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  بهياهللا البهي االبسم 

  
شهادت جلسه ه ضميمهاي برنامه 

 حضرت اعلي ارواحنا له الفداء
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  لوح مبارك حضرت عبدالبهاء
  هواهللا

بهاء ، سرهاست كه در پاي آن دلبر يكتا افتاده و جانهاست كه در سبيل آن معشوق حقيقي در ميدان وفا فدا  ةاي بند"
گشته اين از مقتضاي عشق و محبت است و از شروط انجذاب و خلت ، يوسف رحماني به چاه كنعاني افتاد و مسيح 

برار شهيد دشت كربال گرديد ؛ سلطان وفا سرور ا ونوراني سر دار بياراست ؛ سيد حصور حنجر به خنجر بخشيد 
هدف هزار تير جفا شد ؛ جمال ابهي صد هزار باليا تحمل فرمود و آثار زهر هميشه در دو پهلوي مبارك ظاهر بود ؛ 

 بحضرت قدوس در مشهد فدا سبوح قدوس رب المالئكَه والرّوح فرمود و جناب باب فَديتُك روحي يا رب االَربا
سلطان الشهداء و محبوب الشهداء زمين را بخون نازنين رنگين نمودند و شهداي خراسان به قربانگاه عشق د ؛  ندا كر

مقصود اين است . شتافتند ؛ شهيدان يزد در مهد وفا مقر گزيدند و جانبازان اصفهان مانند بازان به اوج شهادت پريدند 
اشد و اال هر خاري دم از گل زند و هر جزئي آهنگ كل از چنين ب دكه اين از مقتضاي حضرت عشق است و باي

حنجر برآرد ؛ هر خسيسي خود را شخص نفيس شمرد و هر اسير طبيعتي خود را مظهر حقيقت داند ؛ لهذا امتحان به 
  "ع ع     .ميان آيد و افتتان رخ بگشايد و صادق از كاذب ممتاز گردد و عليك التحيه والثناء 

  
  12ص  - 1و آثار مباركه ج از الواح  منتخباتي

 
  

  مبارك حضرت بهاءاهللا لوح
  
به علما از قول بهاء بگو ما به زعم شما مقصريم ، از نقطه اولي روح ماسواه فداه چه تقصيري ظاهر كه هدف "

نقطه اولي مقصر ، از خاتم النبيين روح العالمين له الفدا چه تقصيري باهر كه بر قتلش مجلس . رصاصش نموديد
حضرت مسيح . خاتم النبيين مقصر ، از حضرت مسيح چه تقصير و افترا هويدا كه صليبش زديد . رتيب داديد شوري ت

حضرت كليم به . به زعم باطل شما كاذب ، از حضرت كليم چه كذبي و افترائي آشكار كه بر كذبش گواهي داديد 
اگر بگوييد ما آن نفوس . آتشش انداختيد زعم باطل شما كاذب و مقصر از حضرت خليل چه تقصيري هويدا كه در 

  ". گوئيم اقوال شما همان اقوال و افعال شما همان افعال  مي نيستيم
  340ص  - 1ج -الهي  ياتآ
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  معاندين عاقبت
  215و214نبيل صص  تاريخ
حضرت سبب شد دشمنان ستمكار حضرت باب به اذيت و آزار آن بزرگوار و قيام آن خونخوار به شهادت آن  اقدام

نفوسي كه متصدي وقوع آن همه ظلم و جور . كه به فاصله كمي ايران و ايرانيان گرفتار شدائد و مصائب گشتند 
كه مي توانستند جلوي اين مظالم را بگيرند و  يينسبت به آن بزرگوار بودند همه گرفتار مصائب شديده گشتند و آنها

عواصف مصائب و باليا چنان به . يچ كس قادر نبود آنها را نجات بدهد نگرفتند به ورطه هولناكي گرفتار شدند كه ه
از روزي كه دست اعدا به مخالفت امر باب و . آنها را متزلزل ساخت  ةشدت بر آنان وزيد كه اساس سعادت مادي

ر بلند شد آفات و بليات از جميع جهات بر ستمكاران مسلط گشت و روح شرير آنها را دچا بزرگواراذيت آن 
از طرفي امراض مختلفه مانند طاعون و غيره در نهايت سختي بر ستمكاران مسلط گشت و . هالكت و انعدام نمود 

شبيه و نظير آن امراض شديد را كسي به خاطر نداشت و در . آنها را پايمال نمود و هرجا رسيد ويران ساخت 
مرض طاعون جميع . ده را مي توان يافتصفحات تواريخ هم به ندرت قبل از آن ايام حدوث چنان مصائب شدي

طبقات را مقهور ساخت و همه مردم را در قبضه قدرت خود اسير كرد  خيلي دوران تسلط آن مرض طول كشيد مردم 
طرفي مرض تب به سرزمين گيالن مسلط شد غضب الهي نه تنها اوالد  زستمكار مدتها مبتالي سيل امراض بودند  ا

انسان و حيوان جميعا گرفتار بال بودند از طرفي . ه آن به حيوانات و نباتات نيز شامل شد آدم را فراگرفت بلكه دامن
گرفتاري  اصليديگر، قحطي با نهايت شدت بروز كرد مردم تدريجاً جام مرگ دردناكي را مي نوشيدند ولي از علت 

ه آنها را مسخّر كرده و كدام شخص نمي دانستند كدام دست تواناست كه اينگون. خودشان به اين عذابها غافل بودند 
  .هتك حرمت او به اين بدبختيها دچار شدند  ةبزرگواريست كه بواسط

خان حاكم شيراز كه اولين شخصي بود كه نسبت به حضرت باب اذيت و آزار روا داشت و با كمال خشونت  حسين
اين شخص به مصيبتهاي بسياري گرفتار شد . رفتار كرد و سبب شد هزاران نفر از افراد رعيت به هالكت رسيدند 

س را به صحراي بي آب و علفي فار ةمرض طاعون به قلمرو حكومت او تسلط يافت آن سرزمين را خراب و خطّ
حسين خان از شدت گرفتاري و نزول بال به فرياد و فغان آمد و دانست . مبدل ساخت ، انسان و حيوان را مقهور نمود 

خطه فارس از شدت بيچارگي دست مساعدت به بالد مجاور . كه جميع زحماتش هدررفته ولي چاره اي نداشت 
در اواخر ايام خود مبغوض و مورد تنفر دوست و دشمن گشت با نهايت  خود دراز     مي كرد حاكم خونخوار

اين بود عاقبت اول كسي كه به اذيت حضرت باب قيام . حسرت مرد دوستان و دشمنانش همه او را فراموش كردند 
  .نمود 
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خص پست اين ش. دومين شخصي كه با حضرت باب مخالفت كرد و به عداوت قيام نمود ، حاجي ميرزا آغاسي بود 
فطرت براي حصول مقاصد خويش و به جهت آنكه رضايت پيشوايان پست فطرت دوران خود را جلب كند از 
تشرف محمد شاه به حضور حضرت باب ممانعت كرد و اقدام نمود كه حضرت باب را به نقاط دور دست آذربايجان 

حضرت اعلي در زندان لوحي به .د مي نمومحبوس سازد و پس از حبس و گرفتاري مراقبت شديد از آن حضرت 
از وقتي كه حضرت اعلي . در ضمن آن لوح مبارك به عاقبت سوء مشاراليه اشاره نمودند . عنوان او نازل فرمودند 

نزديك طهران رسيدند يك سال و نيم بيشتر نگذشت كه غضب الهي بر وزير نادان نازل شد از سرير عزّت به خاك 
ار شاه عبدالعظيم پناهنده شد و به اين وسيله خود را از چنگال خشم و غضب مردم به مكان باالخره به جو. ذلّت افتاد 

از شاه عبدالعظيم يد قدرت الهي و دست منتقم قهار او را به خارج از حدود ايران تبعيد كرد و در . امني كشانيد 
  .يم كرد درياي مصائب و آالم غوطه ور ساخت تا آنكه در نهايت ذلت و بينوائي جان تسل

سربازاني كه به امر آقاجان بيك خمسه هيكل مطهر حضرت باب را هدف گلوله ساختند ، جميعاً به نحوي عجيب به 
سختي هالك  ةسزاي عمل خويش رسيدند دويست و پنجاه نفر آنان در همان سال با صاحب منصبان خود بر اثر زلزل

كه در سايه ديواري پناه برده و به رغم حرارت هوا  ظهران هنگام اين جمع در بين اردبيل و تبريز در ايام تابست. شدند 
پانصد نفر ديگر از آنها سه سال . به لهو و لعب سرگرم بودند بغتة بر اثر زلزله سختي زير آوار مانده كل هالك شدند 

 يق خان نوربعد از شهادت حضرت باب به واسطه طغيان و سركشي كه مرتكب شده بودند به فرمان و امر ميرزا صاد
همگي تير باران شدند و مخصوصا براي آنكه احدي از آنها باقي نماند فرمان داد دو مرتبه به آنها شليك نمودند و امر 

اين واقعه در تبريز اتفاق افتاد و براي عبرت مردم ابدان پاره پاره آنها را . كرد ابدان آنان را  با شمشير پاره پاره نمودند 
مي گفتند عجبا كه همان دادند اين مطلب در بين مردم سبب شگفتي بود و همه   رم شهر قرادر معرض تماشاي مرد

 ةعده اي كه باب را هدف گلوله ساختند اين گونه به سزاي عمل خود رسيدند اين حرف بر سر زبانها بود و ولول
د كه هركس كه اينگونه سخنان بگويد فتوي دادن. غريبي در بين مردم افتاده بود تا به سمع علماي بي انصاف رسيد 

  .بعضي مردم را به فتواي علما زدند و بعضي را جريمه نموده محبوس ساختند . مورد اذيت و زجر واقع گردد 
نظام رئيس الوزراء كه سبب شهادت حضرت اعلي گشت و برادرش وزير نظام كه با او در اين جريمه شركت  امير

ل خويش رسيدند و به عذاب اليم مبتال گشتند ديوار حمام فين كاشان از خون داشت ، پس از دوسال به جزاي عم
كه از دست اميرنظام به وقوع پيوسته  ستمياميرنظام صدراعظم رنگين گشت هنوز هم آن خون باقي است و بر ظلم و 

  .شاهدي صادق و گواهي راستگو و ناطق است 
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  شعر
  جوان مولوي بر سر كه بود ؟ اين

  آل پيغمبر و يا پيغمبري از شهر نور از سيدي
  ولي از راه دور, از پيش تاريكي  قاصدي

  ,بر ميان , سبزش  شال
  تا كهكشان,  شوكتش
  ,از طلعتش فاش و عيان ,  سطوتش
  بي منتها,  رأفتش
  حرف خدا, او  حرف

  مخزن اسرار عشق, ملك معنا  شهسوار
  او ؟ سردار عشق كيست
  بزمِ اَلَست ساقيِ
  بِه دست, از مي نابش  سرشار جامِ
  گاه مؤمنين و مؤمنات قبله
  اكسير جانبخشِ حيات, كَفَش  در

  شارعِ دورِ بيان, احكامِ قرآن  ناسخِ
  مقتداي بابيان, اهل عالم  رهنماي
  با تحقيرها, پيكار با اوهام ,  مكتبش
  وا كردن زنجيرها,  مقصدش
  باالتر از حد و بيان,  عصمتش

  انسجام و اقتدار, كالم آتشينش  در
  انقطاع و انكسار, نگاه مهربانش  در
  فروغ زندگي, تعاليمش  در

  .در منتهاي بندگي  سروري
  23ص  –قدسي كه در پرواز همتايي نداشت  طاير
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 از كتاب مستاب ايقان قسمتي
  
ن جمال ازلي است بر امر الهي كه با اينكه استقامت آ, و دليل و برهان ديگر كه چون شمس بين دالئل مشرقست ...  "

در سن شباب بودند و امري كه مخالف كلّ اهل ارض از وضيع و شريف و غني و فقير و عزيز و ذليل و سلطان و 
رعيت بود با وجود اين قيام بر آن امر فرمود ؛ چنانچه كل استماع نمودند و از هيچ كس و هيچ نفس خوف ننمودند و 

آيا مي شود اين به غير امر الهي و مشيت  مثبته رباني ؟ قسم به خدا كه اگر كسي فكر و خيال چنين .  اعتنا نفرمودند
مگر به  ايدامري نمايد في الفور هالك شود و اگر قلبهاي عالم را در قلبش جا دهي باز جسارت بر چنين امر مهم ننم

آيا اين را به چه حمل مي كنند ؟ . ئن به عنايات رباني اذن الهي باشد و قلبش متصل به فيوضات رحماني و نفسش مطم
آيا به جنون نسبت مي دهند چنانچه به انبياي قبل دادند و يا مي گويند براي رياست ظاهره و جمع زخارف دنياي فانيه 

و اول و اعظم و اكبر اهللا ؛ در اولِ يكي از كتبِ خود كه آن را قيوم اسماء ناميده  بحاناين امور را متعرّض شده اند ؟ س
يا بقيةَ اهللاِ قَد فَديت بِكلّي  "جميع كتب است اخبار از شهادت خود مي دهند و در مقامي اين آيه را ذكر فرموده اند 

و همچنين در  ". في محبتك و كَفي باهللاِ العلّي معتَصماً قديماً  القَتلَلَك و رضيت السب في سبيلك و ما تَمنَّيت الّا 
كَاَنّي سمعت منادياً ينادي في سرّي اَفد اَحب االشياء اليك في سبيلِ  ": تفسير هاء، تمناي شهادت خود را نموده اند 

وِ اجتَمع لَ, فَو الّذي نفسي بِيده , اهللا كَما فَدي الحسينُ عليه السالمِ في سبيلي و لَو ال كُنت ناظراً بِذلك السرِ الواقِع 
لَن يقدروا اَن يأخُذُوا منّي حرفاً ؛ فَكَيف العبيد الّذين لَيس لَهم شأنٌ بذلك و اَنَّهم مطرودونَ الي اَن , ملوك االرضِ 

بري و رِضائي و فص قامالكلُّ م يعلَمغير  آيا صاحب اين بيان را مي توان نسبت داد كه در". في سبيلِ اهللا  دائيقالَ ل
صراط الهي مشي مي نمايد و يا به غير رضاي او امري طلب نموده ؟ در همين آيه نسيم انقطاعي مكنون شده كه اگر 

  .بوزد جميع هياكل وجود جان را انفاق نمايند و از روان درگذرند 
  

  179مستطاب ايقان ص  كتاب
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  انيس
فرزند , زن و خواهرش , سپس در يوم شهادت  ": فاضل مازندراني در مورد مراتب استقامت انيس مي نويسد  جناب

بوسه زد و با ديده گريان و , گرد وي انجمن شدند و خواهر چند بار به پايش افتاده , دو ساله اش را به سربازخانه برده 
قرآن و پيغمبر آخر الزّمان سوگند مي دهم تقيه كن كه در آئين اي برادر تو را به  ": گفت , قلب بريان همي ناليده 

و او  ". هالك نجات بخش و بر زن و فرزند و مادر و خواهر و برادرت ببخشا  ةاسالم رواست و خويش را از ورط
  اي خواهر ": جواب چنين گفت 

  تيغ بارد در كوي آن شاه                گردن نهاديم اَلحكم للّه گر
شكر خدا را كه اكنون به مقصود مي رسم و تو صبر و شكيبايي را پيشه كن  و جزع و , ن سالها در اين آرزو بودم م و

قومي مبعوث شوند كه ما را به بهترين اذكار و برترين آثار بستايند و بر , عنقريب به امر حضرت قادر قهار. فزع منما 
نصرت و جانفشاني قيام نمايند و مصرع و مدفن ما را محل نزول  جاي اين گروه كه ما را واجب القتل مي دانند به

آن گاه  "... پس دلتنگ مباش و صبر كن . ما به درگاه حق دعا و استغاثه كنند  ةفيض و بركت الهيه شمارند و بواسط
  ...با ايشان وداع پسين نموده سوي قربانگاه خراميد 
  563ص )  تأليف جناب محمد حسيني(  – 2جلد  –باب  حضرت

 
  

  واقع مي شود باعث اعالي امراهللا است آنچه
 
  :اُنس در محضر مبارك منعقد بود فرمودند  ةيكي از شب هايي كه جلس در
وقتي حضرت  ": سپس اضافه فرمودند  ". بدانيد و مطمئن باشيد كه آن چه واقع مي شود باعث اعالي امراهللا است  "

ولي اگر . ودند و اعداء بسيار مسرور كه الحمد هللا حضرت اعلي شهيد شد احباء محزون و دلخون ب, اعلي شهيد شد 
بعد جمال مبارك تبعيد شدند ؛ احباء محزون و .  مودجمال مبارك اظهار امر نمي فر, حضرت اعلي شهيد نمي شد 

لوح , شدند  ولي اگر جمال مبارك تبعيد نمي. دلخـون و اعـداء مسرور كه الحمـدهللا حضـرت بهاءاهللا تبعيد شدند 
پس معلوم مي شود كه آن چه واقع مي شود باعث . سلطان و لوح رئيس نازل نمي شد و امراهللا منتشر نمي گشت 

  ". است و دست غيبي دارد كار مي كند  راهللاعالي ام
  

  43ص  –نوشته جناب نورالدين ممتازي  –روزه  9 خاطرات
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 هاز لوح مبارك حضرت عبدالبهاء جلَّ ثَنائُ قسمتي
  
حضرت اعلي روحي لَه الفدا و جمال ابهي كَينونَتي لقُدومِ اَحبائه الفدا جميع ما ها را به روش و سلوك داللت و به  "

جانفشاني هدايت فرمودند كه چگونه بايد از راحت و آسايش و خوشي خويش بيزار گرديم و به جهت فوز و فَالح 
با وجود علُو ذات و سمو حقيقت خويش به جهت هدايت ما تحمل غُل و  آن ذات مقدس. ديگران جان نثار كنيم 

زنجير نمود و در مدت زندگاني در اين جهان فاني آني نياسود و دقيقه اي راحت نفرمود و سر به بالين سكون و آرام 
؟ البته انصاف چنين اقتضا نمايد  ائيمننمحال چگونه سزاوار است كه ما قيام . ننهاد و در جميع ايام در محن و آالم بود 

بكلّي خود را فداي عالَمِ انساني , كه اين تخم پاك افشانده را آبياري كنيم و آن نهالهاي مغروسه را باغباني نمائيم 
و  بينم حرمانِ عظيم است و خُسرانِ, نمائيم تا روي زمين بهشت برين گردد و وجه غَبراء جنّت ابهي شود واال عاقبت 

 ةُ و الثَّناءالتَّحي لَيكُمع ع . ع"  
  

  52ص  4حضرت عبالبهاء ج  مكاتيب
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  خانه تبريز سرباز
 

مسئوالن امور اگر چه از . عبور حضرت باب از كوچه ها و خيابانهاي تبريز انبوه جمعيت تماشاچي موج مي زد  هنگام
هجوم بابيان خائف بودند ولكن از سوي ديگر اسارت حضرت باب را نشاني از قدرت خود و ناتواني آن حضرت مي 

ش از مسافت موجود ميان سربازخانه و خانه هاي بي شمردند ؛ لذا به منظور نمايش قدرت خود آن حضرت را احتماالً
حضرت باب را مجدداً بدان مكان , چند ساعت پس از خروج از سربازخانه . مجتهدين تبريز در شهر گردش داده اند 

نخست آنكه قرار بود در آن . علل انتخاب سربازخانه به عنوان بازداشتگاه حضرت باب روشن بود . عودت دادند 
) به زعم دولتيان ( شوند ؛ دوم از سربازخانه به قدر كافي حمايت مي شد و در صورت هجوم بابيان  بارانمحل تير

چرا هفتصد و پنجاه سرباز مأمور . سرباز و مهمات به قدر كافي در آن محل موجود بود , براي رهائي حضرت باب 
با اين عمل موجبات ارعاب ساير  آنكهنخست . تيرباران حضرت باب و جناب انيس شدند نيز علل روشن دارد 

اصحاب فراهم مي شد ؛ دوم آنكه به زعمِ دولتيان شخصِ خاصي مسئولِ مستقيم قتل حضرت باب تلقّي نمي گرديد و 
زعيم الدوله . انتقام از آن مسئول ميسر نمي شد ؛ زيرا هفتصد و پنجاه تن مسئول قتل حضرت باب محسوب مي شدند 

فرمانده فوج بهادران يا ... د كه در آن روز در سربازخانه سه فوج از سربازان حضور داشتند به نقل از پدرش مي نويس
سرهنگ سام خان ارمني اصالً اهل ارمنستان روسيه بود كه به قول معينُ السلطنه تبريزي هنگام جنگ , تيپ ارامنه 

يرزا حسن خان وزير نظام اين طور صالح مي م... روس و ايران به ايران آمده سپس ظاهراً به آئين اسالم گرويده بود 
دانست كه فوج سامخان كه مركب از ارامنه و تني چند از آسوريان و نيز اسيران روسي در ايران بود مأمور اجراء 
حكم اعدام حضرت باب و جناب انيس شود ؛ زيرا احتمال مي داد كه افراد معتقد به اسالم و ارادتمند به سادات 

  .اء حكم اعدام فرزند رسول اكرم خودداري نمايند اجر زممكن است ا
  

  567 – 8ص ) تأليف جناب محمد حسيني (  - 2جلد  -باب  حضرت
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  مباركه جمالقدم درباره مقام حضرت نقطه اولي نصوص
 

  :قولُه تعالي , اقدس ابهي درباره حضرت اعلي مي فرمايند  جمال
 
لَو اله ما عرَف اهللاَ اَحد و ما . منتهي و غايت قصوي  ةو كلمه عليا و سدر اوست بابِ اعظم و صراط اَقوم و دره اولي "

 بِه نَفس 1 "... اطَّلَع  
 
  :قولُه االحلي , نيز مي فرمايند  و
 
 2". مالحظه فرما كه قدرش اعظم از كلِّ انبياء و امرش اعلي و اَرفَع از عرفان و ادراك كلِّ اولياء است  "

  
  :قولُه االمنع , مايند همچنين مي فر و
 
  3 ". فرمود  نفسي كه اليوم به كلمةاهللا ناطق همان نقطه اولي است كه مرَّةً اُخري ظهور "
بر عرش يفعلُ ما يشاء جالسند و بر كرسي ) حضرت رب اعلي ( آن حضرت  ": قوله تعالي , چنين مي فرمايند  هم

يابد بر كيفيت ظهور او و هيچ عرفاني احاطه ننمايد بر كميت امر او و يحكُم ما يريد ساكن و هيچ ادراكي سبقت ن
او محتاج وما سواي او به امر او مخلوقند و به حكم او موجود  مرجميع قول ها به تصديق او منوط است و تمام امور به ا
  4 ". صمداني و اوست مظهر اسرار الهي و مبين حكمت هاي غيب 

  
  .اگر او نبود احدي خداوند را نمي شناخت و نفسي از او مطّلع  نمي گرديد ... : اله ما عرف  لو
  192رحيق مختوم ص  – 1
  45رساله دور بهاي ص  – 2
  1مجامع تحقيق جلد  – 3
  232ص  2آيات الهي ج  – 4
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  مقام مقدس اعلي در حضور حضرت عبدالبهاء زيارت
 

آه . يض زيارت مقام مقدس حضرت اعلي در حضور مبارك نصيب ما مي شد اي يك مرتبه روزهاي يكشنبه ف هفته
زيارت نامه را خود هيكل مبارك تالوت نمي فرمودند و امر مي فرمودند كه يكي از . چه كيفيتي بود و چگونه حالتي 

بهت مقام را حضرت اعلي مي شدند براي اينكه ا سوقتي وارد مقام مقد. احباي خوش صوت به لحن حجازي بخواند 
وقتي مي خواستند به شخصي امر . حتّي كلمه اي هم اداء  نمي فرمودند . گوشزد نمايند با سر پنجه راه مي رفتند 

دست او را گرفته از ما بين , فرمايند كه زيارتنامه بخواند آهسته آهسته با سر پنجه به سوي آن شخص تشريف برده 
ر آويخته شده بود آورده و با اشاره دست به او    مي فهماندند كه بايد تالوت زيارتنامه كه به ديوا ةسوي ورق بهجمع 
بدين ترتيب خضوع و خشوع و عبوديت مبارك را به آن عتبه مقدسه نشان مي دادند و خود داخل جمع مي . نمايد 

  .شدند كه شاخص نباشند و متوجه وجود مباركش نباشيم 
  

  72ص  –نوشته جناب نورالدين ممتازي  –نه روزه  خاطرات
  
  
  

  از آثار حضرت عبدالبهاء جلَّ ثَنائُه مناجات
  هواهللا

نيش نما , شهد كن و نوش , ساغر لبريز دركام ريز و مشتاقان را در راه محبتت زهر , عاشقان را از بال , پروردگار  اي
زنده فرما و اين قلب , اين جان پژمرده را در سبيل فدا . بي امان فرما سر ها را زينت سنان كن و دلها را هدف سهمِ . 

به . مدهوش جام اَلَست كن و سرمست پيمانه به دست فرما . بخش  طافتطراوت و ل, افسرده را به كأسِ جفا 
  عع . تويي مقتدر و توانا و تويي دانا و بينا و شنوا . جانفشاني مؤيد فرما و به قرباني موفّق كن 

  
  448مناجاتهاي حضرت عبدالبهاء چاپ آلمان ص  مجموعه
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  مبارك حضرت بهاءاهللا لوح
 

هص والب امعرُيالس  
 
كه در بِئر بود و قبل او ، در  يهنگام نيدر حبس بود تفكّر نما و همچن وسفي،  يكه اسم يامي، در ا وسفي اي

آن چه بر حضرت روح وارد شد به نظر آر و . لفدا مقَرِّ ا يرا ال حيتوجة ذب نيمالحظه كن و همچن ليحضرت خل
الملكوت فداه و ما  ي، روح من ف اني، حضرت مبشّر نقطة ب داه، روح ما سواه ف اءيخاتم انبدر  نيتفرّس كن و همچن

وارد شد ، سبب اعالء  نيو مرسل اءيآنچه بر نقطه و معشر انب. اند  دهيد ياند و برخ دهيشن ياكثر.  ديبِبع سيل هيورد عل
دهد كه خُسران با نفوس ظالمه بوده و رِبح با  يشهادت م يهر صاحب بصر. كلمة اهللا و ارتفاع امر و انتشار آن بوده 

  ...مطهره  ةآن نفوس مقدس
  383ص  2ج  ياله اتيآ

  
  

  حضرت باب مقام
 

سنجش  زانيوجه م چيبه ه ديحضرت نبا احكام و فرائض آن ياجرا ةدائر تيكوتاه امر حضرت باب و محدود دورة
را از  عيامر اعظم بد نيكه ا يكوتاه ةفاصل:  ديفرما يحضرت بهاءاهللا م.  رديو عظمت امر آن حضرت قرار گ تيحقّان

مدت آن از قبل .  ابديبه كُنه آن راه ن ينفس چيكه ه يبه آن نبرد و سرّ يپ ياست كه احد يظهور قبلم جدا نمود رمز
قبل از ظهور  بهيوقوعات عج...  ديكتاب من علّت آن را ادراك ننما ةبر اسرار مكنون نيجز واقف يدمقدر و اح

شهادت و سحر نفوذش در  يمعجزه آسا ةپر انقالب آن حضرت و فاجع اتيح ةدور ةحضرت باب و حوادث محزن
 نيا عيدهد جم يم يگواه ايبر آن قضا لينب جيمه خياز فصول تار كيكه هر  شيهموطنان خو ريمشاهقلوب اعظم و 

  .دارا بوده اند  اءيانب نياست كه در ب يو ارجمند عينسبت به مقام رف يحضرت اعل يادعا تيحقّان ديامور مؤ
 

  45ص  يبهائ دور
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كه خطاب به محمد شاه قاجار در قلعه ماكو نازل گشته است  يمبارك حضرت اعل عياز توق يقسمت
:  
 

محكمه  اتي، قلب مرا مملو از آ نيستّ ةدر سن. در تجارت پرورش نمودم  راينبود ؛ ز يكه مرا علم شاهد است خداوند
السالم فرمود ، تا آن كه ظاهر كردم در آن سنه ، امر مستور را و ركن مخزون را ؛  هيحضرت حجة اهللا علَ ةو علوم متقَن

و در همان سنه رسول و كتاب به حضور آن حضرت فرستادم كه آنچه ...  اندنم يباق يحجت ياحد يكه از برا يبشأن
 اءيصماء دهماء عم ةاهللا بر ظهور فتن تيكه مش يبساط سلطنت است در امر حجت حق اقدام شود و از آنجائ قيال

اآلن كه  يدانسته اند تا ال اهكه خود را دولت خو ياند و مانع شده اند اشخاص دهيقرار گرفته بود به حضور  نرسان ايطَح
است نه  نياست و امر د بياآلن چون اجل قر. به حضور معروض نداشته  يچهار سال است كَما هو حقُّه احد بيقر
چهار سال چه ها بر من  نيدر عرض ا يقسم به خداوند كه اگر بدان. به حضور معروض داشته شده  ي، رشحه ا ايدن

اهللا ؛ الّا و آن كه در مقام اطاعت امرِ  ةياز خش يرسان يرتت ، نَفَس را به نَفَس نمگذشته است از حزب و جند حض
كه اگر  دمي، حاكمش ظلمها د يشق ثيبودم از خب رازيدر ش.  يو جبرِ كسرِ آنچه واقع شده فرمائ يحجة اهللا برآئ

مورد  امةيالق ومِي يرا به ظلم صرف ال تلطنكه بساط س راي؛ ز يبه عدل انتقام كش نهي، هر آ ياز آن را مطّلع شو يبعض
آمد  رونيكرد ، خائفاً مضطَرّاً ب يشعور نم يرا از رو يحكم چيشُربِ خَمرش كه ه انِيسخَّط اهللا نمود و از كثرت طغ

 ةالزم امر مطّلع شده و آنچه قتيالنّورِ آن بساط جاللت ، تا آن كه مرحوم معتمد الدوله بر حق ريبه عزمِ حضورِ  كث
 ياز جهالِ بلَدش ، چون در مقام فساد بر آمدند ، مدت يبعض. آورده  ياهللا بود بجا اءياَول يو خلوص بِالنسبه ال تيعبود

و بعد از ... در عمارت صدر ،  مستوراً اقامه به حق اهللا نمود تا آن كه با رضاء اهللا به محل فردوس خود متّصل گشت 
دروغ و جبر صرف ،  يو قسم ها ريبا پنج نفر ، هفت شب بِال اسبابِ سفر ، به تزو يشق نيگرگ ،صعود آن به عالم بقا 

اكبر كه اگر  ديقسم به س... تا آن كه  از جانب آن حضرت حكم به سفر ماكو آمد  يعلَ يفĤه آه عما قُض. حركت داد 
 ستيقلعه ا يدر وسط كوه. بود  يكرد حضرتت م اهدكه بر من رحم خو يدر چه محل ساكن هستم ، اول كس يبدان

حال تصور فرما چه    . ؛ در آن قلعه از مرحمت آن حضرت ساكن و اهل آن منحصر است به دو مستحفظ و چهار سگ 
است هرگز  ينوع سلوك با من شده ، اگر بداند با چه كس نيبه ا يكه راض يقسم به حق اهللا كه آن كس... گذرد  يم

به حضور مدبرِ ملك فرستادم كه و اهللا  يحكم ، نوشته ا نيو حال آنكه بعد از آنكه مطّلع شدم به ا...  نشودفرحناك 
رفتـن سزاوار  نيكه زنده بودن و بِال جرم به محلّ مذنب راي؛ ز يخواه يبه قتل رسان و سر مرا بفرست هر جا كه م

؛ واال  دهيامر ، علم نرسان يبِكَما ه ياست كه جناب حاج نيقي ه؛ اگر چ دميند يمثل من ؛ آخرجواب ياز برا ستين
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 تياهللا و قسم به حق كه امروز منم ب تيب بيو مؤمنـات را بِالحق محزون نمودن ، اشد است از تخر ـنيقلــوب مؤمن
  ... ياهللاِ واقع

به ... متحمل نشده  نيهم از مذنب يمبتال نشده و احد نياز اول  يآمده ام كه احد يجبل فرو مانده ام و به موقف نيا در
در  ينمائ يكه مرا راض نيبر ا يده يو آخرت را م ايدانم ، كلِّ سلطنت دن يآن چه م يحق خداوند كه اگر بدان

  ...مفعوال لاقامه اَمرِه و كانَ وعد اهللاُ  ديرا مبعوث فرما يكس مخداوند عال يو اگر قبول نفرمائ... اطاعت حق 
  18 يال 14صص  ياز آثار نقطة اول اتيآ منتخبات

  
  تيحكا

 
به جانب طهران  يدولت مركز نيتحت نظر مأمور يكه حضرت اعل ياميدر ا:  نديفرما يم تيعبدالبهاء حكا حضرت

. مقر گرفتند  يي، در كاروانسرا يجان رزايم يحاج ةكاشان قبل از ورود به شهر و خان يها يكيعازم بودند ، در نزد
كه  ييبه تكاپو افتاد و سرانجام به كاروانسرا ديشهر كاشان چون خبر قرب ورود حضرت باب را شن انياز باب يجوان

و  مايخوش س ي؛ تا آن كه به جوان افتياز محبوب ن يهر چه گشت نشان ي؛ ول افتيمسكن آن حضرت بود راه 
نام باب را علَناً بر  يكن يچگونه جرأت م: فرمود  يكالهجوان . شخص باب شد  يايجو يبرخورد و از و يكاله

 يجوان كاله. حاضر به نثار جان در رهش هستم  گانياو محبوب من است و به را: گفت  يكاشان ان؟ جو يزبان ران
 يبه سرعت: گفت  يبه سادگ ي؟ جوان كاشان يوجودش گشت ةفتيسان ش نيكه ا يدياز محبوب خود چه د: فرمود 

حمت يشود كه احد ينازل م اتيعقول از قلم مباركش به فطرت آ رِييجوان كاله.  ستيمثل آن ن انِيرا قدرت ا 
: پاسخ گفت  ي؟ جوان كاشان ينه يسر به خطّ ارادتش    م ايكند آ اتيآ انيچون او ات زين گريد ياگر كس: فرمود 

و  ـاتيآ ـزانيقلم به دست گرفت و چون بـاران ر يجوان كاله.  ستين ياتيجز او در زمان ما صاحب آ ديترد يب
 يها يرا در آغوش گرفت و ها يجوان كاله ارياخت يب يكاشان. از قلمش صادر گشت  نـهيمت ةمحكمـ نـاتيب

  . ياالعل يمحبوب اي: و عرض كرد  ستيگر
لباس آن  رييرا در ابتدا نشناخت تغ يحضرت اعل يكه جوان كاشان نيعلّت ا: ... حضرت عبدالبهاء فرمودند  بعد

بود ، از آن حضرت گرفته  ادتيعمامه و شال كه عالمت س نيمأمور رايبود ؛ ز يحضرت و ملَبس بودن به لباس عاد
  .بودند تا شناخته نگردد 

  85ص  4و  3شماره  23سال  عيبد آهنگ



١٥ 
 

  
  امراهللا يحضرت ول انياز ب يقسمت

 
  : نديفرما يحضرت باب م تيره شخصامراهللا دربا زيعز يول حضرت

 
آن حضرت با  يعيطب تيجذاب. پرقدرت بود  يول مي، مال تيو در شخص رينظ يجمال و نجابت ب ثياز ح حضرتش

. شد  ليتبد رانيمحبوب در سراسر ا يتيهمراه بودكه بالفاصله پس از اظهار امر به شخص يتيچنان حكمت و درا
شدند و اغلب زندانبانان و محافظانِ  يم نقلبگشتند مجذوب و م يآن حضرت فائز م يكه به لقا يتمام نفوس باًيتقر

  .نمود  ليتبد يمينفوس بدخواه را كه به دوستان صم اريدرآورد و چه بس يخود را در ظلّ امر اله
  48ص  ياپيظهور پ دو
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  شيخو يرمس اطهر در مقر ابد استقرار
 
ساخته شد كه آن را حضرت بهاءاهللا شخصاً انتخاب فرموده بودند  يدر محل با مشقّت فراوان... مقام حضرت باب  يبنا

 نيامراهللا در ا يحضرت ول. بود  اريشمار و زحمت بس يمقدسه توأم با خطرات ب ي، اگر چه انتقال رمس اطهر به اراض
 يروز بذر نيآمد ، در ا يافراد به بار م مانيبود كه از آن ا يبذر دانيفرمودند كه اگر در گذشته خون شه انيباره ب

نظم  يكه مركز ادار قتيحق نيبه ا يرتيبص نيسازد و چن يم سريرا م يبهائ ينظم ادار التيتشك سياست كه تأس
  ... دبخش يم يخاص يگشته معنا سيتأس ديشه غمبريمرقد حضرت باب ، پ يمقام اعل ةيحضرت بهاءاهللا در سا يجهان

 يم نيچن رفتيمشروع كه با مشقّات فراوان انجام پذ نيا تيدر شرح اهم زيحزن انگ يانيامراهللا با ب يول حضرت
  : ديفرما

 قاتيو توف هيبيغ داتييبه تأ يو عنصر اعزّ الطف حضرت اعل رفتيامر به كمال احترام و احتشام اختتام پذ نيچون ا "
حضرت  افتيدر آغوش جبل مقدس رب استقرار  شيخو يآمناً سالماً محفوظاً محروساً در مقرّ ابد هيصمدان

سو نهاده بودند به جانب تابوت خم  كيمبارك را به  ةادعبدالبهاء كه تاج مبارك را از سر برداشته و كفش ها و لب
مبارك مشعشع و درخشان  ةو چهر شانيپر ريفام آن طلعت نوار در حول رأس من يكه شَعرات نقره ا ينيشدند و در ح

 ناز تأثّرات و احزا نيكه حاضر ينمودند به طور هيبلند شروع به گر يرا بر كنار صندوق قرار داده به صدا ني، جب
مبارك  دگانيدرآمدند و آن شب از كثرت تألّمات و خلجان احساسات خواب از د نياطهر به ناله و حن كليه ةيقلب

  12قرن انوار ص                                                                                                ".  ديگرد يمتوار
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  است دهيكه توسط حضرت باب نازل گرد يديشد نيقوان ليدل
  
مفهوم واقع خواهد شد  يبه خوب يكه توسط حضرت باب نازل شده است ،  فقط زمان يديو احكام شد نيقوان...  "

از آن جا كه .  رديقرار گ ي، هدف و خصلت ظهورشان مورد بررس تيدرباره ماه شانيا اناتيكه با در نظر گرفتن ب
 نيداشت و بنابرا ياجتماع يو حتّ يانقالب مذهب كي التح تاًيماه يباب انتيسازد ، د ياظهارات مصرّحاً آشكار م نيا
استقالل  نيتأم يبرا... بود  يم يو انقالب ياصالحات اساس نيمؤلمه و همچن عيمشحون از وقا يكوتاه مدت ول يستيبا

الوقوع حضرت بهاءاهللا ، حضرت باب مجبور بودند كه به  بيظهور قر يبرا نهيتدارك زم نيو همچن ديظهور جد
 قتيحق نيصرف ا ياجراء نشد ، ول چوقتيه نيقوان نياز ا ياريكه بس نيبا وجود ا يبپردازند ؛ حتّ ديشد نيوضع قوان

 جادياست و توانست موجب ا شانيا انتيخصلت مستقل د ليدستورات پرداختند ، بنفسه دل نيا ليبه تنز شانيكه ا
  ".  ديامر گرد تيدر نها شانيا ادتمخالفت علماء شود كه منجر به شه ختنيگسترده و برانگ جانيه

  1545شماره  تيهدا انوار
  
  

  مبارك حضرت عبدالبهاء لوح
 

  يهواالبه
 
اليوم يومي است كه آفتاب حقيقت . دت حضرت اعلي روحي لدمه المطَهرِ فداست حضرت علي قبل اكبر يوم شها يا

امروز روزيست كه آن تن نازنينِ پاك ، در . امروز روزيست كه آن مه تابان افول نمود . در پس سحاب عنايت رفت 
امروز روزيست . ك شد آئينه از هزار رصاص ، مشب چونبي كينه  ةامروز روزيست كه آن سين. خاك و خون غلطيد 

امروز روزيست . مالء اعلي بلند است  ةامروز روزيست كه نال. كه آن سراج الهي از زجاج جسماني ، انفكاك نمود 
  ع ع. كه اهل ملكوت با چشمي گريان و قلبي سوزان در فرياد و فغانند 

  187 – 188تسعه ص  ايام
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  مبارك حضرت بهاءاهللا لوح
  

  : نديرماف يبهاءاهللا م حضرت
 
را مجال اعراض و  يكه احد يفرمودم ؛ به شأن ياز اسمم بر كلّ ممكنات تجلّ يثان ةدر ظهور اولم به كلم رينص يا

مشاهده شد . خواندم  زالميزوالم دعوت فرمودم و به كوثر قدس ال يب عباد را به رضوان قدس عياعتراض نبوده و جم
مرا در هوا  ريتا آن كه باالخره جسد من. اال اهللا  هيحصيكه لَن  يشأن هاز اصحاب ضالل ظاهر ب يكه چه مقدار ظلم و بغ

ناظر و  يابه صيراجع شد و به قم ياعل قيو به رصاص غلّ و بغضا مجروح ساختند ؛ تا آن كه روحم به رف ختنديآو
به  ميدر ظهور ثان نمودند يم چه كه اگر تفكّر مضرّ را از عباد خود قبول فرمود نيتفكّر ننمود كه به چه جهت ا ياحد
عبادم را مأمور فرمودم كه از  عيجم انيالواح ب عيكه در جم نيبا ا... ماندند  ياز جمالم محتجب نم مياز اسما ياسم

  .صفات محتجب نگردند  كيظهور بعدم غافل نمانند و به حجبات اسماء و اشارات از مل
  173مكنون ص  ةناف

  
  
  
  

  از لوح مبارك كرمل يقسمت
 
 نُيو ع نُكيربك قَد كُنت محترقَه بِنارِ الفراقِ اذاً ماج بحرُ الوِصالِ اَمام وجهِك بِذلك قَرَّت ع يكرملُ احمد اي «

.  ناتهيو مشرِقَ ب اتهيآمقَرَّ عرشه و مطلَع  ومِيهذا ال يلَك بِما جعلَك اهللاُ ف يطُوب. و الشُّهود  بِيالوجود و ابتَسم ثَغرُ الغ
كَأس البقا بِاسمِ ربك  يخُذ. حولك و ذَكَرَ ظُهورك و بروزك و ما فُزت به من فَضلِ اهللاِ ربك  يلعبد طاف ف يطُوب
 هياستَقَرَّ ف يالمقام الذ حبيعنده انَّه  منرحمه . الفَرَحِ االَكبر بِما بدلَ حزنَك بِالسرورِ و همك بِ هيثُم اشكُر ياالَبه

و ف هقائبِل و فاز هبِقُدوم تُشَرِّف و رشُهيعه  فَراتُهت زدعو ص ندائُه ارتَفَع ...«  
 

  5و  4كرمل صص  ملكه
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  مبارك حضرت عبدالبهاء لوح
 

  يهواالبه
 
كرد به شرف  اميحقّها ق يلَه الفداء كَما ه يروح يحضرت اعل يعني يعل تيو عبد بهاء هر كس به عبود يعبد عل يا

 يراعليآن ن تياز پستان عبود يرخواريزمان ش يعني تيعبد از بدو طفول نياز جمله ا. فائز شد  يجمال ابه تيعبود
پس خوشا به حال تو و من . مشرف گشتم  يجمال ابه تيعبود وش، نشو و نما نمودم ؛ لهذا به شرف آغ دهينوش ريش

و  ميلعتَبته النّوراء فدا داخل شد ينونتيك يفداء و حضرت جمال ابه يحضرت مبشّر روح تيهر دو كه در ظلّ عبود
نَفتَخَرُ ب هالء االعل نَيبِهذاالنشاء طوب يف يو نَتَباه يالم طوب يملكوت ش يلَنا ثُمشرلَنا ثُ ير؛ بب ة  يموهبالم هن هذم

  ع ع    .  كيو البهاء علَ يالكُبر
  150ص  5ج  بيمكات منتخبات

  
  
  حضرت بهاءاهللا انيب

  
  : نديفرما يم يبهاءاهللا در لوح مبارك خطاب به سلمان درباره مقام شهادت حضرت اعل حضرت

 
عالم بود ، هرگز ظهور قبلم خود را به دست  نيه امنحصر ب يمقام باشند و عوالم اله كياگر مقبِل و معرِض در ...  «

جمال  اقياز شوق و اشت يقسم به آفتاب فجر امر  كه اگر ناس به رشح. نمود  يگذاشت و جان فدا نم ياعداء نم
ظهور عزّ  نيا لياز شوق جان در سب عيمطّلع شوند ، جم ختنديرا در هوا آو يصمدان كليكه آن ه ينيمختار در ح

  »... دهند  يربان
  348ص  ينقطه اول حضرت
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  قيدر ماكو و چهر يحضور حضرت اعل يروحان اثرات
  

بود و  كوهةبر قلّ يمحبس ماكو به صورت قلعه ا. بعد از چهل روز به ماكو اعزام داشتند  زيرا از تبر ينقطه اول حضرت
حبوس بودند و شب ها چراغ نداشتند و سرما سجن م نينه ماه در ا يحضرت اعل. نداشت  هيراه به خارج و قر كيجز 

و حاكم ماه كو كه عموماً كُرد و  ياهال يبعد از مدت.  بست يم خيبود كه موقع وضو آب به صورت مبارك  يبه حد
 يناچار شد آن حضرت را در جماد يآغاس رزايم يشدند كه حاج يبودند چنان مجذوب و مفتون طلعت اعل يسن

( خان كرد  يدر ماه كو به علّت انجذاب عل.  ديمنتقل نما قياز ماه كو به چهر 1848 ليآپربرابر  1264سنه  ياالول
 يا هيبشرو نيفائز شدند ؛ از جمله جناب    مال حس شانيموال ارتيبه شرف ز نياز مؤمن يريكث) مقتدر ماه كو  محاك

 ديسال به حضور مبارك مشرّف گشتند و جناب وح نيو در نوروز هم مودنديراه پ لياز هزار ما شيب ادهياز خراسان پ
  ...معبودشان فائز شدند يتشرّف به ساحت موال ضيبه ف زين
خان كرد كه برادر  ييحي قيمنتقل نمود و به حاكم چهر قيچهر ةبه قلع 1848 ليرا در دهم آپر شانيا)  يآغاس رزايم(

شد و تا آخر  يخان هم مجذوب حضرت اعل ييحيما بود سپرد ؛ ا عهديول يرزايم نيناصرالد يزن محمد شاه و دائ
محبوس بودند  قيدو سال و سه ماه در چهر يعني ماه 27حضرت باب مدت . مراعات نمود  اريدوران سجن مبارك بس

 هيآن قر يرائياز حد پذ شيب نيو وارد نيو مقبل نيناس قائم چنان كه زائر تيبر قلوب و ارواح حاكم و به هدا يول
از آنها مجذوب و مفتون آن حضرت  شيو كُرد و متعصب تر از اهل ماه كو بودند ب يكه سنّ يبا وجود يشدند و اهال

و حضور فائز  مانيدوران به شرف ا نيبودند كه در ا ينفوس نياز اول انيملقب به د ياسداهللا خوئ رزايجناب م.  تندگش
بودند  ينفوس نيپدر آن حضرت بودند از جمله آخر ةكه به منزل) يعل ديس ريجناب م( و جناب خال اعظم  دنديگرد

در ارض طا گشتند  ديشه ةو سرحلقه عشّاق سبع ريدر طهران اس فتشرّ نيفائز شدند و بعد از ا قيكه به فوز لقا در چهر
....  

  21ـ  23رسل صص  سلطان
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  دياز كتاب بهاءاهللا و عصر جد يقسمت
 

 يمكافات آن نار باشد در عبادت فتور نهيكه اگر هر آ ديحق را پرستش نمائ يبه قسم« :  نديفرما يباب م حضرت
، خلقِ  ديجنت پرستش كن ديمقبول درگاه مقدس نه و اگر به ام زين نيخوف باشد ا يحاصل نشود و اگر عبادت از رو

  ».  دينموده ا  كياو را با او شر
مشتعل  يمباركش به نار حب اله اتيكند كه چگونه تمام ح يم نايجوهر مقصود حضرت را ب رهيمذكوره اخ عبارت

 ياهللا همانا مقصد اعل ظهِرُهيظهورِ من  لِيسب ديو تمه هيبوده و معرفت اهللا و محبت اهللا و ظهور كماالت و سنوحات اله
هللا چنان غلبه نموده بود سم مهلك ؛ بلكه محبت ا دنياز نوش يموت و رعب ياز تمنا يبوده ؛ نه خوف دشانيام گانهيو 

يكه نفس شهادت ، اعظم منقبت جان و روان و فَدمنتها آرزو در هر  آن  يبِكل ت ، لَك.  
  26ص  ديو عصر جد بهاءاهللا

  
  رمس مطهر به عكا ورود

 
  : سدينو يم نيز نينورالد

آمد و مجدد مراجعت به  يو عكا م فايبه ح روتيكه از ب يبود به نام جول يكوچك يبخار يكشت كي اميدر آن ا...  «
وارد عكا شدند و  يصبح روز يمختلفه با همان كشت ياز صندوقها يبا عده ا ايكرد ؛ لهذا اَمانة اهللاِ العل يم روتيب

  . ديگرد ميتسل ياالبه يهمن اَراده ُ اهللاَ الب ديبه  يعرش اعظم اعل
 عاديكه صبح آن م يشب. اطراف داشت  يدر قرا نيو تابع هي؛ تك هيشاذل قتيطر خيبود معروف به ش يعكا شخص در

و  يو نظر به مكانت و مركز او ، دوائر حكومت دينما يوفات م هيمشار ال خيمذكوره به بندر عكا بود ، ش نهيورود سف
مشغول ؛  يجمع و به مراسم عزادار هيو خلق در تك ليطو از جمله دوائر گمرك ، كل در آن روز تع يمؤسسات رسم

را فحص و  اءياش ديكه با يرسم نيو اعضاء و اجزاء و موظف سيرئ. خارج و داخل گمرك شد  نهياز سف اءيلهذا اش
 يپاسبان كس كيجز . در همان لحظه در گمرك حاضر بودم  ريحق. حاضر و موجود نبودند  كيچيكنند ه قيتدق
و  ديرا بردار اءياش نيهستند اشاره كرد كه ا يس افنداز جماعت عبا نيكه وارد ديو فهم دهيپرس ونچ. نمود  گريد

 ديكه  يداده شد و به آن سهولت و آسان يالبته به آن پاسبان خوش زبان وجه. موجود نه  نهيمأمور معا رايز ديبرو
اعظم و سرّ اكرم به مكمن امن و امان و كنز جود و  غصن ديبه  ياالَعل يفراهم ساخته بود اَمانَة اهللاِ العل يقدرت اله

  411و  410ص  ياعل عهد    ». گشت  ميو تسل ديرس نانياطم
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  و مقام حضرت اعلي شأن

  
  .ـ مظهريت كلّي حضرت اعلي و مقام مبشِّريت ايشان الف

رِ جمال مبارك روحي ظهور كلّي مستقل، به جمال مبارك ابهي و حضرت اعلي مبشِّ“ : عبدالبهاء مي فرمايند حضرت
و » مطلع ربوبيت« ،»آفتاب جهان باال«، » مظهرِ ربوبيت عظمي«مركز ميثاق، حضرت اعلي را . لَهما الْفداء منتهي شد

بين مقام ايشان و حضرت بهاءاهللا تفاوت قائل شده اند و ظهور حضرت باب  اما. خوانده اند» رب اعالي جميع امم«
ظهور “ : مي فرمايند. به ظهور حضرت بهاءاهللا را مانند سپيده دم نسبت به طلوع خورشيد، ذكر فرموده اندبالنِّسبه 

طور حضرت  نچنان كه طلوع صبح بشارت به ظهور آفتاب مي دهد همي. حضرت باب عبارت از طلوع صبح است
كم كم نمايان شد تا عاقبت مهر  باب عالمت شمس بود، يعني صبحي بود نوراني كه آفاق را روشن كرد و آن انوار

  ”...حضرت باب مبشِّر به طلوع شمس بهاءاهللا بود. رخشان جلوه نمود
  اُولي در صور ةـ مقام نفخ ب

. به آن بشارت داده شده است 68قرآني زمر، آيه  ةاُولي در صور است كه در سور ةو ظهور حضرت اعلي نفخ بعث
اول كلِّ منْ علَي االَرض بيهوش  ةخه در صور بشارت داده شده است كه در نفخمزبور به دو نف ةمي دانيم كه در آي

ظهور حضرت “ : حضرت عبدالبهاء مي فرمايند. نظر نمودند خداوندثاني قيام كرده، به نور ساطعه از  ةشدند و در نفخ
  ”.ثانويه است ةاُولي و ظهور جمال قدم نفخ ةاعلي نفخ

  ـ بدايت قيامت ج
ظهور حضرت اعلي قيامت موعود بر پا شد و آنچه كه طبق حديث اسالمي قرار بود در پنجاه هزار سال صورت  با

بدايت اين يومِ مبارك، “ : حضرت عبدالبهاء به اين نكته اشاره فرموده اند. گيرد به يك چشم به هم زدن انجام شد
. كرده اند كه امروز حكمِ خَمسين اَلْف سنه دارد اسنفوسي كه حيات ابديه داشتند، ادراك احس. بدايت قيامت است

امروز روزي است كه . امروز روزي است كه جبال سير و حركت كرد. امروز روزي است كه آسمان منْطَوي شد
. اَسرارِ ارض هويدا گرديد. صراط ممدود گشت. ميزان منصوب شد. نشر گرديد. حشر شد. اموات از قبور بيرون آمد

  ”.اينها جميع، عالئم يوم قيامت است. جحيم برافروخت ةشعل. مفتوح شد تابواب جنَّ
  ـ مقام مسيح موعود د
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مقصود از “ : عبدالبهاء به مسيحِ موعود بودن هيكلِ مبارك حضرت اعلي اشاراتي كوتاه دارند مي فرمايند حضرت
  ”...نبوات از رب الجنود و مسيحِ موعود، جمال مبارك و حضرت اعلي است

  موعود قرآن و مهدي موعود ـ و
حضرت اعلي روحي لَه الْفدا موعود قرآن است، يعني قائم و مهدي موعود كه بعد از “ : عبدالبهاء مي فرمايند حضرت

سؤال از “ : و نيز مي فرمايند” ...و صبحِ روشنِ افق هدي بودند و مبشِّر به جمال ابهي. حضرت محمد ظاهر خواهد شد
اَما الْامام الثّاني عشَر، ... ”: فرمايند و نيز مي” ...لي روحي لَه الفدااع تامام دوازدهم حضر...امام دوازدهم نموده بوديد

طلعت اعلي مبشِّر به ظهور  در آن كور ،امامِ ثاني عشَر بودند و در اين كور،. حضرت نقطة اولي بودند و موعود قرآن
  ”. موعود بيان، منْ يظْهِرُه اهللا

مقصود از ظهور . اين است كه منادي و مبشّر به ظهور حضرت بهاءاهللا بودندمي رسد مهمترين مقام حضرت اعلي  بنظر
زيرا وجود خلق، معلّق به آن ظهور و اين . آماده كردن خلق براي ظهور حضرت بهاءاهللا است   حضرت اعلي در واقع

گان چون موضوع در تمثيل طلوع صبح و اشراق شمس تشريح شده است و فقط زندگان آن را در مي يابند و مرد
جميع ... “: حضرت عبدالبهاء در قسمتي از يكي از خطابات مباركه مي فرمايند. جمادند و لذا از آن    بي خبر مانند

كائنات با وجودي كه به اين فيضِ آفتاب، حشر و نشر مي شوند، وجودشان از اشراق و طلوع آفتاب است، معذلك از 
  ”...كائنات حيه ملتفت مي شوند كه آفتاب طلوع كرده. ده هستندبي خبرند، مگر كائنات حيه كه زن ضاين في

  
  )235الي  228سفينه عرفان دفتر هشتم،ص (
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  به جهت استقرار رمسِ حضرت اعلي در مقرّ ابدي قرباني

  
در اين . عبدالبهاء براي توفيقي كه در استقرار رمس مبارك به دست آمده، فرمودند كه قرباني الزم است حضرت

در لوحي . جرا احباي نيريز گوي سبقت از همگنان ربودند و موفّق به تقديم اين قرباني به عدد حروف حي شدندما
  :مي فرمايند

نفوسي مقدسه از ياران الهي جانبازي نمودند و در سبيل نور مبين به . اي ياران الهي، در اين ايام نيريز خونريز گشت “
اي ياران عبدالبهاء در اين ايام به حسن القضاء و ... ت، چشم گريان است و دل برياناز اين جه. قربانگاه عشق شتافتند

ملكوت اليري، هيكل مقدس حضرت اعلي در جبل كرمل حيفا، در مقام معلوم  قِتأئيد رب السموات العلي و توفي
لبريز، سرمست شدند و به چوگان همت  احباي نيريز از اين جامِ. لهذا قرباني الزم و جان فشاني واجب. استقرار يافت

  ”.گوي سبقت از اين ميدان ربودند
  )292-291ص  1مكاتيب ج (

  )259الي  249سفينه عرفان دفتر هشتم صفحات (
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  اصلي شهادت حضرت اعلي عامل
  
. مي دانندميرزا تقي خان اميركبير را عامل شهادت هيكل مبارك   سياح، حضرت عبدالبهاء صريحاً شخصيةمقال در

اميركبير عالج قطعي اخير تصور نمود، بدون فرمان پادشاهي و مشورت وزراي دربارِ رعيت پناهي، به : مي فرمايند
  .باب داد قتلصرافت طبع و صرامت رأي و استقاللِ تام، فرمان به 

در  1916ژانويه  16ي در روز حضرت عبدالبهاء در نطق از آنجا كه رعايت اصل انصاف از سجاياي اهل بهاء است،  اما
مي . تاريك زندگي اش را صدور فرمان قتل حضرت باب مي دانند ةحيفا به كفايت او نيز اشاره فرموده  و تنها نقط

  :فرمايند
. ميرزا تقي خان امير نظام اگر اين شقاوت را نكرده بود، آدم باكفايتي بود، دو سال ايران را اداره كرد، كارها نمود"

اين گرفتاريهاي من براي آن است كه به اين :خودش هم گفته بود كه . به جزاي عمل بدش گرفتار شدولي آخر 
به شاه بگو من به جهت خاطر تو از حقّ و خلق : گفته بود ندو در موقعي كه خواستند او را بكش. طايفه تعرُّض كردم

  "آخر جزاي من اين بود؟ . هر دو گذشتم
  )430عهد اعلي ص ( 

  استبداد رأي: رأي  صرامت     از روي ميل شخصي: طبع  صرافت
  

  مناجات
  هواهللا

هر سينه اي مانند . پروردگار، اين عزيزان، ذليلِ سبيل تو گشتند و اين مه رويان در راه محبتت به خون آغشتند اي
پايهاي جهال پايمال سرهاي بزرگوار در زير .  آينه، پاره پاره گشتند و هر دلي از آب و گل آزاده، شرحه شرحه شده

گشته و قلوب رحماني به سهامِ شيطاني خسته گرديده، اين نفوس  هشد و حنجر نوراني به خنجر نفوس ظلماني آزرد
اي . نفيسه در دست هر خسيسي گرفتار شده و اين وجوه نورانيه به غُبارِ طغيانِ مظاهرِ شيطانيه افسرده گشته

گردم و  فاقنثار فرما و از آن گلشنِ فدا نفحه اي به مشامِ من آر تا منجذب آ از آن جام سرشار قطره اي پروردگار،
الثَّناء ة والتَّحي لَيكسرگشته و سودايي آن جمال پرانوار شوم و جان و روان قربان نمايم و ع  

  ع ع
  )114و 113صفحات  1جلد   مجموعه مناجات حضرت عبدالبهاء(
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  مبارك حضرت بهاءاهللا لوح
  
و مقصودي جز اعالي كلمةُ ... كل را به اَعلَي النّدا به حق جلَّ جالله دعوت نمود... اين مظلوم از اول ايام الي حين. ..«

اين مظلوم مقصر، ... اهللا نبوده و همچنين نجات خلق، البتّه آن جناب اصغاء نموده اند كه چه گفته اند و چه كرده اند
توحيد دعوت  ةمع آنكه آن حضرت به كلم... داه تفكّر نماييد كه چه گفتند و چه كردندف هدر خاتم انبياء روحِ ما سوا

. نمودند مع ذلك از علماء اصنام و يهود و نصاري وارد شد بر آن حضرت، آنچه كه لوح گريست و قلم نوحه نمود
ماي يهود و اصنام بر آن حضرت جميع را به بحر عنايت الهي دعوت فرمود مع ذلك عل. در حضرت روح تفكّر كنيد

و همچنين در ساير انبياء و اصفياء و اولياء تفكّر ... آن حضرت وارد آوردند آنچه را كه قلم از ذكرش عاجز و قاصر
 هندالي آخرِها دو گوا» و لَقَد همت كُلُّ اُمت بِرَسولهِم«اُخري  ةو همچنين آي» و ما يأتيهِم منْ رسول« ةمبارك ةنماييد آي

آيا سبب اعراض و اعتراضات چه بود؟ و علّت چه؟ جميعِ علماي ايران بر آنند كه طلعت . از براي آنچه ذكر شد
و نُقَبا . موعود يعني قائم ظاهر مي شود و كلمه اي عرض مي نمايد كه نُقَبايِ ارض از آن كلمه اعراض مي نمايند

. و از براي بهترين خلق اثبات هزيمت و فرار مي نمايند ندگوياين كلمه را مي . بهترين خلق روي ارض اند در آن يوم
از اين فقره بينش و دانش آن حزب . ولكن در خود گمان توقّف و اعراض و اعتراض و فرار ننموده و نمي نمايند

  »...معلوم و واضح است
  )200ص 1لئالي الحكمه ج: مأخذ(

  
  از توقيع حضرت نقطة اُولي قسمتي

  
و مالحظه بكنيد، ببينيد كه اگر كسي از شماها ادعا ... انصاف، بر خود و توابع خود رحم نمائيد اي مقدسين بي... «

كند كه امشب در خواب، حضرت صاحب را ديدم، چقدر حرمت آن شخص را مرْعي و منظور مي داريد؛ اگر 
؛ اما نمي دانم چه واقع شده است مالحظه  مي كنيد رابگويد ديدم در فالن جا ايستاده، زيارتگاه مي نمائيد و حرمتش 

كه اآلن با اين حجج واضحه و براهين ناطقه، احتمال هم نمي دهيد كه خود حضرت منتظَر، روحي و ما في علمِ اهللاِ 
و  بسفداه بوده باشد و اطاعت سهل است، چگونه رفتار با آن بزرگوار و اصحابش نموده و مي نمائيد كه خود در ح

  »…در به در هستنداصحابش كلّاً 
  )336زندگاني حضرت باب ص  -عهد اعلي: مأخذ(
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  از تأثيرات ظهور حضرت باب برخي
  

باب در دوران حيات كوتاه خود، انقالبي روحاني در ايران به وجود آوردند هزاران هزار نفوس پاك و  حضرت
در . طيب، پيام حضرت باب را قبول نموده و خود را براي آمدن ظهور بعد يعني حضرت بهاءاهللا آماده مي نمودند

به قوتي قيام نمود كه زلزله بر . رمودند كه تصور نتوانف امبه نفس فريد بر امري قي... «: بيانات مباركه در اين مورد آمده
با وجود اينكه . اركان شرايع و آداب و احوال و اخالق و رسوم ايران انداخت و تمهيد شريعت و دين و آئين نمود
به حركت  را ناركان دولت و عموم ملّت و رؤساي دين، كل بر محويت و اعدام او قيام نمود، منفرداً قيام فرمود و ايرا

چه بسيار از علماء و رؤسا و اهالي كه در كمال مسرّت و شادماني، جان در راهش دادند و به ميدان شهادت . آورد
اما چگونه ممكن است در فاصله اي چنين كوتاه، حيات هزاران نفوس چنان تقليب يابد و از ميان مردماني » .شتافتند

فاسد، چنان نفوس مقدسه اي بپاخيزند و اينگونه اعمال قهرمانانه از  انرهبرغرق در اوهام و خرافات و اسير در دست 
  .خود ظاهر نمايند؟ كليد و رمز اين سئوال در شخص علي محمد باب نهفته است

جذّابيت . حضرتش از حيث جمال و نجابت بي نظير و در شخصيت ماليم ولي پرقدرت بود«: در بياني ديگر مذكور و
ن حكمت و درايتي همراه بود كه بالفاصله پس از اظهار امر، به شخصيتي بسيار محبوب در طبيعي آن حضرت با چنا
فائز مي گشتند مجذوب و منقلب مي شدند و  ضرتتقريباً تمام نفوسي كه به لقاي آن ح. سراسر ايران تبديل شد

ه را كه به دوستان صميمي تبديل اغلب زندانبانان و محافظان خود را در ظلّ امر الهي درآورد و چه بسيار نفوس بدخوا
  ».نمود

  
  )41-47ص 4كتاب فضائل جلد: مأخذ(
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  از سخنان حضرت باب در هنگام وداع با حروف حي و عزيمت به مكّه قسمتي

  
هر يك از شما بايد در رفتار و گفتار خود نمايانگر . عزيزان من، شما حامالن اسم خداوند در اين روز هستيد اي

هر يك از اعضاء بدن شما بايد شاهدي بر علو نيت شما، طهارت حيات، . و شكوه پروردگارش باشد درستي و قدرت
شما . در هنگام وداع با حواريون خود به ياد بياوريد راكالم مسيح . حقيقت ايمان و پاكي اخالق و فداكاريتان باشد

باشد كه اين نور در برابر چشمان . شعله ور استمانند مشعلي روشن هستيد كه در شبي تاريك بر فراز كوهي بلند     
  .مردم بتابد ةهم
شما شاهدان طلوع فجرِ . حروف حي اي مؤمنين من، اين روز مقام و درجه اش از هر روزي باالتر و بلندتر است اي

كوشش كنيد كه اعمال و رفتار شما دليل و حجتي بر حقيقت كالم خداوند . كمر همت بربنديد. روز خداوند هستيد
آمده، روزي فرا رسيده است كه در پيشگاه خداوند جز  رروزگاري كه پرستيدن اوهام كافي به نظر مي رسيد بس. باشد

اولي شكل  ةشما نخستين حروفي هستيد كه از اين نقط. نيت خالص، و اعمال و رفتار پاك و مقدس پذيرفته نمي شود
از خداوند بخواهيد كه . جوشان اين حقيقت الهي جريان مي يابيد ةنخستين رودهايي هستيد كه از چشم. مي گيريد

و هيچ توجهي . هيچ بستگي خاكي مانعي بين شما و او به وجود نياورد. دنيوي پاكي قلب شما را تيره نسازد ةالقهيچ ع
همت را بلند گردانيد تا در جهان ديگر من در مقابل عرش . به دنياي فاني موهبتي را كه شامل حالتان شده از بين نبرد

  .الهي از رفتار و اعمال شما خشنود باشم
آيا او ابراهيم را علي رغم ناتوانيش بر قدرت . و ناتواني خود منگريد، به قدرت اليزال الهي متّكي باشيدضعف  به

نمرود پيروزي نبخشيد؟ آيا او موسي را بر فرعون و لشكريانش چيره نكرد؟ آيا او مسيح را، با آنكه در چشم مردم به 
وديان برتري نداد؟ و آيا او نبود كه قبايل وحشي و ستيزه جوي يه ةاشتظاهر فقير و ناتوان به نظر مي رسيد بر قواي انب

  .و به پيروزي نهايي خود مطمئن باشيد... به نام او قيام كنيد. عرب را زير نفوذ مقدس اسالم و محمد رسول اهللا درآورد
  

  )10ص 284پيام بهايي شماره : مأخذ(
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  شعر

  
  رستاخيز

  وددود جهل و ظلمـت، صحن گيتي كافرستان ب ز
  كرده رو پنهان حقيقت
  و ظلم و بي ديني بالي جان انسان بود غرور
  عدل، ويرانه اساس
  با مهر، بيگانه بشر
  تاريك و بي فرداي ايران بود شب
  يلداي بي پايان شب

  در آن افسرده شب از فضلِ رب، ناگاه... 
  جاودان از خاوران تابيد فروغي

  خارستانِ انساني به
  ابر تيره، در باريد ز
  يمنِ نم نم باران به

  رشك گلشن شد بيابان
  خاك روشن شد جهانِ
  با لشكر نورش سحر
  صورش ةبا نفخ صبا
  ظلم و ظلمت را بهم پيچيد بساط

  ستم از شهر غم كوچيد هيوالي
  اولي ةهمايون نقط... 

  حضرت اعلي مبارك
  شاه رسل، آن قائم موعود همان



٣٠ 
 

  مهدي، دآلرا طلعت معبود همان
  ن شاه مقصودايزدي، وا فروغ

  صورتي، عيسي دمي، شاهانه رفتاري مالئك
  آئين جواني، آيتي، فرخنده گفتاري صفا
  كلك اطهرش جاري ز
  هر دم بحرِ بي پايان به
...  

  تازه پيدا شد بهاري
  روح، احياء شد جهانِ
  آن فجر نشاط انگيز در
  شد شور رستاخيز بپا
  خفاشان تاريكي ز موج نور آشفتند و
  مذبوحانه كوشيدند و
  اين روشنايي را، ز نو تاريك گردانند تا

  كين و نفرت، لشكري آراست سپاه
  ديو ناجوانمردي، ز دهليز جنون برخاست و

  نورِ حق را اهرمن آزرد سفيرِ
  او تيرِ ستم باريد بر
  از تاريكيِ عصيان، زمين و آسمان پنهان شد
  شبكورانِ دشمنكام و
  هر ايوان و از هر بام ز

  النه هاي بسته لغزيدند درون
  آسوده خوابيدند خيال

  اين گروه پشت بر خورشيد ندانست
  روز محشر است امروز كه



٣١ 
 

  آيد شبش از پي نمي
  گاه روشنائي هاست كه
  تاريكي دگر يك لفظ بي معناست و

  اكنون بر فراز كرمل، اين كوه خدا برپاست هم
  جاودان از او نشاني
  معبدي، جانانه درگاهي فريبا

  سحر چون مهر عالمتاب بر اين ايوان شورانگيز... 
  چون طالي ناب درخشد

  اال اي رهگذر، مگذر چنين بيگانه زين درگاه... 
  با خاطري آگاه بيا
  اين اعجاز ايزد، لحظه اي، لَختي تفكّر كن در

  عمر ابد خواهي، مشو راضي به گمراهي وگر
  ز الهام، جانا پند شنو
  جمع عاشقان پيوند به
  ان حيف است بي جانانج كه
  سر بي اوست بي سامان كه
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