
١ 
 

ی ف ّبا ا مقد  راب   رو ءا  دا

  



٢ 
 

  

 . برسد حاضرين اطالع به عهدي كتاب زيارت از قبل)  عهدي كتاب توضيح(

 كلي مظهر عنوان به حضرت آن كه است عهدي هم و است بهاءاهللا حضرت اصغر ميثاق و وصيتنامه هم عهدي لوح
 مقصد براي و كنند رفتار خاصي وجه به كه خواهند مي مردم از آن طبق بر و گيرند مي بشريت عالم مجموع از الهي
 اند بوده اولياءاهللا,  بهاء اهل هم منيع لوح اين صريح مخاطبان.  باشند كوشا است انساني عالم اتّحاد و محبت كه مهمي

  . عالم اهل جميع هم و

 ظاهر او قدس در او نامه عهد تابوت و گشت مفتوح آسمان در خدا قدس و ":  آمده چنين نبي يوحناي مكاشفات در
 " . شد حادث عظيمي تگرگ و زلزله و ها رعد و صداها و برقها و شد

 مظهر نام حال عين در و شده خوانده امر مظهر شخص نام به كه است ظهوراتي نوادر از ظهور اين كه بود متذكّر بايد
 . بود خواهد مؤمنان همه جبين بر ظهور مظهر اسم نتيجه در و است الهي صفات از ظهور

 است عهدي لوح همين خاص طور به مراد دانيم مي كه رفته حمراء صحيفه ذكر ذئب ابن به خطاب جمالقدم لوح در
 و است شده تلقي حيات اصل مظهر عنوان به مختلف فرهنگهاي در و است خون و آتش رنگ كه سرخ يعني حمراء. 

 . گيرد مي  بر در را اعلي قلم آثار عام معناي به حمراء صحيفه.  است اصل اين درخشش و قوت,  قدرت گواه

                                 

 ) راسخ شاپور دكتر سخنراني از برگرفته(  108 ص و 99 ص 1 جلد عرفان سفينه از اقتباس 
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                                                                                           مسجودا معبودا الها

 محيطه رحمت بر عالم درياهاي.  مساز محروم محبت حرارت از و منما منع مباركه كلمه اهتزاز از را خاك مشت اين
 اي و نموده توجه شطرت به اي قطره,  كرم درياي اي.  معترف و مقر عظمتت و رفعت بر آسمانها و گواه و شاهد ات

.  بيان و ذكر از منزّه,  عرش بر استوائت و انبره و دليل از مقدس هستيت.  كرده طلب را جودت وجود ، جود آفتاب
 كرم اگر كه چه,  ناطق است شاهدي و صادق است گُواهي بخششت بر نفوس ايادي ارتفاعِ و وقلوب افئده رجاي
 نجم و ظاهر شيء هر افق از رحمتت نير,  كريم اي.  چه ارتفاع و چه تراب,  آموخت نمي را ارتفاع دست,  نبود

 اميد و تو از خَلق چون.  را لقايت رويت عشّاقِ و طلبند مي را عطايت بابت محتاجانِ ساطع ريشط هر از عطايت
 فائز بديعي اسم به و نمايي مزين جديدي طراز به را كويت محرمان,  اغيار وجوه اَمامِ آنكه سزاوار,  تو از قلب مكنونه
 و نشده قطع طالبانت قلوب از رجا.  نافذ,  امم مشيات يتتمش از و ظاهر عالم ارادات ات اراده از آنكه توئي.  فرمايي
,  شوند مي مشاهده هوي و نفس بحر در عبادت,  كريم اي.  " تُقنطوا ال " مباركه كلمه مقام اين گواه.  شود نمي

                                              . دانا و معين و توانا و قادر تويي.  سائل را قديمت بخششهاي و آمل را نجاتت

                                                                                   

 356 ص - محبوب حضرت ادعيه                 
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 ثَنائُه جلَّ عبدالبهاء حضرت آثار از دوم مناجات 

 هواالبهي                                                 

 بين گريانم چشم.  خسته,  حسرت باديه دوري از پائي و دارم شكسته پري و بال ؛ نحيف پشه و ضعيفم مور روردگاراپ
 جانِ به سوزان شعله چون قلبم حسرت پر آه و آورده فرياد به را طيور جميع فغانم و آه.  فرما نظر سوزانم جگر و

 ريزش و بارش,  عنايت نيسان اي.  نما اسرار بذل اعاليت كوتمل از و كن انوار فيض ابهايت افق از.  زده آتش جهان
 نفوس اين و گردد زنده و تازه افسرده قلوب اين شايد بنما فراوان رخشش و تابش,  حقيقت شمس اي و كن ارزان
 ع ع.     يابد اندازه بي حيات مرده

  345 ص آلمان چاپ عبدالبهاء حضرت مناجاتهاي مجموعه  

   

 

 ثَنائُه جلَّ عبدالبهاء حضرت ركمبا لوح      

 روي دلباخته كه تو.  دلبري موي پريشان اي دلداده هر و دارد معشوقي سرِ عاشقي هر,  معنوي دلبر روي شيدايي اي
 و بنشين,  آزاد سروِ بر يزداني گلستانِ و رحماني بوستانِ اين در روحاني فاخته و قُمري چون,  هستي الهي بزمِ معشوقِ
 وراي در رحمن دلبر آن جمال و شد نقاب پسِ در خندان برگ صد گلِ آن روي كه نما ناله و فغان و كن انهتر آغاز

 ؛ نه ذاته حد في غروبي و طلوع را آفتاب آن واالّ ماست بصر ضعف به نظر,  حجاب و نقاب اين اَستَغفُرِاهللا.  حجاب
 ع ع   . است الئح ابهايش ملكوت در

 66 ص 2 جلد مباركه رآثا منتخبات   
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 اهللا غَيرُ مفَرِّجٍ من هل 

 رفت مي شمار به آن رهبري نامزد ظاهراً كه امري حراست و حفظ براي تشبثّي كوچكترين هرگز تنها نه يحيي ميرزا
 پنهاني اقداماتي به شروع خود همرديفان از ديگر تن چند و محمد سيد دستياري و تحريك با بلكه نياورد عمل به

 اعمال مورد در حقيقت از دور و ناروا اكاذيب جعل و شايعات نشر بناي و نمود بهاءاهللا حضرت ساختن اعتبار بي براي
 خطر و ترديد مورد را باب حضرت امر رفته رفته پنهاني جريانات اين.  گذارد را مبارك هيكل مقاصد و عقايد, 

 به كه كساني بين از و بغداد از گرفتند تصميم بهاءاهللا ضرتح كه آنجا تا.  داد مي  قرار انشقاق و اختالف مهلك
 اندوه و حزن مشاهده از ":  است داده شهادت چنين خود جان آقا ميرزا... گزينند دوري شناختند مي را ايشان خوبي
 هاءاهللاب حضرت گرفتن عزلت از قبل كه نويسد مي او قول از نيز نبيل ". آمد در لرزه به وجودم اركان مبارك جمال
 چنان و داشتند سر بر شبكاله هنوز. شدند خارج خانه از ناگهان دم سپپيده در كه ديدم را مبارك هيكل تصادفاً يكبار
 مي غضب و خشـم نهايت در رفتن راه حين در.  نيافتم را مبارك صورت به كردن نگاه قدرت كه بودند حال آشفته

 سر طالئي گوساله مقابل در و پرداختند مي ها بت پرستش به هزارسال سه كه هستند مخلوقاتي همان اينها:  فـرمودند
 تواند مي اي رابطه چه و منير جمال آن و افراد اين بين است نسبتي چه.  نيستند آن از بهتر نيز حال آوردند فرود تعظيم
 هيكل سهمگين كلمات ينا شنيدن از من گويد مي جان آقا ميرزا ؟ بسازد مربوط الهي عنايت و لطف مظهر به را آنها

 در پاي از كلمات آن اثر در كه رفت مي آن بيم لحظه هر و شدم خشك جاي بر بار و برگ بي درخت مانند مبارك
 بامره كلٌ و لَه عباد كُلٌ هواهللا اهللا سبحانَ قُل اهللا غيرُ مفرج من هل ":  بخوانند چنين بگو آنها به:  فرمودند باالخره آيم

 جمال آن شايد تا كنند تكرار بار هزار بلكه بار پانصد بيداري و خواب در وروز شب را آيه اين بگو آنها به " قائمون
 عالئم حاليكه در نيز خود ايشان شنيدم بعداً چنانكه.  بتاباند آنان بر را خود موقده نور و بنمايد ايشان بر را خود منير
 . فرمودند مي تالوت را آيه ينا بود نمايان مباركشان سيماي از فراوان حزن

 148 – 149 صص حقيقت شمس بهاءاهللا   
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 مبارك چهره به نظر

 به.  است كاذب كنم نظر مبارك چهره در درست توانستنم من بگويد كس هر دشمن و دوست از بدانيد مبين يقين به
.  نتوانستيم,  نمائيم زيارت را مبارك شمايل و رخسار كه كرديم جِد و نموديم امتحان و كرديم تجربه كرّات و مرّات
 و منصعق حقيقت به كه شود مي مجذوب و حيران و واله شأني به شود مي مشرّف حضور به چون انسان اوقات بعضي

 را مبارك وجهه خواهد مي و نيست بيخود كه هم وقتي و نمايد مي فراموش را عالم و خود بي كلّي به و مدهوش
 تير و شود مي مانع اش ساطعه اشعه نمائيد مي نظر چون را شمس قسم چه ؛ نمايد مي  بصر و نظر حصر كند زيارت

 مبارك جمال زيارت و نظر حصر چون قسم همين شود مي جاري آب,  چشم از و نمايد مي تيره را چشم و زند مي
 ارض ايام.  شد ودمشه حال اين هم فاني براي و دهد تشخيص بتواند نفسي نيست ممكن و آيد مي آب چشم از نمائيد
 پانزده چهارده از بعد و بود فراموش كلّي به پا از سر و بوديم منصعق و منجذب بودم مشرّف ماه هفت قريب كه سرّ
 مشرّف ماه سه و شد مشرّف عكّا مقدس ارض,  موسي بر تجلّي طور اعلي مالء مطاف نوراء مباركه بقعه به چون سال
 باغ روزي تا ؛ نمود مي فراموش شد مي فائز مثُول به وقت هر كند زيارت و داندب را مبارك تاج لون خواست مي بود

 بود ساجد رضوان آن به شهود و غيبيه موعوده جنات حقايق و فرموده منور و معطّر و مزين مبارك مقدم به را رضوان
 و است محفوظ اقاط آن در حضور به مختصه اشياء بعضي و كرسي و سرير و است موجود حال اطاقيكه در و

 بي جمال واله بودند ايستاده بيرون جمعي و اطاق در نفر سه دو و فرمودند مي تناول نهار,  اند نموده زيارت مشرّفين
 كَاَنّه ؛ نمود را پرابتهاج وهاج تاج زيارت قائمين اصحاب و احباب وراء از فاني.  بودند الجالل و ذوالعظمة اليزال مثال

 و است وجداني هم حال آن نمود زيارت چه و ديد چه و شمالي ال و جنوبي ال و الغربي و الشرقي دري كوكب
  . بود شده دوخته خوبي نهايت در و بود سبز مبارك تاج بلي...  است ممتنع و محال وجدانيات روايت و حكايت

              

        4 جلد هنر و ادب خرمن از هائي خوشه  – اصفهاني علي حيدر ميرزا حاجي جناب خاطرات از      
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  حكايت

 : نويسند مي چنين بهاءاهللا حضرت حضور به خود تشرّف شرح در علي حيدر ميرزا حاجي

 حضور و تشرّف اجازه يكبار.  بيندازم مبارك اَقدام بر سجود به را خود كه داشتم دل در را آرزو اين كه بود ها مدت
 كاغذ ورقي چون مسطّح حال به آمدند من سوي به وقتي,  فرمودند مي مشي كه حالي در.  يافتم را مبارك اطاق رد
 هيكل دنبال به دارم مجري را آرزويم آنكه اميد به قدم دو يكي فاصله به شدند مي دور چون و بودم اطاق ديوار بر

 ":  فرمودند لبخندي با.  چسبيدم ديوار به خاضعانه و رفته عقب عقب هم من و برگشتند مجدداً.  رفتم مي مبارك
 كه جائي همان ":  فرمودند من به,  گشوده را مبارك دست بعد ".  روي مي عقب و جلو به كه بينم مي ؟ چيست
 فائز حد بي سروري به مرا رضايت تبسم آن و مبارك دست حركت ولي نرسيدم آرزويم به چه اگر ".  باش هستي
 . نمود

  77 ص 8 ج هنر و ادب خرمن از هايي وشهخ  
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 استانبول از بهاءاهللا حضرت تبعيد 

 حالت انتقال اين كه بود معلوم و شوند منتقل ادرنه به همه دارد امكان كه آورد اي تازه خبر بيگ شمسي,  روز يك
 چنين كه اوست اعظم وزراي و عبدالعزيز سلطان تصميم به بنا و مشيرالدوله اصرارهاي نتيجه در و داشت خواهد تبعيد
 ايشان زيرا ؛ نمودند امتناع تصميمي چنين قبول از بودند آمده خشم به شديداً كه مبارك هيكل. گردد مي صادر امري
 و شديد لحني با بهاءاهللا حضرت,  رضا آقا اظهار به بنا...  باشد ناگهاني عمل اين سزاواز كه بودند نكرده كاري

 هر به كه داشت فراوان كوشش و رفت مي بشمار گران توطئه از يكي كه صفا ميرزا حاجي به خطاب آميز سرزنش
 آشكار را خود واقعي چهره اكنون و كند تبعيد اروپا قاره هاي گوشه از يكي به استانبول از را ها بابي ممكن ترتيبِ
 ميرزا حاجي ".  بود خواهيم باقي خود حرف سر بر نفر آخرين شهادت تا,  قليل تعداد اين با ما ":  فرمودند بود كرده
 نويسد مي رضا آقا چنانكه ".  كرد ايستادگي دولت يك مقابل در توان نمي ولي ":  گفت مي آشكاري تزوير با صفا

 من بر برهنه شمشيرهاي با دنيا تمام اگر ؟ ترساني مي دولت قدرت از مرا تو ":  فرمودند وي پاسخ در مبارك هيكل
 بوده اين به الهي مظاهر كليه سرنوشت بينم مي جالس عظمت و قدرت اريكه بر را خود باز شوند ور حمله تنها و يكّه
 نداشت باز مقصد از و ننمود منع الهي كلمه اظهار از را آنان هيچگاه مخالفتها اين ولي گيرند قرار وستم ظلم مورد كه

 مصر پادشاه با را وي گفتگوي شرح و كرد مي زندگي فرعون دربار در كه مؤمني شخص از سپس مبارك هيكل. 
 قرآن از قسمت آن به را ايران سفير توجه كه فرمودند صفا ميرزا حاجي به و نموده ياد شده ذكر كريم قرآن در كه

 رخصيم اجازه بود شده خشك جاي بر ها زده صاعقه مانند كه صفا ميرزا حاجي كه نويسد مي رضا آقا.  نمايد جلب
 شدن كشته سبب خواهيد مي آيا ؟ چيست شما نظر": فرمودند خود پيروان به خطاب اهللا بهاء حضرت آنگاه خواست
 ؟ بنوشيد را شهادت جام خواهيد مي آيا ؟ بشوم شماها

 بر آنكه مگر ندارند چاره آنها و است آشكار كامالً ما گناهي بي ؟ حق راه در دادن جان براي حاال از بهتر وقتي چه
 آن در واقعا": كند مي اضافه چنين است كرده نقل را مهيمن سخنان اين كه رضا آقا "كنند اقرار خود عدالتي بي
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 خدا و شويم فائز رفيع مرتبه آن به كه بوديم آماده انقطاع و اتحاد و وفاداري و سرور,  شعف نهايت با ما همه هنگام
 ."بوديم شهادت انتظار در شادي با همگي كه است شاهد

 بودند زمرِه همان در كه ديگر نفر چند و جبون يحياي ميرزا در تزلزل و دودلي آثار هميشه مانند هنگام اين در ولي
 حضور به كه نمودند مأمور خود جانب از را يحيي ميرزا آنها.  گرفت بر در را آنها نگراني و ترس و شد آشكار
 از ما فرزندان و زنان ميان اين در كه بود اين آنان بهانه بفرمائيد قبول را سرگوني و نفي اين كه كند تقاضا رفته مبارك

 عاليترين نشانه خدا راه در هستي و زندگي ساختن فدا كه ساختند مطمئن را آنان اهللا بهاء حضرت.  رفت خواهند بين
 آنها از تا فرستاد خارجي دول سفَراي منازل به را آنان توان مي كه فرمودند نيز ها بچه و زنان درباره است صفات

 محمد,  يحيي ميرزا كه بود شاهد خود او گويد مي سلماني استاد محمد استاد قول از رضا آقا.  كنند نگهداري
 خود جان نجات براي جوئي چاره پي در كرده نزديك هم به را سرهايشان كاشاني احمد ميرزا حاجي و اصفهاني
 امراهللا ضُرِّ سبب كه شود ايجاد ها بابي بين در شكافي است ممكن كه اين مشاهده با بهاءاهللا حضرت باالخره.  بودند
 داده دست از امر شكوفائي براي طالئي فرصت يك كه شدند يادآور ولي شدند استانبول ترك به راضي ناچار گردد
  : فرمودند كه است شده نقل چنين مبارك قول از.  شد

 رفتار جوئي كينه كمال به ما با بوديم گناهي بي نهايت در آنكه با و كردند دعوت جااين به ميهمان عنوان به را ما آنها
 در شهادت آن تاثير ايستاديم مي خود قول سر بر شهادت درجه تا قليل عده همين با عالم قلبِ اين در ما اگر.  كردند
 . داد نمي رخ اتفاقي هيچ هم شايد و ماند مي برقرار و باقي عوالم جميع

                                                           

 264 الي 259 صص حقيقت شمس بهاءاهللا
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 االَعلي اسمه جلَّ ابهي اقدس جمال الواح از يكي از هائي قسمت

 االعلي العلي ربنا بِسمِ "

 خوش نسيمهاي از را خود معدوده ايام اين در نبايد افئده صاحبان و نيست وفايي و نه ريقرا را دنيا,  من حبيب اي
 در انّا مظاهر عنقريب كه نورزند غفلت دانسته را ايام اين قدر...  نمايند محروم و ممنوع معنوي لطيف روائح و الهي

,  رحمت غَمام و نمايند پرواز وحدت و قُرب آشيان به ذلّت و بعد خاكدان از معنوي طيرهاي و نمايند رجوع راجعون
 را آن ساكنين و ارض همه ظلماني حجابهاي و گردد مستور نور سراج و ماند مقطوع,  مكرُمت سحاب و شود ممنوع
,  ننمايد ادراك بقاء اهل جز ولكن ندارد فنا چه اگر ؛ نيست روشن نور مصباح در روح سراج هميشه.  نمايد احاطه
 موج در و ظهور در و انبساط در و جريان در هميشه احديه بحر و هويه جمال و منبسطه رحمت و كليه فيض كه زيرا

 شود ظاهر مرتبه يك سال در است مفَوض و موكول او به اَسماء خالق امر به اشياء ظاهر تربيت كه ظاهري بهار.  نيست
 بهار همچنين و

 بار يك اَزيد اَو سنه هزار هر در فرمايد مي مبذول دائمه باقيه حيات و ايدنم مي منيره افئده و ارواح تربيت كه معنوي 
 مستحق كي تا ديگر ؛ فرمايد مي ابالغ ربوبي تجلّي و هستي خلعت شهود و غيب از اشياء همه بر و نمايد مي جلوه
 . نمايد ادراك كه باشد اليق كس چه و آيد

 محبوب نظر منظور و شود دوست راه مقبول شايد كه برآيد بنده از ورخ در خدمتي كه هستم و بوده طالب هميشه ... 
 تنها اعداء مقابل در هم ملك اين در و شنيديد البته,  گشت وارد قبل از كه باليا چه و شد ديده كه ابتالها چه و آيد

 جسد كه آنيم رمنتظ هم آن هر در و ننموده نصرت هم احدي و نموده احاطه دشمن اطراف جميع از و ام ايستاده
 از كه سخنها چه و گويند مي كه حرفها چه اين وجود با ؛ گيريم مأوي الهي آشيان در و واگذاريم آن اهل به را ترابي
 رحمي,  مردم اي بگو آخر...  نگشته باز گوش يك و نيافته تحقّق,  امكان در چشم يك گويا,  نمايند مي جاري لسان
 نمي الهي نار اشتعال سبب اگر و است راجع شما خود به افعال و اعمال ثمره زيرا ؛ ريدندا غير بر اگر,  نماييد خود بر

 ... ؟ چرا انقالب باعث نيستيد ناصر اگر و ؟ چرا,  اخماد علّت ديگر شويد

 5  – 12 صص 2 جلد الحكمة لئالي   
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 مبارك صعود زمان در بهائي امر 

 سال چهل كه امري هنگام آن در.  درگذشتند بهجي در سالگي 75 سن در 1892 مي ماه 29 تاريخ در بهاءاهللا حضرت
 سرزمين محدوده از بتواند كه بود رسيده اي مرحله به بود شده تفويض ايشان به طهران چال سياه ظلمت در آن از قبل
 هاي قاره و اروپا در سپس و امريكا در نخست,  غرب ممالك در و شود آزاد بود يافته تكوين آن در كه اسالمي هاي
 وجود انساني عالم و خداوند بين پيمان بطن در كه اي وعده ترتيب بدين.  جويد استقرار و يابد انتشار زمين كره ديگر
 مراحل از كه شدند موفق پيروانش جامعه و بهائي امر تنها,  جهان مستقل اديان كليه بين در زيرا ؛ يافت تحقّق دارد

 هاي دوره در مشهود انشقاق آفت از آنكه بي,  بگذرند كامل يگانگي حفظ با ويشخ موجوديت قرن اولين بحراني
 مبني بهاءاهللا حضرت بخش اطمينان بيانات اثبات بر متين است شاهدي بهائيان جامعه تجربه اين.  ببينند آسيبي گذشته

 زيست مشترك و جهاني وطني در واحد ملّتي چون كه بياموزد است قادر تنوعاتش كليه وجود با انسان نوع كه آن بر
  . كند مي همكاري خويش همنوع با و نمايد

 72 و 71 صص)  هاءاهللاب حضرت درگذشت سده مناسبت به(  بهاءاهللا حضرت رساله                                   
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 عبدالبهاء حضرت آثار از خاتمه مناجات

 هواهللا                                       

 جستجوي در,  راه آشفته و تو روي دلداده و تواند كوي عاكف تو دوستان و محبان جمعِ اين,  مهربانا پروردگارا
 لحظات به رحمانيت سدره ظلّ در كه كن مرحمتي و فرما رحمي.  سامانند و سر بي و ريشانند دل و پريشانند,  تواند
 وارد اعظم بحر بر,  الطافند زالل تشنگان.  بيارمند مرحمت يامخ و موهبت جناح سايه در و گردند منظور عنايت عين
 راه دليلِ و فرما آزاد قيدي هر از,  تُواَند حب زنجير اسير.  بنما راه وصلت قباب به,  اشتياقند باديه گمگشتگان و كن

به,  تواَند هجران تير خسته و كن سيراب,  تُواَند سلسبيل تشنه.  فرما داللت,  تُواَند رضايِ راست نفحات وصل بشارت 
 فيوضات و كن احسان جان ملكوتت رياضِ نسائمِ به فرمودي مستور امكاني افق از نوراني جمال كه حال.  فرما مسرور
هفرمودي منع را كلماتت شفاهي فيوضات هه غيبيتند درگاه به متضرّع,  يزدانا پاك.  كن ارزان را روحانيفرياد به,  احدي 
  ع ع.     رحمان و توانا توئي و مهربان و مقتدر توئي.  ببخش پناهي و ملجاء,  واحديتند حضرت بابِ به مبتهل و.  رس

 180 ص آلمان چاپ عبدالبهاء حضرت مناجاتهاي مجموعه                              
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 بهاءاهللا حضرت مصائب جمله از

 ابهي ملكوت به الفداء لرمسه ارواحنا االطهر غصن حضرت صعود ريكب مصيبت كه بود نشده مفتوح لقاء باب هنوز
 از و گشتند وارد بغداد به عظمته جلَّ قدم جمال هجرت از پس,  طهران در اقامتشان سال هفت از بعد.  گرديد  واقع
 چند و بود بشري عقول تصور فوق بندگيشان و مظلوميت و توجه و خشوع و خضوع ديگر.  رسيدند وصال به فراق
 حضور در هميشه و مرتفعتر قدري قامتشان ولي,  بودند كوچكتر فداه سواه ما روح آقا سركار از سالشان از سالي
 به قشله بام باالي در هميشه بود مسدود لقاء باب چون و بودند مشغول آيات نزول و تحرير به كبريائُه جلَّ قدم جمال

 بردند مي تشريف يافتند مي فراغت آيات تحرير و مشغوليت از چون غروب از قبل يعني.  شدند مي مشغول مناجات
 خرام و مشي حالت در.  بود وسط در منفذي.  بود طبخ محلّ نزديك و خانه حياط كه اقامت محلّ فوق,  قشله باالي

 وسط از,  بود البا عالم به مباركشان روي رسيدند منفذ آن به چون الهي ملكوت به توجه و مناجات عالم شدت و
 از تحسر دسـت و گشـتند خارج اطاقها از جميع ناله و صدا هيبت از و افتادند صلب سنگهاي روي خانه حياط در منفذ
 مالحظه و آوردند تشريف بيرون اطاق از كبريائُه جلَّ قدم جمال حين آن در.  زديم سـر بر الهي تقديرات و قضا

 شمرده قدم به بام باالي در هميشه من كه داشتند معروض ؟ افتادي شد چه ؟ ديكر چه آقا كه فرمودند و فرمودند
 هيكل آن بعد.  رفت خاطرم از كه شد چنين قدر و قضا امشب ولي ؛ رسم مي منفذ آن به كه بودم ملتفت و بودم
 نمود مداوا چه هر و ياايتال اهالي از بود شخصي.  نموديم حاضر را طبيب حاالً و نموديم خودشان اطاق وارد را نازنين
 خواهي مي چه آقا فرمودند الفداء لاَحبائه روحي مبارك جمال و شود ابله طبيب آيد قضا چون.  نشد حاصل نتيجه
 خواهي مي خدا از آنچه انشاءاهللا فرمودند.  الهي احباي براي از شود مفتوح لقاء باب دارم رجا كه نمودند عرض.  بگو
 وصف كه نيست ممكن تحرير و تقرير قوه كه مظلوميت و ناله و الم و ودرد ضعف حالت آن با و كند مي عنايت خدا
 و شدند مي مشرّف عيادتشان به چون احبا و طلبيدند مي معذرت و مهرباني و لطف نهايت شد مي وارد كس هر نمايد
 قسم اين از باري . ببخشيد,  يدهخواب من و نشسته شماها كشم مي خجالت من كه فرمودند مي هميشه نشستند مي

 ميعاد كشيد طول ساعت چهار و بيست صعودشان تا افتادن وقت از و نمود مي مشبك را جگرها كه انگيز حزن بيانات
 دفعه چند كه شد شنيده مباركشان اطاق در عظمته جلَّ قدم جمال بغتتاً كه بود سوم يا و دوم روز.  ديگر ميعاد به

 57 و 56 صص عكّا و ادرنه,  اسالمبول,  بغداد وقايع مورد در آشچي آحسين جناب تقريرات         " .مهدي,  يمهد " فرمودند
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 عبدالبهاء حضرت منظوم مناجات

 : االحلي قولُه,  اند سروده ابهي اقدس جمال صعود از پس مبارك هيكل را مناجات اين

ي اي,  مـن ابهـاي گـلـرخ اي بـمـن االعـالي ر      

 تو روي فـداي جـانم,  مـن سينـاي ســدره اي 

       مـــن همـراز و همــدم اي,  مـن طنّـاز دلبـر اي

 تو كـوي ايـن حسـرت از,  من آواز و نـاله اين

     است مـــــن قبــلـــــــــه درگـهــت ايــن

     است مــــن قبــــله ره خـــاك بـــــــــــر  

      است مــــــن شعلـــــه ـقحـ طـــــــور در

 تــــو ســــــــــوي زان دلــــــــــم روي 

      است افسرده درد ز جانها,  است پژمرده غم ز دلها

 تـو بـوي مسيحا روح,  است آزرده فرقـتت از

  شـد ايثـار خطـا مشـك,  شـد بـار عنـبر آفـاق

 تو بوي از اي شمه يك,  شـد گلـزار نكهت چون

    بين خويش هر از بيگانه,  بين ريش دل غم ز را ما

 تـو گيسـوي حلـقه در,  بين خويـش اسير بنگر

    حاضـرم ياران جمـع در,  خاطرم پريشان چـه گر
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 تو دلجوي رخ آن كو,  ناظرم سويت بـه جان اي 

      ببـين بـريـانم قلب ايـن,  ببيـن گريـانم چشم اين

 تو هوي يك حسـرت رد,  ببـين سـوزانم آه اين

    بهـاء آبت تشنـه ايـن,  بهـاء درگـاهت خاك اين

                                                                                        تو جوي از اي قطره يك,  بهاء تابت و تب اندر

 52 ص محبوب ياد به                                                                                               

  
 شاه محمد فرمان

 حضرت(  او ضد بر كه را آنچه حال به تا من كرد اعالن شاه محمد كه رسيد وقتي باالخره اعظم نبيل روايت به بنا
 گذارده آزاد,  است داده انجام مملكت براي پدرش كه خدماتي خاطر به را او و ام نكرده قبول,  شده گفته)  بهاءاهللا

 بالفاصله شاه محمد اظهارِ اين اساس بر نيز آقاسي ميرزا حاجي.  كرد خواهم محكوم مرگ به را او بار اين ولي ام
...  نمايند دستگير را بهاءاهللا حضرت كه داد دستور مازندران منصبان صاحب از يكي به و كرد صادر همايوني فرماني
 حضرت.  گرديد ابالغ ايشان دستگيري به داير شاه محمد فرمان كه داشتند تشريف گز بندر در هنوز مبارك هيكل
 شخصي كه گز بندر در روسيه دولت نماينده همراه به ايشان ميزبان.  بودند شهر اين بزرگان از يكي ميهمان بهاءاهللا
 بود انداخته لنگر ساحل در كه روسي كشتي به كه نمودند پيشنهاد ايشان به,  رسيده مبارك حضور به بود ايراني
 ميهمان,  مبارك هيكل بعد روز.  نفرمودند اختيار فرار و نپذيرفته را پيشنهاد اين بهاءاهللا حضرت ولي شوند پناهنده
 منطقه بزرگان از اي عده.  داشت دعوت ميهماني اين در نيز روس دولت نماينده.  بودند شهر آن نجباي از ديگر يكي

 به را شاه محمد درگذشت خبر,  رسيده سر قاصدي كه بودند آمده بهاءاهللا حضرت ديدار به جا آن در مازندران
 . شد ساقط اعتبار درجه از بهاءاهللا حضرت دستگيري بر داير شاه فرمان ترتيب اين به و رسانيد آنان اطالع

 64 ص – حقيقت شمس بهاءاهللا                                                                                              
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 ثَنائُه جلَّ عبدالبهاء حضرت آثار از مناجات      

                      االبهي هواالبهي                                         

 ربودي ها دل و برافروختي رخ و گشودي بخشش درهاي جود و فضل محض,  همتا بي پروردگار و يكتا محبوب اي
 دلنشين روي و گشتي نشين پرده كه شد چه.  مجنون عقلها و شد مفتون قلبها كه سرودي اي نغمه و زدودي ها غم و

 جان نسيم.  خميده و پژمرده حبور شاخ و شد برچيده سرور بساط.  دلخون ياران و شد محزون ها جان.  پوشيدي
 از انوار پرتو و نما منتشر ابهايت ملكوت از اسرار نفحات ارپروردگ اي پس.  راكد حيات آب و شد ساكن بخش

                                        ع ع.  ماند منور و معطّر,  آفاق تا فرما المع اعاليت جبروت

 370 ص آلمان چاپ عبدالبهاء حضرت مناجاتهاي مجموعه 
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                                                   ايران ترك هنگام بهاءاهللا حضرت مناجات

 مهاجرت ايام در,  بود شده آغاز عماء رشحِ ابيات نزول با طهران در كه اعلي قلم تراوشات و تجليات نخستين
 حضرت لسان از كه است مناجاتهائي از يكي از قسمتي زير مباركه كلمات.  داشت ادامه عراق به بهاءاهللا حضرت
 بر كه مصائبي و شدايد از و شده نازل زمستان زحمت پر و سرد ماههاي در ايران غربي مناطق ترك هنگام بهاءاهللا

 : كند مي حكايت,  بوده مهاجم شان روحاني رسالت اوليه ايام در بهاءاهللا حضرت

 و خود هباسط ايادي به پروريدي و خود كامله قدرت به را دكّّاء ذَره اين فرمودي خلق,  رجائي و سيدي و الهي يا"
 ". نگنجد الواح صفحات در و نيايد بيان به آن وصف كه حيثيتي به را محن و باليا او بر داشتي مقرّر بعد

 كه را بدني و بستي محكم هاي غُل در آخر,  فرمودي تربيت پرنيان و پرند ميان در كه را گردني" : فرمايند مي نيز و
 طَوقَتني و تُحلُّ ال قالئداً قَضائُك قَلَّدتني.  داشتي مقـرّر حبس ذلّت بر عاقبت,  بخشيـدي راحـت ديبا و حرير لباس به

 و ظاهر,  قضاء افق از باليا و است جريان در تو رحمت باران مثل به ابتالء كه گذرد مي  سنه چنـد.  تُفَك ال اطواقاً
.  نگـرفتم آرام اَلسن و اَيـدي صـدمات از كه اروزه چه و نبودم آسوده زنجير و غُل گراني از كه شبها بسا...  تابان

 خوارج بر را آنچه و نمودند حرام بنده بدين فرمودي حالل صحرا حيوانات به واسعه رحمت به كه نان و آب چنـدي
 سيدر در ايران از بنده اين خروج به امضاء امرِ و شد نازل قضا حكمِ عاقبت آنكه تا ؛ داشتند جايز عبد اين بر نبود جايز

 برف و يخ كثرت از و ندارد تكلّم امكان,  برودت شدت از كه هنگام اين در صغير اطفال و ضعيف عباد از جمعي با ؛
  62 و 61 ص بهاءاهللا حضرت ظهور نفحات   ".          نيست حركت بر قدرت

 سجن در احتماالً و  طهران در مبارك اقامت آخر سال در نازله بهاءاهللا حضرت آثار اولين از قصيده اين:  عماء رشح
,  باليا:  محن        بلند و كشيده,  گستراننده:  باسطه  كوچك:  دكّاء   آرزويم:  رجائي .   باشد مي )چال سياه(  اكبر

                                                            مصائب

 . شود نمي باز كه انداخت گردنم به هائي طوق و شود نمي باز كه آويخت قالئدي گردنم به وت قضاي.... :  قَلَّدتني

 فراخ و وسيع,  نامحدود,  دهنده گشايش,  بخشنده وسعت:  واسعه               زبانها و دستها:  السن و يديا
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 هواهللا              ثَنائُه جلَّ عبدالبهاء حضرت مبارك لوح 

 اسير يا,  فاني جهان اين در الفداء لمظلوميته الوجود روح,  قدم جمال اقامت مدت... ,  اعلي منظر به متوجهين اي
 از ضعف شدت از مطهر هيكل.  اعظم سجن در يا و بودند محن و آالم شدت در يا و شمشير زير در يا و بودند زنجير

 و اعظم ثقلِ اين حملِ از مبارك مقصود.  بود گشته تاري مثابه به مصائب كثرت از مكرَّم جسد و بود شده آه چون بال
,  كبري مظلوميت تجسم و اََغالل و سالسل حمل و رسد مي آسمان اوج به موجش دريا چون كه باليا اين جميع
 موجوده حقايق در مبدء وحدت تا امم بين بالفعل الهي توحيد آيه ظهور و بود العالَم في من يگانگي و اتّحاد و اتفاق
 و كوشش وقت,  الهي احباي اي حال.  كند اشراق تَفاوت من الرَّحمان خَلقِ في تَري نلََ نورانيت و گردد خاتمه نتيجه

 مشهد در روز و شب الفداء اَحبائه مقدمِ لتُرابِ روحي قدم جمال چون و كنيد سعي و بگماريد همت.  است جوشش
 هستي از و بشنويم هوش گوش به را الهي يحنصا و وصايا و نمائيم نثـار جاني و كنيـم سعي نيــز ما,  بودند فـدا

 خدمت را عظيم مقصود و جليل مقصد اين و پوشيم چشم,  خلق عالم كَثَرات باطله خياالت از و بگذريم خود محدود
 368 ص – 1 ج – عبدالبهاء مكاتيب                    ع ع...  كنيم

  
 ثَنائُه جلَّ عبدالبهاء حضرت مبارك لوح

 عالم انجمن در و نمود جلوه,  جالل آئينه در چون جمال و حسن مركز,  بيهمتا دلبر آن دلجوي روي مجذوبان اي
 زنجير اسير بال زندان در گهي و كرد جانفشاني فدا ميدان در گهي.  آموخت عاشقي رسم را ياران,  برافروخت چهره
 روزي و شد عراق به سرگون يومي.  گرديد عنيد دشمن تهديد معرض روزي و ديد شديد ضرب دمي.  گشت جفا
 مباركش سينه به كه نماند تيري.  برد بسر بيشمار عقوبت و زجر در ايامي و شد بلغار به نفي گهي.  گشت آفاق تبعيد
 در سريان اقليم در و افتاد كنعان ارض به ايران از نهايت.  نگشت كشيده مقدسش حنجر به كه نماند خنجري و نخورد
 ياران و بياموزد عاشقي رسم را عاشقان تا نمود تحمل را باليا اين جميع و يافت مقر,  مظلَم ندانز در اعظم سجن اين
 منهجِ در و كنيم او پيروي,  معطّر موي آن دلدادگان و منوريم روي آن آشفتگان كه ما پس.  بنمايد محبت شروط را
 207 ص – 2 ج – عبدالبهاء مكاتيب منتخبات .                شويم هدي نور و گرديم وفا شمع تا نمائيم رفتار او
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 بهاءاهللا حضرت سرگوني آغاز

 بند ثقل از انش پشت.  بودند داده دست از را خود دارائي تمام يافتند رهائي)  طهران(  زندان از بهاءاهللا حضرت وقتي
 اينكه وجود با.  بود اختالل حال در شان جسماني سالمت و شده مصدوم و متورم گردنشان,  گشته خميده زنجير و

 حضرت آن با نزديك از كه نفوسي,  بودند نگفته سخن احدي با خود الهي رسالت از زمان اين در بهاءاهللا حضرت
 بوجود مبارك هيكل در كه را اي سابقه بي نورانيت و قدرت و روحي تقليب توانستند مي زحمت به داشتند تماس
 . گيرند ناديده بود آمده

 سياه از رهائي هنگام حضرت آن درباره را خود احساسات بهاءاهللا حضرت واالگهر دختر عليا مباركه ورقه حضرت
.  داشتند انگيزي شگفت روحاني مكاشفات طهران زندان در مبارك جمال ": اند نموده بيان چنين طهران چال

 به ما.  رسيد مي نظر به مبارك وجود حول در درخشاني هاله مانند كه شد مي ديده حضرت آن در اي تازه نورانيت
 اين بدون,  بوديم واقف آن بِدعيت و وجود به تنها ما زمان آن در.  شديم موفق بعد سالها,  نورانيت اين اهميت درك
 ) ترجمه(  ".  باشيم آگاه مقدس رويداد آن جزئيات از يا و كنيم ركد را آن حقيقت كه

 منزل بود پزشك كه قلي رضا ميرزا,  خود نابرادري خانه در ماه يك مدت سرگوني آغاز از پيش بهاءاهللا حضرت
 به امر ايلاو در كه مبارك جمال عمه دختر,  مريم همسرش ولي نبود مؤمن مبارك امر به خود قلي رضا ميرزا. داشتند
 مباركه عائله در حضرت آن پيروان ترين صميمي و باوفاترين از يكي,  بود نموده اقبال بديع امر به حضرت آن وسيله
 آن پرستاري در رعايت و محبت نهايت به بهاءاهللا حضرت محترمه قرينه,  خانم آسيه همراه به مريم.  شد مي شمرده
 آن ولي,  بود نگشته حاصل كامل بهبوديِ هنوز كه اين با و شد هترب قدري مبارك هيكل حال تا كوشيدند حضرت
 دوران تمام در بهاءاهللا حضرت.  فرمايند ترك عراق كشور قصد به را طهران بتوانند كه بود شده قوا تجديد اندازه

 جمله از.  دان داده قرار خويش عنايت و مرحمت مورد را وي و اشاره مريم وفاداري و خلوص به غالباً خود سرگوني
 و كلمات لحنِ نظرِ از و معروف مريم الواح به كه گرديده نازل اليها مشار افتخار به الواحي,  عراق در اقامت ايام در

ج لحني به بهاءاهللا حضرت الواح اين در.  نظيرند و سابقه بي احساسات رقّترا خود قلبي احساسات آميز محبت و مهي 
 وي با بوده مهاجم,  حضرت آن به اصحاب و خويشان و دوستان از بعضي طرف از كه را باليائي و ابراز مريم به
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 از بعد طا ارض از...  نموده محو امكان لوح از را اولم اسم مظلوميت,  مظلوميتم,  مريم اي ":  اند گذاشته درميان
 ما يعلَم اهللاُ,  بعد و گشتيم مبتال احباء غلّ به اعداء غُلِّ از و شديم وارد عجم ظالم امر به عرب عراق به اليحصي ابتالي
رِدو لَيتَاهللاِ ع لتمال ما ح لُهحمي لَا و االَبحار لَا و االَمواج يكُونُ ما ال و كانَ ما ال و االَشجار  ."                                              

 21 ص _ ءاهللابها حضرت ظهور نفحات

        نوظهور,  تازه:  بدعيت                  كردن واژگون,  كردن وارونه:  تقليب         گران بار,  وزن,  سنگين بار:  ثقل
       نازكي,  نرمي,  لطافت:  رقت

     شمار بي:  يحصي ال  

 و امواج و درياها كه را آنچه نمودم حمل خداوند به قسم.  ميداند شد وارد من بر را آنچه خداوند... :  ما يعلَم اهللاُ  
 . نمايد نمي حمل باشد مي و بود آنچه و اشجار
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 مبارك جمال بر وارده بليات و مصائب 

 : االعلي قولُه,  فرمايند مي بهاءاهللا حضرت

" ة اي  االبهي اَالَقدسن و باليا,  پرسي غذا از اگر و سجن,  پرسي منزل از اگر,  اهللا اَمحدر,  پرسي جسد از اگر و م 
 قبول را حبس.  االَرض علَي من سرور آن به نمايد نمي مقابله كه فرحي و سرور در,  پرسي روح از اگر و ضعف

 اراده مشرق از احباء عزّت تا نموديم اختيار,  ذلّت و شود فارغ هوي و نفس سالسل از عباد گردنهاي تا فرموديم
 اي كلمه به را امم جميع ارواح فرمايد اراده اگر كه اعظم اسم به قسم.  است عاجز حق كه مدان همچه.  نمايد اشراق
 كشاند ابديه باقيه مدينه به را كل تا فرموده تُحصي ال بالياي حمل و پوشيده چشم ظالمين ظلم از معذلك ؛ نمايد اخذ

 عرف تا نما توجه رضوان شطر به دل و جان به ؛ مكن شيطانيه جنود سخنهاي به شگو.  االَلبابِ اُولو الّا ذلك يعلَم ال. 
 العزيزِ بِاهللاِ آمنوا الَّذينَ علَي و علَيك والبهاء.  نمايي استنشاق و بيابي گشته محمر بغضاء دمِ به كه قميصش از را رحمن
  ". العليمِ

 5 ص – 7 ج – اعلي قلم آثار                                                                        

 داند نمي... :  يعلم ال                     زنجيرها:  سالسل.                   هستند زمين روي بر كه كساني:  االرض علي من
 قرمز,  رنگ سرخ:  محمر              حسد,  كينه:  بغضاء                     خون:  دم                    خرد حبانصا مگر را اين
                 شده

  . آوردند ايمان عليم عزيز خداوند به كه كساني بر و باد تو بر بهاء... :  عليك والبهاء 
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 حكايت

 بهاءاهللا حضرت محضر به خود تشرّف خصوص در بودند امراهللا راسخ و ثابت مؤمنين از كه سعادتي رضا آقا مرحوم
 : مينويسند

.  فرمودند مي تالوت كلمه كلمه تَأنّي به آيات نزول طرز به را الشهداء سلطان حضرت زيارتنامه شدم مشرّف چون "
 بود رسيده نفر 45 به احباء جمعيت كم كم.  كردند مي احضار را احبا افراد هم و فرمودند مي بياناتي گاهي,  بين در
 پير و مرد و زن و كوچك و بزرگ از آباد عشق از حركت موقع در چون.  افتادم آباد عشق دوستان خيال به بنده كه
 در چون,  باشم الزياره نائب و نموده ياد را آنان,  مبارك حضور به تشرّف موقع در كه بودند كرده خواهش جوان و
 مقبول شما نيابت فرمودند مي دفعه هر در و بودم شده مشرف نهايتاً و آورده خاطر به را بعضي,  شدن مشرف دفعه هر
 كار است خوب كه افتادم خيال اين به روز آن.  فرمودند مي خودم و طرف درباره نهايت بي الطاف و عنايت اظهار و
 ميرزا حضرت اسم خيال و حال اين به و باشم يارهالز نائب و آورده خاطر به را احباء افراد و كنم دفعه يك را

 چه باشد عموم نيابت به زيارتم كردم خيال بعد گذرانـدم خاطر از را دوستان از ديگر نفر 5 و بهاءاهللا عليه ابوالفضل
 كه است كـل بر عالم,  اقدس وجود و ماند خواهم محروم مبارك بيانات از باشد وصور اسامي آوردن ياد به اگر كه

 در فكر اين و است اسامي ذكر به احتياج چه,  خبري با قلب از اگر كه نمود خطور خيال اين نادانم قلب به نـاگاه
 متوجه,  فاني به تبسم با را مبارك وجه بغتَةً.  باشد چنين اعتقاد بِاهللا اَلعياذَ آنكه نه,  يافت راه قلبم به اتفاقي,  حقيقت
 عموماً ":  فرمودند بيان يك يك بودم آورده خاطر به كه را ديگر نفر 5 و ابوالفضل اآميرز جناب اسامي و فرموده
 نموده خيال قلبم در چه آن و ".  است قبول,  است قبول,  است قبول شما نيابت و زيارت.  بلي بلي,  مردانه و زنانه
 حال اين اينكه محض به.  بيفتم زمين بر بود نزديك و شد تار چشمم كه داد دست من به حالتي بعد.  فرمودند,  بودم
 جلَّ مبارك هيكل و گذارد مبارك حضور در آورده را حلوا او و بياور حلوا حاضر عبد:  فرمودند,  شد پيدا من در

تُهظَمنعلبكي در قرص دو رسيد بنده به چون ولي فرمودند مي عنايت نعلبكي در شكري نيم قرص يك,  يك هر به ع 
 38 و 37 ص – عالم محبوب                                                           . فرمودند مرحمت,  گذارده
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 مبارك هيكل مسموميت 

 خود به را يحيي ميرزا افكار چنان,  رفته دست از رياست به دستيابي آرزوي,  ادرنه به ورود از پس سال يك تقريباً
 وي.  گرفت جاي او مغز در اصحاب و مبارك هيكل ساختن مسموم براي شوم هاي نقشه رفته رفته كه ساخت مشغول

 سموم و گياهان تأثيرات مختلف هاي بهانه به بود باخبر طبي گياهان به نسبت كليم آقاي,  خود ناتني برادر علم از كه
 هيكل فنجان روز يك.  پرداخت خود منزل به بهاءاهللا حضرت دعوت به معمول خالف رب سپس و آموخت او از را

 آن عالئم چنانكه ؛ گرديد ابهي جمال شديد بيماري و مسموميت باعث و آلود,  بود كرده تهيه كه سمي به را مبارك
 آخر تا,  بود دستان لرزش كه آن از ناشي عارضه و بود عارض مبارك وجود بر ماه يك تا شديد درد و تب قبيل از

 شيشمان بنام خارجي پزشك نفر يك كه بود وخيم چنان مبارك هيكل مزاجي وضع.  ماند باقي مبارك وجود بر عمر
 كرد قطع ايشان بهبودي از را خود اميد مبارك رخساره كبود رنگ ديدن از پزشك.  خواندند فرا    ايشان بالين بر را
 يك دچار پزشك همين بعد روز چند.  شد خارج حضورشان از نسخه تجويز دونب سپس و افتاد مبارك پاي به و

 ايشان فداي را خود زندگي شيشمان دكتر كه فرمودند بهاءاهللا حضرت,  وي وفات از قبل.  درگذشت و شد بيماري
 دعاي خداوند كه بود گفته جان آقا ميرزا به وي فرستادند او عيادت براي را جان آقا ميرزا مبارك هيكل وقتي.  نمود
 مورد كه را چوپان دكتر توانند مي داشتند طبيب به احتياج گاه هر وي مرگ از بعد و است فرموده مستجاب را او

  . كنند احضار باشد مي وي اعتماد

 289 ص – حقيقت شمس بهاءاهللا                                                                  
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  هواهللا                                                  

 قوت را مظلومت حزب و افكن عنايتت يد پروردگان اين حال به نظري ابهايت ملكوت از,  حنون و شفوق موالي اي
 پژمرده قلوب.  ده تخفيف و تسكين االَرض علَي من ايتهد معينِ ماء به و بنشان حرقَتت و فُرقَت آتش.  ده شهرتي و

 را مشكلي هر.  فرما مرتفع و استوار مقدس اقليم آن در را امرت مجيد بنيان و كن مشعوف جديد بشارتي به را دوستان
 آمال تحقق به را رويت آشفتگان.  ده تبديل جان و دل آسايش به را اضطراب و وحشت و كن رفع قدرتت يد به
   . دار محفوظ حمايت و حراست كهف در را مستمند آوارگان اين و بخش ليتتس

 شوقي آستانش بنده                                                                                                            

 39 ص – شوق جذبات                                                                                            
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 عكا مفتي ايمان شرح 

 

 اما...  داشت ابراز بزرگوار مسجون آن به را خود ايمان عكا مفتي,  محمود شيخ چون شخصي كه رسيد فرا هنگامي
,  مسجونين به نسبت امر ابتداي در كه بود متعصب بسيار مردي و مشهور شخص عكا رد او ؛ محمود شيخ داستان

 روحي حالت نمود ابراز بهاءاهللا حضرت به نسبت را خود ايمان كه وقتي بعد سالها و ورزيد مي شديدي خصومت
 خشم آتش,  شنيد جدمس در را عبدالعزيز سلطان فرمان بار اولين براي او كه هنگامي.  كرد مي تعريف چنين را خود
 راه داخل به را او نمود درخواست رفته قلعه در به و شد خارج دستش از اختيار عنان كه كشيد زبانه وجودش در چنان
 اجازه و كنند رد را او درخواست نتوانستند نگهبانان,  رفت مي شمار به عكا برجسته افراد از وي كه آنجائي از.  بدهند
 او.  بگيرد اجازه بايد بهاءاهللا حضرت حضور به رسيدن براي كه ساختند نشان خاطر او به ولي ؛ دادند دخول

 را خود نيت بايد او مالقات اين از قبل كه بود اين آمد مبارك هيكل جانب از كه جوابي و كرد اجازه درخواست
 كاسته او خصومت و خشم از ولي داد تكان شديداً را او جواب اين)  بود رفته تحقير و توهين نيت به او(  كند عوض
 پنهان خود لباس زير را سالحي بار اين.  آمد بر مبارك هيكل حضور به رفتن صدد در دوباره مدتي از بعد.  نشد
 خود از كند مي حمل كه را آنچه ابتدا بايد كه بود اين او اجازه درخواست جواب بار اين.  ببرد بكار كه بود كرده
 سوم بار ؟ داند مي را نهان رازهاي كه كيست مـرد ايـن پرسيـد خـود از و مانـد متحيـر و مات محمود شيخ.  كند دور
 مبارك هيكل اقدام به را خود آنجا در و بردند بهاءاهللا حضرت سلول به را او مرتبه اين.  بود شده عوض بكلي وي

 بهائي رفت مي شمار به جاني دشمن زماني كه محمود شيخ ترتيب اين به.  داشت ابراز ايشان به را خود ايمان و افكند
  . بود مواليش آستان به خدمت آماده همواره و شد

 429 ص – حقيقت شمس بهاءاهللا                                                                               
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 بهاءاهللا حضرت حضور به براون ادوارد پروفسور تشرف

 

 عكا به 1307 سال از شعبان ماه 22 با مطابق ميالدي 1890 سال در براون ادوارد پرفسور,  انگليسي مشهور مستشرق
 ديگر روز پنج مدت و گرديد مشرّف بهجي قصر در بهاءاهللا حضرت حضور به ورود از بعد روز دو و نموده مسافرت

: (  نگارد مي چنين مشاراليه خود را مالقات اين شرح و نمود حاصل تشرف مرتبه چهار و بود ميهمان بهجي قصر در
  )ترجمه

 خود جاي به مرورم از پس و زد كنار به را پرده سرعت به.  نمودم نعلين خَلعِ,  كرد مكث اندكي من راهنماي "
 نمي واضحاً.  بود موجود كرسي سه يا دو در مقابلِ در و مندري آن صدر در كه شدم وسيعي غرفه داخل. نمود برقرار
 عجيب اهتزازي با راًفو ولي بود نشده اشاره صراحتاً قبل از چون.  ام آمده شخصي چه مالقات به و كجا به دانستم
 صغير عمامه آن حول و رفيعي تاج,  رأس بر و جالس,  مندر بر وقار و عظمت كمال در,  جليل هيكلي نمودم مشاهده
 كشف,  منظر آن از بصر حدت.  عاجزم وصفش از و ننمايم فراموش هرگز كه افتاد جمالي به چشمم دو.  سفيدي
 سيما از سالخوردگي عالمات ظاهر به.  بودي نمودار مبين جبين آن زا عظمت و قدرت و نمودي جان و دل امور

 ايستاده شخصي چه حضور در مپرس.  گمان و تصور اين منافي,  هيكل بر كه مشكين محاسن و گيسوان ولي نمايان
 صوتي.  برند حسرت,  امم امپراطورهاي و ورزند غبطه تاجداران كه نمودم تعظيم محبتي و تقديس منبع چه به و ام

 اصالح جز.  آمدي منفي مسجون مالقات به.  شدي فائز الحمدهللا ":  فرمود و نمود جلوس به امر,  مهيمن و لطيف
 آيا.  بالد به نفي و سجن مستحقّ و اند شمرده فساد و نزاع اهل از را ما معذلك ؛ نداريم مقصدي,  امم آسايش و عالم
 و محبت روابط,  شوند پرور مهر برادر چون بشر ابناء و گردند مجتمع و دمتح,  آئين يك ظل در عالم ملل جميع اگر

 ضرري چه و عيبي چه,  شود زائل و محو نژادي تباين و مذهبي اختالفات و يابد استحكام انساني نوع بين يگانگي
 شما آيا.  يابد تحقق اعظم صلح و شود منقضي,  مهلكه نزاعهاي و ثمر بي جنگهاي.  شد خواهد قسم همين بلي ؟ دارد
 مي مشاهده اين وجود با ؟ داده خبر مسيح حضرت كه نيست همين آيا و ؟ نيستيد همين به محتاج,  اروپ ممالك در

 انسان نوع سعادت و آسايش سبيل در آنكه عوض در را خزائن و ثروت كنوز,  شما ممالك زمامداران و ملوك شود
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 سفك و جدال و نزاع.  نمايند صرف عالم اهل هالكت و اضمحالل راه در دسرانهخو و آزادي كمال به,  كنند انفاق, 
 بود اين ".  العالَم يحّب لمن بل الوطَنَ يحّب لمن الفَخرُ لَيس.  گردند خانواده يك بشر جميع و شود منتهي بايد دماء

 اگر و است سجن و قتل مستحق تعاليم چنين آيا...  حال ؛ دارم خاطر به بهاءاهللا حضرت از كه ديگر بياناتي مع كلمات
  ؟ نه يا نمود خواهد احيا را جهان آيا يابد انتشار,  عالم در

 

 ترجمه انگليسي زبان به را امر اين آثار و كتب از بعضي بهاءاهللا حضرت حضور به تشرّف از پس براون ادوارد پرفسور
 240 – 242 صص – بهاءاهللا حضرت كتاب                                                       .                      داد انتشار و كرد
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 نبيل جناب و اسكندريه

 مي را كشتي اسكندريه در.  رسيدند اسكندريه به ازمير از تا كردند سفر مديترانه آبهاي بر مبارك جمال روز سه
 از يكي ابراهيم محمد.  بروند ساحل به آذوقه خريد براي شد داده اجازه ها بعضي به و كردند مي عوض بايستي
 اراده اين.  رفتند ساحل به كه بود كساني زمره در,  آورد مي فراهم غذا بهاءاهللا حضرت همراهان براي كه اصحاب

 . داد رخ آن نتيجه در نبيل زندگي وقايع جالبترين از يكي كه چه ؛ بود الهي

 به و شد دستگير مدتي از بعد اما,  رفت آنجا به و كرد اطاعت او.  برود مصر به دادند دستور نبيل به بهاءاهللا حضرت
 ارتكاب اتهام به كه شد آشنا افندي فارس نام به بود كشيش و طبيب كه مسيحي شخصي با زندان در.  افتاد زندان
 پيروان از او كوتاهي مدت در و كرد بالغا او به را مبارك امر نبيل.  بود افتاده زندان به مالي معامالت در جرمي
 كنار اوقات گاهي...  شد تبديل موفور سرور به بودن زنداني حزن علت اين به.  شد بهاءاهللا حضرت مشتاق و پرشور
 تعجب كمال در بود نشسته پنجره كنار تنها,  نبيل وقتي روز يك.  كردند مي نگاه عابران به و نشستند مي سلول پنجره
 چه پرسيد نبيل.  شد متحير سخت ديد را نبيل ابراهيم محمد وقتي.  زد صدا را او.  كند مي عبور ابراهيم محمد ديد
 حاملِ بخارِ كشتي به و بيان را بهاءاهللا حضرت تبعيد حكايت ابراهيم محمد.  بيايد آنجا به او كه شده سبب امري

 محروم ظالمانه قدر آن و بودن نزديك قدر اين.  اختشن نمي مرزي و حد نبيل احزان.  كرد اشاره بهاءاهللا حضرت
  . نبود كردني باور بود پرستش و حب مورد كه مقدسي نفس منير وجه زيارت از شدن

 علت وقتي.  است شده مفقود احزان درياي در نبيل سرور شد متوجه و گشت باز سلول به افندي فارس,  اندكي از بعد
 تنها.  بود محال بِالمرّه اما,  بيندازد حضرتش منير وجه به كوتاه نظري بود مشتاق.  شد تر محزون هم نبيل از رادانست

 اما نوشت اي رقيمه.     نمايد حضرتش تقديم وفاداري و عشق از پيامي اينكه آن و دهد انجام توانست مي كار يك
 شناخت مي را او افندي فارس كه انتينكنست نام به جواني مرد سلول پنجره كنار از...  بود اي مسأله نفسه في ارسالش

 اطريشي كشتي عرشه بر كه كسي براي را اي نامه تواند مي آيا كه پرسيد او از بالفاصله افندي فارس.  كرد مي عبور
 كشتي سوي به و گرفت را ها نامه.  پذيرفت جوان مرد اما.  بود مشكل بسيار و منتظره غير كاري برساند؟ است سوار
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 و شد سوار كوچكي قايق بر جوان مرد كه ديدند حتي آنها.  كردند مي نگاه مشتاقانه فارس و نبيل.  ردك عزيمت بخار
 از قبل كه ديدند و شنيدند را كشتي سوت صداي اندوه و نوميدي كمال در اما.  گشت روانه بخار كشتي سوي به

 نرسيد محبوبشان به هايشان نامه كه بود انيزند دو براي بزرگي نوميدي چه.  افتاد راه به كشتي,  كوچك قايق رسيدن
 آن به كوچك قايق.  ايستاد مسافتي طي از بعد بخار كشتي.  افتاد اتفاق رسيد مي نظر به محال كامالً آنچه,  بعد. 

 هيجاني بـا كه حـالي در او " اَباالمسيح رأَيت واهللا ":  زد فرياد و برگشت زندان سوي به ظهر از بعد كنستانتين.  رسيد
 وقتي...  كه كردند تعريف بهاءاهللا حضرت اصحاب ها بعد.  داد فارس و نبيل به را كوچكي بسته,  زد مي حرف عظيم
 لنگر بالفاصله.  آيد مي كشتي سوي به شتابان كه ديد را كوچك قايقي كشتي ناخداي,  كرد حركت بخار كشتي

 هايي نشاني طبق و آمد باال كشتي عرشه دو بين پلكان از كه دنددي را جواني مرد.  ايستادند مبهوت مسافرين.  انداخت
 به را نامه آنكه از بعد بهاءاهللا حضرت.  رفت ايشان ملتزمين و بهاءاهللا حضرت سوي به مستقيماً,  بود داده او به نبيل كه

 . داشت مرقوم كاتب كه فرمودند نازل لوحي بالفاصله خواندند دقت
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 اعظم سجن به همراهان و مبارك هيكل ورود كيفيت

 : كنند مي نقل طور اين " انفليس مري " براي عليا مباركه ورقه,  خانم حضرت را عكا به ورود تاريخ

 آن تا كه من.  شديم مريض نامناسب غذاي و گرسنگي از جميع.  شديم پياده حيفا در دريا مسافرت روز دو از پس "
 سر به زندان در حيفا در روز يك.  نديدم تندرستي و سالمتي روي هرگز بعد به آن از بودم صحتي و قوت با زنِ وقت
 بود طوفاني حدي به دريا.  بياورند عكا به كه گذاشتند كوچكي قايق در را ماها.  بودند زنجير زير در ها مرد.    برديم
 نقاط جميع از يعني,  بود تركيه دولت مركزي زندان عكا كه فهميديم بعدها.  شديم رنجورتر و مريضتر كه

 كه بود خراب وضعيتش و كثيف هوايش و آب حدي به و فرستادند مي آنجا به را محبوسين,  عثماني امپراطوري
 حاكم.  رساندند ساحل به را ما كوچك قايقهاي با.  افتد مي زمين بر بپرد آن روي از اي پرنده اگر داشت شيوع
 خود كه بود كسي اول,  نداده رضايت برادرم,  امر اين به ولي ".  شوند پياده,  شده سوار مردها كول بر زنها ":  گفت

 پياده سايرين و حرم اهل اول.  كرد پياده را نسوان,  ديگر نفر يك كمك به و كرد تهيه كرسي,  رسانده ساحل به را
 مصائب از.  شويم محبوس آنجا در كه بردند قشله سوي به را ما,  شمرده را يك يك.  مبارك جمال هم آخر و شدند
 به و شديم هپياد كه موقعي از بگويم چه.  بوديم من و مبارك جمال بدتر همه از ؛ باشد مانده سالم كه نبود نفسي راه

 مي ها بعضي و كردند مي صحبت عربي به بلند بلند و بودند گرفته را ما دور عكا مردم تمام.  رفتيم مي زندان سوي
 و ترين فضيح.  افكنند مي دريا به را اينها زدند مي فرياد برخي.  نمايند زنجير چالها سياه در اند آورده را اينها گفتند
 تأثيرات چه جنجال و اوضاع آن كه كنيد تصور بتوانيد اگر.  ديديم طريق آن طي در را نفوس دفريا ترين سخت
 از غير كلي به من زندگاني چرا كه نمود نخواهيد تعجب,  نمود  بودم جواني دختر وقت آن در كه من در اي غريبه
 شديم قشله وارد وقتي.  است خارج صحبت موضوع از نداريم اين به كاري اما گشته من هاي وطني هم و شهريها هم

 و قشله به ورود محض به.  پايين اطاقهاي در سايرين و شوند ساكن قشله دوم طبقه در مبارك جمال كه دادند فرمان, 
 ملتفت ابداً و بردارم قدم از قدم كه نداشتم را آن توانائي و خورد هم به حالم ها پله پاي در,  وخيم منظره آن رويت
 و بود رسانده مرگ منزل سر به مرا راه رنج.  شدم دچار بدان كه است من زندگي مرحله بدترين اين . نشدم چيزي
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 اصطالحي و لغت هرگز.  كردند قفل,  بسته را قشله بزرگ در شدند وارد كه همگي.  شد اضافه هم دريايي امراض
 يك هر پاي مچ تا بودند برده مرا كه يينپا اطاق در.  نمايم بيان را عجيب محل آن شومي و كثافت كه شود نمي يافت

.  نداشت وصف كه بود كرده ايجاد محل آن در عفونت حدي به غيره و سربازان كثافت و مرطوب هواي.  بود گل,
 بر كه گرفتند مرا,  شده من ضعف ملتفت بودند اطرافم كه آنهائي.  كردم غش نداشتم ايستادگي قوت ديگر چون
 بود مردي اطاق ديگر طرف يك در.  بخوابانند مرا نبود ممكن بود كثافت و گل,  اطاق آن رد چون ولي نيفتم زمين
 هيچ,  بودند خواسته آب بعد انداخته آن روي مرا,  گرفته حصيري,  دوستان از يكي.  ميبافت سربازان براي حصير كه
 در باف حصير كه بود كوچكي حفره,  اقاط همان در.  شدند هم اُسرا خروج از مانع سربازان و ننمودند التفاتي يك
 از,  ريخته من دهان به و زدند من صورت به ناچار آب آن از قدري.  بود كرده خيس آن در حصير و ريخته آب آن

 و زده صورتم به آب همان از قدري باز.  كردم غش مجدد كه بود حدي به آن عفونت ولي شد بهتر حالم آن نوشيدن
  " ... دبردن بااليم ها پله از

 عكا شهر آقاي درباره انفليس مري نامه سياحت از نقل     
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 ثَنائُه جلَّ عبدالبهاء حضرت مبارك لوح

.  بسوزيم عشق آتش در و برافروزيم شمع چون انجمني هر در و مبشوي جمع توحيد كلمة ظلّ در جميع بايد اليوم ...
 چگونه و داريم چشم راحتي چه به و بنديم دل عالمي چه به ملكوت آفتاب غروب و محمود جمال صعود از بعد

 به اگر افسوس هزار صد و نشينيم آسوده اي دقيقه اگر حسرت هزار صد ؟ بياراييم قلب محفل اميد  چه به و بياساييم
 بگذراند اغالل و سالسل تحت را ايامش پاك جانِ آن.  بجوييم نعمتي و راحت ، سبيلش در آالم و محن و باليا جز
 نيارميد راحت بستر در شبي.  نيافت راحت نفسي و نياسود دمي.  گشت منتهي شمشير و تيغ تهديد تحت در اوقاتش و
 اذيت آتش در مبارك جمال و آرميده آشيانةخويش و هالن در وحوش و طيور جميع.  ننهاد سر آسايش بالين بر و

 انصاف چه به ديگر.  نيافته راحت نَفَََسي و نياسوده دمي اعظم اسم و غنوده راحت بستر در نفوس كل و محترق اعداء
  ؟ جوييم آسودگي وفا چه به و طلبيم آسايش و راحت

 84 ص 4 ج عبدالبهاء حضرت مكاتيب از منتخباتي
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 عبدالبهاء حضرت شفاهي بيانات از قسمتي

 اي محله رغم طهران شميران در.  ماند مي شميران دربند مثل چون ؛ است وضعي خوش اينجا خيلي ، رفتم دريا لب تا
 مبارك جمال را آنجا.  بود 1265 سنه در امر اوائل در.  است باصفائي جاي بسيار.  واقع شميران دربند در كه است

 جبل آن دامنة در.  كرمل كوه همين مثل بود كوهي يك.  بود كنار در قدري يك كه اين جهت به فرمودند انتخاب
 مبارك جمال.  بود امر اوايل.  بود روحاني صفايش محله مرغ...  دبو باصفا خيلي.  داشت آب نهر كه بود باغي يك
 بودند جا آن احباب نفر پنجاه صدو ، نفر صد هميشه.  داشتند عظيمي شور هم احباء.  بردند تشريف جا آن تابستان در
.  جنت اندر جنت ، بود عالمي يك.  فرمودند مي تبليغ را اينها ، آمدند مي تا.  مبارك حضور آمدند مي هم مردم و

 خيلي.  كرد مي وله و شور يكي ، سرود مي غزل يكي ، خواند مي  مناجات يكي شبها.  بود عظيمي روحانيت يك
 احسن.  فرمودند مي بيانات ساعت سه ، ساعت دو مبارك جمال.  شد مي منقلب آنجا آمد مي كس هر. بود معركه

 بود نام سليمان ميرزا ، باشي شاطر برادر جمله از ، وله و جذب و رشورپ خيلي بودند ها بعضي شد مي تالوت القصص
 آن كوي در بارد تيغ گر " خواند مي آواز بردند مي كه كوچه در و گرفتند را او معروف خان سليمان خانة در بعد كه
 از روز و شب و پرجوش دريا مانند سراپرده در محله مرغ در مبارك جمال باري...  " هللا الحكم نهاديم گردن ماه

 شميران در جا آن در.  آمد پيش بدشت سفر ، فرمودند مراجعت چون و خروش در اعلي مالء واطربي واطربي آهنگ
 كه بود مسلّم كه آن وجود با.  ماندند حيران خارج و داخل از جميع كه فرمودند ظاهر اتياني و بيان مبارك جمال ،

  . ماندند حيران همه طور اين بغتتاً.  نشدند داخل مدرسه هيچ در ابداً
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 شكن شكر لوح از قسمتي    

 از و مرزوقند تسليم بحر از.  نجويند احتراز قضا از و ندارند پروا بال از مقصود حريم محرمان و محبوب  كوي محبان
 جز.  ننمايند تبديل المكان فضاي به را محبوب قضاي و ندهند جهان دو به را دوست رضاي.  مشروب تسنيم نهر

 نزدشان.  كنند طَيران توسل جناح به و يندنما پرواز توكّل پرِ به.   نجويند كمالي وصال جز و ندارند مقصودي محبوب
  ... مقبولتر اُم شيرِ از تيز تير و است تر محبوب بهشتي حرير از خونريز شمشير

 از.  محتاجيم جان به را قضا تير و نموديم سپر را سينه.  مشتاقيم اشتياق تمام به را يار دريغ بي تيغ و ختيم برافرا گردن
 در تا طالبيم را بال دعا به.  نپردازيم اغيار دفع به و نكنيم اختيار فرار.  كنار در اوست غير چه هر از و بيزاريم نام

 ... سازيم آشيان اُنس شجر هاي سايه در و كنيم پرواز روح قدس هواهاي

 اين دفع در جِد كمال به و اند برافراخته  اختالف علَمِ كه خارج و داخل دشمن همه اين با كه است معلوم اين ؛ بلي
      به ولكن.  كرد اختيار فرار زمين روي از بلكه ارض اين از و نمود احتراز بايد عقل قانون به البتّه ، اند بسته كمر فقرا

 صبر بساط بر و ساكنيم سكون مسند بر.  الئح قمر چون و مشرقيم شمس چون ، نامتناهي غيب تأييد و الهي عنايت
 را اين تن بل ؟ نمايد انديشه چه ظاهري تن تباهي از قدسي روح و دارد پروا چه كشتي خرابي از معنوي ماهي.  جالس
  ... سجن را آن كشتي و است زندان

.  تأخير نه يابد تقديم نه.   طالب و مشتاقيم جان به آيد وقت چون و نيست قدرت ما بر را نفسي هيچ نرسد آن زمان تا
    اتَّبع من علي السالم و بعده ينصرُكُم الذي ذا فَمن يخذُلُكُم ان و لَكُم غالب فَال اهللا ينصركُم ان.  راجعونَ اليه انّا و لله انّا

                                                                                                                                           . الهدي
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 ) نيم و هفت ساعت 1919 سپتامبر 19(  مبارك بيت در عبدالبهاء حضرت بيانات

 جمال اخراج مسئله ، فرح اندر فرح باطن به و گريستند خون احباء كه بود محزِن بسيار ظاهر به كه اموري جمله از ...
 بود  چنان اعتراف را جميع.  حرماني و يأس غايت در احباء و شادماني و سرور نهايت در اعداء.  بود ايران از مبارك

 معدودي االّ احباب از نبود زيرا ؛ شود مي نسيان و فراموش كلي به امر ، ايران از مبارك جمال خروج)  علّت به(   كه
 نهايت بي بود هم احباء از نفسي اگر و كرد نرنگي را زمين روي احباء مطهر خونهاي.  بودند شده شهيد جميع.  قليل
 خروج حاال.  نبود نفس يك راه منزل سي در.  نبود راه در احباب نفر يك آمديم د بغدا به تا طهران از.  بود پنهان در

 يدلها ، شد مكدر اعداء قلوب ، شد منتشر امراهللا صيت ، شد اهللا كلمه اعالء د بغدا در شد سبب كه بود مبارك جمال
 زيرا ؛ كردند استقامت كه بود اين باعث.  آمدند طرب و وجد به احباء كل ، شد مستبشر جانها ، گشت اميدوار ياران
 نمي ، نبود سرگوني اين اگر.  شد پيدا تازه مؤمنين ايران اطراف جميع در ، شد داخل امـر ظــلّ در جديـدي نفوس
 به مبارك حضور.  بود شده محو امر ، آوردند نمي تشريف بغداد به اگر.  شد نمي  حاصل شكوه و سرور اين ، شد

 32ص – 7 ج – عرفان سفينه.   بخشيد احباء به جديد حياتي ، صور در بود ثاني نفخة بغداد
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 سليمانيه هاي كوه از مبارك جمال بازگشت   

 ايشان كه دانست نمي هيچكس ، بودند دور سال دو و بردند تشريف بغداد از خبر بي بهاءاهللا حضرت كه سالها آن در
 حضرت زمان اين در.  بازنگردند هيچگاه ديگر ايشان مبادا كه بود هراس و خوف اين در قلوب جميع و هستند كجا

 ، بش يك ، بنابراين.  بود شده تحمل قابل غير ديگر محبوبشان پدر طوالني غيبت و بودند كوچكي پسر عبدالبهاء
)  كردند مي اشاره آقا سركار يا آقا عنوان به ايشان به بهاءاهللا حضرت زمان آن حتي كه(  كوچك پسر ، شب تمام
 شب تمام.  "المستغاث اهللا يا  المستغاث اهللا يا" كه كرد مي التماس و زد مي فرياد و رفت مي پايين و باال ، زد مي قدم
 آمده شهر دروازة دم اي غريبه كه گفت و آمد در دم قاصدي ، فجر طلوع موقع ، صبح.  كردند تكرار را عبارت اين
 اين به...  ببرند برايش كردن حمام براي آب و تميز لباس كه خواسته آنها از و فرستاده ايشان عائلة براي را پيغامي و

  . بود كرده مراجعت محبوبشان پدر كه شدند متوجه عبدالبهاء حضرت ترتيب

  6و5 صص مادرم هاي قصه                                                                                                           
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 ادرنه و اسالمبول وقايع           

 بهاءاهللا حضرت به نسبت كه اريسرش احترامات كه گرديد آشكار اسالمبول به شدگان تبعيد ورود از پس اندكي
 اين بر مبني عثماني دولت اولياي تصميم.  است بوده كوتاه مدتي براي فقط ، بود آمده عمل به بغداد از عزيمت هنگام
 ، كنند منتقل امپراطوري پايتخت به ، افتاده دور ايالتي به تبعيد عوض در را اصحابشان و " بابيان " پيشواي كه

 اين و شود تكرار بغداد وقايع كه اين بيم از ايران سفير.  كرد وحشت دچار پيش از بيش را ايران حكومت اننمايندگ
 ، نمايد جلب نيز را آنان حمايت و بيعت بلكه ترك دولت نفوذ با هاي شخصيت پشتيباني و فكري هم تنها نه بار

  ... گرديد خواستار عثماني اطوريامپر قلمرو از دورتري نقطة به را شدگان تبعيد اعزام مصرّانه

 عثماني هاي دولت بين موجود دشمني از بهاءاهللا حضرت ورزيدند مي اصرار كه ياراني تشويش و اضطراب رغم علي
 استفـاده خود نفــع به حضرت آن مصائب و صدمات به نسبت عثماني مردم و امور اولياي همدردي احساس و ايران و

 دولت وزيران از اي عده چه گر.  ندارند كسي از خواهشي گونه هيچ كه فرمودند مي ههموار حضرت آن ، فرماينـد
 ها فرصت اين از بهاءاهللا حضرت ولي ، شدند مي حاضر بود يافته تخصيص ايشان به كه اقامتي محل در مالقات براي

 ميهمان و اسالمبول مقيم ، طانسل دعوت موجب به كه فرمودند مي ايشان.   نمودند نمي شخصي استفادة كوچكترين
 ، الدوله مشير خان حسين ميرزا بعد سالها.  است اخالقي و روحاني مسائل است ايشان توجه مورد چه آن و سلطانند
 عدم و آز و حرص كه اي لطمه از و آورد مي ياد به عثماني پايتخت در را خود مأموريت دورة كه وقتي ، ايران سفير
 شگفت طور به ، كند مي شكوه بود آورده وارد اسالمبول در ايران شهرت به مسلمانش طنانهمو اعتبار و اعتماد
 كوتاه دورة در ايشان رفتار راستي به كه دارد مي بيان پرده بي و گشوده بهاءاهللا حضرت ستايش به زبان انگيزي
                                                                                  .                             است بوده نمونه و مشق سر ، شهر آن در اقامتشان
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 جالله جل بهاءاهللا حضرت مبارك لوح      

 هوالعزيز                                  

 دوستان مفارقت از را قلب وليكن ، وسيع ممالك و است بزرگي شهر چه اگر.  ساكنيم ادرنه در روزها اين باري …
 اين ، ياران و دوستان اي شما باري.  نموده پريشان و مضطرب را امور جميع ، قلب اضطراب و نه سكوني و قرار

 قسمي به و شده مرتفع طرف هر از الهي تقدير سحاب و الهي قضاياي غمام.  نفرمائيد فراموش را اسيران و مهاجران
 نوحه به كه قدرت را لسان نه و دهد پژمرده قلوب تسكين ، گريستن به كه يارا را چشم نه كه باريده رزايا و باليا امطار

 از و نموديم طي صحرا هزار صد.  شديم وارد ديگر جبل و كوه به و نموديم مرور كوه از روز هر.  بخشد تسلّي ندبه و
 ، جالل اين به اسيري.  افتاد مسموع ، ناشنيده امور چه و شد ديده ، نديده چيزهاي چه.  گذشتيم جبل هزار صد

 مبتال داءاع ميان در چه اگر.  بوديم سلطنت و جالل و عزّت كمال به ظاهر در.  نديديم ، عزّت اين به ذلّت و نشنيديم
 رسيديم بحر به مذكوره مراتب اين جميع طي از بعد و بود مشهود سفر اين در حقيقي سلطان غلبة و قدرت ،  ايم بوده

 آن تا ؛ داده روي چه و گذشته چه كه معلوم ديگر صغيره اطفال اين و مختلفه ارياح و بحريه تموجات از اهللا سبحان. 
 كالسكه به جا آن از و شديم وارد باشد استانبول مدينة كه بحر ساحل به و گذشتيم اصغر بحر از بحراعظم اعانت به كه

 ثمرة و مانديم مفيده غير مدينه آن در را ماه چهار و رفتيم دولت جانب از بود شده معين كه منزلي به و نشستيم
 ادرنه به موسوم كه ديگر شهر به اُسراء مثل جا آن از و گذاشتيم وديعه محل آن در را رباني سدرة ورقة و شجرةالهي

 از جمعي مدت اين جميع در و بود نشده شنيده ماهه شش وليكن شد شنيده روزه چهل اسيري.  شديم وارد است
 بي و يار و مونس بي و فريد و غريب حال و يافتيم مقر قاف خلف در كه آن تا ؛ اند بوده مريض و سقيم اطفال

 حقيقي چشم كس هر حال.  ما امور تفصيل است اين.  بريم مي بسر را فاني ايام يظلمان شهر اين در انصار و مصاحب
 و نيست گريستن اين قابل مجازي چشم كه زيرا ؛ بشنود ناله و حنين ، نموده باز معنوي گوش كس هر و بگريد دارد

 8 - 9 ص 3 ج عرفان سفينه                                              . نه شنيدن اين اليق صوري گوش
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 اقدس مستطاب كتاب از آياتي

 بينَ كَلمتي ارتفاعِ و امري نُصرَة علي قُوموا تَضطَرِبوا ال ، هيكَلي سماء سترَت و جمالي شَمس غَرُبت اذا االرض اهلَ يا
 تُقعده ال بِقيامٍ خدمتي علي يقُوم عرَفََني من.  قادرينَ كُنّا انّا.  بِالحقّ نَنصرُكُم و االحوالِ كُلِّ في معكُم انّا.  العالَمينَ

مواتالسنودضين جاالَرنَّ.  وا النّاس وا ؛ نيامهوا ، لَوِانتَبرِعلَي قُلوبِبِال سليمِ اهللاِ اكيمِ العالح  ذوا وهم ما نَبندكانَ ولَو  ع 
نيا كُنُوزم كُلُّها الدذكُرَهيم لولهم همن بِكَله مندئُكُم عنَبن يم هندع لمرَ ما لوحٍ في الغَيبِ عمكان في ظَهاال ا وم اطَّلَع بِه 
 كُلِّ من ندائُه ارتَفَع الَّذي الوري مولَي يرونَ ال شَأنٍ علي سكرُالهوي أَخَذَهم قَد.  العالَمين علَي المهيمنَة نَفسه الّا

 .الحكيم العزيزُ أَنَا اال اله ال.  الجهات

 اقدس مستطاب كتاب آيات ترجمه  95 ص بهاءاهللا حضرت آثار از منتخباتي                                   

 بر.  مگرديد مضطرب ، شد پوشيده من هيكل آسمان و نمود غروب من جمال خورشيد كه زماني ارض اهل اي
 دهم مي ياري را شما حقّاً و هستم شما با والاح همة در من.  كنيد قيام عالم اهل بين من كلمة ارتفاع و من امر نصرت

 باز را او زمين و آسمانها لشكريان كه قيامي چنان نمايد قيام من خدمت بر شناخت مرا كس هر. توانائيم ما همانا. 
 چه آن و شتابند مي حكيم و عليم خداوند سوي به خود قلوب با شوند هوشيار اگر خوابند در مردم همانا.  ندارند
 آنان درباره خود از اي كلمه به مواليشان كه اين خاطر به باشد عالم هاي گنجينه همة اگر حتي كنند مي رها دارند
 بر و نشده ظاهر امكان در كه لوحي در اوست نزد غيب علم كه كسي دهد مي خبر را شما چنين اين.  بگويد سخني

 كه شأني به است گرفته هوس و هوي مستي را يشانا قطعاً.  نيست مطلّع است عالميان بر مهيمن كه او نفس جز آن
 و عزيز كه من مگر خدائي نيست.  است يافته شدت جهات همه از ندايش كه ؛كسي بينند نمي را مردمان موالي
 . هستم حكيم
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  خاطره

 گذاشتند سر به فانوسي يك هر بودند نفر دويست تقريبا كه مسافر و مهاجر و مجاور از… مقصود طلعت صعود شبِ
 حضرت(  عبوديت مشرقِ و نمودند مناجات تالوت محمود ميرزا آقا حضرت و شدند رديف نفر دو نفر دو و

 به و فرمودند مي  منظّم را صف اشاره به هم گاهي و فرمودند مي مناجات استماع صف يسار و يمين در)  عبدالبهاء
 مبارك دست به و فرمودند زيارتنامه تالوت ، الهوتيه زجاجة ودخ و كشيدند صف مباركه روضة اطراف به حال اين

 بودن بيدار شبِ چون شب آن و.  بهجي مسافرخانة به فرمودند مراجعت بعد و گذاشتند مرتباً و گرفتند را ها فانوس
 رفع هتج به و بودند مشغول ابتهال و تضرّع به صبح تا و بود شده نمايد جوع سد كه جزئي قوت تدارك ، بود

 و شدند مي فرما تشريف و شدند مي تازه و تر و نمودند مي حركتي احباب و بردند مي تشريف بيرون گاهي كسالت
 و وندبه نوحه طُراً و شدند مشرّف مباركه روضه اطراف به باز صعود وقت صبح به نزديك و بودند مشغول تعزيت به

 دو و نمودند استراحت بيشتر ساعت نيم ، بعضي آفتاب عطلو از بعد و فرمودند مراجعت و نمودند زاري و گريه
 ما عليه جان آقا ميرزا كه اين بواسطه سال دو نزديك و شدند مشرّف منيعه روضه اطراف به باز گذشته روز از ساعت
 ناقضين را شربش و اكل و طبخ محل و بود مستمرش دائمي منزل ابهي امنع اقدس مقام و مباركه روضه در عليه
 منع را زائرين الفساد لظهورِ منعاً و الحباب حفظاً عبدالبهاء حضرت لهذا ، بودند داده قرار محل مبارك آن در اهللاعداء

 حضرت ، منيع مقام اطراف طواف و زيارت از بعد و نمودند مي طواف را مقام اطراف.  فرمودند منيع مقام دخول از
 آقا جناب و نشستند رديف بودند نفر 200 تقريباً كه هم زائرين و فرمودند جلوس خاشعاً خاضعاً خاك روي عبدالبهاء

 ... نمودند مناجات خواندن به شروع محمود ميرزا

 478 ص - ورالصد بهجت                                                                                 
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 االبهي هواالبهي        

   يا و طوبي يا نَفَس و است بشري يا و بشري يا دمِ.  آواز و نغمه هنگام و است اهتزاز و شوق وقت الهي دوستان اي ...
 حترا آني و نياسائيد دمي.  نگرديد افسرده و نمانيد پژمرده.  خروش و هوش حين و است جوش و شعلهِ  آن.  طوبي
 خاطر از را پايان بي   الطاف و نكنيد فراموش را مبارك جمال.  نياز و عجز در مدام و باشيد پرواز در هميشه.  نكنيد
 بر علَن و سرّ در رزايا چه و فرمود تحمل محن و باليا چه ما هدايت جهت به مقدس ذات آن كه كنيد مالحظه.  مبريد
 عظمي رزية پرتوِ به انشاء عالمِ افق در و فرمودند طلوع كبري مصيبت انوارِ به اعابد فجرِ در.  نمود هموار مبارك نفس
 نورانيت و هدايت سبب ولي ، بود دشوار و سخت مقدس نفس بر چند هر باليا و مصائب آن كه چه.  نمودند ظهور
 خاطر به را مصائب اين روز و شب بايد پس.  شهود و غيب عالم زندگاني و حيات علّت و گرديد الوجود في من

 جوئيم تمسك محكم پيمان و عهد به الطاف آن شكرانة به و كنيم ذكر را عنايات آن و آوريم ياد را باليا آن و آريم
 جهد خويش و خُلق انتشار در و بكوشيم امرش تعزيز در و گرديم مشغول اهللا نفحات نشر به و مانيم راسخ و ثابت و

                                                             108 ص 8 ج مكاتيب                       ع ع.  نمائيم
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 " فرمايد مي پاك را اشكها يهوه خداوند "   

 : اند فرموده مرقوم مضمون اين به مطالبي مبارك هيكل اخير ايام به راجع امراهللا ولي حضرت باي پاسز گاد كتاب در

 و اصحاب جميع ، ندبود فرموده تكيه اغصان از يكي به بستر در كه حالي در صعود از قبل روز شش قدم جمال ...
 شماها جميع از كه فرمودند آنان به خطاب و نموده احضار ، بودند شده مجتمع قصر در كه را حول طائفين و زائرين
 به باشيد موفّق و مؤيد همگي.  آمديد شام هر و آمديد صبح هر.  كشيديد زحمت و كرديد خدمت بسيار.  راضيم
 آخرين در كه خود و بوده مشرّف اسماعيل ميرزا نام به احباب از يكي روز آن در.  ايجاد مالك امرِ ارتفاعِ و اتّحاد
 اندوه و حزن و شد جاري اشكم ، بيانات اين اصغاء از پس كه نموده حكايت چنين ، داشته حضور االنوار نور ديدار

.  رفتم نزديكتر ، نموده اطاعت.   خواندند خود نزد مرا اشاره به مبين جمال حين اين در.  گرفت فرا را وجودم سراپاي
 بيان ياد به اختيار بي لحظه آن در.  هاستردند گونه از را اشكم ، داشتند مبارك دست در كه دستمالي با اطهر هيكل

                                             ".  نمود خواهد پاك چهره هر از را اشكها يهوه خداوند ":  فرمايد مي كه افتادم اشعيا حضرت
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  مقدسه اراضي به ورود

 اراضي ساحل در شهر آن.  بود عكّا مخوف و مستحكم قلعه و شهر بود شده انتخاب نهائي تبعيد براي كه محلّي
 شيوع و هوا و آب بدي به امپراطوري سراسر در شهر آن.  بود گرفته قرار)  امروز اسرائيل و زمان آن طينفلس( مقدسه
 رو آن از خطرناك مجرمين كردن زنداني براي را مستعمره آن ، عثماني دولت و بود معروف گوناگون امراض
 اراضي انتخاب چند هر...  بماند زنده جا آن در كوتاه مدتي از بيش بتواند كسي رفت نمي انتظار كه بود كرده انتخاب
 روحانيون نفوذ اعمال اثر بر و ايشان ديني نفوذ و تأثير كردن زائل منظور به بهاءاهللا حضرت تبعيد و حبس براي مقدسه

 در غرق انتخاب اين از آريم خاطر به را اديان تاريخ هاي گذشته اگر اما ، بود گرفته صورت حكومتي عوامل و
 و مقدسه اراضي همين به الزّمان آخر ظهور به مربوط مقدسه كتب بشارات از بسياري زيرا ؛ شويم مي حيرت

 را فلسطين هستند الهي وحدانيت به معتقد كه عالم بزرگ گانه سه اديان.  شود مي مربوط كرمل جبل و عكّا خصوصاً
 سـال هـزاران مثـل فلسطيـن زمـــان آن در.  ندشمار مي محترم است بشري عالم و الهي عالم تالقي محل كه آن براي
 به بهاءاهللا حضرت ورود از قبل اي هفته چند فقط.  داشت بشري انتظارات عرصة در خاصي مقــام ، آن از قبـــل
 حركت اقدس ارض طرف به كشتي با اروپا از آلمان پروتستانهاي از هيكليون نهضت رهبران از اي عده عكّا زندان
 است وقوع شرف در بودند معتقد كه مسيح حضرت رجعت از جا آن در و شوند مستقر كرمل كوه دامنة در تا نمودند
 نموده بنا بهاءاهللا حضرت زندان مقابل طرف در خليج ساحل در كه چندي كوچك هاي خانه در سر بر.  كنند استقبال
 باقي نيز زمان اين تا كه بود شده نقش مانيآل زبان به " است نزديك رب ظهور " مانند عباراتي سنگ روي بر بودند

 . است رؤيت قابل و

 53 – 55 صص بهاءاهللا حضرت
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 ثَنائُه جلَّ عبدالبهاء حضرت ركمبا لوح

 هواالبهي                                                

 انحاء بر صفات و اسماء جميع به الفدا الحبائه روحي اعظم اسم و قدم جمال ؛ يزدان حضرت خالص دوستان اي
 به را تشنگان و فرمود هدايت هدي سبيل به را گمگشتگان.  نمود اشراق و فرمود تجلّي موجودات ارجاء و كائنات
 ذاهالن و فرمود هدايت علم بحر به را جاهالن ؛ عزّت اوج به را ذليالن و نمود داللت غنا كنز به را فقيران ؛ صفا معين
 بديع بياني به روز و شب.  برهاند روان رنج از را بيچارگان و خواند روان گنج به را فاقدان ؛ وجدان صافي چشمة به را
 از.  بيايند تجريد بحر شاطي بر و آيند در توحيد كلمة ظلّ در كه فرمود نصيحت و پند فصيح لساني و بليغ بيانيت و

.  آرند بر ريشه از را امم منازعات و بركَنَند بنگاه از را احزاب اختالفات.  بكوشند عالم اتّحاد در و بنوشند تسنيم عين
 نفحات و بوزد عنايت مهب از تقديس جانبخش نسائم.  برمد آمال لعمط از تفريد انوار و بدرخشد توحيــد صبـح
 هزار صد و فرمود تحمل عظيم بالياي هزار صد سبيل اين در و گردد منتشر وحدت گلشن از تجريد ارواح محيي
 ما كه است جائز حال.  چشيد كه دل خون چه و ديد كه رزايا چه و كشيد كه باليا چه. نمود تجرّع نقيع سم از كأس
 ؟ كنيم آرزو استراحت نعمت و ناز فراش در ؛ خواهيم سالمت ؛ جوئيم راحت ؛ طلبيم آشام شهد جام و گيريم آرام
 جانفشاني متّحداً بيائيد الهي دوستان اي پس.  نباشد هدي آيت و نگردد صفا دليل و نباشد وفا شرط اين.  واهللا ال

                     ع ع.  كنيم روشن ابهي ملكوت در رخي تا بكوشيم و يمپوش چشم كلّي به فاني دنياي اين از و نمائيم

                                             

 17 ص 9 ج عرفان سفينه
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 زيارتنامه

رَ الَّذي اَلثَّناءن ظَهم كاالَعلي نَفس و هاءالَّذي الب ن طَلَعم كماللَ ؛ االَبهي جعرَ يا يكظهبرياء مالك لطانَ وقاء سالب و 
ليكن مي مو االَرضِ ف ماءالس  ,داَنَّ اَشه رَت بِكلطَنَةُ ظَهاهللاِ س و هدارةُ و اقتظَمو اهللاِ ع بريائُهو ك اَشرَقَت بِك وسشُم 
 برَز و النُّونِ و الكاف حكم ظَهرَ قَلَمك من بِحرَكَةٍ اَنَّ اَشهد  البداء قِاُفُ عن الغَيبِ جمالُ طَلَع و القَضاء سماء في القدمِ
 وجه الح بِوجهِك و المعبود جمالُ ظَهرَ بِجمالك اَنَّ اَشهد و الظُهورات بعثَت و الممكنات بدَئت و المكنُونُ اهللاِ سرُّ

قصودو الم ةٍبِكَلن مم كندلَ عينَ فُصب ناتمكالم و دعونَ صصخللَي المةِ اليا الذِّروالع شرِكونَ ولَي الما كاترالد 
 و بĤِياتك و بِك آمنَ لمن فَطوبي اهللاِ بِلقاء فاز فَقَد بِلقائك فاز من و اهللاَ عرَف فَقَد عرَفَك من بِاَنَّ اَشهد و السفلي
خَضَع كلطانبِس و شُرِّف كقائبِل لَغَ وب كبِرِضائ و ي طافف كولح ضَرَ وح لقاءت كرشيلٌ عن فَومل كظَلَم و 

اَنكَرَك كَفَرَ و كياتĤِب و دجاح كلطانو بِس بحار كبِنَفس رَ ولَدي استَكب جهِكلَ و وجاد كرهانبِب ن فَرَّ وم 
كتكومح و دارِكنَ كانَ و اقتشرِكينَ مي المن القُدسِ اَلواحِ فعِ مصبكتُوباً االَمرِ الهي فَيا.  موبي و احبل مفَاَرس لَيا 

 انَّك لقائك و قُربِك شَطرِ الي الدنيا عنِ و نَفسي عن لتَجذبني اَلطافك قُدسِ نَفَحات عنايتك و رحمتك يمينِ عن
اَنت رقتَدلي المما ع تَشاء و نَّكا لي كُنتحيطاً شَئيٍ كُلِّ عم  .ليكمالَ يا عاهللاِ ج و اهللاِ ثَناء كرُهو ذ هاءو اهللاِ ب هنُور  .
دأَت ما بِاَنَّ اَشهينُ ربداعِ عاً االظلُومم كبهش  ,ي كُنتف كامي اَيف راتاليا غَمرَّةً البم كُنت لِ تَحتالساالَغاللِ و الس 

رَّةً وم كُنت تَحت وفيس االَعداء و عكُلِّ م كذل رتاَم بِما النّاس رتن اُمن مليمٍ لَدكيمٍ عوحي.  حر ضُرِّكل داءالف و 
 اَن لنَفسك حباً بِه اُمرُوا ما اتَّبعوا و وجهِك اَنوارِ من وجوههم استَضائَت بِالَّذينَ و بِك اهللاَ اَسئَلُ اءالفد لبالئك نَفسي

فكشي حاتبحالَت الَّتي الس ينَكب ينَ وب كقَني و خَلقرزنيا خَيرَ يالد رَةِ واالخ  .نَّكا اَنت رقتَديا المتَعالزيزُ لمالع 
الغَفور لِّ.  الرَّحيمص ملهي يا اللّهلَي اةِ عدرالس ها واَوراق ها واَغصان ها واَفنان ها وولاُص ها وبِدوامِ فُروع كسني اَسمائالح 

و كفاتليا صالع ن احفَظها ثُمعتَدينَ شَرِّ مالم و نُودينَ جنَّ الظّالماك اَنت رقتَدلِّ.  القَديرُ المص ملهي يا اللّهلي اع 
كبادزينَ عو الفائ كمائا زاتالفائ  .نَّكا اَنت ظيم ذُوالفَضلِ الكَريمال الع لهلّا اا اَنت الغَفُور الكَريم .  
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 ثَنائُه جلَّ عبدالبهاء حضرت مبارك لوح   

 قلب در آتشي.  برآر سوز عالم فغاني و بكش جهانسوز آهي ، حرقت پر فرقت اين در ، فراق آتش سوختة جان اي
 موي و كن چاك گريبان.  برانداز پايه از را قرار بنيان و ده باد بر را صبر بنياد.  آدم بني جان در شعله و زن عالم

 شو غرق حيرت بحر در.  صبحگاهي زاري و كن گاهي سحر نالة.  طلب سوزان جگرِ و جو گريان چشمِ.  كن پريشان
.  نما روحاني غذاي دل خون و كن جاري سرشك سيل.  نما انين و ناله و كن حنين و آه.  نشين حسرت خاكستر بر و

 داخل صدق مقعد در.  بخواه آمال شاهد و كن وصال آهنگ.  شود باز ابهي ملكوت درهاي تا كن آغاز فغان و فرياد
  .                                                                   گرد ساكن كبري رحمت جوار در و حاضر اعلي رفيق در و شو

 64 ص 2 ج عبدالبهاء حضرت مكاتيب منتخبات
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 هواهللا

 طيبة نفحة ناشرين.  بخش توفيق و تأييد توئيم امر مناديان.  نما محافظه هستيم تو اغنام ؛ امين حافظ و قدير قوي اي
 در ملكوتي اخالقي و اعمال به نجاتيم پيام حامل.  نما مقدس و پاك و كن فارغ مادونت از را ما هستيم الهيه مسكية
 به و نما رانمايان ات قوه ، بسته محكمت هاي وعده به دل و توئيم بشارات ظهور منتظر.  فرما مبعوث عالم انجمن
 رفيعت مالذ و منيع كهف در ظهور بدو از را مظلومه فئة اين.  كن تبشرمس و شاد را محترقه قلوب اين آمال تحقّق

 برافروختي را حبيبانت رخ بال آتش در و فرمودي اعالن را مبينت آئين ، اغالل و سالسل تحت در و فرمودي محافظه
 و عالم ملوك و دول جفاي و ظلم از را امرت مقدس زيباي هيكل.  كردي سقايت را امرت شجرة شهيدانت دماء به و

 اَسرَت و باليا و محن انواع به و فرمودي وقايت و حمايت ، عنصر سست اهريمنان ناقضان دسائس و اعداء طعن و لعن
 ابواب.  است عزّت و نصرت وقت حال.  فرمودي مخصص و ممتحن را لوايت رافعين ، زندان و نفي و غربت و

 را مظلوم بهائيان.  نما نمايان را ات قديمه سطوت و عظمت و كن مفتوح ستمديدگان اين وجه بر را جالل و آسايش
 كه ايرانيان به را آنچه.  درآور ات مقدسه شريعت ظليل ظل در را ملك عالم و نما مشتهر و مفتخر و كن عنايت قوت
 توئي.  رماف اتمام و اكمال ، مسطور اقدست كتاب در كه الهيه وعود و كن ظاهر ، فرمودي وعده تواند عزيز ياران
 شوقي آستانش بندة      .                   توانا و قادر توئي و مجيب و سميع توئي.  كروب كاشف و قلوب مقلّب
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 بهاءاهللا حضرت ظاهري اقتدار   

 تشرّف و شد بيشتر زائرين سيل. يافت افزايش عكّا در اءاهللا،به حضرت به عمومي تكريم و تعظيم عالئم و آثار     
 بهاءاهللا حضرت به صميميت روي از موردي يك در عكّا حكمران. گشت آغاز احترام اداي براي سرشناس نفوس
 عنوان به مبارك هيكل ولي نمايند مكان نقل فرمايند اراده كه هرجا به و خارج سجن از توانند مي كه نمود پيشنهاد
 اين. دادند قرار واسطه را عكّا مفتي عبدالبهاء حضرت بعداً. فرمودند خودداري توصيه اين قبول از بودند زنداني اينكه

 و كنند ترك را زندان كه نمود استدعا آنحضرت از داشت بهاءاهللا حضرت به العاده فوق احترام و ارادت كه شخص
. نمودند مكان نقل مزرعه قصر به و دادند رضايت زندان ترك به اعكّ به ورود از پس سال نه بهاءاهللا حضرت سرانجام
 به صاحبش كه عكّا جلگة در بهجي مجلل قصر به بعد و بودند ساكن مزرعه قصر در سال دو مدت مبارك هيكل
 .فرمودند اجالل نزول بود، كرده ترك سرعت به را آن بيماري شيوع علّت

. بود نشده لغو هرگز كرد، مي تاكيد بهاءالها حضرت براي را وغليظ دشدي حبس لزوم كه سلطان صريح دستور     
 ابواب« عبدالبهاء حضرت فرموده به. بود كرده تبديل اي پاره ورق به را آن سالطين سلطان قدرت و سلطه ولكن
 …بردند مي حسرت مبارك جاللت و قدرت و نفود و هيمنه از فلسطين  امراء و مفتوح حقيقي سلطنت و عظمت

 هيكل و نمودند مي اقدس محضر به شرفيابي تمنّاي خشوع و خضوع كمال به مأمورين و ضُباط متصرّفين، و كّامح
 .فرمودند مي عنايت حضور رخصت ندرت به اطهر

 هرگز شد، مي اعمال ظالم اولياي برابر در مظلوم زنداني يك جانب از كه را بارزي سلطة چنين امكان چشم     
 شان عليه بر ايران شاه و عثماني سلطان يعني زمان، نيرومند آمرِ دو حاليكه در ابهي اقدس جمال. دبو ننموده مشاهده

 مي اداره آشكار موفقيت با را امراهللا امور اقدس ارض از بودند، كرده محكوم شديد سجنِ به را حضرت آن و قيام
 تأسيس ايران، به مباركه آثار و الواح توزيع هتج به اسكندريه در بهائي نمايندگي يك كه بود زمان همين در. كردند
 تعداد. آمد وجود به گذشتند شهرمي آن از كه بيشماري زائرين مصالح حفظ براي بيروت در نيز ديگري مؤسسه شد
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 طبيعتاً و گشت بيشتر بهائي جامعه افراد ميان در موجود تنوع شد مضاعف مجاور كشورهاي و ايران در امريه مراكز
  .گرديد تازه تضييقات بروز سبب رفتهاپيش اين

 تبعيدهاي همانند عكّا به بهاءاهللا حضرت تبعيد كه شد آشكار ايران، خطّة در امر دشمنانِ بر حقيقت اين بزودي     
 .است نبوده الهي امرِ پيشرفت از جلوگيري به قادر آن از قبل

 272-273 ص بديع صنع و جديد خلق كتاب: مأخذ
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 بهاءاهللا حضرت مبارك حيات ايام در وزيپير و بحران

 

 امرِ كه است اي نمونه  همان اين و بود پياپي فتوحات و ها بحران رشته يك شاهد بهاءاهللا، حضرت رسالت ورةد     
 همراه كه بالئي و شدت هر و شود مي روبرو آن با الهي امرِ كه بحراني هر. است ديده خود به خود تاريخ بدو از الهي
 مي آن متعاقب هاي پيروزي ضامن كه انگيزد مي بر اي تازه روحاني نيروي آيد، مي وارد اهللا شريعت پيكر رب آن

 سرگوني. شد منتهي چال سياه در بهاءاهللا حضرت امر والدت به شاه عليه بر قصد سوء از پس بابيان عام قتل. باشد
 تبعيد. گرديد حضرت آن علني امر اظهار و عظمت و لطهس ظهور به منجر آن از بعد وقايع و عراق به بهاءاهللا حضرت
 عكّا به بهاءاهللا حضرت اعزام باالخره و انجاميد حضرت آن امر عمومي اعالن به ادرنه، و اسالمبول به مبارك هيكل
 مشهود و ،مشخّص الهي ميثاق و عهد اعالن و بهائي تعاليم و احكام نزول با كه كرد آزاد اي تازه روحاني نيروي
 .گرديد

 واقع قصد سوء مورد دو هر بودند داده قرار تضييقات تحت را بهاءاهللا حضرت كه نيز ايران شاه و عثماني سلطان     
 مامورين و وزرا از دسته آن. شد پاشيده هم از آوري ننگ نحو به آنان حكومت سلسلة و رسيدند قتل به شده

 به و بركنار خود مشاغل از يا و درگذشتند ناگهاني مرگ به يا ناغلبشا بودند كوشيده بهائي امر عليه بر كه سرشناس
 بود برگزيده »شهدا« عنوان به يحيي ميرزا كه نفسي هيجده از. رفتند بين از ناشناس و مردود افراد صورت به تدريج
 جانشيني سمت به ازل جانب از كه نفسي و آوردند رو بهاءاهللا حضرت به ندامت اظهار با و ترك را وي نفرشان يازده

 از كه آنان شود مي مالحظه ترتيب بدين. نمود انكار را بابي ديانت هم و او خود هم عام، محضر در بود شده انتخاب
 .رسيدند خود اعمال كيفر به و گرفتار الهي مكافات به نحوي به بودند كرده قيام الهي ظهور مظهرِ عليه بر امر بدو
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 باليا و مصائب تحمل از بهاءاهللا حضرت مقصود و هدف

 :فرمايند مي بهاءاهللا حضرت

 دعوت تُقي و حكمت و مدارا و رِفق و رضا و تسليم و امانت و ديانت و صفا و صدق به را ناس كه شده ظاهر حق     
 )1.(فرمايد ينمز را كل مقدسه اعمال و مرضيه اخالق اثواب به و نمايد

 :فرمايند مي ديگر درجايي و

 از ايام اول از كه عهدي آن است اين  كنيد نصرت را حق مرضيه، اعمال و طيبه اخالق به و را مظلوم نداي بشنويد     
 )2.(مبين كتاب در مقرّبين از اوست. نموده وفا خود عهد به كه نفْسي براي از طوبي. شد اخذ كل

 :فرمايند مي عهدي كتاب در و

 آفاق شايد كه بوده بغضاء و ضغينه نار اخماد بينات اظهار و آيات انزال و باليا و شدايد حمل از مظلوم اين مقصود     
 سبب آنچه به نمايم مي وصيت را شما عالم اهل اي... فائز حقيقي آسايش به و گردد منور اتّفاق نور به عالم اهل افئدة
 .كنيد تشبث معروف ذيل به و نمائيد تمسك اهللا تَقوي به. شماست ماتمقا ارتفاع

 :فرمايند مي ديگر بياني در و

 احزاب اختالف سبب آنچه رفع مقصود و ندارد و نداشته رياست خيال مظلوم اين. عمرُكُم و لَعمري ارض اهل اي     
 )3.(پردازند خود به و شوند آزاد و فارغ كل تا هست و بوده است، امم تفريق و عالم

 علت و سبب را متعدده سبل و مختلفه مذاهب آنكه، اهللا مذهب و اهللا دينُ اليوم       :فرمايند مي ديگر مقامي در و
 اختالفات اين و مشرِق واحد مشرقِ از و ظاهر واحد مطلعِ از متين محكمِ راههاي و قوانين و اصول اين. ننمايند بغضاء

 )4. (بوده اعصار و قرون و زمان و وقت مصالح به ظرن
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