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 عزیزان با تقدیم تحیات امنع ابهی 

تخریب بیت مبارک حضرت بهاءاهلل در بغداد و با عنایت به پیام بیت العدل اعظم  اخیر با توجه به حادثۀ

با یکدیگر می باشد.بر  برنامه در خصوص بحران و پیروزی و تقارن همیشگی این دو ،الهی در این خصوص

هیه ردد.این برنامه در دو نسخه تز این وقایع اشاره گااست به شماری  شدهسعی  8در برنامه ش این اساس 

)فردی بحران مورد نظر را خوانده و فرد دیگر نفر از عزیزان اجرا شود . 2گردیده است تا ترجیحا توسط 

 پیروزی حاصل از آن را(

 عکسی از بیت مبارک بغداد ضمیمه می باشد که می توان نسخی از آن را در اختیار عزیزان قرار داد

 مؤید باشید       

 

 

 



  مناجات شروع-0
 هُو اللّه

ای پروردگار تأیید بخش و توفیق عنایت کن این ابر تیره رازائل کن و این غمام هائل را متالشی و باطل 

نما حدائق  های مرده را زنده کن باران رحمتی ببار و این گیاه افسرده را تر و تازهلنسیم جانبخش بوزان ود

بد بپذیر توئی توانا توئی رجای این عای قدیر  اعلی ألقلوب را جنّت ابهی کن و حقایق نفوس را ریاض م

 270مجموعه مناجاتهای چاپ آلمان ص                     ع ع  .بیهمتا

 

 

 مناجات دوم-2

 هواهلل

ای قوی قدیر و حافظ امین  اغنام تو هستیم محافظه نما؛ منادیان امر توئیم، تأیید و توفیق بخش؛ ناشرین 

فارغ کن و پاک و مقدّس نما؛ حامل پیام نجاتیم، به اعمال و نفحۀ طیّبۀ مسکیّۀ الهیّه هستیم، ما را از مادونت 

های محکمت بسته،  اخالقی ملکوتی در انجمن عالم مبعوث فرما؛ منتظر ظهور بشارات توئیم و دل به وعده

دو ئۀ مظلومه را از بَستبشر کن.  این فِرقه را شاد و مُحتَات را نمایان نما و به تحقّقِ آمال، این قلوب مُ قوّه

آئین مبینت را اعالن  ،غاللل و اَالسِالذِ رفیعت محافظه فرمودی و در تحت سَنیع و مَهف مَظهور در کَ

قایت کردی؛ هیکل ماء شهیدانت شجرۀ امرت را سِفرمودی و در آتش بال رُخ حبیبانت را برافروختی و به دِ

اعداء و دسائس ناقضان، اهریمنان عن عن و طَزیبای مقدّس امرت را از ظلم و جفای دُوَل و ملوک عالم و لَ

ربت و نفی و زندان، رافعین قایت فرمودی و به انواع مِحَن و بالیا و اَسرَت و غُسست عنصر، حمایت و وِ

 متحَن و مخصٌّص فرمودی.  وایت را مُلِ

ابواب آسایش و جالل را بر وجه این ستمدیدگان مفتوح کن و عظمت و  حال، وقتِ نصرت و عزّت است.

شتهَر نما و عالم مُلک را در لوم را قوّت عنایت کن و مفتخَر و مُظبهائیان م ات را نمایان نما. تِ قدیمهسطوَ

آنچه را به ایرانیان که یاران عزیز تواَند وعده فرمودی ظاهر کن و  ات در آور. لیل شریعت مقدّسهظلّ ظَ

میع وب؛ تویی سَرُقلّب قلوب و کاشف کُتوئی مُاکمال و اتمام فرما.   ،وعود الهیّه که در کتاب اقدست مسطور

 ی قادر و توانا. بندۀ آستانش شوقیو مُجیب و توی

 (27)مجموعه مناجات حضرت ولی امراهلل، طبع دوم، آلمان، ص



 مجموعه نصوص حضرت بهاءاهلل-3

 

! اگر در این ایّام مشهود و عالم موجود ، فی الجمله امور بر خالف رضااز جبروت قضاء واقع شود ، ای عباد

دل تنگ مشوید که ایّام خوش رحمانی آید وعالمهای قدس روحانی جلوه نماید و شما را در جمیع این ایّام و 

 فائز گردید ،ع آنها رسیده عوالم قسمتی مقدّر وعیشی معیّن و رزقی مقرّر است . البتّه بجمی

 025دریای دانش ص        

 

 می فرمایند:و نیز 

 لو یَستَرُون النّور فی البَرّانّه یَظهَرُ مِن قُطب البَحر و یقولُ انّی مُحیی العالَم

 409کتاب مبین ص        

 و در بیانی دیگر می فرمایند:

احبای الهی از بالد  اند که به قتل و غارت و نفیِ عاع گمان نمودهرَ جِمَدر این کور مالحظه شد که این هَ

راج قدرت ربانی را بیفسرند و شمس صمدانی را از نور باز دارند غافل از اینکه جمیع این بالیا به توانند سِ

 این مِصباح کذلک یُبَدّلُ مَا یَشاء و انّهُ عَلی کُلِّ شئٍ قدیر منزلۀ دُهن است برای اشتعالِ

 

 54ص 29از آثار حضرت بهاءاهلل ش منتخباتی        

 

 

 لوح مبارک حضرت عبدالبهاء-4

محبّت و وفا و .راج الهی گشت جاج سِحقّ ، نور مطلق آفاق را چنان روشن نمود که خاور و باخترزُ ۀای بند

آرزوچنانست بی وفایان را ، با وجود این  . جمال ابهی جهان را جهان دیگر کرد الطاف بی منتها و فضل و کرم

برا کنند و این دور غَۀ نمایند و این جنّت ابهی را تود نلخَکه این روشنائی را ظلمانی کنند و این گلشن را گُ

هیهات هیهات نور حقیقت را ظلمات غفلت تارو تاریک ننماید علی  . ترین ادوار عالم نمایند مقدّس را آلوده

لکن دریا را چه  ،چشمه را فرو بستن ممکن و آسان . الخصوص بعد از آنکه افریک و امریک را مشتعل نماید

سران عنقریب خویش را در خُ؟ آب نهر را بریدن میسّر لکن سیل عظیم را چگونه سدّ توان کرد؟توان نمود

 بون و البهاء علیک .لعَهم یَوضِخُ م فیرهُه و خواهند دید ذَبین دیدمُ

 82ص 3منتخبات مکاتیب ج         



 لوح مبارک حضرت عبدالبهاء-5

 

 هو االبهی                          

در ،تر عظیمطغیان طوفان شدیدتر و باران  و بوران  ای ناطق بثنای حضرت یزدان، در موسم زمستان آنچه

 .و زینت چمن و الله زار زیادتر شود نوبهار گلشن و گلزار طراوت و لطافتش بیشتر گردد و حالوت فصل

رد ببار آورد و جمال وَ،ردبلبل شود و شدّت بَ ۀاش زمزم عد نتیجهرَ ۀگردد و دمدم گل ۀابر سبب خند ۀگری

شمیم گل ،نتجّ نسائم لطیف گرددو باد صبا شدید مَسرخ و زرد بیاراید اریاح  های باغ را بشکوفه ،طوفان سرد

 شکفتگی نسرین و نسترن گردد و پژمردگی ،شود و افسردگی خاک سبزی چمن ، سفیدی برف .گیرد ءمراحَ

گل چهره  ،بلبل بخواند ،فاخته بنالد، سرو ببالد .اعتدال هوا گردد،تری و تازگی بهاری شود و شدّت سرما ،تا شَ

اشجار سبز و خرّم شود و اوراق ، نرگس مخمور گردد بنفشه مدهوش شود، غر گیرد الله سا،  برافروزد

قدس گردد جمیع این  اثمار نمودار شود گلشن مجلس انس شود و چمن محفل،زهار بدمداَ،طراوت جوید 

فصل  از اثر برودت،بور گلشن و گلزار زمستان است و کلّ سرور و حُ بهار اثر مصیبات فیوضات و تجلّیاتِ

و  جن در راه پروردگار، اگر چه در بالیای شدیده افتادیو سِ ثیقهین وَغالل و رَالسل و اَسیر سَ تا لهذا ای اشَ

قل اغالل نیارمیدی و بسا شبها که از ثِ ،کأس بال نوشیدی و زهرابتال چشیدی ،زایای عظیمه گرفتار شدیدر رَ

امیدواریم که ،لیست بلیّات شدیده قویّه بود و جَ نیست صدماتاَ ،الل نیاسودیبساروزها که از اذیّت اهل ضَ

روح و ریحان قلب و وجدان  ، وانانعَ سوزانِ راحت و مسرّت روحانیّه آرد و این آتش ،مشقّات جسمانیّه این

قمت سبب نعمت جاودانی گردد نِ علّت مسرّت گردد و این زحمت باعث رحمت شود و این سرتاین عُ .آرد

سبیل جهان الهی شود قسم بسلطان وجود و عالم غیب و شهودکه این بلیّات ِ و این تنگی سجن گشایش

 و شکر لذیذتر  ع ع از جان عزیزتر است و از شهد،محبوب 

 

 033زرو آتش ص        

 

 

 

 

 

 



 چنان نماند و چنین نیز نخواهد ماند -6

 قمری چنین می فرمایند: 0344شوال  00حضرت ولی امراهلل در توقیع منیع 

      

تبتّل و بی قراری کنم و صیانت و حمایت آن  ،ع و زاری نمایم و هر گاه و بیگاه...به ملکوت رحمانیه تضرّ

نصرتی از این  هماء بنماید و نورِنفوس مبارکه را از غیب احدیّه مسئلت نمایم که دست قدرتی در آن لیلۀ دَ

پدید آید و البته  سرّنجاتی هالک،این زهرِ د و سالمی ظاهر شود و ازبَر از این نار عذاب، لماء بتابد.ظلمت ظَ

و آن دوستان قدیم به تجربه دانسته اند که این امر عظیم در شرق و غرب عالم منتشر چنین خواهد شد 

نشد مگر به سبب بالیای فی سبیل اهلل و شدت ظلم و جور اعداء و هجوم اهل بَغی و فحشاء حال نیز چنین 

ولتش عظیمتر...آن اولیای رحمانیّه وصُامراهلل صیتش مرتفع تر شود  ،واردهخواهد بود که به سبب این بالیای 

صطبار صبر و اِ بلِپس به حَ ،شکر به درگاه الهیه نمایند که مورد چنین بالئی شدند که عین عطایاست .

چنین  افق الهی باشند که چنان نماند و تشبّث فرمایند و به حِلم و حکمت مقابله نمایند و مطمئن به فیوضاتِ

اثبات را  این تحمّل و .است و این زحمت را رحمتی از عقب در پی این ظلمت را نورا نیتی .نیز نخواهد ماند

 دیل مقرّر ...زیل مقدّر و این صبر و اصطبار را عنایتی بی بَجری جَا

 21-20ص  0922-0948توقیعات مبارکه 

 

 

 پیامبران تبعیت کنیمما بهائیان باید از شیوۀ  -7

 مکتوبی از حضرت ولی امراهلل مندرج است:در 

حضرت عبدالبهاء غالبا می فرمودند که تفاوت بین یک پیغمبر و شخص عادی در این است که شخص "

عادی تنها ناظر به زمان حال است .او سعی نمی کند فتوحات آینده را در نظر مجسّم کند و به این وسیله 

بینشی عمیق دارد و فتح و ظفر ،مبر نسبت به اوضاع و شرایط آتیه موانع جزئی فعلی را فراموش کند .اما پیغ

آینده اش را مشاهده می کند و حتی اگر قتل عام پیروانش را مشاهده نماید،مأیوس نمی گردد.ما بهائیان باید 

پیامبران تبعیت کنیم.ما می دانیم که امر مبارک نهایتا مظفّر خواهد شد وجنودش کامال متحّد از شیوۀ 

هند گشت.ما می دانیم که وعود حضرت مولی الوری باالخره تحقّق خواهد یافت پس چرا مخالفتهای خوا

ما باید بر شور و اشتیاق خویش بیفزائیم  می سازد؟ خویش مشاهده می کنیم ما را نومیدجزئی که بر سر راه 

 ذل مساعی مداومت نمائیم...و در زیارت ادعیه و بَ

 033آتش ص زرو           



 العدل اعظم الهی خطاب به محافل روحانی ملّی  بیتای از پیام  ترجمه-9

 از: مرکز جهانی بهائی

 خطاب به: تمام محافل روحانی ملّی

 2103ژوئن  27تاریخ: 

را به اطاّلع شما  بغدادمبارک حضرت بهاءاهلل در بیتاعظم،  بیتبا قلوبی پرسوز و گداز خبر تخریب 

ولی پیامد آنی و وخیم آن آشکار است: مردم جهان از  رسانیم. جزئیّات این عمل شنیع هنوز روشن نیست می

عملی چنین اسفناک در آستانۀ .اند با تقدّسی التحصی محروم گشته موهبت وجود حریمی مبارک

در سراسر عالم، ارتباط غیبی بین بحران بهاءاهلل و دوستان آنان  سابقۀ پیروان جوان حضرت های بی کنفرانس

 آورد که از طریق آن، ارادۀ محیطۀ غالبۀ محتومۀ حضرتش را به یاد می و پیروزی

 .نهایتاً تحقّق خواهد یافت

نماییم که به بندگان باوفایش استقامت وقدرت تحمّل این ضربۀ شدیده  از آستان جمال اقدس ابهی رجا می

 العدل اعظم بیت   .ابالغ خواهد شد شتر به محض وصولرا عطا فرماید. اطاّلعات بی

  
 

 

 قسمتی از مکتوب ایادی امراهلل جناب فیضی به یکی از احباء:-02

نمی خواهم که احباء ساعتها دربارۀ مصائب و بالیا بحث کنند چرا که ما برای رفع همین بالیا و مصائب در 

و معلّق  که در هاوایی بودم و دوستان دربارۀ بالیای محتوماین عالم به سر می بریم.به یاد می آوری ،زمانی 

سؤال می کردند ومن کنترل اعصاب خود را از دست دادم ؟چرا که آنان مانند کسی بودند که در میانۀ 

گرم به خود می لرزد چرا که در آینده زمستان سرد فرا خواهد رسید.حضرت بهاءاهلل در مورد این  تابستانِ

فرموده اند اگر احباء مستغرق بحر  اند .اما به عنوان سرچشمۀ شادی احباب.چراکه اوالً بالیا صحبت کرده

آثار و آیات الهی باشند ،این بالیا بدون آسیب مرور می کنند و محو می شوند و دوم می فرمایند جهان به 

ز بروز و وقوع پدیده متوجه شکوه و عظمت امر الهی خواهد شد.بنابراین چرا باید ا،مجرد گذراندن این بالیا 

ر که موجبات دمیدن صبح شکوهمند و روشنگر زندگی نوع بشر را فراهم می آورد،در هراس و ترس ای مقدّ

 باشیم؟

 019ایادیان فراموش ناشدنی امر ص        



 بیت بغداد-01

بهاء تعیین  به عنوان زیارتگاه اهل اتسمیه و آن ر "بیت اعظم"و "بیت اهلل"حضرت بهاءاهلل این بیت را به 

فرموده اند در این بیت مبارک  الواح مقدسه بیشماری از قلم اعلی نازل شده و از آن مکان مقدس آیات 

حضرت بهاءاهلل ندای اسم ،الهیۀ زیادی در طیّ سالیان مدید ساری و جاری گردیده است از همین بیت اعظم 

این بیت مقدس و بیت  .م انسانی دمیدندد عالاعظم را به سمع اهل عالم رساندند و روح حیات در کالبَ

حضرت ۀمبارک شیراز و روضۀ مبارکه در عکا ومقام مقدّس اعلی در حیفا که محل استقرار اعراش مطهّر

 بهاءاهلل و حضرت اعلی است در نزد اهل بهاء مقدس ترین اماکن در روی ارض شمرده می شوند.

ارک حضرت اعلی در شیراز یکی از فرائض مقدسۀ زیارت بیت مقدس جمال اقدس ابهی در بغداد و بیت مب

تشریف داشتند دو  امریه است که در کتاب اقدس تشریع گردیده است.حضرت بهاءاهلل هنگامی که در ادرنه

اعظم را مأمور فرمودند که به بغداد و شیراز سفر کند و مراسم حج را در آن دو  یلسورۀ حج را نازل و نب

این نبیل نخستین و در حقیقت تنها کسی است که تمام مراسم حج را به نحوی بیت مبارک اجرا نماید بنابر

 که در این لوح مبارک منصوص شده به جای آورده است.

به هدایت ان حضرت بعضی از تعمیرات ساختمانی در بیت  ،در اواخر ایام حیات عنصری حضرت عبدالبهاء

مبارک بغداد انجام گرفت اساس بنا تقویت و تحکیم گشت و خود بنا به شکل اصلی و اولیّه برگردانده 

دشمنان امر به طور غیر قانونی آنرا تصرّف نمودند و این امر  ، شد.متأسفانه اندکی پس از انجام این خدمات

شورای اتحادیۀ  . عرض حالی از طرف جامعۀ بهائی به شورای اتحادیۀ ملل منتهی گشت سرانجام به تقدیم

حق استیالی جامعۀ بهائی را بر بیت مبارک تأکید کرد ولی به علل مختلف رأی آن  0929ملل در سال 

 .شورا از طرف اولیای امور تنفیذ نشد و هنوز هم بیت مبارک در تصرف معاندین امر قرار دارد

آن  رمتِتک حُهاءاهلل در بعضی از آثار مقدسۀ خویش تقدّس و جالل این بیت مبارک را ستوده،هَحضرت ب

مقام مطهر را که مقدر بوده پیش بیاید پیش بینی نموده و عظمت و ارتفاع شأن آن را در آتیه پیشگوئی 

 فرموده اند از جمله در یکی از الواح مقدسه عبارات زیر نازل:

                                                        االرض کره بینراز ذِبطِ ن قد زیّنک اهللُحزَرمتک ال تَک المشرکون ستر حُتَهَ نیت اهلل اِیا ب"قوله الکریم  "

 و درمقام دیگر این کلمهء علیا مسطور "حیانلّ االَک فی کُنظر ربِّنّک تکون مَ والسّماء و انّه ال یهتک ابداً ا

 "ثمّ تمضی ایّام یرفعه اهلل بالحقّ یجعله علماً فی الملک بحیث یطوف حوله مأل العارفین" 
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آنجا نبوده ام، تصویری از آن ندیده ام، با سنگ و چوبها و پنجره و دیوارهارازی نگفته ام و نگاهی رد  هیچگاه

می کشد و می    جان می گیرند، آنجا که جانان نفس  اما در پس دیوارهایشان ،و بدل نکرده ام ؛ خانه ها

جوهرش آب زندگانی می بخشد. پنجره ای که رو به امید و مهر و  خرامد. آنجا که قلمش می رقصد و

می گویند خانه را خراب کرده اند و هنوز کسی .ند باز است ودری که همگان را به یگانگی می خوا بخشش 

باب در شیراز، سنگ از سنگش جدا  ۀرا مانند خان بغدادبهاءاهلل در  ۀخان.ادی از جزئیات نمی داندچیز زی

گسسته اند؛ بی گمان  اند. شیشه هایش را شکسته اند. با خاک یکسانش کرده اند. دیوارهایش را از هم کرده

آنجا کاشته شد و در های سخت جان درختی که در  اما با ریشه!ند آنان که از مهر و یگانگی رسته ا

گیتی  ۀتا جزایر ناشناخت بغدادگرفت چه می کنند؟ با نوای ورقایی که از  دورترین گوشه های عالم جان

یک بود  است، در نابودیِ افکند، چه دارند که بگویند؟قدرت اینان در تبر و کلنگ و تیشه و سنگ طنین

ر ابراز یک نفرت نادانسته، در بیان خشن د.آبادانی ست    است، در خاک کردن یک بنا، در تخریب یک

خانه اما در بذر و آبیاری و آبادانی بود. در برپا کردن سراپرده  یک تعصب بادآورده ست. قدرت صاحب

که کالمش مانند پیوند و دستهای باز. قدرت او در این بودیگانگی، درتبدیل تبر و سنگ و مشت به جوانه و 

انه در آزادگان و اسیران رسید؛ قدرت صاحبخ له و زنجیر و بستگی، به گوشرایحه ای آزاد، از ورای هزار می

تمام ساکنان زمین سایه می افکند، پنجره هایش همیشه رو به نور و مهر بر سرِ بنای خانه ای بود که سقفش

ر تیشه بینند و افتخار را د باز بودو درش بر هر جنبنده ای باز؛ حتی بر آنانی که قدرت را در تخریب بنا می

 .زدن و تبر کوفتن

  



 شواهدی تاریخی از بحرانها و پیروزیها -8 

 ایام حضرت باب

 بحران: تبعید حضرت باب به ماکو-

 روحی 4پیروزی :نزول مهمترین اثر مبارک کتاب مستطاب بیان                کتاب -

 ایام حضرت بهاءاهلل:

 در زندان سیاهچال طهران بحران: دستگیری حضرت بهاءاهلل و زندانی کردن ایشان-

 پیروزی:واقعه اظهار امر خفی هیکل مبارک در این زندان-

 بحران: تبعید حضرت بهاءاهلل از بغداد به استانبول-

 پیروزی:اظهار امر علنی حضرت بهاءاهلل در باغ رضوان-

 بحران:تبعید مبارک به ادرنه-

 الطینپیروزی:اعالن عمومی امراهلل و ارسال الواح به ملوک و س-

 بحران:تبعید حضرت بهاءاهلل و خانواده مبارک به خرابترین و نامساعدترین مکان یعنی سجن عکا-

 روحی 4پیروزی:تحقق وعود کتب مقدسه در خصوص ارض ا قدس              کتاب -

 :ءایام حضرت عبدالبها

مزاج و اختالل صحت که سفرهای حضرت عبدالبهاء به اروپا و امریکا با وجود تقدم سن و ضعف  -بحران

 محصول ده ها سال تبعید و زندان بود

:برانگیختن و پایدار ساختن احبای غرب در فداکاری و سخت کوشی در راه انتشار و تقویت امر  -پیروزی

) قرن      اعالن امر مبارک در کنیسه ها و کلیساها و مجامع ادبی و علمی  -(21پروردگار) قرن انوار ص 



مالقات با صاجب منصبان و شخصیت  -(22الن میثاق الهی در مدینه میثاق )قرن انوارص اع -(3بدیع ج 

 (3های برجسته از طبقات مختلف)قرن بدیع ج 

 بحران :صعود حضرت عبدالبهاء

 پیروزی:ایجاد تحول و حرکتی محیرالعقول توسط الواح وصایای حضرت عبدالبهاء

ه مدت یک سال به علت بیماری و به تعویق افتادن توقف اجباری جضرت عبدالبهاء در مصر ب بحران:

 0901مسافرت ایشان به اروپا در 

تأثیر ایشان بر  -پیروزی:تأثیر حضور مبارک در رمله اسکندریه بر پیشرفت امراهلل مخصوصا در قاره افریقا 

مالقات  –مصر اعالن عمومی امر در  -عمای دانشگاه االزهر شد مفتی مصر و از زُ شیخ محمد عبده که بعداً

روحانیون ، وکالی پارلمان ، صاحب منصبان اداری و اشراف و روزنامه نگاران معروف عرب با حضرت 

             عبدالبهاء

 ایام حضرت ولی امراهلل

میثاق و تصرف جابرانه بیت بغداد وحدوث ابتالئات و صب مفتاح روضه مبارکه از طرف ناقضان غَبحران :

 روس و انفصال جامعه بهائی از دایره مسلمین در اقطار مصریّه  ۀتضییقات در خط

 اعالم استقالل آئین الهی به همت پیروان اسم اعظم در اقالیم شاسعه عالم پیروزی:

 شناسائی امراهلل در مرکز جهانی بهائی 

 دعاوی اهل بها  تصدیق جمعیت امم بر صحت

 بسط و توسعه خدمات تبلیغیه و نشر آثار امریه 

 از ملکات بر حقانیت آئین یزدانی  شهادت ملکه ای

 عالم غرب تکمیل تزیینات خارجی اولین مشرق االذکار 



 شواهدی تاریخی از بحرانها و پیروزیها

 ایام حضرت باب

 بحران: تبعید حضرت باب به ماکو-

 روحی 4ن اثر مبارک کتاب مستطاب بیان                کتاب پیروزی :نزول مهمتری-

 ایام حضرت بهاءاهلل:

 بحران: دستگیری حضرت بهاءاهلل و زندانی کردن ایشان در زندان سیاهچال طهران-

 پیروزی:واقعه اظهار امر خفی هیکل مبارک در این زندان-

 بحران: تبعید حضرت بهاءاهلل از بغداد به استانبول-

 ی:اظهار امر علنی حضرت بهاءاهلل در باغ رضوانپیروز-

 بحران:تبعید مبارک به ادرنه-

 پیروزی:اعالن عمومی امراهلل و ارسال الواح به ملوک و سالطین-

 بحران:تبعید حضرت بهاءاهلل و خانواده مبارک به خرابترین و نامساعدترین مکان یعنی سجن عکا-

 روحی 4ارض ا قدس              کتاب پیروزی:تحقق وعود کتب مقدسه در خصوص -

 :ءایام حضرت عبدالبها

سفرهای حضرت عبدالبهاء به اروپا و امریکا با وجود تقدم سن و ضعف مزاج و اختالل صحت که  -بحران

 محصول ده ها سال تبعید و زندان بود

:برانگیختن و پایدار ساختن احبای غرب در فداکاری و سخت کوشی در راه انتشار و تقویت امر  -پیروزی

) قرن      اعالن امر مبارک در کنیسه ها و کلیساها و مجامع ادبی و علمی  -(21پروردگار) قرن انوار ص 



منصبان و شخصیت مالقات با صاجب  -(22اعالن میثاق الهی در مدینه میثاق )قرن انوارص  -(3بدیع ج 

 (3های برجسته از طبقات مختلف)قرن بدیع ج 

 بحران :صعود حضرت عبدالبهاء

 پیروزی:ایجاد تحول و حرکتی محیرالعقول توسط الواح وصایای حضرت عبدالبهاء

توقف اجباری جضرت عبدالبهاء در مصر به مدت یک سال به علت بیماری و به تعویق افتادن  بحران:

 0901روپا در مسافرت ایشان به ا

تأثیر ایشان بر  -پیروزی:تأثیر حضور مبارک در رمله اسکندریه بر پیشرفت امراهلل مخصوصا در قاره افریقا 

مالقات  –اعالن عمومی امر در مصر  -عمای دانشگاه االزهر شد مفتی مصر و از زُ شیخ محمد عبده که بعداً

راف و روزنامه نگاران معروف عرب با حضرت روحانیون ، وکالی پارلمان ، صاحب منصبان اداری و اش

 عبدالبهاء

 ایام حضرت ولی امراهلل

صب مفتاح روضه مبارکه از طرف ناقضان میثاق و تصرف جابرانه بیت بغداد وحدوث ابتالئات و غَبحران :

 روس و انفصال جامعه بهائی از دایره مسلمین در اقطار مصریّه  ۀتضییقات در خط

 اعالم استقالل آئین الهی به همت پیروان اسم اعظم در اقالیم شاسعه عالم پیروزی:

 شناسائی امراهلل در مرکز جهانی بهائی 

 تصدیق جمعیت امم بر صحت دعاوی اهل بها 

 بسط و توسعه خدمات تبلیغیه و نشر آثار امریه 

 از ملکات بر حقانیت آئین یزدانی  ادت ملکه ایشه

 عالم غربتکمیل تزیینات خارجی اولین مشرق االذکار 



 تصویری از بیت مبارک بغداد

 

 

 


