
 حضرت بهاءاهلل در کتاب مستطاب اقدس میفرمایند: 
خذك  یوم ال  ا ق  یل  ق   حكمة    یظهور   ی. اّن فیانیبحر ب كنت امواج  و س    یظهور   ملكوت    االضطراب اذا غاب    م  ا    ی بتیغ    یو ف  ل 

صرة امر   یعل  ن قام  م  ر  نص  و ن    یاالبه  یكم من افقیر . و ن  ریلع بها اال اهلل الفرد الخبا اّط م    ی خر ا    حكمة     ء من المالنود ٍبج    ین 
  . نیالمقرب ة ٍل من المالئك  یبو ق   یاالعل

 
 :ترجمه فارسی بیان مبارک

د . همانا در  یان من ساكن شد ، مضطرب نشو یب   یایكه ملكوت ظهور من غائب شد و امواج در   یقوم هنگام  یبگو ا
م  ی. شما را از افق ابهاستیمطلع ن  از آن  یگاه، كس آ   یكتایز خداوند  گر، جید  یبتم حكمتیدر غ   است و  یظهور من حكمت

ن یاری می  یبمقرّ   ۀ از مالئك یو گروه  یاعلء از مال   یانیام نمود با سپاهیامر من ق  ی ار یرا كه بر    یكنم و كس   یمشاهده م
 کنم. 
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 یاران عزیز اهلل ابهی  

 امیدواریم لحظات پیش رو برای همه عزیزان مملو از احساسات روحانی باشد. 

سالهای گذشته و یا مطالب موجود در فضای مجازی  ، از برنامه های  متمنی است در صورت نیاز به برنامه های بیشتر 
 جانتان خوش باد                                                                                                             استفاده فرمائید

 

 مناجات شروع-1

لک إاّل اصالح  العالم و تهذیب نفوس االمم ل  الم   و الّسامع  ه   دت  ِفی الم  مد نار البغضاء  ّل تنخ  ع  جیب تعلم یا الهی بأّنی ما أر 
نور  بماء تدبیرک و س   ا    طع  اّید  رّب  بتربیتک و حکمتک. أی  م االّتحاد  ه  ر  تأم  علی ما  القبول  األرض و علمائها علی  مراء 

م یا الهی  ل  بجودک و عنایتک و ع   دت  لهم بفضلک و ع  مه  بین. أی  ک الواضح المستقیم و امرک الاّلئح الم  م سبیل  ّرفه  ما أر 
ی الوری و رّب العرش و الّثری.األعلی ما ینفعه   رّب قّدر ألولیائک من قلمک    م فی اآلخرة و األولی إّنک أنت مول 

ای ندارم جز آن که دنیا را  هیچ ارادهمضمون: اوست شنوندۀ اجابت کننده. تو میدانی ای خدای من که در این عالم  
اصالح نمایم و نفوس مردمان را پاکیزه سازم تا که شاید آتش دشمنی به آب تدبیرت فرو نشیند و نور اّتحاد به تربیت  

پرو ای  بتابد.  عنایت خویش،  و حکمتت  به جود و  امر  ا  ردگار من،  آنها  به  که  آنچه  قبول  به  را  زمین  علما روی  مرا و 
اراده کردهفرمایمی  را که به فضل خویش برایشان  ای به آنها بیاموز و راه واضح  ی تأیید فرما و ای خدای من آنچه 

مستقیمت و امر روشن آشکارت را به آنها بشناسان. ای پروردگار من، برای دوستانت از قلم اعالیت آنچه را که در این  
 والی بندگان و پروردگار زمین و آسمان. عالم و عالم بعد آنها را سود رساند مقّدر فرما. تویی م
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نا العلیِّ االعلی « ب   » ِبسِم ر 
مهای خوش  ی ود را از نس ام معدوده خین ا ید در اینباده  ئست و صاحبان افیی نینه و وفاا را قراری  یدن  ،ب منیای حب

ب مظاهر ِاّنا در  یام را دانسته غفلت نورزند که عنقر ین ایند ... قدر ایف معنوی ممنوع و محروم نمایح لطئالهی و روا 
عد و ذّلت به آشیند و طیراجعون رجوع نما رب و وحدت پرواز نمایرهای معنوی از خاکدان ب  مام رحمتند و  یان ق    ، غ 
متممنوع شود و س   کر  ن آن را  یارض و ساکنۀ  مستور گردد و حجابهای ظلمانی هم  ،مقطوع ماند و سراج نور  ،حاب م 

را  یز   ،دیندارد ولکن جز اهل بقاء ادراک ننماء  ؛ اگر چه فناستیصباح نور روشن نشه سراج روح در می . همدیاحاطه نما
. ستیان و در انبساط و در ظهور و در موج نیشه در جر یه همیه و بحر احدیوال ه  نبسطه و جمه و رحمت م  یض کلیکه ف

ض است در سال  یت ظاهر اشیبهار ظاهری که ترب و  ف  سماء به او موکول و م  ا  ک مرتبه ظاهر شود و  یاء به امر خالق 



در هر هزار سنه    ،دیمه مبذول می فرمائ داۀ  یاقات بید و ح یمی نما  ره یده منئت ارواح و افیبهار معنوی که تربن  یهمچن
ز  و ا  بوبی ابالغ می فرماب و شهود خ  ی اء از غ یاش  ۀد و بر همیک بار جلوه می نماید  یا  گر تا ی؛ ددیلعت هستی و تجّلی ر 

د یبرآشه طالب بوده و هستم که خدمتی در خور از بنده  ی... هم د .یق باشد که ادراک نماید و چه کس الیکی مستحق آ
  ،ا که از قبل وارد گشتیده شد و چه بالید مقبول راه دوست شود و منظور نظر محبوب آید و چه ابتالها که دیکه شا
لک هم در مقابل اعداء تنها اید و در ایدیالبته شن ع اطراف دشمن احاطه نموده و احدی هم  یستاده ام و از جمین م 

؛ با وجود  میر ی ان الهی مٔاوی گ یم و در آشیسد ترابی را به اهل آن واگذار م که ج یآننصرت ننموده و در هر آن هم منتظر 
ک  یافته و  یتحّقق ن  ،ک چشم در امکانی ا  یگو  ،ندیند و چه سخنها که از لسان جاری می نماین چه حرفها که می گویا

اعمال و افعال به خود شما راجع    ۀثمر   رای ؛ ز دیر ندار ی اگر بر غ   ،دییرحمی بر خود نما  ،گوش باز نگشته ... آِخر بگو ای مردم
 باعث انقالب چرا؟ ،د یستیچرا ؟ و اگر ناصر ن ،گر عّلِت اخمادید ،دیاست و اگر سبب اشتعال نار الهی نمی شو

 
 12تا  ۵جلد دوم صفحات   لئالی الحکمة                                                                                                   
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 هواالبهی
جلیله اش محروم جمال مبارک را که بعد از صعود به ملکوت عزتش از عنایات    ۀای ناظر به شطر الهی، شکر الطاف خفی

ننمود. ابواب فیض رحمانیش را از ملکوت غیب گشود و اسرار غیبت جمال    وسأیم  ،میمه اش نفرمود و از احسانات ع  
دیده سر از انوار جمال    ،روی دلجویش بازماند  ۀر از مشاهدویت بصیرت مشهود فرمود. اگر چشم س  کبریائیش را در ه  

الی  ایش به ص  گوش جان از ملکوت ابه  ، احدیتش روشن است و اگر سمع ظاهر از استماع کلمات مبارکش محروم گردید
                                   ه الی ملکوته الکریم نقطع توج  علیک و علی کل م    من هذا الفضل العظیم و البهاء  ه  ل  حمدا ً  مّ ذ. شکرا له ث  هوشیاری متلذّ 
 عبدالبهاء ع

                                                                                                                                                                     
 3۵ص  ۶مکاتیب عبدالبهاء ج 

 
 
 
 شرح حالی مختصر از زندگی حضرت بهاءاهلل -5

 بخش اول

میالدی( در تهران در خانوادۀ    1817نوامبر    12ه.ش. )  1196آبان    21علی نوری، ملقب به بهاءاهلل، در تاریخ    میرزا حسین
سبیکی از معدود وزیران خوش رسید متولد شد. ایشان هر چند  شان به نور مازندران می نام و سرشناس قاجار که ن 

ساالن شان در بین اقوام و دوستان و همگونه آموزش رسمی ندیدند ولی به دلیل شخصیت ممتاز و هوش و دانائیهیچ
گذشت پدرشان، مطابِق رسم آن زمان، مقام پدر در دربار به ایشان پیشنهاد شد ولی از پذیرش  رممتاز بودند. در زماِن د

 این پیشنهاد چشم پوشیدند تا بتوانند خود را وقف کمک به فقرا و محتاجین نمایند.

الحسین بشرویه )اولین مؤمن به حضرت  ای  در بیست و هفت سالگی، با مطالعۀ برخی از آثار حضرت باب که از طریق م 
شان رسیده بود، ایمان قلبی خود را به امر حضرت باب ابراز داشتند و از آن پس تمام قوای خود را در راِه  باب(، به دست

رف نمودند.   ترویج آن ص 



شت« در    1848ه.ش. )  1227در سال   د  میالدی(، گردهمایی مهمی با حضور پیروان حضرت باب در روستایی به نام »ب 
یکی شاهرود تشکیل شد. در این گردهمایی که ماهیت مستقل دیانت بابی اعالن و مورد تأکید قرار گرفت، میرزا  نزد

علی نقش محوری بر عهده داشت و از آن زمان به بعد، ایشان با نام »بهاءاهلل« به معنی »شکوه و جالل خداوند«   حسین
 شناخته شدند. 

)  1231در سال   اقدام شخصی به جان ناصرالدین شاه،  میالدی(، به د  1852ه.ش.  بابی در یک  نبال سوءقصد دو فرد 
رفتند با وجود اینکه  های بابی به شمار میترین چهرهحضرت بهاءاهلل که در آن هنگام در نظر حکومت یکی از سرشناس

سفچاِل تهران زندانی شدند...در این فترین نقشی در این واقعه نداشتند، دستگیر و در سیاهکوچک بار  ضای اندوهناک و ا 
 بردند. بود که حضرت بهاءاهلل به ارادۀ الهی به رسالت خویش به عنوان مظهر ظهور این عصر پی

بعد از چهار ماه رنج و سختی شدید، حضرت بهاءاهلل که از نظر جسمی بسیار بیمار و ضعیف شده بودند، از زندان رهائی 
های غرِب  در سرمای شدید از طریق کوه  تبعید شدند. ایشان به همراه خانوادهیافتند و برای همیشه از وطن خود، ایران،  

شدن حضرت بهاءاهلل به عنوان رهبر جامعۀ پیروان حضرت باب، حسادت برادر ناتنی ایران راهی بغداد گشتند. ...شناخته
بهاءاهلل و افشاندن بذر شک  تر ایشان، میرزا یحیی، را برانگیخت. او بارها برای مخدوش کردن شخصیت حضرت  و جوان

و تردید میان یارانشان تالش کرد. حضرت بهاءاهلل برای اینکه باعث تنش و اختالف میان جامعه نباشند، به تنهایی، 
 های کردستان شدند و دو سال در آن ناحیه اقامت نمودند. روانۀ کوه
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حضرت بهاءاهلل و سکونت مجدد ایشان در بغداد، جامعۀ بابیان آن زمان را سر و سامانی دوباره داد و بر    ...بازگشت
نزلتشان افزود. در دوران بغداد بود که بعضی از شناخته ترین آثار ایشان از جمله »کلمات مکنونه«، »هفت شدهاعتبار و م 

ورزی بعضی روحانیون  با انتشار شهرت حضرت بهاءاهلل، حسد و غرضآمد. ...  وادی« و »کتاب ایقان«، به رشتۀ تحریر در
ور گردید. اعتراضاتی به شاه ایران ارسال شده بود تا از سلطان عثمانی بخواهد که حضرت بهاءاهلل  دینی، بار دیگر شعله

فرمان تبعیدشان به استانبول    گونه بود که پس از ده سال اقامت در بغداد،را به مکانی دورتر از مرزهای ایران بفرستد. این
 صادر شد. 

روز در باغ نجیب پاشا در خارج شهر بغداد اقامت   12قبل از حرکت به استانبول، حضرت بهاءاهلل و همراهانشان به مدت  
ها و متون مقّدس به  آور الهی که تمامی کتابکردند. در این مکان بود که حضرت بهاءاهلل، خود را به عنوان همان پیام

 .. رشان وعده داده بودند، معرفی نمودند.ظهو

دوران اقامت حضرت بهاءاهلل در استانبول چندان به طول نیانجامید. پس از چهار ماه ایشان را به ادرنه، نقطۀ دورتری 
ملکه  شاه، ناپلئون سوم،  تبعید کردند. در ادرنه، ایشان خطاب به پادشاهان و سالطین و رؤسای ادیان از جمله ناصرالدین

هایی صادر نمودند و بدین وسیله رسالت خود را به ایشان اعالن کردند و از آغاز عصری  ویکتوریا و پاپ پی نهم نامه
 .. جدید سخن گفتند.

شهر امپراطوری عثمانی بود تبعید کردند.    -ترین زندانپس از پنج سال اقامت در ادرنه، حضرت بهاءاهلل را به عکا که بدنام
فرد را نداشتند... در    ای به نام قشلۀ عکا زندانی بودند و اجازۀ مالقات با هیچا، به مدت دوسال، در قلعهایشان در ابتد 



عکا، حضرت بهاءاهلل »کتاب اقدس« را نازل فرمودند که در آن سرفصل کلی احکام، اصول و تعالیم اساسی امرشان را  
 نهند.ا میهای یک نظم اداری جهانی را بنسازند و شالودهمطرح می 

میالدی(، حضرت بهاءاهلل با این وجود که هنوز یک زندانی بودند، تا حدی از آزادی    1870ه.ش. )  1250.... در اواخر دهۀ  
داد پیروانشان در آرامش نسبی مند شدند تا بتوانند از محدودۀ دیوارهای شهر خارج شوند، وضعیتی که اجازه میبهره

 آخر حیات ایشان در عمارتی موسوم به بهجی در خارج از عکا سپری شد.  هایایشان را مالقات کنند. سال 

سالۀ  سالگی، چشم از این عالم فروبستند. در دوران چهل  75میالدی( در سن    1892ه.ش. )  1271حضرت بهاءاهلل در سال  
مبارکه( در شهر عکا  رسالتشان، بیش از هزاران آیه، لوح و کتاب از قلم ایشان نازل شد. ...آرامگاه آن حضرت )روضۀ  

 نمایند.ها نفر در دعا و مناجات به آن رو میای است که هر روز میلیونترین نقطه برای بهائیان عالم و قبلهمقدس 
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و آن این بود که چون  ، بعد از صعود بهاءاهلل کلمۀ بکری گفت  شاه با همۀ غیظ و غضبی که داشتگویند ناصرالّدین
عشرت ساز و شادی آغاز کردند و جشن گرفتند و شربت   ،فول شمس بهاءعلمای ایران و خصوصًا طهران از خبر غروب و ا  

  ،و شیرینی دادند و مبارکباد گفتند
 : شاه گفتناصرالّدین 

نهاده که امر پدر را به عنان آسمان خواهد  . زیرا بهاءاهلل پسری مثل عّباس افندی بر جا  " این شادی علماء بی اساس است
لکیه از میرزا بزرگ نوری نشنیده بودرساند ؛ پس چه خواهد بود حال  ، این طور ولوله به عالم افکند. آن پدر که جز نغمۀ م 

 ." ّنۀ ملکوتیۀ بهاءاهلل همدم و همراز بودهاین پسر که همیشه با ر  
، اگر بخواهیم کلمات  . حال د را از عّباس افندی به زبان آورده و اظهار کرده بودو نیز سلطان عبدالحمید مکّرر اندیشه خو

دحی که از هر یک از سالطین و وزراء و حکماء و علماء در حق آن حضرت گفته شده و یا شرح مالقات هر فردی  دح و ق  م  
  . ، مثنوی هفتاد من کاغذ شودب ]اروپا[ و امریک را بنگاریمواز سّیاحان اور
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 مناجات                                                                                       -9

 اهلل ابهی 

ابواب فضل بگشا و نظر الطاف  ، تی کن موهبتی فرمایعنا .ر یر تو دستگیتو مج  ،میر یقدرت اسۀ ر کّل در قبضیقد یی قوا
ده ها را روشن کن و ساحت دلها را رشک گلزار و چمن  ید.دلهای مشتاقان را زنده کن    ،م جانبخش بفرستینس   .افکن

ور نفوس را در هوای  یط  ،مه باهر یمه ظاهر نما و قدرت عظیقّوت قد   .نما بشارت به ارواح ده و مسّرت به جانها بخش
م تو  یگر پرواز ده و محرمان ناسوت را به اسرار ملکوت دمساز کن قدم ثابت بخش قلب راسخ عطا فرما ما گنه کار ید

ق یبر اعالء کلماتت توف  ،د کنیی تأ  تم تو ملجأ و پناه بر نشر نفحاتیبی سر و سامان،  م تو پروردگاریآمرزگار ما بندگان
را توانائی بخش و ضع،ان را گنج روان بخش  ینوایب  ،کن   بی سران را سروران  .بخش فان را قّوت آسمانی ینا توانان 
ک  ین مناجات را به کمال تضّرع و ابتهال به درگاه ملیاران ایای     . توئی داور کردگار  ،توئی آمرزگار  ،توئی پروردگار .ده



ستجاب  ن مسئول م  ید آنست که ایّب مج د ریم و روح جدید از فضل قدید امید کنیید و طلب تأیملکوت جالل بخوان
 ع ع    گردد . 
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 لوح مبارک حضرت عبدالبهاء--11
 

 هواهلل 
  تحمل   مشقت  ودرنهایت  گذراندند  صدمات  اعظم  در   را  حیات  مدت  اعظم   اسم  و  قدم  جمال  احدیت  حضرت  درگاه  ۀ ای بند
 حیات   روح  چون  اعمال   و  اخالق  در  و  باشند  راسیات  جبال   چون  وثبات  متانت  در  که  شوند  تربیت  دوستانی  تا  فرمودند
حقیقت به ملکوت عزت صعود فرمودند وقت کوشیدن و جوشیدن و خروشیدن است که به آنچه    شمس  آن  که  حال 

 ع ع          مقصد اصلی آن نّیر اعظم بود درعالم وجود موجود ومحقق گردد و آن الفت و محبت واتحاد  من علی االرض.  
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 بالیای وارده بر حضرت بهاءاهلل به قلم هیکل مبارکشان -10
 حضرت بهاءاهلل میفرمایند: 

حین در معرض هالک بوده. گاهی در سجن اعداء و  ی که در کل  أن ؛ به شبتالبیست سنه جمال قدم در دست اعداء م  
ع آن که  داده اند. م    آن به این ساذج روح  ّب نسبت دنیا و ح    ،ع ذلکار. م  جّ السل و اغالل و گاهی اسیر ف  گاهی در س  

ام درگهش را  دّ هیکل عرش مستقر شود، سزاوار بوده؛ بلکه خ    ،جمیع دنیا و ما فیها خلق او بوده و اگر بر ارض الماس
س بوده و خواهند بود. چنانچه اگر  الیق؛ و حال آن که قسم به سلطان قدم که طائفین حولش از دنیا و ما فیها مقدّ 

لسی از دنیا و اسباب متعلقه به آن، نزد مهاجرین نخواهد یافت. حمد محبوبی را که کل را صابر  نفسی مشاهده نماید، ف  
 32ص  ۶آثار قلم اعلی ج                                                                                              و شاکر خلق فرموده.

 
 و در لوحی دیگر میفرمایند:

د، در سجن اعظم بر مظلوم وارد شد آنچه که شبه و مثل نداشت. ظالمی به م  یا ص  ،  ن االرض و السماءنادی بی  هو الم  
شقیای قبل سبقت گرفته، ارتکاب قاوت از ا  شتعل. در ش  م    ءاسم عادل بر دست حکومت جالس و به نار ضغینه و بغضا

عد ذکر نمائیم، وجود از هستی بیزاری  نوحه نمود. اگر بالیای وارده را از قبل و ب  ، صیحه زد و سدره  ،نمود آنچه را که سماء
مام وجوه اهل عالم ظاهر و قائم.  جوید و نیستی طلب نماید. آثار بالیا از تمام اعضاء ظاهر و هویدا. در جمیع احوال ا  

 نات نفس و هوی عباد را در یوم مآب از مالک ایجاد محروم نموده.ئوریر قلم مرتفع؛ ولکن شلسان ناطق و ص  
 11فقراتی از آثار مبارکه حضرت بهاءاهلل درباره سجن عکا ص                                                                             

 
 
 



 
 (قسمت اول )  بالیا و رزایای جمال مبارک تأمل بر  اهمیت -12

ذّکر ایامی   دربارۀ این بالیا و رزایا بیندیشیم و تأمل کنیم. در لوح احمد میفرمایند:حضرت بهاءاهلل از ما خواسته اند که  
 جن البعید....." الّس  ربتی فی هذاربتی و غ  فی ایامک ثم ک  

احدی نمیتواند حتی تصور کند که شدت ابتالئات هیکل مبارک بدان معنی است که درهر زمان قدرت شر بتمامه علیه  
لی که هیکل مبارک از ما میخواهند که براهمیت این ابتالئات داشته باشیم به ما نشان میدهد  ایشان فعالیت داشت.تأم

که حقیقت کاماًل غیر از آن است. ..طلعت ابهی مرقوم میفرمایند که خداوند ایشان را فدا کرد تا نفوس انسان تولدی  
را به علت این ابتالئات میستایند، و از آنها استقبال    وب و گناهان رهایی پیدا کنند. ایشان خداوندن  جدید یابند و از قید ذ  

میکنند و حتی دعا میکنند که زمین به خاطر خداوند به خون ایشان رنگین شودو رأس مبارک بر سر نیزه قرار گیرد. هیکل  
را آشکار میسازند    نازل میشود میزان بیشتری از امر الهی  مبارک مستمراعالم میفرمایند که با هر بالی تازه ای که بر ایشان

 میکنند. و کالم الهی را از اعتالی بیشتری برخوردار

....هیچ چیز نمیتوانست صبر واصطبار ایشان را نقطۀ پایانی نهد یا روح عظیم ایشان را افسرده سازد.و لوان ٱلجسد  
 (70)مناجاة، ص  یحزن عند نزول بالئک و ظهور قضائک ولکن ٱلروح تستبشر.

 لت نزول بالیای تو و ظهور قضای تو محزون گردد،ولی روح در نهایت مسرت و شادمانی است.( مضمون: اگر جسد به ع) 

هیکل مبارک تأیید میفرمایند که تضییقات و بالیایی که ایشان و آحاد مؤمنین برای تحمل آن به عرصۀ شهود آمده اند  
 در به توصیف آنها نیست. آنقدر است که هیچ قلمی در کل عالم خلقت نتواند ثبت نماید و هیچ نفسی قا

…بالیای نازله بر حضرت بهاءاهلل ما را تا حدی قادر میسازد عظمت محبت ایشان به نوع بشررابسنجیم، فداکاری و   
ایثاری را که،به علت محبتشان به ما،متحمل شدند درک کنیم و قدر بدانیم. ...به ما آن توان را میبخشد که معنا و نیاز  

ظفریت را درک کنیم وشکست ناپذیری خداوند رابه ما ثابت میکندو این که تنها جالل و عظمت،م  به نجاح و فالح الهی  
 او است که فائق بر شر و بدی است. 

برای پی بردن کامل به محبت و جالل و قدرت الهی است که ما بر حکایت بالیا و آالم حضرت بهاءاهلل تأمل و تفکر  
ی ناپذیرالهی است که تصویری،  آن بپردازیم وبه عنوان دلیلی بر محبت غالب و تخّط میکنیم.ما باید با این روح به مطالعۀ  

به اشکال گوناگون بسیار، پیش روی ماپدید میآورد تا در تقالی مذبوحانۀ بشری خود در مقابل امتحانات و افتتانات 
 زندگی تقویت شویم و ارتقاء روحیه پیدا کنیم. 

 راهلل جناب جرج تاونزند ترجمه فاروق ایزدی نیا به قلم ایادی ام                  

 

 ( قسمت دوم)   بالیا و رزایای جمال مبارک تأمل بر  اهمیت -13

لوح احتراق تمامی اندوه شدید و غم جانکاه و قوت پر شور و حرارت نثر ونظم الهی را برحکایت آالم بی انتهایی که  
اشتیاق  ،میافزاید. طلعت ابهی، به زبان شیوایی که سیل آسا فرو میباردحضرتش و پیروان محبوبش باید تحمل میکردند،  

برآورده نشدۀ آحاد مؤمنین به وصال با خداوند رابیان میفرماید؛ آن موالی حنون هر آنچه را که عزیز قلبش بود، نفوسی 
ه های ابلیس در گوش  که جان میباختند، عاشقان سرخورده ای که رها شده بودند تا در تنهایی جان بسپارند، زمزم



مصیبتها، ظلمت و سردی قلبها،جمیع را بیان میکنند.   ۀجمیع نفوس،فریبهای اهریمنی که در همه جا انتشار یافته،غلب
م ممنوع شده و در حزن و  هیکل مبارک از غلبۀ نفرت و کفر در جمیع بالدسخن میگویند در هنگامی که ایشان از تکلّ 

در دریای آالم مستغرق گردند و هیچ سفینه ای نیاید تا ایشان را نجات دهد. نورعزت و   اندوه خود تنها رها شده اند تا
وفاداری و حقیقت خاموش شده؛ افترا و تهمت رواج یافته و خشم انتقام خدایی غضبناک برای نابودی اشرار و دفاع و  

 نازل نمیشود.   حمایت از پیامبر الهی

که به نظر میرسد خداوند   میطلبند. جواب میرسد و اهمیت باطنی آنچهایشان ندا به ساحت خدا بلند کرده جواب  
سبب ،  نیکویی خداوند را به دنبال دارد. سردی قلب بشر  ،  بندگان نیکوی خود رارهاکرده آشکار میگردد.شرارت انسان  

 نشان دهد؟حرارت محبت الهی میشود. اگر شب نبود، شمس شهامت مظهر ظهور چگونه جالل و شکوه تابندگی خود را  

در اثر تنهایی او است که وحدانیت الهیه آشکار میگردد؛ با تبعید و سرگونی او است که عالم یگانگی الهی چهره زیبای 
 خود را هویدا میسازد. 

... در نبردی که همۀ ما با تحمل درد و رنج و احزان به راه انداخته ایم، واپسین کالم الهی به ما چنین است:زمانی که  
 را دیدی به سویش روی بیاور و چون تیری به پرواز در آمد از آن استقبال کن و پیش برو. شمشیری 

 

 ( قسمت اول )  رزا طرازاهلل سمندریییوم صعود جمال مبارک به قلم م-14 
  ا ی  دهم  روز  كه  معنین  یم بدیب و خدام مشّرف شدیوقت غروب با حضور حضرت عندل.ىقمر   ىهجر   1309شهر شوال   
  حاضر خدام  و مجاور و  مسافر  از  قصر  در هركه  است مبارك امر   كه  دادند خبر  غروب  كینزد بود مبارك نقاهت از ازدهمی

  مبسوط   نیزم  ى رو  اطاق  وسط   در  مبارك  بستر   م یگشت  فائز  و  مشّرف   عالم   محبوب   ىخاك پا  به   لذا.  است  مأذون  است
 ضعف ... بودند  فرموده  هیتك  بالش سه  ای   دو  پر  ىبالشها  به  مبارك  كلیه  داشت  دیسف  ملفوف دو   هر   لحاف  و  تشك.  بود

  اتیآ  ،ار شمردهیبس   ولی  فیخف  صوت  و   ضعف  حالت  با  ت،یعنا  اظهار  از  پس  بود  فیضع  مبارك  صوت  و  دیشد  مبارك
  ن یا  و.  فرمودندمی  حت ینص  و  تیوص   و اناتیب  محبت  و  اّتحاد   ۀبار  در   و  شد  ى جار   عظمت  لسان  از افتراق  كلمات  و  فراق
  :یتعال قوله فرمودند  می تالوت را اقدس مستطاب كتاب از فقرات
ل   هور یا قوم ال  ی»...ق  م االضطراب اذا غاب ملكوت ظ  ك  ذ  ت  و  ىأخ  ن  مواج  سك  هور فی      ان   نیایبحِر ب  ا  حكمة    ىظ  فی   و  ل 
خر   حكمةً   غیبتی ع  ما  ىا    من   بجنود  ىامر   نصره  یعل  قام  من  ننصر   و  افقی االبهی  من  كمینر   و  ر یالخب  الفرد  ااّلااهلل   ِبها  اطل 
ب  و  یاالعل  المالء  قصی مقصد االال  قصدت  و  الّثناء  كیا  عن  الورقاء  طارت  اذا  االنشاء  اهل  ا ی.  نی المقّرب  المالئكة  من  لیق 

بت شمس  ی ضاً یا.  میالقو  هذااالصل  من  المنشعب  رعالف    یال  الكتاب  من  وهم  عرفت    ال  ما  ارجعوا  االخفیا   ا اهل االرض اذا غر 
ت سماء  جمالی و س   وموا عل ، ال تضطربوا یكلیه  تر  صره امر   یق    «...نیالعالم نیب  متیكل  اعالء و ىن 

 اتیآن  یح فرمودند. پس از استماع ایانات و نصایاز اختالف و شقاق ب ىز در وحدت و اّتحاد و محبت و وداد و دور یو ن
 با یلج   صوت به شده  منقلب كّلی به بیعندل حضرت .است معلوم عباد نیا حال  گر ید اتنّ یالب  یمول اطهر  فم از باهرات
 امان  فیرخص و  م   را  ن یحاضر   سپس  اطهر  كلیه.  نمودند  فغان  و   ناله  ء بها  ا ی ،ءبها   ای  ۀ كلم  به  انیبر   دل   و  روان   اشك
  وم ی  آن  در  و  م یشد  خارج  امكان  محبوب  فراق  از  انیپابی    احتراق  و  احزان  تینها  با  اطاق  از  نموده  طواف  لذا  فرمودند  اهلل
  قاصر  و  عاجز  بالمّره  رشیتقر   و  ر یتحر   از  عالم  اقالم  كه  بود  دهیگرد  یستول م    ناتوان  نیا  نابود  وجود  بر  چنان  مومغ    و  مومه  

  بعد .  بود  قدرته  تعالت  و  عظمته  تل  ج    ابهیناتوان به ساحت قدس جمال اقدس  ۀ  ن ذریروز تشّرف ا  نیخر آ  نیا...  است
  .شدم ضیمر  و كردم  تب هم بنده روز آن از



در و  ب  بستر   در  كه  یروز   از  پس  عنییقت مانده  یك هفته به غروب شمس حقیل  ین عبد ذلیا   ، بشر محیی  ه لقاء مالك ق 
  مبارك   حال   از  اّطالعات  كسب  ىبرا  روزها  غالب  كردم  نمی  ئیاعتنا   ولی   شدم  ضیمر   المآ  و  احزان  شدت  از  شدم  مشّرف
 .  د یرس  مسافرخانه  و   عّكا  به  قدم  جمال  صعود  خبر   صبح  اذان  وقت  در   تا.  مینمودم  مراجعت  عّكا  به  باز  و  رفتممی  بهجی  به
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 (قسمت دوم)  رزا طرازاهلل سمندرییبه قلم م یوم صعود جمال مبارک -15

  ..بودند  رفته  قصر   به  دیشد  حزن  و  أسی  با  همه.  نمودند  حركت  هجیب  به  رو  حترقانهم    گین همین و مسافر ی»...مجاور 
 و   رانیح  و  زانیخ  و  افتان  تنها،  ...  چگونه  دمینفهم  گر ید،    شدم  مّطلع  قتیحق  شمس  غروب  از  شرمندهۀ  بند  نیا  وقتی
خاطر دارم چندبار در راه از پا افتادم و ناله و نوحه نمودم تا خود را به قصر    . مودمین راه را پی ا  زنان  سر   و   نهیس  به  ناالن
  و  ناله  و  بودند  حاضر  همه  نیمسافر   و  ن یمجاور   ف،یشر   و  عیوض   مّلت،   و  دسته  و  طبقه  هر   از  تیجمع  رساندم  هجیب

 آیات  مراجعت  در  و  بردند  میف  یقصر تشر   ى باال  به  فداه  ماسواه  روح  عبدالبهاء   حضرت  دیرسمی  سمان آ  عنان  به  فغان
.  ختیر می    نیزم  به   مبارك  حاسن م    از  دیمروار   مانند  مبارك  دگانید  از  اشك  و  فرمودند  می  تغّنی  را  اقدس  كتاب  ۀمبارك 
  اوضاع   بتواند  فیح ن    مور  و  فیضع  ۀ  ملن    نیا  است  محال   و  ممتنع  كه  بود  بیغر ای    منظره  و  دی شد  نیحز   و  بیعج تی  رقّ 
  اجزاء   و  ناس  رجال   عیجم  و  قاضی و مفتی    و  متصّرف   و  پاشا  قیفر   جناب.  ورددرآر  یا تقر یر و  یتحر   ۀ  ه رشتب  را  روز  نآ

  مجتمع   و  افتهی  اّطالع  بودند  كه  كجا   هر   و  فایح  و   عّكا  از  ىنصار   و  امور  ى رٔوسا  و  وزراء   و  خیمشا  از  كالً   تی، دول  دوائر ۀ  مهم
 حضرت   اقدس  كلیه  خود   را   اطهر  جسد.  شد  ا یمه  و  مادهآ  ّل  مح   كه  بود   گذشته   شب   از  دوساعت  دیشا  باً یتقر .  شدند

  ب ش  خ    از   ىا  جعبه  در  و   دادند  انجام  الجهات  ع یجم  فی  را  كتاب  دستور  و  رسوم  و  نموده   شستشو   گالب و  بآ  با  عبدالبهاء
. سپس  شوند  حاضر   كلّ   نیمسافر   و  نیمجاور   از  احباب،  و  اصحاب  فرمودند   امر   و  بودند  داده  استقرار  تقنم    محكم(  چوب )
  ملحق  نیحاضر   به  و  دم یرس  هم   بنده  جی،به قصر   بند   پّله  در.  دادند حركت  مبارك  اطاق   از   را   معبود  جمال  ىكل عنصر یه

 حضرت  مبارك  دی  به  نكهیا  تا  افتی  امتداد  ىقدر   مراسم  دیرس  مبارك  عرش  استقرار  محلّ   اطاق  به  مبارك  تابوت.  شدم
  عالم  در  پروردگار ارادة  مشرق از كه قتیحق شمس فتابآب تابش یترت نیبد.افتی استقرار  ىابد  مقرّ  در  اعظمش  صنغ  
.  فرمود  افول   زمان  مغرب   در  و   دیرس  انیپا  به   شیخو  اتیح  یجسمان  عتیطب  گردش   در   بود   نموده   طلوع  یادن

  های   دل   دامان  از  شادی  نشئه  و  دیخز   فرو  جدایی  غم  كییتار   ۀهال  در  جانان  دارید  و  وصل  سرور  از   حاصله   روشنائی
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هدی-17  كتاب ع 

م  یراث مرغوب ال عدل له گذاشتیّراث مض از برای و  یست و لكن در خزائن توكل و تفویا خالیخرف دناگر افق اعلی از ز  
ّم اذكروا ما انزله الّرحمن فی نظروا ث  ا  .م اهلل در ثروت خوف مستور و خطر مكنون  یا  .م  یفزودیم و بر رنج نیگنج نگذاشت
ّدده (. ثروت عالم را وفائی نه آنچه را فنا اخذ نما  ل  ی الفرقان ) و مع مااًل و ع  زة اّلذی ج  م  زة ل  م   ، ردیر پذیید و تغیلكّل ه 

  ، ناتیات و اظهار بیا و انزال آید و بالئن مظلوم از حمل شدایمقصود ا  . ر معلوم  د  ست مگر علی ق  ی ق اعتنا نبوده و نیال
و  . قی فائز گردد  یش حقیدد و به آسانور اّتفاق منّور گر ه اهل عالم ب ۀد آفاق افئدیانه و بغضاء بوده كه شیغاخماد نار ض  

م به آنچه  ینمایت میای اهل عالم شما را وص   . آن ناظر باشند  ه  د كّل بیشرق باان الئح و م  ی ن بیر ای از افق لوح الهی ن
م لسان از  یگویبراستی م  .د  یمعروف تشّبث كنل  یذه  د و ب یتقوی اهلل تمّسك نمائه  ب  .سبب ارتفاع مقامات شما است  

عن  عن و ط  ند از ل  ینبغی تكّلم نماید كّل بما  یف از بعد بال  عّما س    ا اهلل  ف  ع  ..د  یاالئیر است او را به گفتار زشت میبرای ذكر خ
امروز     ا از مخزن قلم ابهی ظاهر:یعل  ۀن كلمیچندی قبل ا  ،مقام انسان بزرگ است  .ند  یب نمابه االنسان اجتنا  تكّدر  یو ما  
حّق و  ه  مقام انسان بزرگست اگر ب   .شود  یست بزرگ و مبارك آنچه در انسان مستور بوده امروز ظاهر شده و میروز 

  ،رشمس و قم  ، دی الّرحمن مشهود آسمان ل    ۀ  قی به مثابید و بر امر ثابت و راسخ باشد  انسان حقیراستی تمّسك نما



را   صیرف قموم ع  یقبلی الهر م   .مقامش اعلی المقام و آثارش مرّبی امكان  .ئهیضم   ۀ ر یم او اخالق منر و انج  ص  سمع و ب  
تی باسمی ثّم یعناح  د  ذ ق  ) خ    مراء مذكور  ح    ۀفیاو از اهل بهاء در صح   ،افق اعلی توّجه نموده  قلب طاهر به  افت و بی

مذهب الهی از برای محّبت و اّتحاد است او را سبب عداوت و اختالف   ، ای اهل عالم .(ع یز البدیاشرب منه بذكری العز 
از قلم اعلی نازل شده  ،  ش عباد استینزد صاحبان بصر و اهل منظر اكبر آنچه سبب حفظ و عّلت راحت و آسا.د   یمنمائ

 .ظنون و اوهام ناطق و عامله  لند و بقی غافیم حقیحك  ۀرّبای نفس و هوسند از حكمتهای بالغّهال ارض چون م  و لكن ج  
آن ه  حكومت ارض ب  .دیشان دعا كنیا  ۀ  ملوك مظاهر قدرت و مطالع عّزت و ثروت حّقند دربارئه ،  اء اهلل و أمنایا أولی

اهلل    مًا فی الكتاب. هذا امر  یظًا ع  ینزاع و جدال را نهی فرمود نه  .ت شد و قلوب را از برای خود مقّرر داشتینفوس عنا
مظاهر حكم و مطالع امر كه  .  میم الحكیاّنه هو العل .نه بطراز االثبات  یه من حكم المحو و ز م  ص  فی هذا الّظهور االعظم و ع  

ن عبادی یأولئك أمنائی ب،  لماء فی البهاء  طوبی لالمراء و الع  .نند بر كّل اعانت آن نفوس الزمیطراز عدل و انصاف مز ه  ب
ن مقام نازل شده  یدر كتاب اقدس در ا .هم بهائی و رحمتی و فضلی اّلذی أحاط الوجودیعل،ن خلقییو مشارق أحكامی ب

مه و قدرت یا اغصانی در وجود قّوت عظی.  شرق استآنچه كه از آفاق كلماتش انوار بخشش الهی المع و ساطع و م  
د اغصان و افنان یة اهلل آنكه بای وص   .د نه به اختالف ظاهره از او  یاو و جهت اّتحاد او ناظر باشه  ن و مستور بكامله مكنو
المبدأ    كتاب    یض الوصال و ق  ض بحر   یذا غا  :نظروا ما انزلناه فی كتابی االقدسا    .صن اعظم ناظر باشندغ  ه  ّرًا ب ن ط  یو منتسب
صن اعظم بوده *  مباركه غ    ۀین آیمقصود از ا  .میاهلل اّلذی انشعب من هذا االصل القد  ن اراده  توّجهوا الی م    ،فی المآل 

قد    .میو اآلمر الحكاّنه ه    ،صن األكبر بعد مقامهقد قّدر اهلل مقام الغ    .می كذلك اظهرنا االمر فضاًل من عندنا و أنا الفّضال الكر 
  . هلل لهم حّقًا فی اموال الّناسمحّبت اغصان بر كّل الزم و لكن ما قّدر ا  . ر یم خبین علنا االكبر بعد االعظم امرًا من لد  یاصطف

م یگویبراستی م .نبغی و بما ترتفع به مقاماتكم یكم بتقوی اهلل و بمعروف و بما یوص وی قرابتی ن  ا اغصانی و افنانی و ذ  ی
ه  ی مرض  ۀبهء طاهر ین سردار است اخالق و اعمال طیق ایكه ال ینودم است از برای نصرت امر الهی و ج  تقوی سردار اعظ
د آنكه اهل یام .دید و عّلت اّتحاد را عّلت اختالف مساز یشانی منمائیبگو ای عباد اسباب نظم را سبب پر .  بوده و هست

نه و بغضاء كه  یآبست از برای اطفاء نار ضغ ۀمثاب ه ا بیعل ۀن كلم یو امن عند اهلل ناظر باشند  ل  ل ك  ق  ۀ مبارك  ۀكلم ه  بهاء ب
اّنه    .شوند  یقی فائز مینور اّتحاد حقه  واحده ب  ۀ ن كلم یاحزاب مختلفه از ا  . در قلوب و صدور مكنون و مخزون است  

العزاز امر و ارتفاع كلمه و    ، اغصان بر كّل الزم  ۀ احترام و مالحظ  .لی ز الجمیل و هو المقتدر العز یبهدی الّس یقول الحّق و  ی
ن احترام  یو همچن.  مین آمر قدد  مر به من ل  طوبی لمن فاز بما ا    .ن حكم از قبل و بعد در كتب الهی مذكور و مسطوریا
ان نازل شد آنچه  یان مقصود عالمیاز ملكوت ب  .م بخدمة االمم و اصالح العالمك  یوصن و ن  ینتسبم و آل اهلل و افنان و م  ر  ح  
  . لكم عّما علی االرض  ر  یاّنها خ  . د  یقی اصغا نمائیگوش حقه  ح قلم اعلی را بینصا.  ات عالم و نجات امم استیسبب ح  كه
 ع یز البدیشهد بذلك كتابی العز ی
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 مناجات خاتمه- -19
 هواهلل 

عالج آسانی بنما. داغ درونم را سکون و خمودی  ، ای طبیب حبیب، اگر حکیم حاذق ماهری دردمندم درمانی کن. علیلم 
حی احسان کن. درد این عبد،  حروق را ترّش ی کن و احشاء م  رقت دلم را خفتی بده. جگر مجروح را مرهمبخواه و ح  

آن روی جهان آرا؛ درمانش،   ۀرقت جمال ابهی؛ زخم این دل، هجران آن دلبر یکتا؛ بیماری این جان، حرمان از مشاهدف  
 خری. ع عه ا  أر لی هذا و البهاء علی اهل البهاء فی النش یّس  جوار رحمت کبری و صعود به ملکوت ابهی. رّب 
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 زیارتنامه مبارک - 18

ذِ  ناء  ال  ْلث  عْ   یا  ْفِسك  األ  ر  ِمْن ن  ه  هاء    لیظ  الب  ذِ   و  ل    یال  ْبهی، ع  ماِلك  األ  ع  ِمْن ج  ل  ر  اْلِكْبرِ یك   یط  ْظه  لِ یا م  م  قآِء و  ْلطان  اْلب  س  ْن  یاِء و  ك  م 
ِكْبرِ   یفِ  ة  اهللِ و  م  ظ  ع  ه  و  اْقِتدار  ة  اهللِ و  ن  ْلط  ْت س  ر  ه  ن  ِبك  ظ  د  ا  ْشه  ماِء، ا  الس  ْرِض و  ْش یاأل  ِبك  ا  ، و  ه  ِم فِ اؤ  وس  اْلِقد  م  ْت ش  ق  ماِء   یر  س 

مال  اْلغ   ع  ج  ل  ط  ضاِء و  ز  ِسر  اهللِ  یاْلق  ر  ب  وِن و  الن  ْكم  اْلكاِف و  ر  ح  ه  ِمك  ظ  ل  ٍة ِمْن ق  ك  ر  ن  ِبح  د  ا  ْشه  داِء، و  ا  ِق اْلب  ف  ْن أ  ،  ِب ع  ون  ْكن  اْلم 
ْورات   ه  ِت الظ  ِعث  ب  ْمِكنات  و  ِت الم  ِدئ  ب  ٍة ِمْن  و  ِلم  وِد و  ِبك  ْقص  ْجه  اْلم  ْجِهك  الح  و  وِد و  ِبو  ْعب  مال  اْلم  ر  ج  ه  ماِلك  ظ  ن  ِبج  د  ا  ْشه  ، و  ا 

ل  ب   صِّ ون  اِ یِعْنِدك  ف  ْخِلص  د  الم  ع  ْمِكناِت و  ص  ةِ   لین  اْلم  ْرو  لْ   الذِّ ْشِركْون  ا   ایاْلع  اْلم  ركاِت   الیو  ْفلی،  الد  د    و    الس  ْشه  ن    ا  ْن   ِبا  ك     م  ف  ر  ع 
وْ  ط  ْد فاز  ِبِلقاِءاهللِ، ف  ق  ْن فاز  ِبِلقاِئك  ف  ف  اهلل ، و  م  ر  ْد ع  ق  ْن  بیف  غ   ین  ِبك  و  ِبآآم   ِلم  ل  ف  ِبِلقاِئك  و  ب  رِّ ْلطاِنك  و  ش  ع  ِبس  ض  اِتك  و  خ 

رْ   یِبِرضاِئك  و  طاف  فِ  ع  ِتْلقاء   ر   ض  ْوِلك  و  ح  و  ح  ، ف  ر  ِبآیِشك  ف  ك  و  ك  ر  ْنك  أ  ك  و  م  ل  ْن ظ  ِلم  ب   یل   ْلطاِنك  و  حار  د  ِبس  اِتك  و  جاح 
د ر  ل  ْكب  ْفِسك  و  اْست  ْجِهك   ىِبن  ل   و   و  ْرهاِنك   جاد  ر   و   ِبب  ْشِركِ  ف  ِتك  و  اْقِتداِرك  و  كان  ِمن  اْلم  وم  ك  ْدِس مِ  ین  فِ ی ِمْن ح  ْلواِح اْلق  ْن  ا 
وًبا ْكت  ْمِر م  ِع األ   .ِاْصب 

ْوبِ   یا ِالهِ یف   ْحب  ْرِسْل ِال    یو  م  أ  ْن    یف  ِتك  و  ِعنایمِ یع  ْحم  نِ یِن ر  ْجِذب  ْلطاِفك  ِلت  ْدِس أ  حاِت ق  ف  ْن   یِتك  ن  ْفِس ع  نْ   ی  ن  ِن الد  لی ا اِ یو  ع 
ْطرِ  ْرِبك   ش  ك   و   ِلقاِئك   و   ق  ْنت    ِان  ِدر   ا  ْقت  شاء   ما لی ع اْلم  ك   و    ت  ْنت    ِان  لِّ  لیع   ك  حِ   ءٍ یش   ك   .طاً یم 

ل   ْت ع  یك   یع  أ  ن  ما ر  د  ِبا  ْشه  ه  ا  ور  اهللِ و  ن  هاء  ه  و  ب  ناء  اهللِ و  ِذْكر  ث  مال  اهللِ  ْنت  فِ یا ج  ك  ك  ومًا ِشْبه  ْظل    ی اِمك  فِ یا    ین  اإِلْبداِع م 
راِت   م  الغ  ْحت  س  یاْلب  ْنت  ت  ًة ك  ر  ْغالِل و م  الِسِل و  األ  ْحت  الس  ْنت  ت  ّرًة ك  ِمْرت   یا م  اس  ِبما أ  ْرت  الن  م  لِّ ذِلك  أ  ع  ك  ْعداِء و  م  وِف األ 

لِ  ع  ْن  د  ل  كِ یِمْن  ْوحِ یٍم ح  ر  ْفِس   یٍم.  ن  و   اْلِفداء   ك   رِّ ل  اهلل  یِلض  ْسأ  ا  اْلِفداء   الِئك   ذِ ِلب  ِبال  و  ْنواِر  ی ِبك   ا  ِمْن  ْم  ه  وه  ج  ْت و  ضائ  ن  اْست 
ْن   ْفِسك  أ  ّبًا ِلن  وا ِبِه ح  ِمر  ْوا ما أ  ع  ب  ْجِهك  و  ات  تِ یو  حاِت ال  ب  ْت ب    یْكِشف  الس  ك  و  ب  یحال  ْلِقك  و   ین  نِ ین  خ  ق  نْ یخ    یْرز  ِة  یر  الد  اآلِخر  ا و 

ْنت  اْلم   ك  ا  زِ ِان  عاِل اْلع  ت  ِدر  اْلم  حِ یْقت  ور  الر  ف  م   یز  اْلغ  ه  لِّ الل  ، ص  ةِ   علی  یا ِالهِ یم  ْدر  ْوراِقها  و    السِّ ْغصانِ   و    ا  وِلها و  ا  ص  ْفناِنها و  أ  ها و  ا 
ْوعِ  ر  ْس ف  ْسماِئك  اْلح  واِم ا  لْ   نیها ِبد  ْعت  یو  ِصفاِتك  اْلع  رِّ الم  ْظها ِمْن ش  م  اْحف  اِلمِ یدِ ا ث  وِد الظ  ن  دِ ین  و  ج  ِدر  اْلق  ْقت  ْنت  اْلم  ك  ا  ، ین  ِان  ر 

م   ه  لِّ الل  رِ یاْلفاِئزِ  ِعباِدك   لیع   یا ِالهِ یص  ْنت  اْلك  ك  ا  ِظ ین  و  ِاماِئك  اْلفاِئزاِت ِان  ْضِل اْلع  واْلف  رِ یم  ذ  ْور  اْلك  ف  ْنت  اْلغ   .م  یِم ال ِاله  ِاال  ا 
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