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 مناجات شروع-1

 هواهلل     

 بگوئید:ای یاران دست شکرانه به درگاه خداوند یگانه بلند کنید و 

ای خداوند یکتا ،ای پروردگار بی همتا ستایش و نیایش تو را که این اکلیل جلیل را بر سر این ضعفا نهادی و 

این رداء عزت ابدیه را بر دوش این فقراء دادی .پرتو تقدیست بر هیکل ترابی زد انوار جهان ابدی ظاهر 

ودانی داد.شکر تو را بر این موهبت و بر این شد.شعلۀ عنایتت از نار موقده ظاهر شد و قلوب را حیات جا

 توئی کریم و رحیم و مهربان عنایت و بر این رحمت که این ضعفاء را به آن مخصص داشتی.

 ع ع        

 9ص 2مجموعه مناجاتها ج         

 

 توجه حضرت اعلی به حکام زمان خویش -7

می گردد.حضرت اعلی در کتاب قیوم توجه حضرت اعلی به حکام زمان خویش به همان آغاز بعثت بر 

االسماء به ملوک و شاهزادگان عالم خطاب عام می فرمایند و این در سوره نخست آن کتاب شریف به 

روز طول  40عنوان سورة الملک است که تحریرش در شب بعثت در شیراز شروع شد و اکمال آن مدت 

حمد شاه و صدر اعظم او حاج میرزا آقاسی کشید .ضمنا در قیوم االسماء حضرت اعلی شخصا خطابی به م

  (1فرموده اند .)

 د :ندر سجن ماکو در توقیعی خطاب به محمّد شاه میفرمای)ایشان (  

یموت و نوره الّذی ال یفوت ... قد جعل اللّه ال انّا النّقطۀ الّتی ذوّت بها من ذوّت ... و انّنی انا وجه اللّه الّذی "  

رکن من کلمۀ االُولی الّتی من  مفاتیح النّیران فی شمالی ... اال انّنی انا و کلّ یمینی کلّ مفاتیح الرّضوان فی

و اعطانی ما ال یدرکه  لم یشارک فیها احد ۀو یدخل فی کلّ خیر ... خلقنی اللّه من طین عرفهاعرف کلّ حقّ

 (2)"البالغون و ال یقدر ان یعرفه الموحّدون . 

 دور بهائی ص -(2)                         89ص 8سفینه عرفان ج-(1)



 قسمتی از لوح ناقوس-2

 بِسمِکَ الهُو و اِنِّکَ اَنتَ الهُوَ یا هُوَ                                     

العِزِّ عَلی عَرشِ قُدسٍ مُنیرٍ . سُبحانَکَ یا راهِبَ االَحَدِیَّۀِ اضرِب عَلَی النّاقوسِ بِما ظَهَرَ یَومُ اهللِ و استَوی جَمالُ 

بِمَا استتَقَرَّ یا هُوَ یا مَن هُوَ هُو یا مَن لَیسَ اَحَدٌ الّا هُو . یا هُودَ الحُکمِ اضرِب عَلَی النّاقورِ بِاسمِ اهللِ العَزیزِ الکَریمِ 

هو یا مَن لَیسَ اَحَدٌ الّا هو . یا طَلعَۀَ البَقاءِ اضرِب  هَیکَلُ القُدسِ عَلی کُرسِیِّ عِزٍّ مَنیعٍ . سُبحانَکَ یا هو یا مَن هوَ

 هو یا بِاَنامِلِ الرُّوحِ عَلی رَبابِ قُدسٍ بدیعٍ بِما ظَهَرَ جَمالُ الهُویَّۀِ فی رِداءِ حَریرٍ لَمیعٍ . سُبحانَکَ یا هو یا مَن هوَ

فی هذَا الظُهورِ بِما رُکِّبَ حَترفُ الهتاءِ بِحترفِ عِتزٍّ قتدیمٍ .  مَن لَیسَ اَحَدٌ الّا هو . یا مَلَکَ النُّورِ انفُخ فیِ الصُّورِ

لَی سُبحانَکَ یا هو یا مَن هوَ هو یا مَن لَیسَ اَحَدٌ الّا هو . یا عَندَلیبَ السَّناءِ غَنِّ عَلَی االَغصانِ فی هذَا الرِّضوانِ عَ

 .مَن لَیسَ اَحَدٌ الّا هوهو یا لیظٍ . سُبحانَکَ یا هو یا مَن هوَ اسمِ الحَبیبِ بِما ظَهَرَ جَمالُ الوَردِ عَن خَلفِ حِجابٍ غَ

 137و  136ادعیه حضرت محبوب صص                                                                  

 مضمون لوح مبارک به فارسی

عرش پاک و روشن مستوی شد ای پارسای احدیت بر ناقوس بزن زیرا یوم خداوند ظاهر شد و جمال عزّ بر 

. ]پاک و مقدسی تو ای خداوند , ای کسیکه در مقام عیب منیع خود مستور بوده ای مقام غیتب و کبریتایی 

مطلق تنها از آن توست و هیچ شریک و مثیلی برای تو نبوده و نیست [ . ای هود حکم به اسم خداوند عزیتز 

قرار گرفت .  ]پاک و مقدسی تو ... [ . ای طلعت بقتا بتا  کریم ناقور بزن زیرا هیکل پاک بر تخت عزت بلند

سرانگشتان روح بر رباب قدس بدیع بنواز زیرا جمال هویّت در لبتاس حریتر تابتان ظتاهر شتد . ] پتاک و 

مقدسی تو ... [ . ای فرشته نور در این ظهور در صور بِدَم زیرا حرف هاء بر روی حرف عِِِز قدیم قرار گرفت 

ی ... تو [ . ای بلبل رفعت و بلندی بر شاخه های درخت در این رضوانی که به استم حبیتب . ] پاک و مقدس

 است آواز بخوان زیرا جمال گل از پس جمال غلیظ ظهور کرد . ] پاک و مقدسی تو ....[                                       

 

 

 

 



 بیانات مبارکه حضرت باب:-4

نمیشود با شهادت کلّ ما علی االرض و شبهه نیست که شهادت خداوند  آنچه خداوند شهادت دهد معادل  

ما  الّا بشهادت کسی که حجّت قرار داده است او را  و کافی است شهادت نفس آیات بعجز ظاهر نمیشود

القیمۀ و هر گاه کسی تصوّر در  علی االرض از کلّ شیئ زیرا که این حجّتی است باقیه من عند اللّه الی یوم

اللّه مینماید زیرا که از نفسی که بیست و چهار سال از  این شجره نماید بال ریب تصدیق در علوّ امرظهور 

 که کلّ بآنها متعلّم میگشته متعرّی بوده و حال باین نوع که تالوت آیات مینماید عمر او گذشته و از علومی

و تفاسیر و شئون  دون سکون قلمبدون فکر و تأمّل و در عرض پنج ساعت هزار بیت در مناجات مینویسد ب

و حکما در آن موارد اعتراف بعجز از  علمیّه در علوّ مقامات معرفت و توحید ظاهر مینماید که کلّ علما

عند اللّه هست علمائی که از اوّل عمر تا آخر عمر اجتهاد  ادراک آنها نموده شبهه نیست که کلّ ذلک من

قّت نموده و آخر االمر کلماتی است که الیق ذکرنیست کلّ نوشتن بسطری عربی د نموده چگونه در وقت

شناخت بغیر او بل غیر او  از جهت حجّت خلق بوده و الّا امر اللّه اعزّ و اجلّ از این است که بتوان او را اینها

 شناخته میشود باو ...

 77منتخبات آیات حضرت نقطه اولی ص      

 و در بیانی دیگر می فرمایند:

 "لو نشاء لهدینا االرض و من علیها علی حرف من االمر اقرب من لمح العین جمیعا و انا نحن"

 مضمون بیان مبارک به فارسی:

و اگر ما می خواستیم البته زمین و هر که در آن بود را به حرفی از امر الهی در یک چشم بر هم زدن به 

 کلی هدایت می نمودیم.

 

 

 

 

 



 حضرت بهاء اهلل اتبیان-5

که با  دالئل مُشرق است استقامت آن جمال ازلی است بر امر الهیهان دیگر که چون شمس بین دلیل و بر

ارض از وضیع و شریف و غنیّ و فقیر و عزیز و ذلیل  اینکه در سنّ شباب بودند و امری که مخالف کلّ اهل

و از هیچ کس و هیچ استماع نمودند  و رعیّت بود با وجود این قیام بر آن امر فرمود چنانچه کلّ و سلطان

مثبته ربّانی؟ قسم به خدا  نفس خوف ننمودند واعتنا نفرمودند.  آیا می شود این، به غیر امر الهی و مشیّت

امری نماید فی الفور هالک شود.  و اگر قلب های عالم را درقلبش جا دهی  که اگر کسی فکر و خیال چنین

 الهی باشد و قلبش متّصل به فیوضات رحمانی و نفسشاذن  باز جسارت بر چنین امر مهمّ ننماید مگر به

 مطمئنّ به عنایات ربّانی

 153ایقان مبارک ص        

حضرت اعلی بنحوی معجز ءقدسیّه ءو نیز در بیان احوال و تأثیر اعمال شهیدان و دالورانی که بر اثر قوّه  

 آسا تقلیب گشته میفرماید :

نباشند دیگر که مجاهد خواهد بود ...و اگر این همه اصحاب با این  آیا اگر این اصحاب مجاهد فی اللّه "  

است که دعوی حقّ نماید ... آیا هرگز در هیچ تاریخی  آثار عجیبه و افعال غریبه باطل باشند دیگر که سزاوار

وفا و  غوغائی در بالد واقع شد ... گویا صبر در عالم کون از اصطبارشان ظاهر شد از عهد آدم تا حال چنین

 "در ارکان عالم از فعلشان موجود گشت . 

قبل در نهایت صراحت و تأکید در همان کتاب  و نیز در بیان عظمت مقام حضرت باب نسبت به انبیای  

 مستطاب میفرماید :

 "بر کمیّت امر او .  هیچ ادراکی سبقت نیابد بر کیفیّت ظهور او و هیچ عرفانی احاطه ننماید "  

 45-46ص دور بهائی       

 

 

 

 

 

 

 



 بیانی از حضرت عبدالبهاء-6

 حضرت عبدالبهاء می فرمایند:

ذشته بود که قیام بر سال از عمر مبارک گ امّا حضرت اعلی روحی له الفدا در سنّ جوانی یعنی بیست و پنج

تحصیل  ای طائفه شیعیان عموماً مسلّم است که ابداً حضرت در هیچ مدرسه و در میان. امر فرمودند

فضل  با وجود این بمنتهای. شیراز گواهی میدهند  نفرمودند و نزد کسی اکتساب علوم نکردند و جمیع اهل

بنفس فرید بر امری . ظاهر شدند و با آنکه تاجر بودند جمیع علمای ایرانرا عاجز فرمودند بغتۀً در میان خلق

 اقند این ذات محترم بقوّتی قیام نمود کهبتعصّب دینی مشهور آف قیام فرمودند که تصوّر نتوان زیرا ایرانیان

 . انداخت و تمهید شریعت و دین و آئین نمود زلزله بر ارکان شرایع و آداب و احوال و اخالق و رسوم ایران

نمود منفرداً قیام فرمود  دولت و عموم ملّت و رؤساء دین کلّ بر محویّت و اعدام او قیام با وجود اینکه ارکان

چه بسیار از علما ورؤسا و اهالی که در کمال مسرّت و شادمانی جان در راهش . آورد و ایرانرا بحرکت 

عظیم خواستند که سراجش را  و حکومت و ملّت و علمای دین و رؤسای. و بمیدان شهادت شتافتند  دادند

طالع شد و نجمش بازغ گشت و اساسش متین شد و مطلعش  خاموش نمایند نتوانستند عاقبت قمرش

را بتربیت الهیّه پرورش داد و در افکار واخالق و اطوار و احوال ایرانیان تأثیر  جمّ غفیری. نورمبین گشت 

وظهور . بظهور شمس بهاء بشارت داد و آنانرا مستعدّ ایمان و ایقان کرد  عجیب نمود و جمیع تابعین را

ه و مشروعات عظیمه و تأثیر در عقول و افکارعمومیّه و وضع اساس ترقّی و تمهید مقدّمات چنین آثار عجیب

توقّف در  تاجر اعظم دلیلست که این شخص مربّی کلّی بوده شخص منصف ابداً نجاح و فالح از جوانی

 .تصدیق نمینماید

 19-20مفاوضات ص        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 حکایت -8

 :سید جواد کربالئی نقل می کنند کهالغِطاء از قول حاج  جناب ابوالفضل در کتاب کشفُ

اول مهمان  ،در امر حضرت اعلی به شیراز برود سید یحیی وقتی از طرف محمد شاه مأمور شد برای تحقیق

. ی تحقیق رفت حضور حضرت اعلی برسد. بعد براحاکم فارس بود ،ین خان آجودان باشی ناظم الدولهحس

و کربال . واقعه  شیخ علی عظیم ترشیزی را دید که وقتی با هم همدرس بودند در نجف دم در که رسید مال

. مؤدّب باش. رعایت ادب را بکن ،حضور مبارک که می رسی "گفت:  حییرا از او پرسید. عظیم به سید ی

مؤدّب  غرور به تحصیالت ظاهره مبادا تو را وادار به جسارت بکند و در محضر حق جسور باشی . خیلی

. حضرت اعلی چیزی . در جلسه اول بنای مجادله و مقابله را گذاشتحضور مبارک مشرّف شد ،رفت "باش.

رفتم  "اری کردی؟ گفت: : سید چه ک. شیخ علی عظیم از او پرسید. هر چه دلش خواست گفتنفرمودند

خراب شود آن مدرسه ای که من  ": گفت شیخ علی ". مقابله کردم. جوابی نشیندم ،نزاع کردم ،جدال کردم

. آن معلومات ظاهره ای که تو کسب کردی باالخره حجاب تو شد و تو را از حق و تو در آن درس خواندیم

؛ زیرا حضرت اعلی مجال صحبت به در مجلس دوم که مشرّف شد از آن سطوتش کاسته شد ". محروم کرد

. . جلسه سوم مؤمن شدقایقی بود که او خود را کوچک احساس کرد. شروع کردند به بیاناتی که حاو ندادند

بعد سید جواد می گوید که یک شب من و جناب سید یحیی دارابی که تازه مؤمن شده بود در بیت مبارک 

. شام محبتی خوردیم ودیم. حضور مبارک مشرف ب. هیکل مبارک تشریف آوردندحضرت اعلی مهمان بودیم

. حضرت اعلی تشریف متصدی خدمات بود. شب از نصف گذشت ،ه هیکل مبارک داشتندو آن غالم سیاه ک

. از حضور مبارک . در این بین حاج سید یحیی عریضه ای عرض کردردند و ما هم مهیای خوابیدن شدیمب

شب درخواست کرد که سوره کوثر را برای او تفسیر بفرمایند و این کاغذ را همان ساعت که نوشت یعنی که 

. غالم هم رفت نامه را : این را ببر بده حضور مبارکاز نصفه گذشته بود و او به غالم هیکل مبارک گفت

قبل از طلوع صبح صادق  ،بود که صبح زود قبل از اذان صبح. عادت ما این داد. می گوید که ما خوابیدیم

ت لباسش را . می خواسیحیی هم برخاست . حاج سید: من بیدار شدم. میگویدبرای نماز شب بیدار می شدیم

. گفت این را به ضو بگیرد. در این بین غالم آمد در زد. صحیفه ای آورد به خط حضرت اعلیبپوشد برود و

. حاج سید جواد می گوید در توی طاقچه اطاق شمعی و فرمودند بده به جناب سید یحیی من عنایت کردند

. شروع کرد به ورق زدن رساله که ا گرفت آمد دم طاقچه نزدیک شمع. سید یحیی آن رساله رروشن بود

. خیلی هم ضخیم بود و یک مرتبه شروع کرد به رقصیدن و بشکن زدن و حالت طبیعی اش را از دست داد

: . برخاستم گفتم: من خیال کردم جناب سید یحیی دیوانه شده است. حاج جواد می گویدفریاد می کشید

. ببین تو خودت شاهد سید جواد برخیز ببین چه شده است حاج ": ا را چه می شود؟ گفتجناب آقا شم



. نیمه شب گذشته بود که هیکل مبارک تشریف بردند و ا تا نصف شب در محضر مبارک بودیمبودی که م

دّت چند ساعتی بیشتر نیست ... این رساله را در یک ممن در آن وقت عریضه خودم را دادم و تاکنون 

. رفتیم نماز خواندیم و نشستیم به خواندن کتاب را بوسید و روی سر گذاشت ". محدود مرقوم فرموده اند

. همان کتابی را که حضرت اعلی در ظرف یکی دو . بعد خواستم از روی آن نسخه ای استنساخ کنمکتاب

 م فراهم نمائیم . سه شبانه روز طول کشید تا یک نسخه از آن توانستی ،ساعت نوشته بودند
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 بیانی از حضرت ولی امراهلل-9

 خضرت ولی امراهلل می فرمایند:

کماهی بدان معترف  آءمذکور و باید اهل به ای که در امر حضرت بهآءاللّه صریحاًیکی از حقایق اساسیّه

الهیّه و دارای سلطنت و اقتدار  ءشریعت بابیّه از جمله مظاهر مقدّسه باشند آنست که حضرت باب مؤسّس

تصریح و  و به نظر این عبد این نکته محتاج به . حقوق و مزایای رسالتی مستقلّه است ءمطلقه و حائزکلّیّه

کتاب بیان فارسی تصریح  نیست بل چنانکه خود درتبیین است که حضرت اعلی فقط مبشّر ظهور بهائی 

و چنانچه ما  . انبیای سلف تحقّق یافته است فرموده همان موعود مقدّسی است که به ظهورش وعود جمیع

این اصل اساسی تردید نمائیم و به حقیقت آن بتمامه بدون قید و شرط  قوالً یا فعالً در تصدیق مفاد و مفهوم

قصور ورزیده از  دد اثبات آن بر نیائیم  یقیناً در ادای وظیفه نسبت به آئین خویشنباشیم و در ص متمسّک

ایم . فی الحقیقه مُحرّک اصلی که این عبد را واداربه  امر اللّه منحرف گشته ءمقدّسه ءیکی از مبادی اساسیّه

که مقام منیع حضرت برند  ترجمه و نشر تاریخ جاودانی نبیل نمود این بود که احبّای غرب به سهولت پی

به دل و جان دوست داشته باشند و با عشق  اعلی متضمّن چه مفهوم خطیری است و بالنّتیجه آن حضرت را

جدیدی تجلیل و ستایش نمایند .  شکّی نیست ادّعای حضرت اعلی مشعر بر اینکه دارای دو مقام  ءو عالقه

مورد تصدیق  ای صریح و قطعی حضرت باب کراراًاین ادّع . اند خوداعظم وجه امتیاز دور بهائی استبوده

گواه است . و این ادّعا خود دلیل دیگر بر  حضرت بهآءاللّه واقع و الواح وصایای حضرت عبدالبهآء نیز بر آن

ای که به این کور مُقدّس عنایت شده میافزاید . در امتیاز امر بهائی بوده به مراتب برقوّه و قدرت معنویّه

رت باب نه فقط از آن لحاظ است که من عند اللّه به تبشیر چنین ظهورمنیعی مبعوث عظمت حض حقیقت



گشته بلکه بیشتر از آن جهت است که با قدرت و اختیارات انبیای اولوالعزم ظاهر شده و عصای رسالت 

 مستقلّه را بنحوی که در هیچیک از ظهورات قبل سابقهنداشته در ید اقتدار گرفته است .
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مالحسین ( در بوشهر آنقدرها طول نکشید باطنا حس می کرد که قوه پنهتانی او  توقف مشارالیه ) جناب…

را به جانب شمال و به صوب شیراز میکشاند بر اثر سائقه غیبیه به جانب شیراز روان گشت پتس از ورود از 

ءاهلل برادر و خالوزاده اش جداشد به آنها گفت شما به مسجد ایلخانی بروید و در آنجتا منتظتر باشتید انشتا

هنگام مغرب نزد شما خواهم آمد . آنها رفتند جناب مالحسین چند ساعت در خارج شهر گتردش کترد در 

آن بین جوانی را مشاهده نمود که جبهه گشاده ای داشت و عمامه سبزی بر سر نهاده پیش میآمد و چون به 

و ماننتد دوستت صتادق بتا  مالحسین رسید با تبسم سالم کرد و فرمود الحمدهلل که به سالمت وارد شدید

وفائیکه با رفیق قدیمی خود برخورد نماید با مالحسین به مهر و محبت تالقی نمود مالحسین خیال کرد ایتن 

جوان یکی از شاگردان مرحوم سید است که عزیمت اورا به شیراز شنیده و اینک به پیشباز او آمتده استت . 

به خدمتش رسیدم با نهایت محبت نسبت به من رفتار مالحسین میگفته جوانی که در خارج  شهر شیراز …

کرد و مرا به منزلش دعوت فرمود تا رنتج ستفر از متن دور شتود و از خستتگی دمتی بیاستایم . متن از او 

درخواست کردم که از قبول دعوت معذورم دارید زیرا همراهان من در شهر به انتظار مراجعت من هستتند 

داوند انها را محافظت می فرماید بعد مرا امر کرد تا در خدمتش روان شتوم فرمودند آنها را به خدا بسپار خ

من هم به قدری از حسن رفتار و شیرینی گفتارش متاثر شده بودم که نتوانستم دعتوتش را اجابتت نکتنم از 

احساس شدید و عواطف عالیه و آواز دلربا و متانت و وقارش در حیرت بودم پس از طی طریق بتدر منتزل 

م بنای منزل در نهایت ظرافت بود جوان در را کوبید غالمی حبشی در را بگشود جوان اول وارد منزل رسیدی

شده و به من فرمود : ادخلواها بسالم آمنین . عظمت و جالل و قدرت و طرز مهمان نوازیش تا اعماق قلتب 

نیک گرفتم زیرا این آیه را  من اثرکرد آیه قرانی را که تالوت فرمود برای وصول به مقصود قلبی خود به فال

وقتی فرمود که من میخواستم وارد منزل شوم این اولین منزلی بود که من در آن شتهر وارد میشتدم هتوای 

این شهر از اول ورود سرور و نشاطی عجیب در من ایجاد کرده بود که هرچه بخواهم وصف کنم نمیتوانم بتا 

رسم آیا ممکن است این پیشامد به حصتول مقصتود متن خود گفتم آیا ممکن است در این شهر به مقصود ب

کمک کند و به دوره انتظار من خاتمه بخشد خالصه وارد منزل شدم صاحب خانه از جلو و من از دنبال وارد 



اطاق شدیم به محض ورود به اطاق سرور و نشاط من مضاعف گشت هرچه بگویم کم گفتم نشستتیم جتوان 

هجتری بتود نتیم  1260جریان که ذکر شد شب پنجم جمتادی االول ستال این فرمود افتابه و لگن آوردند 

ساعت از شب گذشته بود که آن جوان بزرگوار با من به مکالمه پرداخت و از من سوال فرمود بعد از جناب 

سید کاظم رشتی مرجع مطاع شما کیست عرض کردم مرحوم سید در اواخر سال ستفارش میفرمودنتد کته 

از شاگردان باید ترک وطن گوید و در اطراف به جستجوی موعتود محبتوب پتردازد بعد از وفاتشان هریک 

اینست که من برای انجام امر استاد بزرگوارم به ایران مسافرت کردم و هنوز هم که هستت بته جستتجوی 

موعود مشغولم سئوال فرمودند آیا استاد بزرگوار شما برای حضرت موعود اوصتافی مخصتوص و امتیتازاتی 

عین فرموده اند یا نه . عرض کردم آری میفرمود حضرت موعود از خاندان نبوت و رسالت است بخصوص م

 30و متجتاوز از  20از اوالد حضرت زهرا علیها سالم اهلل است سن مبارکش وقتی که ظاهر میشود کمتر از 

انی منزه و نیست دارای علم الهی است قامتش متوسط است از شرب دخان برکنار و از عیوب و نواقص جسم

 .مبری است
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میزبان محترم لمحه ای سکوت فرمود سپس با لحن بسیار متینی فرمودند نگاه کن این عالمات را که گفتتی 

در من می بینی بعد یکایک عالمات را ذکر فرمودند و با شخص خود نطبیق نمودند ستراپای مترا حیترت و 

تبته اش از دهشت فرو گرفت با کمال ادب عرض کردم حضرت موعود نفس مقدسه قدسیه ای است کته ر

همه باالتر است دارای قدرت فوق العاده و قوت فائقه عظیمه است عالمات مخصوصه بستیار دارد از جملته 

هنوز گفتار خود را تمام نکرده بودم که بی اختیار ترس و شرمستاری مترا …علم آن بزرگوار بینهایت است 

دم را سترزنش کتردم و همتت فرو گرفت بطوریکه آثارش در من آشکار شد از گفته پشتیمان شتدم و ختو

میزبتان بزرگتوار متن فرمتود …گماشتم که طرز بیان را تغییر دهم و از حدت و شدت لحن القتول بکتاهم 

درست دقت کنید تمام صفات در من موجود است چه مانع دارد که من شخص موعتودی باشتم کته ستید 

ماع این بیان مبارک چاره جز تقدیم مرحوم فرموده چه اشکالی دارد در این مسئله . تصور میکنی پس از است

رساله معهود ندیدم آنرا بحضور مبارک گذاشتم و عرض کردم خواهش دارم به صتفحات ایتن رستاله نظتر 

لطفی افکنده و از ضعف و تقصیر من صرفنظر فرمائید ان بزرگوار مسئول مرا قبتول فرمتود کتتابرا برداشتته 

را بسته و به من متوجه شدند و در ظرف چند دقیقه حل  بعضی صفحات آن را مالحظه فرمودند آنگاه کتاب



مشکالت و کشف رموز آن را بیان فرمودند به عالوه بسیاری از حقایق و اسرار ، تبیین و تشریح فرمودند که 

تا آن وقت در هیچ حدیثی از ائمه اطهار و در هیچ کتابی از تالیفات شیخ و سید ندیده بودم بیان مبارک بته 

بهجت افزا بود و با قدرت مخصوصه ای ادا میشد که وصفش ار عهده متن ختارج استت بعتد  قدری موثر و

فرمودند اگر مهمان من نبودی کارت بسیار سخت بود و لکن رحمت الهی شامل تو گردید خدا باید بنتدگان 

کالت تتو خود را امتحان کند بندگانرا روا نیست که با موازین مجعوله خود خدا را آزمایش کنند اگر من مش

را شرح و بسط نمیدادم آیا دلیل بر نقص علم من بود کال و حاشا . حقیقتی که در قلب من تابنتده و مشترق 

است هیچگاه به عجز و ناتوانی متصف نشود امروز جمیع طوایف و ملل مشرق و مغرب عالم باید بته درگتاه 

فرمودند اینتک وقتت نتزول تفستیر بعد …سامی من توجه کنند و فضل الهی را بوسیله من دریافت نمایند 

سوره یوسف است پس قلم را برداشته و با سرعت خارج از مرحله تصور سوره الملک را که اولین ستوره آن 

تفسیر مبارک است نازل فرمودند حالوت صوت مبارک که در حین نزول آیات را ترنم میفرمتود بتر قتوت 

توقف نفرمود من همانطور نشسته بودم گتوش میتدادم  تاثیر کلمات مبارکه اش میافزود تا خاتمه سوره ابدا

صوت جان افزا و قوت بیان مبارکش مرا اسیر کرده بود باالخره برخاستم و با حیرت و تردیدی که بته متن 

دست داده بود عرض کردم اجازه بفرمائید مرخص شوم با تبسم لطیفی فرمودند بنشینید اگر حتاال از اینجتا 

دقیقته از  11ستاعت  2ببیند خواهد گفت این جوان دیوانه شده است . آن وقتت  بیرون بروید هرکه شما را

هجری بتود  1260نوروز مطابق با شب ششم خرداد از سال نهنگ و پنجم جمادی  65شب گذشته بود شب 

بعد فرمودند بعد از این ، این شب و این ساعت از بزرگترین اعیاد محسوب خواهد شد خدا را شکر کن کته 

 …خود رسیدی و از رحیق مختوم آشامیدی خوشا به حال اشخاصیکه به این موهبت فائز شوند  به آرزوی

 با تلخیص  77 -72ایام تسعه صص                                                                           

 

 

 

 

 

 



 حکایت)مالصادق مقدس(-11

به نهایت تقدیس در ایران مشهور و به مالصادق مقدس ملقب و "به تصریح حضرت عبدالبهاء ایشان 

معروف.بسیار نفس مبارکی و شخص عالم فاضل محترمی بودند.اهل خراسان نهایت تعلق به ایشان داشتند 

ه دستور جناب سید ...جناب مقدس ب".زیرا فی الحقیقه فاضل نحریر بود و از مشاهیر علماء بی مثیل و نظیر.

رشتی چند سال بود که در اصفهان اقامت گزیده و مترقب ظهور حضرت موعود بود.چون مالحسین به 

ظهور شنید و در پی تحقیق از نام و نشان اصفهان ورود و در خانه جناب مقدس وفود فرمود مقدس مژدة 

برای کشف نام موعود مقدس به  موعود برآمد.ولیکن مالحسین از ابراز نام آن حضرت خودداری نمود لذا

دعا و مناجات برخاست تا آنکه یک روز در رؤیا سیمای سید جوان شیرازی را که قبال در کربال زیارت کرده 

بود مشاهده نمود که بر وی تبسم می فرماید.تا خواست که بر پای آن جوان افتد ،چهرة جوان ناپدید 

نزد باب الباب رفت و داستان بگفت و فائز به ایمان گشت.مقدس پس از دیدن این رؤیا با نهایت شعف 

گشت. مالحسین او را از افشاء نام حضرت باب منع نمود و فرمود که این تعلیم خود حضرت باب است و 

البته زمان افشاء نام آن حضرت خواهد رسید.مقدس پس از ایمان به حضرت باب با آنکه در میان مردم 

اشت و هزاران تن از مردم شهر خصوصا جماعت شیخیه در مجالس اصفهان محبوبیت و مکانت خاص د

وعظ و تدریس وی حضور می یافتند خانه و کاشانه رها کرده با نهایت گمنامی ملبس به لباس سادة  دهاتی 

 و پیاده برای تشرّف به حضور حضرت باب روانۀ شیراز گشت 
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