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 مناجات شروع  از آثار جمال قدم

از برای توست حمد ای محبوب من؛ چه که مرا مؤید فرمودی بر عرفان نفسی که علماء و عُرَفا و اُدِبا و فُقَهـا از عرفـان    

 محرومند و از تو می طلبم ای پروردگار من مرا موفّق فرمائی بر استقامت و بر آن چه رضای تو در اوست . 

 187ص  2آیات الهی ج                                                                                        
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 لوح مبارک نازله از قلم جمال مبارک 

 بِسمِ المولودِ الذّی جَعَلَهُ اهللُ مُبَشِّراً لِاسمِهِ العزیزِ الوَدودِ  

ضِ و السَّماءِ إنّهَا اللَّیلَۀُ لَوحٌ مِن لَدُنّا إلی لَیلَۀٍ فیها الحَتِ السَّمواتُ و االرضُ مِن نَیِّرٍ بِه أنارَ مَن فِی العالَمینَ ... أن یا مَلَاءَ االر

ال یُوصَفُ  بِاالَوصافِ طوبی لِمَن تَفَکَّرَ فیهِما اِنَّهُ  االُولی قَد جَعَلَها اهللُ آیَّۀً لِلَیلَۀِ االُخری الَّتی فیها وُلِدَمَن ال یُعرَفُ بِاالَذکارِ و

ت اَصنامُ االَوهامِ و یَرَی الظّاهِرَ طِبقَ الباطِنِ و یَطَّلِعُ بِاَسرارِ اهللِ فی هذَا الظُّهورِ الَّذی بِهِ ارتَعَدَت اَرکانُ الشِّرکِ و انصَعَقَ

قتَدِرُ المُتَعالِی الفردُ الواحِدُ المُهَیّمِنُ العزیزُ المَنیعُ و فیها هَبَّت رائِحَهُ الوصالِ و فُتِحَت اَبوابُ ارتَفَعَت رایَۀٌ اِنَّهُ ال اِلهَ الّا هُوَ المُ

 اللّقاء فِی المآلِ و نَطَقَتِ االشیاءُ اَلمُلکُ لِلّهِ مالِکِ االَسماءِ الّذی اَتی بِسُلطانٍ اَحاطَ العالمینَ ... 

  4امر و خلق ج                                                                                    
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 بیان مبارک حضرت اعلی

در این قول او کعبه است ه مکه میروند و طواف میکنند و حال آنکه کسی که کعبه به بینی که چقدر خلق ب هر سنه می

اگر ما النهایه طالع شود یک  ؛ثل شمس استثَل امر اللّه مِعینه همان رسول اللّه هست زیرا که مَه جبل وحده است و او ب

گردد و از برای او  همچنین الی ما النهایه شمس حقیقت طالع و غارب می ...او قائم هستنده لّ بشمس زیاده نیست و ک

ه ی از برای نفسی که در هر ظهوری مراد خدا را در آن ظهور بفهمد نه آنکه نظر بطوب .دئی و نهایتی نبوده و نیستبِ

 شئون قبل کرده و از او محتجب گردد ...                                                                                  

 75ص نقطه اولی منتخخبات آیات از آثار حضرت                                     
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 آثار مبارک حضرت اعلی در بوشهر

بوشهر از مراکز تجمع طرفداران مسلک اخباری و مکتب شیخی بود و حضرت باب نیز با برخی از آن نفوس معاشرت و 

و اذکار و رساالت بدیعه ولکن ظاهراً به سبک و شیوه مؤلفات  مصاحبت داشتند. به تدریج از قلم مبارک حضرتشان اوراد

شیعی و شیخی نازل گردید. نصایح کتبی و شفاهی آن حضرت نیز در ارشاد و هدایت تجّار کم نبود و حکایت از عظمت 

صادر، مقام و طهارت ذات آن نفس مقدس می نمود. اما از میان آثاری که در ایام اقامت در بوشهر از قلم آن حضرت 

می توان رساله فقهیه را ذکر نمود که احتماالً در سن نوزده سالگی نازل گشته است. حضرت باب گاه در مجالس ذکر 

مصائب وارده بر حضرت امام حسین علیه بهاءاهلل ،حاضر شده و اشک می ریختند و در عین حال به مناجات و دعا می 

ایام در توصیف مقامات و ذکر مصیبات وارده بر حضرت حسین و  پرداختند. برخی از آثار نیز از قلم مبارک در آن

 خاندان عصمت نازل گردیده است.

 153حضرت باب ص                                                                         

 

 

 کودکی و جوانی حضرت اعلی-5  

والده محترمه حضرت اعلی مسماه به فاطمه بیگم دختر آقا میر سید محمد حسین منسوب به خاندان رسالت و طهارت از 

می آمد پس از ازدواج با جناب   سالله حضرت فاطمه بودند این امه مکرمه که از خانواده اصیل و شریف شیراز بشمار 

ه به دنیا می آورد، در همان اوان کودکی بدرود حیات گفته، والدین آقا سید محمد رضا از تجّار محترم شیراز فرزندانی ک

خود را قرین غم و اندوه می ساختند. پس از راز و نیاز بسیار چون بار دیگر عالئم بارداری نمودار گشت و زمان وضع 

ه دنیا آمده باقی حمل فرا رسید، آن زوج تصمیم گرفتند که محل اقامت خود را تغییر دهند تا طفل نوزاد به سالمت ب

بماند. از این رو از منزل مسکونی خوی  که در حال حاضر در بین احباب به بیت مبارک موسوم است به منزل عم والده، 

 21هجری قمری مطابق با  1235جناب میر سید علی نقل مکان نمودند. در همین منزل است که شب اول محرم سنه 

به دنیا آورد که مقدر بود سرنوشت بشریت را تغییر داده، حامل امانت الهی و میالدی فاطمه بیگم فرزندی  1819اکتبر 

مهبط وحی سماوی گردد. با تولد این طفل نازنین قلب رئوف مادر و پدر ماالمال از شوق و عشق گردید. پس از چند سال 

ه سوگ نشست. این واقعه این شادی و سرور از آن خانواده رخت بربست و مادر مهربان در غم از دست دادن همسرش ب

هجری در حالی که از سن مبارک کودک معصوم فقط هشت سال می گذشت اتفاق افتاد. مادر  1243حزن انگیز در سال 

      مهربان از همان اوان طفولیت شاهد متانت و وقار فرزندش بود و متوجه گشته بود که آثاری در شئون و احوال طفل ظاهر 

  نظیر ندارد و قلباً از اینکه چنین فرزندی دارد به خود می بالید. جناب میرزا سید علی مشهور می گردد که بین همساالن

به خال اعظم در همان ایام که شوهر خواهر را از دست داد به کمک و مساعدت خواهر شتافت و سرپرستی طفل عزیز را 



ش را به مکتب شیخ عابد فرستاد و با آن که به عهده گرفت. والده حضرت نقطه اولی با کمک همین برادر، فرزند عزیز

آن کودک عالیقدر مدت زیادی در آن مکتب نبود ولی آثار هوش و ذکاوت فوق العاده از او نمایان گشت بطوری که همه 

را متحیر کرده بود. وقتی به سن پانزده سالگی رسید با صالحدید مادر به تجارتخانه، بوشهررفت و با خالوی خوی  در امر 

ارت شریک و سهیم شد. والده مخدره با شنیدن اخبار موفقیت فرزندش در امور تجارت شاد و مسرور بود و به این تج

امید بود که روزی جگر گوشه اش را در لباس دامادی ببیند ولی از حوادثی که بر آن حضرت می گذشت خبر نداشت و 

ت و مخزن اسرار رب العالمین. مادر متوجه این نکته نمی دانست که قلب مطهر نوردیده اش مهبط اشراق نور مبین اس

نبود که پسرش به امر تجارت رغبتی نداشت و تمام اوقات او به راز و نیاز به درگاه جدش رسول اکرم می گذشت و 

باالخره همین عدم تمایل، منجر به ترک تجارت گشت و آن حضرت پس از قریب ش  سال اقامت در بوشهر در سن 

                                                    گی رهسپار کربال گردید و در کالس درس سید کاظم رشتی شرکت فرمود...بیست و یکسال

 16و15صص  179برگرفته از پیام بهائی ش  
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 حکایت

آیا مظاهر مقدسّه الهیّه از بدو والدت قلوبشان به انوار علـومِ عـوالمِ   "عرض کرد: عیل یزدی مشرّف بود. حاجی محمّد اسم

حضـرت عبـدالبهاء    "می گـردد  می شوند آن عوالم ظاهر  تغیبی و علم لدُّنی مُنَوّر است یا بعد از اینکه مبعوث به رسال

ظـه ای آهنـین بـر    روشن است ولکـن محف  مَثَلِ مظاهر مقدسّه الهیّه مثل این چراغ است که در ذات و فطرت"فرمودند : 

نـورانی اسـت . چـون آن     می باشند ولیکن چـراغ،  . نفوس از مشاهده انوارِ این چراغ محروم و ممنوعروی این چراغ است

مظـاهر مقـدسّه در فطــرت و ذات،   . انبیاء وو عالم را روشن و نورانی فرماید سرپوش برداشته شود آن انوار ساطع گردد

 "خلق شده اند و چون بعثت واقع شود حقایقِ ذاتِ مظاهر مقدسّه الهیّه واضح و آشکار گردد . ایر خلق،ممتاز از س

پس جای تعجّب نیست وقتی می خوانیم که حضرت باب در اوان طفولیّت در سر کـالس اسـرارِ مکنونـه جملـه بِسـم اهللِ      

الرّحمنِ الرحیم را برای معلمشان بیان می فرمایند و یا اینکه جمال ابهی در سنین ش  یا  هفت سـالگی مکتـوبی بـه ایـن     

هوَ المحبوب اِن شاءَاهلل در سایه رحمتِ رحمانی و قباب عنایتِ  ":  فصاحت و بالغت به یکی از بستگان مرقوم می فرماید

الهی متمسّک اسـت   ۀبه سدر , خط ندارم ولکن چون این اُمّیسبحانی ساکن و مستریح باشید . بر حَسَبِ ظاهر من کوچکم 

ـ  ار از ایـن سِـرّ آگـاه نبـوده و     بی علم می خواند و بی خط می نویسد و این در عالَمِ باطن نزدِ اهلِ بصر مشهود است . اَغی

  "نیستند .

 183و  182محبوب عالم صص                                                                   
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  مژده بادا  مژده بادا  مژده باد

 آسمان چون مجمری پر آت  است                     نیمه شب شیراز در خوابی خوش است 

 دــرنــلوفـــل نیـــژاله گوئی بر گ           د     ــرنــگــان اخــران در وی بســاخت

 تـــرا و کشــمی وزد بر دامن صح          ت      ـاغ بهشــادی از بــرمک بــرم نــن

 دـــل می زنــره گــبوسه ها بر چه              ل می زند    ـوی سنبــر گیسـه بــانـش

 د سخنـــی رانــبا نسیم از حق هم                ن  ــدی کهــه بیــاخـق بر شـمرغ ح

 ویــــو ندر این آرامگه جز حق مج                ا دم کجا شد حق بگوی      ـای مسیحـک

 ابـــون آفتـــــتا بتابی در دلم چ               و کن نقاب    ـاره یکسـق از رخسـا حـب

 رم ـــــای که باشد خاک پایت افس                      سرمر ـا بـو عنقـدازی چــسایه ان

 ازــــای وی روی نیـــمی نهد بر پ                ه راز    ـد بـی گویـاد مـا بـن بخاین س

 ر می کشدـرده از ســـناگهان حق پ             د   ـی کشـر مــق ز دل بـــیا ح ۀـالـن

 روز باالیرـت بـــــجامه زر دوخ           روز     ـــفــاب دلــون آفتـدم چ حـصب

 م از خواب نازـــــخلق بگشودند چش             از    ـــگ نمـانـزد بـد بــؤذن مسجـم

 تـــــان بگفــه دوشینه با مژگقصّـ               فت    ـــده خوبان شگـهمچو نرگس دی

 ود برگشودـخ ۀرـــاب از چهــحق نق                         نمود رم رخــــاه محــــاول م

 مژده باد       مژده بادا       مژده بادا            ا به باد    ــن گفتــدبـر بیـق بــمرغ ح

                                                        

 1ص  5ش  23پیام بهائی سال  
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  مناجات حضرت عبدالبهاء

     هواللّه                                                             

قلوب بینداز که بذکر تو دمساز شوند جان ها را شور و  ، روحی در دلها بدم که همدم تو گردند و شوقی درخداوند ای 

یاران  ،ای خداوند مهربان .بی اندازه رسند سروریه دل ها را وجد و طربی بخ  که هر دم روحی تازه یابند و ب ولهی ده و

سبیل عنایت داللت ه گمگشتگان را ب تشنگان را سلسبیل هدایت دهند وتأییدی آسمانی فرما تا  را روح و ریحان بخ  و

 توئی مقتدر و توانا و شنونده و بینا ع ع. کنند 

 6ص  3منتخبات مکاتیب ج                                                            
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 لوح مبارک حضرت بهاءاهلل

 به نام خداوند یکتا                                          

مسرور اول فجر برخاستیم و به ارضی که به اسم حق مذکور است ، توجّه نمودیم و چون داخل شدیم ، جمیع را از کوثر لقا 

اصغاء نمودیم . یا اَیُّهَا المُقبلُ الی اُفقی ، سُکر بیان  "اَلمُلکُ لِله  "یافتیم . از هر یک از اشجار و ازهار و اوراق و اثمار ، ندای 

رحمن به شأنی ا شیای بستان را اخذ نموده که هر ذرّه از ذرّات تراب  به ترنّمات بدیعۀ منیعه به ذکر حقّ جَلَّ جاللُهُ 

ولند . امروز روزی است که جمیع مقرّبین و مخلصین لقای او را از حقّ جَلَّ جاللُهُ مسئلت می نمودند و کتب الهی بر مشغ

این گفتار شاهد و گواه . طوبی از برای نفوسی که به اصغای ندا فائز شدند و به مشاهدۀ افق مفتخر گشتند . چشم از برای 

 . ت و افق جمال به نور وجه ، منوّرچه که ندای محبوب عالیمان مرتفع اسامروز است و گوش از برای این ایّام ؛ 

 354ص  2آیات الهی ج                                                                           
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      لوح والدت جمال اقدس ابهی     

 اَلْرَّؤُفُ الْکَریمُ الرَّحیمُ   

دُوِّرَتِ حُشِرَتِ الْأَکْوارُ وَ  ذی فیهِاَنْ یا مَلَأَ الْغَیْبِ وَ الشُّهُودِ اَنِ افْرَحُوا فی اَنْفُسِکُمْ ثُمَّ اسْتَبْشِرُوا فی ذَواتِکُمْ بِما ظَهَرَ لَیْلُ الَّ

فَیا بُشْری لِمَنْ فی الْملَأ الْأَعْلی بِهذَا الرُّوحِ الْعَزیزِ الْبَدیعِ .  الْأَدْوارُ وَ بُعِثَتِ اللَّیالی وَ الْأَنْهارُ وَ میْقاتُ الْأَمْرِ مِنْ لَدُنْ مُقْتَدِرٍ قَدیرٍ

بْوابُ النّیرانِ وَ ظَهَرَ رِضْوانُ الرَّحْمنِ فی قُطْبِ الْأَکْوانِ وَ هَبَّتْ نَسَمَۀُ اللّهِ وَ هذِه لَیْلَۀٌ قَدْ فُتِحَتْ فیها اَبْوابُ الْجِنانِ وَ سُدَّتْ اَ

یَعْقِلُ  مِ وَ الاَتَتِ السّاعَۀُ بِالحَقِّ اِنْ اَنْتُمْ مِنَ الْعارِفین  فَیا بُشْری لِهذَا اللَّیْلِ الَّذی اسْتَضآءَ مِنْهُ کُلُّ الْأَیّا مِنْ شَطْرِ الْغُفْرانِ وَ

اریقِ الْکَوْثَرِ وَ التَّسْنیمِ وَ فیهِ زُیِّنَ ذلِکَ اِلّا کُلُّ مُوقِنٍ بَصیرٍ  وَ قَدْ طافَتْ فی حَوْلِه لَیالِی الْقَدْرِ وَ نُزِّلَتْ فیهِ الْمَلئکَۀُ وَ الرُّوحُ بِاَب

 کُلُّ الْجِنانِ بِطِرازِ اللّهِ الْمُقْتَدِرِ الْعَزیزِ الْمَنّانِ ...

 مَنْ لَمْ یَلِدْ وَ لَمْ یُولَدْ فَطُوبی یا حَبَّذا مِنْ هذَا الْفَجْرِ الَّذی فیهِ اسْتَوی جَمالُ الْقِدَمِ عَلی عَرْشِ اِسْمِهِ الْأَعْظَمِ الْعَظیمِ  وَ فیهِ وُلِدَفَ

کُنِزَتْ فی کَلِماتِ اللّهِ الْمَلِکِ الْمُتَعالِی  لْمِ وَ الْحِکْمَۀِ الّتیلِمَنْ یَتَغَمَّسُ فی بَحْرِ الْمَعانی مِنْ هذَا الْبَیانِ وَ یَصِلُ اِلی لَئالِی الْعِ

رْدَوسِ ثُمَّ مئَآئکَۀُ الْقُدْسِ وَ مِنْهُمْ الْمُقْتَدِرِ الْقَدیرِ فَیا حَبَّذا لِمَنْ یَعْرِفُ وَ یَکُونُ مِنَ الْعارِفینَ قُلْ هذا فَجْرٌ نَزَلَتْ قَبائِلُ ملَأ  الْفِ

اَکْوابٍ مِنْ کَوْثَرِ الْبَقآء وَ تَعْرَجَ بِنَفَحاتِ جَمالِ اللّهِ الْأَبْهی اِلی اَهْلِ ملَأ الْأَعْلی وَ مِنْ هذِهِ النَّفَحاتِ نَزَلَتْ مئَآئِکَۀُ اُخْری بِمَنِ اسْ

اِسْمِهِ الْأَکْرَمِ الْکَریمِ فَیا بُشْری لِمَنْ حَضَرَ بَیْنَ یَدَیْهِ  یَسْقُونَ الَّذینَهُمْ طافُوا حَوْلَ مَقَرِّ الَّذی فیهِ اسْتَوی هَیْکَلُ الْقَدیمِ عَلی عَرْشِ

ی الْعَزیزِ الْمُنیرِ  قُلْ هذا فَجْرٌ فیهِ وَ شَهِدَ جَمالَهُ وَ سَمِعَ نَغَماتِه وَ حَیَّ قَلْبُهُ مِنْ کَلِمَۀِ الَّتی خَرَجَتْ مِنْ شَفَتاهُ الْمُقَدَّسِ الْمُتَعالِ

لَأَ الرُّوحِ بَعََْ تَرَنُّماتِها عَلی رَۀُ الْأَعْظَمِ وَ اَثْمَرَتْ بِفَواکِهِ عِزٍّ بَدیعٍ  تَاللّه لِکُلِّ ثَمَرَۀٍ مِنْها لَنَغَماتٌ اِذاً نَذْکُرٌ لَکُمْ یا مَغُرِسَتْ شَجَ

 ...فَیا حَبَّذا مِنْ هذَا الْفَجْرِ قَدیرِمِقْدارِکُمْ لِیَسْتَجْذِبَکُمْ وَ یُقَرِّبَکُمْ اِلَی اللّهِ الْمُقْتَدِرِ الْعَزیزِ الْ

 ایام تسعه                                                                               
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 فیا حبّذا من هذالفجر

می درخشید که دیده ها   ند: من در آسمان هفتم دریاهایی از نور دیدم که چنان از حضرت رسول نقل است که فرموده ا

را خیره می کرد.)مضمون( حضرت بهاءاهلل در تفسیر آیه ای از سوره نور و نیز در لوح مخصوص لیله تولد خود و در بسیار 

ا در افق قدس می شود ) فیا الواح دیگر پوشیده نداشته اند که سپیده دم والدت حضرت  منشاء درخشندگی خورشیده

حبّذا من هذالفجر الذی منه استشرقت الشموس عن افق القدس( و همان حضرت است که از پس هزارها حجاب نور برون 

آمد و جهان را به انوار وجه خود روشن فرمود. حضرت بهاءاهلل نه فقط از منطقه نور بودند بلکه نام مبارکی را که در قریه 

شر معظم اختیار فرمودند بهاء، یعنی روشنی بود و چنان که گویی آفتاب جهانتاب از پس پرده غیب بدشت به عنایت مب

برآمده باشد، قرنی را که در آن والدت یافتند نورانی کردند به طوری که آن قرن به بزرگترین نتایج ذهن آدمی و 

تاز گردید. پس چه به جاست بیان آن حضرت اختراعات و اکتشافات بی سابقه آراسته شد و از همه قرون قبل و بعد مم

منم آفتاب بین  و دریای دان ؛ پژمردگان را تازه نمایم و مردگان را زنده "که در لوحی خطاب به مانکچی صاحب آمده: 

 "کنم. منم آن روشنایی که راه دیده بنمایم و منم شاهباز دست بی نیاز که پر بستگان را بگشایم و پرواز بیاموزم.

 یادداشت ماه 372پیام بهائی ش                                                                  
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 صبح امید دمید

وری در تهران متولد ( در خاندان میرزا عباس ن1233)دوم محرم  1817حضرت بهاءاهلل در سپیده دم دوازدهم نوامبر 

شدند تولدی که نه فقط عصری جدید در ادیان الهی گشود که سرآغاز تأسیس تمدنی بدیع برای عالم انسانی بود تمدنی 

روحانی.جناب میرزا عباس نوری ملقب به میرزا بزرگ در دوره سلطنت فتحعلی شاه قاجار و محمد شاه در سمت وزارت 

و ایشان بود با خوشنامی و صداقت در لرستان و کردستان خدمت کرده بودند و در آن شاهزادگان این دودمان که در قلمر

عصر به خوشنویسی نیز شهره بودند. به موجب سال شمار بهائی به هنگام تولد حضرت بهاءاهلل جناب شیخ احمد احسائی 

متولد شد... حضرت بهاءاهلل در  در طهران بود و نیز در همان سال طاهره قره العین در قزوین در خاندانی از اهل علم

کودکی طفلی آرام بودند و در نوجوانی، بیشتر اوقات ایشان در تاکر مازندران می گذشت و نزد بزرگان آن زمان محبوب 

و محترم بودند. در سن پنج سالگی رؤیایی دیدند که در باغی پرندگان بر سر ایشان هجوم کردند اما آزاری نرساندند. 

گ تعبیر این خواب را از معبران خواستند. ایشان گفتند که این طفل مصدر امر عظیمی خواهد شد جناب میرزا بزر

معاندانی به مخالفت بر می خیزند اما کاری نتوانند کرد. جناب ابولقاسم افنان در مقاله ای نامه ای از حضرت بهاءاهلل نقل 

نی در ش  سالگی؛ دقت در متن این نامه حکایت از آن دارد کرده اند به یکی از خویشاندان که بعد از رؤیا نوشته شده یع

که تعبیر معبران از رؤیای حضرت بهاءاهلل با حقیقت قرین بوده است و نیز این نامه مطلبی بسیار مهم را آشکار می سازد و 

کلمات این نامه به  م دارای مقام مظهریت الهی اند. درآن این است که مظاهر الهی به فرموده حضرت عبدالبهاء در بطن اُ

وضوح مالحظه می شود که فیَ الهی در روح و هویت حضرت بهاءاهلل متجلی بوده است و این حقیقت نافی اندیشه ای 



کرده اند که مقام و مأموریت حضرت بهاءاهلل با نزول وحی الهی بر قلب آن حضرت در سیاه چال    است که برخی گمان

هوَ المحبوب اِن شاءَاهلل در سایه رحمتِ رحمانی و قباب عنایتِ سبحانی "این است:  طهران آغاز شده است. متن این نامه

ساکن و مستریح باشید . بر حَسَبِ ظاهر من کوچکم , خط ندارم ولکن چون این اُمیّ به سدره الهی متمسّک است بی علم 

 ". اَغیار از این سِرّ آگاه نبوده و نیستند .می خواند و بی خط می نویسد و این در عالَمِ باطن نزدِ اهلِ بصر مشهود است 

( به عده ای معدود گشوده می 1852رمز مکنون در این تمسک به سدره الهی با اظهار امر خفی حضرت بهاءاهلل )تابستان 

 ( در دوره اسالمبول تا عکا اعالن عام می یابد. 1863شود و در باغ رضوان بغداد بر اهل بیان آشکار گشته)

 6و5ص  372پیام بهائی ش                                          
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 قریه مبارک تاکر

نور موطن اصلی حضرت بهاءاهلل است. جناب میرزا بزرگ والد گرامی حضرت بهاءاهلل گر چه در طهران منزلی عالی 

نور نیز به روایت ناریخ نبیل زرندی امالک داشتند و قصر بزرگی بنا کرده بودند. فرش های گرانبها و داشتند، اما در تاکر 

اثاث هنگفت در آن قصر موجود بود. نبیل می گوید روزی حضرت بهاءاهلل این بیانات را فرمودند و من از لسان مبارک 

 "از این جهت رشک می بردند... وزیر مرحوم منزلی عالی داشتند که همگنانشان"شنیدم. فرمودند: 

... نور بخصوص قریه تاکر چون موطن جمال مقصود و مهد رجال مهمه این آئین نازنین و موطن و مسقط الرأس مؤمنین 

هجری قمری به بعد عمیشه تحت مراقبت و کنترل مأمورین دولت  1268اولیه امر بوده است بدین مناسبت از سنه 

هجری قمری نظارت در قریه تاکر مستقیماً به  1293به موجب فرمان صادره شاهی در سنه  ناصرالدین شاه قرار گرفته و

امین السلطان محول گردید و مشارالیه نیز شخصی را از جانب خود برای مواظبت اهلی قریه تاکر گمارده است و منظور از 

یند و این رویه تا آخر ایام حیات شاه متوالیاً این کنترل این بوده که مبادا اهالی مانند سابق به دیانت جدیده پیروی نما

ادامه داشته است. به طور کلی فرد فرد اهالی قریه تاکر زیر نظر و بازرسی دولت وقت بوده اند...بنا به گفته نبیل زرندی 

در سیلی عظیم در قریه تاکر با شدت تمام مهاجم گشت و نصف قصر جناب وزیر را خراب کرد. با آنکه اساس این بنا 

نهایت درجه استحکام بود جریان سیل بدنه زیباتر قصر را منهدم ساخت. هر چه اثاث و امتعه فاخر و ثمین بود محو و 

نابود گشت. پس از مدت زمانی سقف این خانه را میرزا ابوطالب خان خراب و بعداً میرزا محمد هادی پسر ازل به اتفاق 

ه جای دیگر منتقل نمود و محل این خانه یک تل خاکی بوده است که به مادر خود درب و تیرهای سقف را در آورده و ب

امر حضرت عبدالبهاء مرحوم میرزا فضل اهلل نظام الممالک نقشه اصلیه را که یادش بود ترسیم و به حضور مبارک می 

 1311ر سالهای فرستد و هیکل مبارک وعده می فرمایند که روزی وسائل فراهم و به صورت اصلیه ساخته خواهد شد . د

شمسی که آقای محسن اساسی حضور مبارک حضرت ولی امراهلل ارواحنا لتربته الفدا مشرف می شود هیکل  1311و 

سابقه ای نشان  مبارک امر می فرمایند که بیت تاکر را طبق نظر میرزا فضل اهلل بسازند. ایشان هم از خودگذشتگی بی

و با عدم وسایل در محل و صرف مبالغی گزاف زحمات زیادی را متحمل داده و کمر همت برای ساختمان آن می بندد 

گشته تا این که ساختمان را به صورت اصلیه می سازد... پس از انقالب اخیر ایران بیت مبارک حضرت بهاءاهلل در تاکر به 

 دست ظلم و نادانی جهال ویران گشته.

  28-31صص  228پیام بهائی ش                                                      
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 والدت تو، جهان را تولدی دیگر

 رــسوای مهر تو، عشقی نباشدم در س       ای آن که در دو جهان نیست غیر تو رهبر      

 ح و ظفرـفرا رسید و عیان شد زمان فت      زرگ   ــوید بــود از ازل نـــرسالت تو که ب

 ادرـــز از مـچنین فرشته نزادست هرگ         چنان پدیده ندیدست چشم دهر به خوی   

 رــــات بشـتو ای رسالت رحمانیت نج          اد    بارک ــان مبــه آزادگــو بــوالدت ت

 رـرد نظــبه جز جمال تو بر قبله ای نک          د از آن دم مسیحائی     ــده شنهر آن که ز

 رــر و مهتــــهمه حبیب لبیبند، کهت             زدان    ــی ده یزــرگــو ای بتدر آستان 

 چنین که نظم بدیعت شده جهان گستر       شگفت نیست حسودان فتاده در تب و تاب     

 رـــدی دیگــان را تولــو جهـت والدت      ه اهل نظر    ــد جملــواهنــبر این لطیفه گ

 رــضطانی مُــد آن که پذیری ز فــامی    رود   ــه ســرانـــبرسم تهنیت )الهام( این ت

 فرهمند مقبلین)الهام(                                                                                     
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 مناجات خاتمه

 هُو اللّه

که این اکلیل جلیل را بر سر این ضعفا نهادی و این رداء عزّت  ای خداوند یکتا ای پروردگار بیهمتا ستای  و نیای  تو را

عنایتت از نار موقده  ءظاهر شد شعله ترابی زد انوار جهان ابدیدوش این فقرا دادی پرتو تقدیست بر هیکل  ابدیّه را بر

که این ضعفا را به آن  جاودانی داد شکر تو را بر این موهبت و بر این عنایت و بر این رحمت ظاهر شد و قلوب را حیات

 ع ع  ص داشتی توئی کریم و رحیم و مهربان .مخصّ
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