدی مي ی در هريامنمالحظه مي
 .ز افق عامل منودار گشتهعظيمه آثارش ا اين نورانّيت ،افروزد و مانند بارقه صبح

وحدت آراء در امور  ،دوم ست و جزئی اثری از آن ظاهر گرديده و مشعا سياسي وحدت ،مشع اّول 
اً قطعيّ  ست آن نيزا وحدت آزادي ،موّ اثرش ظاهر گردد و مشع س قريبعظيمه است آن نيز عن
وحدت در اجنمن اصل اساس است و شاهد اين  وحدت دينی است اين ،حاصل گردد و مشع چهارم

گانگی نيز اين اّّتاد و ي ت در اين قرناس وحدت وطنّ  ،اهلّيه جلوه منايد و مشع پنجم تقوّ ه عامل ب
وحدت  ،عامل عاقبت خود را اهل وطن واحد مشارند و مشع ششم هنايت قّوت ظاهر شود مجيع ملله ب

سان است يعنی وحدت ل ،مشع هفتم .واحد شوند االرض مانند جنسمن علی جنس است مجيع
 .مکامله کنند اجياد گردد که عموم خلق ّتصيل آن منايند و با يکديگر لسانی
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مالحظه منا که  .زيرا قّوتی ملکوتّيه مؤّيد آن ستا احلصولقطعی اً اين امور که ذکر شد مجيع         
ز مجيع جهان ابود که بدتر  ای درجهه اجناس خمتلفه و مذاهب متباغضه و آراء خمتلفه ب ،در ايران

تضاّده م ارتباط و التيامی حاصل گشته که اين ملل خمتلفه و مذاهب نفحات قدس چنانه حال ب .بود
و  شود که در هنايت حمّبت و الفتمالحظه مي اندمتباغضه حکم يک شخص پيدا منوده اجناسو 

دشتی موسوی و زر مسيحی و  ند و در حمافل عظيمهابا يکديگر معاشر و جمالس و مؤانس يگانگی
ؤانس و و م هم جمتمع و يگانگی و حمّبت و آزادگی و سرور و فرح با و مسلمان در هنايت الفت

 اح نوشتهلو ادر خصوص  .ه اسم اعظم چه منودهقوّ  ند و ابداً فرقی در ميان نه مالحظه منا کهاجمالس
حمرتمانه  مجيع دوستان ّتّيت هب .خواهد شد گردد و ارسالشود و تنسيخ ميالّل مجع ميشاءبوديد ان
 ع ع .برسان
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