
 لوح مبارک حضرت عبدالبهاء جَلَّ ثَنائُهُ 

هر عاشقی سَرِ معشوقی دارد و هر دلداده ای پريشان موی دلبری . تو که دلباخته  ای شيدايی روی دلبر معنوی

روی معشوقِ بزمِ الهی هستی , چون قُمری و فاخته روحانی در اين بوستانِ رحمانی و گلستانِ يزدانی بر سروِ 

ن گلِ صد برگِ خندان در پسِ نقاب شد و جمال آن آزاد , بنشين و آغاز ترانه کن و فغان و ناله نما که روی آ

دلبر رحمن در وَرای حجاب . اَستَغفُرِاهلل اين نقاب و حجاب , نظر به ضعفِ بَصَر ماست واالّ آن آفتاب را طلوع و 
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 مناجات شروع -1

فِراقَکَ اِن مَنَعَنی عَن  و الهی الهی قَد ذابَ کَبدی و ارتَعَدت فَرائصی و ارتشَعَت مَفاصِلی وضاقَ صَدری فی هجرک

انت المُقتدرُ علی ما تَشاء بِقولِکَ ی اَجرَ الوِصال يا مالک القِدَم و مولی العالَم انّک للِقائِکَ قَضائک المُبرَم ،فاکتُب 

ک انت کُن فَيَکُن .اَی رَبِّ اَيِّدنی عَلی ما يُقَرِّبُنی اليک و ارزُقنی ما اَنزَلتَهُ مِن سَماء فَضلِکَ لِعِبادِکَ المُقَرَبين انّ

 العزيز الحَکيم.

  13تاريخ امری همدان ص         

 

 

 دوممناجات -2

 هُو اللّه

مرغ بال و پر شکسته ايم ولی در فضای  روحانی ما بيچارگان ءنود ملکوت داری و مالئکهجُ ای پدر آسمانی  

الهوت  آرزوی سراج ،پروانه عالم ناسوتيم .دريای آب حيات طلبيم،تشنه لبيم  ملکوت پرواز آرزو کنيم ماهيان

تأييد فرما تا سپاه انوار  ،نودپس ای ربّ الج .در نهايت ضعف و بی قوّتيم ولی خود را به صف عالم ميزنيم .داريم

و به سلطنت  لع نمالهی مطّاشکست خورد ما را به خدمت ملکوت موفّق دار و بر اسرار  ظفر يابد و لشکر ظلمات

عالم  ۀزبان را گويا کن و ديده ها را بينا نما تا مشاهد بشارت ده و از حيات ابديّه بهره و نصيب بخش سَرمَدی

 ستايش جمال و کمال تو نمائيم توئی بخشنده و مهربان . عبد البهاء عبّاس حفَصي ملکوت کنيم و به نطق

 308مجموعه مناجاتهای حضرت عبدالبهاء ص       

 

 

 لوح مبارک حضرت بهاء اهلل -4

يا يوسف، يوسف الهی در سجن عظيم و حِصن متين ساکن .سَطوَتِ عالم و عداوت امم او را از ذکر و ثناء منع 

اَحقَر از خَردلی لدی الوَجه مذکور.نيکوست حال نفوسی که شک و ريب اهل بغضاء ايشان را از مالک  ننمود.عالم

اسماء منع ننمود حُجُبات را به اسمش شقّ کردند و سُبُحات را دريدند و به قلوب نوراء قصد مقام ابهی و افق 

را به تو توجه نمود، به اثر قلم فائز  اعلی نمودند و جميع اشياء در سِرّ طائف آن نفوسند .حمد کن مالک قدم

 فرمود اوست بخشنده و توانا.

 15تاريخ امری همدان ص        

 



 شويم و آهنگ آن گلزار نمائيم( جهانيان  بيزار بايد از جهان و) لوح مبارک حضرت عبدالبهاء -5

 

 هواالبهی                             

اش آفاق ساطعه ۀاشعّ  فرمود  افق مبين چون در مشرق اعلی طلوع اعظم ای دوستان الهی شمس حقيقت نيّر 

حرارت شعاع  چون به سورت تمام تابيد ،اراضی  و  . فرمود  روضۀ  جَنان و غبطه جنّت رضوان ککيهان را رش

جويبار سبز و   طرف . موجودات، انبات گل و رياحين و سنبل و نسرين  کماالت انسانی کرد    حدائق  حقائق

نمودند و  الهی درس مقامات معنوی آغاز  بلبالن . م شد و ساحت  چمن مزيّن به سرو و سَمَن  گرديدخرّ

 معانی  دمساز گشتند و سلطان  گل  در صحن  چمن افسر شاهنشاهی بر سر  ساز عندليبان رحمانی با نغمه و

آزادگی  انقطاع و نغمهء تند وگذاش طيور سحری  رسم آشفتگی  و دلدادگی . نهاد و آغاز ناز و دلبری نمود

گری بيشتر نمودند و غُرابان ظلمانی منمودند و زاغان گلخَنی رسم ست به تمجيد مطلع توحيد دهان باز نواختند و

ی صد هزار گونه ظلم و تعدّ انکار لب گشودند و دام حيل گذاشتند و جفا کاری کردند و بر اعتراض و   گآهن

به گلشن اصلی  خويش  شتافت و به  ،عدوان مشاهده فرمود آن گل صد برگ خندان چون اين ظلم و . نمودند

 توحيد تنگ و ۀتقديس بتاخت  و با جمال خود نرد محبّت باخت و عالم را بر چشم  طيورحديق   ملکوت تنزيه و

بن  رحمانی در سر لُا هوای  گُدارند و عندليبان بق آهنگ گلشن باقی،حقيقی  بلبالن گلزار لهذا . تاريک فرمود

اگر فی  ل فراق و اشتياق نيارد . پسکمال  شوق آرزوی  صعود و عروج  دارد و تحمّ   هر يک  به  .گرفتند

شويم و آهنگ آن گلزار نمائيم .  جهانيان  بيزار وبايد از جهان  ،آن روی انور ۀآشفت آن دلبريم و ۀالحقيقه دلداد

  . يک رجوع خاک به ساحت لوالک است و رجوع  ديگر رجوع  شعاع  به  آفتاب  ، است قسم الکن رجوع به دو

اهلل بکوشيم و چون نسائم  کلمۀ  در اعالء به نشر نفحات اهلل بپردازيم و موفّق  گرديم و اگر به خدمت امر 

اندازه دهيم اط بیانبس نشاط و را پژمرده جان تازه بخشيم و   را مرده نمائيم و اهلل مرور بالد صبحگاهی بر

آن وقت  ،   نمائيم بيدار خفتگان را ه کنيم ومتنبّ  حقائق غافله را عين علم داللت نمائيم ومَ   به هياکل جهل را،

 ابهی شتابيم و افق ادنی به ملکوت از   ل  بکوبيم  وهُ ر انبوه طبل و دُکلش شکوه و چون سالطين با شوکت و

. آن رجوع رجوع ذرّه به آفتاب است و عود بلبل  يماز جبروت اعلی شنو   تمامندای جانفزای الهی را به تحسين 

 بع الهدی  . عبدالبهآء عالم علی من اتّ السّ گلزار و  به

 140-141ص  4منتخبات مکاتيب حضرت عبدالبهاء ج 

 

 

 



 حکايت -6

 اين آرزو را در دل داشتم که خود را به سجود بر اَقدام مبارک بيندازم

 ميرزا حيدر علی در شرح تشرّف خود به حضور حضرت بهاءاهلل چنين می نويسند :حاجی 

مدّت ها بود که اين آرزو را در دل داشتم که خود را به سجود بر اَقدام مبارک بيندازم . يکبار اجازه تشرّف و 

حال مسطّح چون حضور در اطاق مبارک را يافتم . در حالی که مشی می فرمودند , وقتی به سوی من آمدند به 

ورقی کاغذ بر ديوار اطاق بودم و چون دور می شدند به فاصله يکی دو قدم به اميد آنکه آرزويم را مجری دارم به 

دنبال هيکل مبارک می رفتم . مجدداً برگشتند و من هم عقب عقب رفته و خاضعانه به ديوار چسبيدم . با 

بعد دست مبارک را گشوده , به من  "عقب می روی .  چيست ؟ می بينم که به جلو و "لبخندی فرمودند : 

اگر چه به آرزويم نرسيدم ولی حرکت دست مبارک و آن تبسّم  "همان جائی که هستی باش .  "فرمودند : 

 رضايت مرا به سروری بی حدّ فائز نمود .

 77ص  8هنر ج خوشه هايی از خرمن ادب و                                                        

 

 

 

 

 

 لوح و مناجاتی از حضرت بهاء اهلل-7

يا خداداد امروز روز جزاست وروز عطاء .ابواب کرم مفتوح و دريای بخشش اَمام وجوه موّاج .طوبی از برای نفسی 

در شب و  طُراًکه به عَرف ايام ظهور فائز گشت و از رحيق بيان که از قلم رحمن جاری است،قسمت برد اهل دنيا 

می نمودند وچون بحر نور ظاهر و هيکل ظهور  مسئلترا می طلبيدند و لقايش را  روز از حق جَلَّ جالله ظهورش

 بر سفينۀ اقتدار هويدا ،کل اعراض نمودند اال معدودی اين است شأن مظاهر اوهام و مطالع آن بگو:

نمود از دريای رحمتت محرومش منما اين الها کريما يکتا خداوندا جودت وجود را هستی بخشيد و موجود  "

 مظلومان را در ظلّ سدرۀ عدلت مأوی ده و فقيران را به بحر غنايت راه نما توئی مالک جود و سلطان عطاء

 14تاريخ امری همدان ص        

 

 

 



 لوح مبارک حضرت عبدالبهاء-8

 

 هُواألبهی              

پرده  .تک حجاب فرمودکشف نقاب و هَ،سلطان وجود ،مليک مقصود ،آن جمال موعود ،هجران الهیۀای دلسوخت

 .جهانتاب ۀتجلّی آفتاب کرد و جلو .جالل برافراشتعرض جمال کردو رايت اِ .نداخت و عَلَم دلبری برافراختابر

با  .نورانی روشن کرد ۀابهی شعلۀدرسيناء و آتش موسی در سِ چون گل در چمن رخ برافروخت و چون نار

ممنوع شدند و ،بی خردان  .نابينايان محروم شدندو محتجبان مهجوران،کامل  فيض شامل و طلوع بدر وجوداين

مأل اعلی برافروخت و ابواب ۀججاراج در زُت صعود نمود و آن سِزّحال آن آفتاب بافق ع .مأيوس،افسردگان 

قی ثقای تُ وُ  ۀفائز شدی بعرومشاهده مسدود شد و لکن تو که ايّام لقا را ادراک نمودی و بموهبت ربّ ابهی 

 اين نعمت نمائی  والبهاء عليک        ع ع  ۀک گرد تا شکراناهل علّيّين متمسّ اخالقِ بل متينِ حَه متشبّث شو و ب

 

 40ص  6مکاتيب حضرت عبدالبهاء ج        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 وشرح آن آياتی از کتاب مستطاب اقدس-9

مشرقۀ من افق هذه السّمآء و اذاغربت ارجعوا الی ما نزّل   الی اللّه مادامت  الشّمسفارجعوه  اذا اختلفتم فی امر

بيانی  من عنده انّه ليکفی العالمين  قل يا قوم ال يأخذکم االضطراب اذا غاب ملکوت ظهوری و سکنت امواج بحر

افقی االبهی و ننصر  ر  و نراکم منالّا اللّه الفرد الخبي غيبتی حکمۀ اخری ما اطّلع بها انّ فی ظهوری لحکمۀ و فی

 و قبيل من الملئکۀ المقرّبين  نصرۀ امری بجنود من المأل االعلی  من قام علی

 

 توضيح آيات بر اساس تقريرات جناب اشراق خاوری  

اگر در بارۀ مسئله ای اختالف نظر پيدا کرديد ،بايد رجوع کنيد به مظهر امر ،به جمال مبارک،ماداميکه صعود 

ووقتی غروب کرد،يعنی وقتی که صعود ،اميکه شمس وجود او مُشرق است از افق اين دنيادع نشده است،ماواق

واقع شد، برای رفع اختالفات مراجعه کنيد... به آيات و الواحی که از قلم جمال مبارک نازل شده است...آثارالهی 

که غائب شد ملکوت ظهور من و آرامش  که در اين ظهور نازل شده برای اهل عالم کافی است...ای مردم وقتی

پيدا کرد موجهای دريای بيان من ،مضطرب نشويد .در ظاهر شدن من حکمتها بود ،اسرار و رموزی بود .در غائب 

 شدن و در صعود من از اين جهان به جهان ديگر نيز حکمت ديگری است.

يکی اين است که مردم قبل "ۀ اُخری فی غيبتی حکم"حضرت عبدالبهاء در يک مقام می فرمايند:که مقصود از 

از صعود هيکل مبارک را می ديدند شايد می گفتندکه اين هم مانند ما بشری است و از کجا دارای چنين مقامی 

باشد که ادعا می کند .ولی وقتيکه جنبۀ جسمانی حياتش سپری شد و جمال قدم به ممالک اُخری صعود 

ابصار مستور ماند،آنوقت خلق که آثار قدرت جمال قدم را مالحظه فرمودوجسم و جسمانيات از حيث ظاهر از 

 می نمايند زودتر توجه و اقبال می کنند.

 "وَنَراکُم مِن افقی االبهی"می فرمايند:در غيبت من حکمتی است که مطلّع نيست به آن مگر خداوند فرد خَبير.

و ياری می کنيم کسانی را که "ام علی نُصرۀ امری نَنصُرَ مَن ق"ما شما را از آسمان بلند روشن خود می بينيم و 

قيام می کنند بر نصرت امر من به لشکرهائی از مالء اعلی و دسته هائی از مالئکۀ مقربين.اين وعده و بشارت 

 است برای بندگان جمال قدم که اگر به خدمت امر مبارک قيام کنند ،از هر طرف منصور و مؤيّد خواهند بود.  

 144-145تقريرات  ص        

 

 

 



 مدح و ثنايی از طرف بيت العدل اعظم الهی-10

حضرت بهاءاهلل برای احياء عالم چه مصائب و تَأَلُّمات شديده ای را که تحمل نفرمود . وجود مبارک به باطل در 

نفی و سرگون شدند مَظان اتِّهام قرار گرفتند . مسجون و مضروب گشتند , مغلول شدند . از دياری به ديار ديگر 

. به آن وجود مُکرَّم خيانت نمودند و مسموم ساختند . ما يَملَک را  به تاالن و تاراج بردند و به فرموده آن 

اَبِ سماوی و مالکُ  ". اين بود استقبال ظالمانه اهل جفا از  "در هر دمی به عذابی جديد مبتال  "حضرت 

در اين کره خاکی به مدّت چهل سنه تا خاتمه حيات مبارکش مسجون و  . تا نفَس باز پسين "االسماءِ و الصّفات 

سرگون باقی ماند . وجود مبارکی که بال وقفه تحت تضييقات و اذيّت و آزار اُمرا و حکّام و سالطين ايران و 

که آنها را  امپراتوری عثمانی و مورد ضدّيّت و اعراض علمای مکّار و ظَلوم دين بود و مورد بی اعتنايی ساير ملوک

با الواحی بسيار مُهَيمِن انذار فرمود و با مواعظی حکيمانه و صادقانه آنها را به آنچه سبب آسايش و اتحاد و اتفاق 

, عِمار عالم و آرامش امم می باشد مخاطب ساخت و در ليالی وايّام به تأليف قلوب و تهذيب نفوس مشغول ... 

  ناگاه حنين آن حضرت بلند شد و فرمود :

 و حُزنی ما يَعقوبُ بَثَّ اَقَلُهُ                      و کُلُّ باَلءِ اَيُّبَ بعض بَليَّتی

لسان حيا دارد از ادامه چنين ذکر رقّت باری و صدر مُنصَعِق می شود با اندک تأملی درباره آماج تير بال بودن آن 

ا ما به جای اينکه تسليم احساسات افسردگی و ذات مقدّس و مصائبی که هيچ نفسی تاب تحمل آن را ندارد . امّ

نااميدی و يأس بشويم , ملتجی به سکون و آرامشِ اطمينان بخش مذکورِ در اين بيانات پر معنايی می شويم که 

 می فرمايد :

وارد شد بر اين مظلوم آنچه شِبه و مثل نداشته و کل را به کمال تسليم و رضا لِاَجلِ تهذيب نفوس و ارتفاع  "

بی اندازه با  "مظلوم عالم فی حينِ الباليا مُتِمَسِّکاً بِحَبلِ الصَّبرِ و االصطبارِ  "اين چنين  "لمۀاهلل حمل نموديم . ک

صبری بی حدّ و با متانتی عظيم و جليل مصونيّت و حقيقت وجودی خويش را همچون دوستی يکتا و مهربان 

بارکش معطوف ساخت و آالم خود را مبدّل به اسبابی ظاهر فرمود و مساعی حضرتش را به هدف اصلی ظهور م

 نجات بخش نمود و ناس را در ظلّ لواء وحدت دعوت فرمود .

                       

 

 پيام معهد اعلی به مناسبت صدمين سال صعود حضرت بهاءاهلل در قصر بهجی   

 

 

        



 

 

                                                

 شعر ازجناب فرهمند مقبلين-11

 چرا تو را نپرستم؟

 چــرا تــو را نپرسـتم ؟ تــو دلنـواز منـی       چـرا تـو را نـپـرسـتم؟ تو چـاره ساز منی

 تـو آن يـگانـه جـانـبـخـش , نـيـازِ منی  مـن ايـن شـکسـته سـر تـا قـدم نيازِ توام       

 گواهِ مِهرِ تـو بـاشـد , تو سـوز و سـاز منی  من        چــرا تــو را نپرســتم؟ کـه آفـرينشِ

 گـذشـت عـمـر گرانمايه ام به سوز و گداز        تـو خـود بـهـانـه هـم سـوز هم گداز منی

 کـه بـی نـيـاز دو عـالـم , ولـی نـيـاز منی چــرا تــو را نپرسـتم چـو کـعبـه آمـال؟        

 گذشتم و باز        تـو در قـلـمروِ انـديشــه , يکّه تـازِ منی به راهت از کم و بيش جهان

 تـو بـــا خـبر ز دل خسـتـه و زِ راز منی  بـه راز تـو چـه رسـد تنگنای فِکرَتِ من        

 تـو همچو عِطرِ به گل خفته , نغمه ساز منی   مـن ايـن پـرنده غمگين و سرد و بی آواز      

 بال و پر در اين زندان        بـه اوج عـالـم هستـی , تــو شاهباز منیشـکسته گرچه مرا 

 تـو آسـمـان مـُنـوَّر , تــو بختِ بــازِ منی  زمين تيره مـنـم , تـشـنـه عـنـايـت تــو       

 مـن آن کويـرِ تـُهی از گياه و سبزه , ولـی        تـو ســروِ ســبزِ صـفـابخشِ سرفرازِ منی

 تـو رمــزِ زنــدگـی و رازِ اِهــتــزازِ منی  جـوانـه لـرزان به شاخسارِ وجــود       مـنـم 

 بـِنـازَمـَت کــه خـداونـدگــارِ نــازِ منی   بميرَمَت کـه بَشـيرَم شــدی به عمـر ابــد       

 منی زبانِ بسته کجا , وصف آن خجسته کـجا؟         سـخـن درســت بگويم , تـرانه سـاز
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  مناجات-12

 هُو االبهی

حسرت خسته چشم گريانم  ءنحيف بال و پری شکسته دارم و پائی از دوری باديه ءپروردگارا مور ضعيفم و پشه 

سوزان به  ءبين و جگر سوزانم نظر فرما آه و فغانم جمع طيور را به فرياد آورده و آه پر حسرت قلبم چون شعله

جان جهان آتش زده از افق ابهايت فيض انوار کن و از ملکوت اعاليت بذل اسرار نما  ای نيسان عنايت بارش و 

گردد و  و زنده و درخشش فراوان بنما شايد اين قلوب افسرده تازهريزش ارزان کن و ای شمس حقيقت تابش 

 ع ع  اين نفوس مرده حيات بی اندازه يابد .

        

 345مجموعه مناجاتهای حضرت عبدالبهاء ص

 

 

 

 

 

 

 لوح مبارک حضرت عبدالبهاء-14

 

 هُواألبهی            

آن جمال موعود مليک مقصودسلطان وجود کشف نقاب و هتک حجاب فرمود پرده  ،ای دلسوخته هجران الهی

جهانتاب  هنداخت و عَلَم دلبری برافراخت عرض جمال کردو رايت اجالل برافراشت تجلّی آفتاب کرد و جلوابر

نورانی روشن کرد با  هابهی شعل هسيناء و آتش موسی در سدر چون گل در چمن رخ برافروخت و چون نار

کامل نابينايان محروم شدندو محتجبان مهجوران بی خردان ممنوع شدند و  وداين فيض شامل و طلوع بدروج

ه مأل اعلی برافروخت و ابواب جت صعود نمود و آن سراج در زجازّافسردگان مأيوس حال آن آفتاب بافق ع

وثقای تقی  هائز شدی بعرومشاهده مسدود شد و لکن تو که ايّام لقا را ادراک نمودی و بموهبت ربّ ابهی ف

 اين نعمت نمائی  والبهاء عليک        ع ع  هک گرد تا شکرانمتشبّث شو و بحبل متين اخالق اهل علّيّين متمسّ
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 حکايت:  -15

فرمود تشرّف به حضور جمال قيوم همه روزه حاصل می شد ولی هر وقت جد بزرگوارم)ميرزا محمد باقر هائی( 

احضار می فرمودند قلبم ضربانش شديد می گشت و تشرّف مکرر حالت عادی به خود نمی گرفت و ساده 

نبود.همان حاالتی که در بدو تشرّف برای حقير به وجود آمد در هر تشرّفی ادامه داشت . عظمت و جالل و 

و کمال و صحبت و بيانات مبارک روزبه روز در نظرم مهمتر می شد و سائر زائرين هم به همين قدرت و هيمنه 

حال بودند .روزی در قلبم خطور کرد که کاش در موقع نزول آيات حاضر بودم و به چشم خود آن کيفيت را 

دند .از پله های قصر که مشاهده می نمودم .روز بعد تقريبا دو سه ساعت بعد از ظهر بود که بنده را احضار فرمو

باال می رفتم صوت مبارک را شنيدم و به محض اينکه وارد صحن قصر شدم ديدم جمال اقدس ابهی با آن هيکل 

نوراء مشی می فرمايند و صورت مبارک برافروخته و عرق  بر پيشانی و جبين نورانی حضرتشان نمايان و دست 

ی با صوتی مهيمن و قوی که در اعماق قلب و روح انسان نفوذ مبارک حضرتشان از عبا بيرون است و در حال مش

می نمود ،آيات از فم اطهر صادر و نازل است و ميرزا آقا جان کاتب وحی نشسته و مقداری قلم و کاغذ در طرف 

دست راست خود گذاشته و به سرعت مشغول تحرير آيات منزله است .ديدن آن منظره چنان مرا منقلب و 

نزديک بود بر زمين نقش بندم .هيکل اطهر در حاليکه به بيانات خودشان ادامه می دادند با  مضطرب نمود که

دست راست مبارکشان که از عبا بيرون بود به بنده اشاره فرمودند که برويد بيرون در حاليکه تمام بند بند بدنم 

 می لرزيد از پله ها به سختی پائين آمدم و نمی دانستم کجا بروم و چه کنم.
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 زمينۀ تاريخی لوح مبارک احتراق -16

 

اگر چه اين لوح مبارک در عکا نازل گرديده ولی سوابق مربوط به صدمات و باليای وارده به جمال مبارک و امر 

بهائی از اولين ايام ظهور حضرت رب اعلی تا قيام جمال مبارک به تبليغ امر الهی شروع گرديد.در سال سوم از 

زندان افتادند.در مازندران به دستور ميرزا تقی ظهور حضرت رب اعلی نخستين بار حضرت بهاء اهلل در طهران به 

خان حاکم آمل ،پاهای مبارک را به چوب بستند و به قدری زدند که از پاهای مبارک خون روان گرديد ...می 

دانيم که در سنۀ تسع حضرت بهاء اهلل در سجن انتن طهران مصائبی تحمل فرمود که آثارش تا پايان حيات در 

بود .هجرت از طهران به بغداد با عائلۀ مبارک و اطفال خردسال خود مصيبتی فراوان بود که هيکل مبارک نمودار 

از جان و "نفس مظهر امر تحمل فرمود.در بغداد مصائب تازه رخ نمود به نحوی که هيکل اطهر به فرمودۀ مبارک 

ايشان گريستند ...در  "غربت جميع در  "فرمود به قسمی که"اختيار هجرت فرداً واحداًآنچه متعلق به او گذشته 

استانبول و باالخص در ادرنه مخالفت دو سلطان مقتدر ايران و عثمانی ووزراء و سفراء وعمّالشان بس نبود 

دت و بغضاء و تفتين و فساد يحيی و اعوانش کبد جمال ابهی و قلوب مؤمنين و مظلومين را می حسا،

الم جديد احاطه کرد... در پی اين مصائب وقوع شهادت گداخت.وقتی مقر جمال ابهی سجن عکا شد، محن و آ

حضرت غصن اطهر خود حادثه ای جانگداز بود... لوح مبارک احتراق در بحبوحۀ نزول باليای ال تحصی بر جمال 

قدم نازل گرديد.نزول اين لوح با توجه به قرائن موجود در لوح استنطاق در فاصله ماههای رجب تا ذی القعده 

آيۀ استغاثه و ذکر باليا در اين لوح مبارک فقط  34م( بوده است.جالب  است بدانيم از 1871)هق 1288سنۀ 

که به اسامی بهاء، مظلوم،عبد،وجه امر،مطلع اسم  آيه مربوط به باليا و مصائب وارده به شخص جمالقدم است 10

وساوس شيطان شده و باب لقاء آيۀ ديگر مربوط به احبائی است که گرفتار  24رحمن،و غالم ناميده شده اند و 

 بر وجهشان بسته شده است.
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 قسمت هائی از يکی از الواح جمال اقدس ابهی جَلَّ اسمُهُ االَعلی -17

 بِسمِ رَبَّنا العلیِّ االعلی "                                   

وفايی نيست و صاحبان افئده نبايد در اين ايّام معدوده خود را از نسيمهای  ای حبيب من , دنيا را قراری نه و

خوش الهی و روائح لطيف معنوی ممنوع و محروم نمايند ... قدر اين ايّام را دانسته غفلت نورزند که عنقريب 

وحدت پرواز نمايند  مظاهر اِنّا در راجعون رجوع نمايند و طيرهای معنوی از خاکدان بُعد و ذلّت به آشيان قُرب و

و غَمام رحمت , ممنوع شود و سحاب مَکرُمت , مقطوع ماند و سراج نور مستور گردد و حجابهای ظلمانی همه 

ارض و ساکنين آن را احاطه نمايد . هميشه سراج روح در مصباح نور روشن نيست ؛ اگر چه فنا ندارد ولکن جز 

رحمت منبسطه و جمال هويّه و بحر احديّه هميشه در جريان و در  اهل بقاء ادراک ننمايد , زيرا که فيض کليّه و

انبساط و در ظهور و در موج نيست . بهار ظاهری که تربيت ظاهر اشياء به امر خالق اَسماء به او موکول و مُفَوَّض 

ات باقيّه است در سال يک مرتبه ظاهر شود و همچنين بهار معنوی که تربيت ارواح و افئده منيره می نمايد و حي

دائمه مبذول می فرمايد در هر هزار سنه اَو اَزيَد يک بار جلوه می نمايد و بر همه اشياء از غيب و شهود خلعت 

 هستی و تجلّی رُبوبی ابالغ می فرمايد ؛ ديگر تا کی مستحق آيد و چه کس اليق باشد که ادراک نمايد .

... هميشه طالب بوده و هستم که خدمتی در خور از بنده برآيد که شايد مقبول راه دوست شود و منظور نظر  

محبوب آيد و چه ابتالها که ديده شد و چه باليا که از قبل وارد گشت , البته شنيديد و در اين مُلک هم در 

و احدی هم نصرت ننموده و در هر آن هم  مقابل اعداء تنها ايستاده ام و از جميع اطراف دشمن احاطه نموده

منتظر آنيم که جسد ترابی را به اهل آن واگذاريم و در آشيان الهی مأوی گيريم ؛ با وجود اين چه حرفها که می 

گويند و چه سخنها که از لسان جاری می نمايند , گويا يک چشم در امکان , تحقّق نيافته و يک گوش باز 

ردم , رحمی بر خود نماييد , اگر بر غير نداريد ؛ زيرا ثمره اعمال و افعال به خود شما نگشته ... آخِر بگو ای م

راجع است و اگر سبب اشتعال نار الهی نمی شويد ديگر علّتِ اخماد , چرا ؟ و اگر ناصر نيستيد باعث انقالب چرا 

 ؟ ...
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 به خاطر چه؟-19

در سنين جوانی از سکونت در عمارات مجلل و زندگی مرفه به بيرون کشيده شد .از عزتها و لذتها و مناصب و 

 برای چه؟     مناقب چشم برگرفت و راحت و راحتی بگذاشت.

مظالم بی حقيقتها گشت و در  بيان عقايد و آراء عاليه و بديعش به چنگال اعداء و  دچاردر راه حق و حقيقت 

 اهل تعصب افتاد و ضرب و شتم و بی حرمتی و آزار بسيار ديد.

با لباسی مندرس و کالهی پاره به دخمۀ سرد و چالۀ سياه پروحشت سپرده شد .پای در کند به بند سلسله 

 برای چه؟    ارقين و قاتلين همدم و همخانه شد.زنجيرهای گردن شکن افتاد و با س

به زير ثقل گران زندان و آن ظلمت بی پايان ،روزهای شديد را قبول کرد ،ولی نه! نه روزی بود و نه نوری!همه 

 برای چه؟   شب بود و سياه و حرکت زجر دهنده حشرات و جانوران .

بار جديدی آغاز گرديد.دربدری،و آوارگی قبول کرد  ميقات خروج از آن سرداب سياه در رسيد و مقدرات مصيبت

 برای چه؟    و مشقتهای بی حدوحصر تبعيد و سرگونی تحمل نمود .

از عالم غناء  و اغنياء قطع تعلق نمود و به دنيای فقر و درويشی در آمد .دوستان و بستگان بگذاشت و سر به کوه 

 ه؟برای چ      و بيابان گذاشت و محروميتها پذيرفت.

و عاقبت آن بدن مبارک و لطيف،پروردۀ پرند و پرنيان ،فرسنگها به دور از آدم و آدميان در خراب ترين نقطۀ 

 جهان ،مظلومانه بر روی سنگهای سرد قلعۀ محصنۀ مأوی گرفت و ايام شداد را پذيرا شد...

بال انقطاع اهل اعراض و بار گران احزان از باليای وارده برمؤمنينش را از يک سو به دوش کشيد و حمالت 

 برای چه؟        اعتراض را از سوئی ديگر مظلومانه مقاومت نمود.

در اثبات رسالت عظيمش مورد بی مهری و بی اعتنائی صاحبان قدرت و شوکتی واقع گشت که از قصرهای 

سی که به يک پرجالل خود مغرورانه به او و به  محبس مرطوب و مطمورش با تحقير تمام می نگريستند ،به ک

 کلمه قادربه اخذ عالم و عالميان بود...

واو آن آيت صبر و مظلوميت به همراه دردها و رنجها ،شدتها و محروميتها،دربدريها وآوارگيها،تهمتها و افتراها 

،مظالم و سختی ها،ضربها و شتمها ،زندانها و زنجيرها، زهرها و مسموميتها،اما با شفقت و عطوفت پدری،فصلی 

 چه؟ بر دفتر عالم گشود ...برای جديد

 

برای آنکه بگويد ای بندۀ من، تورا دوست داشتم و به خاطر اين دوستی از هر چيز گذشتم و هر سختی و ابتالئی 

را قبول کردم تا تو همه چيز بيابی و به آسايش حقيقی برسی.به بند و زنجير افتادم تا تو اسير زنجيرها 

تو به اوج ماه برسی.محروميت و ممنوعيت ديدم تا تو بی درد شوی.فقير شدم تا تو نشوی.زندان وچاه پذيرفتم تا 

مستغنی گردی.به محل کثيف و پرتعفّن رفتم تا تو در ملکوت روی و روائح قدس بشنوی.ای بندۀ عزيز من ،تو را 

 دوست داشتم که اين نعمتهای حقيقيۀ باقيه را برای تو خواستم...آيا تو هم مرا دوست داری؟

شما را لِاَجل شما دوست داشته و دارد بلکه مخصوص هدايت شما باليای التحصی قبول فرموده  دوست معنوی"

 "به چنين دوست جفا مکنيد و به کويش بشتابيد.



 وز آنچه  بديده در رهش خونبار است  آن  قلب  ممرّد  که  چنين  پر نار است

  استبنده اش سر شار قلبی که ز حبّ   راضی چه شوی که ازتو گردد محزون
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 کتاب عهدی -20

اگرافق اعلی از زُخرُف دنيا خالی است ولکن در خزائن توکل وتفويض از برای وراث , ميراث مرغوب العِدلَ لَهُ 

گذاشتيم. گنج نگذاشتيم وبر رنج نيفزوديم . اَيمُ اهلل در ثروت خوف مستور وخطر مکنون . اُنظُرُوا ثُمَّ اذکُرُوا ما 

. ثروت عالم را وفايی نه ، آنچه را فنا  "کُلِّ هُمَزَۀٍ لُمَزَۀٍ الَّّّذی جَمَعَ ماالً و عَدَّدَهُ وَيلٌ لِ "اَنزَلَهُ الرَّحمنُ فِی الفُرقانِ 

اخذ نمايد و تغيير پذيرد اليق اعتنا نبوده و نيست مگر علی قَدَرٍ معلوم . مقصود اين مظلوم از حمل شدائد و باليا 

ضا بوده که شايد آفاق افئده اهل عالم به نور اتّفاق منوّر گردد و انزال آيات و اظهار بيّنات ، اخماد نار ضغينه و بغ

و به آسايش حقيقی فائز گردد. و از افق لوح الهی نيّر اين بيان , الئح و مُشرق ؛ بايد کل به آن ناظر باشند . ای 

ماييد و به ذيل اهل عالم ، شما را وصيت می نمايم به آنچه سبب ارتفاع مقامات شماست . به تَقوَی اهلل تمسّک ن

معروف تشبّث کنيد . براستی می گويم لسان از برای ذکر خير است او را به گفتار زشت مياالييد . عَفَا اهللُ عَمّا 

سَلَف . از بعد بايد کل بِما يَنبَغی تکلّم نمايند . از لعن و طعن و ما يَتَکَدَّرُ بِهِ االِنسان اجتناب نمايند . مقام انسان 

ندی قبل اين کلمه عليا از مخزن قلم ابهی ظاهر ، امروز روزی است بزرگ و مبارک ، آنچه در بزرگ است . چ

انسان مستور بوده امروز ظاهر شده و می شود . مقام انسان بزرگ است اگر به حق و راستی تمسک نمايد و بر 

س و قمر , سمع و بصر و اَنجُمِ امر ثابت و راسخ باشد . انسان حقيقی به مثابه آسمان لَدَی الرَّحمن مشهود . شم

او اخالق منيره مُضيئه . مقامش اَعلَی المَقام وآثارش مُربّی امکان . هر مقبلی اليوم عَرفِ قميص را يافت و به قلب 

طاهر به افق اعلی توجه نمود او از اهل بهاء در صحيفه حمراء مذکور . خُذ قَدَحَ عِنايَتی بِاسمی ثُمَّ اشرَب مِنهُ 

یَ العَزيزِ البَديعِ . ای اهل عالم، مذهب الهی از برای محبّت و اتّحاد است او را سبب عداوت و اختالف بِذِکرِ

منماييد . نزد صاحبان بصر و اهل منظر اکبر آنچه سبب حفظ و علت راحت وآسايش عباد است از قلم اعلی نازل 

غه حکيم حقيقی غافلند و به ظنون و اوهام شده و لکن جُهّال ارض چون مُربّای نفس و هوسند از حکمتهای بال

ناطق و عامل . يا اَولِياءَاهللِ و اُمَناءَهُ ، ملوک , مظاهر قدرت و مطالع عزّت و ثروت حقّند ، درباره ايشان دعا کنيد . 

ماً حکومت ارض به آن نفوس عنايت شد و قلوب را از برای خود مقرّر داشت. نزاع و جدال را نهی فرمود نَهياً عَظي

هُ هُوَ العَليمُ فِی الکِتابِ . هذا اَمرُ اهللِ فِی هذَا الظُّهورِ االَعظمِ و عَصَمَهُ مِن حُکمِ المَحوِ و زَيَّنَهُ بِطِرازِ االِثباتِ . اِنَّ



و  الحَکيمُ . مظاهر حُکم و مطالع امر که به طراز عدل و انصاف مزيّنند بر کل اعانت آن نفوس الزم . طُوبی لاِلُمَراءِ

ذی العُلَماءِ فِی البَهاءِ اُولئِکَ اُمَنائی بَينَ عِبادی و مَشارِقُ اَحکامی بَينَ خَلقی عَلَيهِم بَهائی و رَحمَتی و فَضلِیَ الَّ

اَحاطَ الوُجودَ . در کتاب اقدس در اين مقام نازل شده آنچه که از آفاق کلماتش انوار بخشش الهی المع و ساطع و 

نی ، در وجود قوت عظيمه و قدرت کامله مکنون و مستور، به او و جهت اتحاد او ناظر باشيد مُشرق است . يا اغصا

نه به اختالفات ظاهره از او . وصيّۀُ اهلل آنکه بايد اغصان وافنان و منتَسـبين طُراً به غصن اعظم ناظر باشـند . 

وِصالِ و قُضِیَ الکتابُ المَبدَءِ فِی المَآلِ تَوَجَّهُوا اِلی مَن اَرادَهُ اِذا غيضَ بَحرُ ال "اُنظُروا ما اَنزَلناهُ فِی کِتابِیَ االَقدَس 

مقصود از اين آيه مبارکه , غصن اعظم بوده . کَذلِکَ اَظهَرنَا االَمـرَ  "اهللُ الَّذِی انشَعَبَ مِن هذا االَصلِ القَديمِ . 

اهللُ مَقامَ الغُصنِ االَکبرِ بَعدَ مَقامِهِ . اِنَّهُ هُوَ االمِرُ الحکيمُ . قَدِ اصطَفَينَا الکَريمُ . قَد قَدَّرَ فَضـالً مِن عِنـدِنا و اَنَا الفَضّال

لنّاسِ . االَکبرَ بَعدَ االَعظمِ اَمراً مِن لَدُن عَليمٍ خبيرٍ . محبت اغصان بر کل الزم ولکن ما قَدَّر اهللُ لَهُم حَقَّاً فی اَموالِ ا

ا يَنبَغی و بِما تَرتَفِعُ بِهِ مَقاماتُکُم . براستی بِمقَرابَتی نُوصيکُم بِتقوَی اهللِ و بِمَعروفٍ و   يا اَغصانی و اَفنانی و ذَوی

می گويم تقوی سردار اعظم است از برای نصرت امر الهی و جنودی که اليق اين سردار است اخالق و اعمال 

بب پريشانی منماييد و علت اتحاد را علت طيبه طاهره مرضيه بوده و هست . بگو ای عباد , اسباب نظم را س

اختالف مسازيد . اميد آنکه اهل بهاء به کلمه مبارکه قُل کُلٌّ مِن عِندِاهلل ناظر باشند ، و اين کلمه عليا به مَثابه 

آب است از برای اطفاء نار ضغينه و بغضاء که در قلوب و صدور , مکنون و مخزون است . احزاب مختلفه از اين 

احده به نور اتحاد حقيقی فائز می شوند . اِنَّهُ يَقُوُلُ الحَقَّ و يَهدِی السَّبيلَ و هُوَ المُقتدرُ العَزيزُ الجَميلُ . کلمه و

احترام و مالحظه اغصان بر کل الزم لِاِعزازِ امر و ارتفاع کلمه . و اين حکم از قبل و بعد در کتب الهی مذکور و 

اُمِرَ بِهِ مِن لَدُن آمِرٍ قديمٍ . و همچنين احترام حَرَم و آل اهلل و افنان و منتسبين و مسطور . طُوبی لِمَن فازَ بِما 

نُوصيکُم بِخِدمَۀِ االُمَمِ و اِصالحِ العالَمِ . از ملکوت بيانِ مقصود عالميان نازل شد آنچه که سبب حيات عالم و نجات 

. اِنَّها خَيرٌ لَکُم عَمّا عَلَی االَرضِ . يَشهَدُ بِذلِکَ کِتابِیَ امم است . نصايح قلم اعلی را به گوش حقيقی اصغا نماييد 

 العَزيزُ البَديعُ . 

 392ص  -ادعيه حضرت محبوب                                                                                                

 

 

 

 

 

 



 سنين اوليه عکا -21

سنين اوليه عکا برای حضرت بهاءاهلل مرحله أی بسيار سخت و دشوار بود. آن صدمات و بلياتی که جمال مبارک 

درزندان سياهچال طهران متحمل گرديدند صرفا از طرف دشمنان خارجى امراهلل بود. مصائب و مشقات ادرنه از 

اى اوليه عکا در نتيجه  اعمال و اقدامات دشمنان داخل و خارج طرف دشمنان داخل جامعه بود. اما بحران ساله

 هر دو محسوب ميگرديد ...

با وجود اوامر سلطان مبنى بر اين که نبايد کسى با حضرت بهاءاهلل و عائله مبارک معاشرت نمايد، جمعى از 

ند به محضر ايشان حضور دوستان پاى پياده از ايران به عزم زيارت محبوب خويش و به اميد اينکه شايد بتوان

بيابند حرکت و طى سفر نمودند. اين نفوس مخلص و با وفا که از تشرف به حضور حضرت بهاءاهلل ممنوع بودند 

به محض ورود همين اندازه که از مسافت دور در مقابل سجن بايستند و از پشت ميله هاى پنجره سجن محبوب 

ر گذار بودند. يک حرکت و تکان دست مبارک برای زائرينى که خود را به يک نظاره زيارت کنند ، مسرور و شک

ماهها طى طريق نموده بودند پاداشی کافى بود و اکثرا از اين موهبتى که نصيبشان شده شکرگويان به موطن 

 خويش برميگشتند.

بود. غم انگيزترين مصيبت اين دوره صعود ناگهانی فرزند جمال قدم جناب ميرزا مهدى ملقب به غصن اطهر 

هنگام غروب در حالى که بر فراز بام قشله مشى ميفرمود و در حال تذکر و تنبه و دعا و مناجات بود از روزنه أى 

که در سقف بود به زير افتاد و هيکل اطهرش با صندوق چوبى که در همان حجره بود تصادم نمود و اعضا و 

ساعت  22آوردند کارى ساخته نبود و پس از  جوارح صدمه شديد يافت و حتی از دست پزشکی که بر بالين او

بملکوت ابهى صعود نمود. قبل از صعود ايشان جمال مبارک از حضرت غصن اطهر سئوال فرمودند که چه 

. و جمال مبارک "آرزو دارم که اهل بهاء موفق به ورود در محضر شما بشوند "آرزوئی دارد. ايشان عرض نمود: 

                 "داوند آرزويت را برآورده خواهد فرمود.چنين خواهد شد .خ "فرمودند : 

بايد بخاطر آوريم که هرچند باليا و مصائب مبارک در سجن اعظم شديد بود ولی تبعيد آن حضرت به عکا تحقق 

سال در اوج شکوه و جالل خود  24وعود و بشارات کتب قبل بود. در عکا بود که شمس حقيقت در طى 

يام بود که حضرت بهاءاهلل کوه کرمل را که در جوار حيفا ميباشد به قدوم خويش مفتخر بدرخشيد و در اين ا

فرمودند ومحلى را که ميبايست عرش مطهر حضرت رب اعلى بعدا بر روى آن مستقر گردد به حضرت عبدالبهاء 

قبله اهل بهاء   نشان دادند . مرقد حضرت بهاءاهلل را در حومه عکا يعنی مقدسترين نقطه روى زمين به عنوان

تعيين نمودند و در جوار مقام مقدس حضرت باب مقری که بيت العدل اعظم الهى بايد بر آن مستقرگردد تعيين 

  شد  و مقدر فرمودند که دو شهر حيفا و عکا  بايد مقر ادارى و روحانى مرکز جهانى ديانت بهائى شوند.

 110-111روحی ص  4کتاب        



 وهوای عکا تحول در آب -22

وقتی حضرت بهاء اهلل به عکا وارد شدند هوای آن بسيار آلوده و آب آن غير قابل نوشيدن بود.به بيان مبارک 

حضرت بهاءاهلل در لوح سلطان ايران،عکا در آن زمان اَخرَب مُدُن دنيا شمرده می شد ...به قول مردم اگر پرنده ای 

شد و بر زمين می افتاد ...اندکی پس از ورود جمالقدم به عکا در فضای آن پرواز می کرد بالدرنگ هالک می 

تغيير کلی در آب و هوای آنجا حاصل شد...اين تغيير ناگهانی به قدری محسوس بوده که سبب اعجاب اهل محل 

ابياتی چند از يک قسيس مسيحی مقيم  "فرائد"در آن زمان گشته است.جناب ميرزا ابوالفضائل در کتاب خود 

در اين اشعار  "هادت به آثار وجود حضرت بهاء اهلل داده نقل می کند و چنين ادامۀ کالم می فرمايد:عکا که ش

بشارت است به اثر باهری از آثار وجود اقدس ابهی که در مدينۀ عکا ظهور يافت زيرا که اين بلد به رِدائت آب و 

ائی در بارۀ عکا و امر مبارک نوشته شده هوا موصوف بود ...در مقاله ای که چند سال قبل در يک مجلۀ غير به

 )آمده است(:

ترکهای عثمانی مؤسس ديانت نوزاد بهائی ميرزا حسينعلی را به عکا تبعيد کردند چون نقطه ای بسيار بعيد و "

کامال دورافتاده بودولکن مسئولين اين امر در آن زمان حتی تصور آن را هم نمی کردند که روزی همان عکای 

مرطوب واقع در کنار امپراطوری ترک به حکم اعجاب تاريخ مرکز ديانتی برای )ميليونها( پيروان امر بهائی سرد و 

 "در سراسر عالم شود.

برای بهائيان اين امر عجيب نيست زيرا بارها آشکارا ديده اند که چگونه اقدامات دشمنان سبب تحقق وعود الهی 

ست و اين سنتی است يزدانی و اليزالی که هرگز تغيير نکرده و و پيشرفت نقشه های جامعۀ بهائی گرديده ا

 نخواهد کرد.

 46-47ص  333پيام بهائی ش       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شرح صعود:-23

بطوری که حضرت غُصنُ اهللِ االعظم بيان فرموده اند جمال اقدس ابهی نُه ماه قبل از وقوع اين فادحه کبری می 

فرمودند که ديگر نمی خواهم در اين عالم بمانم و از آن تاريخ به احبّائی که به محضر مبارک مُشرّف می شدند , 

وداع استشمام ميشد ولی صريحاً اظهاری نمی فرمودند ؛ تا  ذکر وصايا و بياناتی می نمودند که از جميع آنها عَرفِ

ميالدی ( تب خفيفی در وجود مبارک نمودار 1892هجری ) مطابق با هشتم می 1309آنکه شب يازدهم شوال 

گرديد و با آنکه روز بعد شدت يافت , بزودی قطع شد . اين بود که به بعضی از احباء و زائرين اذن حضور عنايت 

لی چيزی نگذشت که معلوم گرديد صحّت مبارک اختالل حاصل نموده ؛ تب , مجدداً شدت يافت و فرمودند و

آثار نِقاهَت از هر جهت محسوس و عوارض مختلفه بر هيکل اَلطَفِ اَعَزِّ اقدس طاری شد تا طير عُلی قصدِ معارج 

شدائد عالم اَدنی و مصائب و  عليا فرمود . سراج الهی از زُجاج جسمانی انفکاک نمود و روح مقدّسش پس از

اَلمَقاماتُ  "باليای التُحصی که دوره حياتِ اَنورش را از هر جهت احاطه نموده بود آزاد گرديد و به ممالک اُخری 

عروج فرمود و آنچه در لوح مبارک رؤيا که نوزده سنه قبل در تجليل  "الَّتی ما وَقَعَت عَلَيها عُيونُ اَهلِ االَسماء

 >ملبَّس به  <ورقه نوراء >حضرت مُبشِّر اعظم از سَماءِ مشيّت جمالقدم جَلَّ کِبريائُه نازل و به لسان يوم والدت 

مذکور و مسطور گرديده بود تحقق يافت و اين رَزيِّه کبری و مصيبت عظمی مقارن طلوع فجر ليله  <ثيابِ بَيضاء 

شت ساعت بعد از غروب آفتاب در حينی که از ميالدی ( ه1892می 29هجری ) مطابق با 1309دوم ذِی القَعده 

 سن مبارک هفتادو پنج سال گذشته بود اتفاق افتاد .      

        410ص 2قرن بديع ج          

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 



 تا انقضای يکهزار سال کامل ديگر شمس حقيقت را ظهور و بروزی نه  -24

که از شؤون کثيره و جهات متنوّعهءعديده در تاريخ اديان عالم بی مثيل و قرين ای با صعود جمال اقدس ابهی دوره

است خاتمه پذيرفت و قرن اوّل بهائی مقارن اين واقعهء جانگداز قريب به نيمی از آن طیّ  گرديد وعصر مبارکی که 

و اعظم از جميع اعصار و قرون  از لحاظ علوّ شأن و سموّ مقام و امتداد زمان و وفوراثمار و آثار منيعهء بديعه اکبر

ماضيهء الهيّه محسوب و بجز برههء کوتاه سه ساله فاصلهء بين شهادت مبشّر اعظم و ظهورجمال قدم جلّ ذکره و 

ثنائه مدّت نيم قرن شاهد ظهورات وحی الهی از دومنبع مقدّس يزدانی بوده پايان يافت. امر حضرت باب ثمرات 

ورد و مهمّترين مرحله از مراحل عصر رسولی سپری گرديد. آفتاب حقيقت،  نيّراعظم  جنيّهء ذهبيّهءخويش را ببار آ

سماء هدايت رّبانی از افق سياهچال طلوع نمود و اشعّهء بازغه اش در مدينۀ اهلل از ورای سحاب بر عالم و عالميان 

خرگاه برافراخت تا باالخره در  بدرخشيد و در ارض سرّ بوسط السّماء متعارج شد و در نقطهء معدّل النّهارخيمه و

مغرب سجن عکّا از افق عالم امکان غارب گرديد و تا انقضای يکهزار سال کامل ديگر شمس حقيقت را ظهور و بروزی 

 نه و اشراق و صدور جديدی متصوّر نيست.
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 لوح مبارک حضرت عبدالبهاء-25

 هواالبهی      

بندۀ حق ،بعضی بی هوشان چنين گمان نموده اند که شمس حقيقت چون از افق هيکل بشری غروب ای 

انوار مقدسه اش نيز افول نموده ،يعنی امکان شب يلدا گشته و ظلمت علی العرش استوا ء شده .افسوس  فرموده

لم غيب مشاهده ننمايند.آن نوار مه تابان نبينند و خراطين تابش نور قديم از عوا ،صد هزار افسوس که کوران ا

نور حقيقت فيضش شامل است و لطفش کامل چه در يوم ظهور چه بعد از افول،يومش هزار سال و دورش صد 

 ع ع   هزار سال و البهاء عليک.

 76يادنامۀ بيضاء نوراء ص 



 :حکايت )قسمت اول( -26

گرديد و هيکل انور آن محفل را به قدوم خود هنگام غروب در بيرونی در مقابل قصر حسب االمر محفلی آراسته 

می کردندوبر حقد و حسدشان می افزود ...باری آن  صر مبارک اين محفل را تماشا مزيّن فرمودند و ناقضين در ق

شب بيانات مبارک در بارۀ مصائب جمال قدم جلّ ذکره االعظم همه را مستغرق دريای احزان نمود .پس از 

انی چهرۀ خود را آشکار و هيکل مبارک غرق در دريای احزان بودند و پاسی از شب خاتمۀ بيانات که شب ظلم

چون جلسه ختم گذشته بود قيام فرمودند،جلسه را ترک و از نظر پنهان شدند.ندانستيم کجا تشريف بردند.

نبود اين گرديد همه بالتکليف بوديم ونمی توانستيم جلسه را ترک کنيم چه که بيانی نفرمودند و تکليف روشن 

عبد روسياه از اين فرصت کوتاه استفاده نمودم و تصميم گرفتم حال که از زيارت قصر محروميم اطراف قصر را 

طواف نمايم... در حاليکه هنوز عمل طواف خاتمه نيافته بود حضرت عبدالبهاء ...با جبّۀ سفيد در آن شب ظلمانی 

عظيم عرض کنم و اهلل ابهی عرض کنم قدرت تکلم از جلو چشمم ظاهر شدند.خود را گم کردم فقط توانستم ت

من سلب بود عقب سر مبارک بودم تا تشريف فرمای محل اجتماع شدند.در حاليکه قائم بودند مقرر فرمودند 

و هر دسته ای در اتاقی به دعا و مناجات احباء برای شب زنده داری و دعا و مناجات دسته به دسته تقسيم شوند 

خود هيکل مبارک در عمارت باغچه بهجی طبقۀ دوم تشريف بردند و دست تقدير يا ارادۀ مبارک مشغول شوند و 

حضرت عبدالبهاء روح ماسواه فداه سبب گرديد موقع تقسيم اطاقها ، اطاق زير اطاق مسکونی حضرتش اطاق 

دعا و مناجات  محل اقامت ما برای مناجات شد و آن شب معهوديکه قبال فرمودند همه خواب و ما بيدار به

مشغول شويم فرا رسيد و هيکل مبارک باالی سر ما الينام بودند....ولحن جذاب هيکل مبارک از باال به گوش می 

رسيد.کمی قبل از ميقات صعود صدائی به گوش رسيد بالفاصله مالحظه کرديم خسرو کروسه چی خادم باوفای 

ر دست دارد از پله ها پائين می آيد و حضرت عبدالبهاء از فداه در حاليکه فانوس ده حضرت عبدالبهاء روح ما سوا

عقب فانوس پائين تشريف می آوردند و از محوطه خارج شدند.بالفاصله بما ابالغ شد که امر فرموده اند برای 

تشرف به روضه مبارکه و تالوت زيارت نامه حاضر شويم.لهذا کمی عقب سر مبارک به راه افتاديم تا رسيديم 

 اهل بهاء مطاف مَن فی االنشاء. قبلۀمبارکه  درب روضه

 

 92-89خاطرات تلخ و شيرينص        

 

 

 

 



 حکايت )قسمت دوم(-26

چون قدم به آستانۀ باب بيرونی گذاشته شد ...آن آستانه را بوسه زده وارد سرسرا شدم.مشاهده شد حضرت 

ت دارند و واردين را معطّر می فرمايند و سپس به عبدالبهاء ...در آنجا ايستاده و شيشۀ عطر بنفشۀ بزرگی در دس

رديف داخل شده و صفی تشکيل می گردد.نوبت به اين عبد ناقابل که رسيد خواستند عطر را کف دستم بريزند 

دستم را طوری به طرف مبارک باز نمودم که مسطح بود و عطر در دست جا نمی داد با لطفی مخصوص دستم را 

سبّابه در دستم گودی ايجاد و سپس آنقدر عطر در دستم ريختند که از گوشه های لمس و با اشارۀ انگشت 

دست سرازير می شد.حيفم آمد آن عطرها روی زمين بريزد لهذا مقداری را خوردم به قدری گلويم سوخت که 

 اشک از چشمانم جاری شد.

به روضۀ مبارکه ايستادند.هيکل  صفوفی تشکيل دادند و روپس از آنکه همۀ احباب معطّر شدند و به طور رديف 

مبارک از جلو با اشاره دست بدون صدا به صبحی امر فرمودند زيارتنامه را تالوت نمود....پس از خاتمۀ زيارتنامه  

وآن حالت توجه و تبتّل و خضوع هيکل مبارک آستانۀ ضريح مطهر را بوسيدند و عقب گرد فرمودند.از پشت سر 

آن عمل را انجام دادند و همه عقب گرد نموده از درب آستانه اول روضه مبارکه خارج مبارک فردفرد اقتدا و عين 

مرتبۀ عتبه بوسی روضۀ مبارکه در آن سفر پايان يافت ...چون زيارتنامه موقع صعود  شديم.به اين ترتيب آخرين

ئر اماء الرحمن رسيد قرائت گرديد و هنوز تا صبح صادق وقتی موجود بود و نوبت تشرّف به عائلۀ مبارکه و سا

،لهذا حضرت عبدالبهاء روح ما سواه فداه پس از خروج از روضۀ مبارکه طرف بيرون مقابل ضريح اطهر روی 

صندلی جلوس فرمودند و قريب نيم ساعت با حالت توجه ساکناً صامتاً ...در حالت توجه بودند و همۀ ما ها قائم 

 ... وا روشن شد و همه را مرخّص فرمودندعقب سر مبارک با همان حالت توجه بوديم تا ه

  93-94خاطرات تلخ و شيرين ص       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 زيارتنامه-28

 اَلثَّناءُ الَّذی ظَهَرَ ِمن نَفسِکَ االَعلی َو البَهاُء الَّذی طَلَعَ مِن جَمالَِک االَبهی ؛ عَلَيکَ يا َمظهَرَ الکِبرياء وَ

سُلطانَ البَقاء َو مَليکَ مَن فِی االَرِض و السَّماِء , اَشهَدُ اَنَّ بَِک ظَهَرَت سَلطََنُۀ اهلِل َو اقتِدارُهُ و عََظمَُۀ 

و کِبريائُهُ و بِکَ اَشرَقَت شُمُوسُ القِدَِم فِی سَماءِ القَضاءِ و طَلَعَ جَمالُ الغَيبِ عَن اُفُقِ البَداءِ  اَشهَُد اهللِ 

ثَتِ اَنَّ بِحَرَکَۀٍ مِن قَلَمَِک ظََهرَ حُکمُ الکافِ وَ النُّونِ َو بَرَزَ سِرُّ اهللِ المَکنُونُ َو بُدَِّئتِ الُممکِناتِ وَ بُعِ

راتِ وَ اَشهَدُ اَنَّ بِجَمالِکَ ظَهََر جماُل المَعبوِد وَ بِوَجهِکَ الَح َوجُه المَقصودِ و بِکَلَِمۀٍ ِمن عِندَِک الظُهو

 فُصِّلَ بَيَن المُمکِناِت وَ َصعَدَ المُخِلصُونَ اِلَی الذِّروَِۀ العُليا َو المُشرِکونَ اَِلی الدَّرَکاتِ السُّفلی وَ اَشهَدُ

رَفََک فَقَد عَرَفَ اهللَ وَ مَن فازَ بِلِقائِکَ فََقد فاَز بِلِقاءِ اهلِل فَطوبی لَِمن آمََن بِکَ َو بِآياتِکَ َو بِاَنَّ مَن عَ

خَضََع بِسُلطانَِک َو شُرِّفَ ِبلِقائِکَ َو بَلَغَ بِرِضائَِک َو طافَ فِی حَولَِک َو َحضََر ِتلقاءَ عَرشَِک فَوَيٌل ِلمَن 

کَ َو کَفََر بِآياتِکَ َو جاحََد بِسُلطانَِک و حارََب بِنَفسِکَ َو استَکَبرَ َلدی وَجهَِک و جادَلَ ظَلَمَکَ َو اَنکَرَ 

بِبُرهانِکَ وَ فَرَّ مِن حُکوَمتِکَ وَ اقتِدارِکَ و کانَ مِنَ المُشرِکينَ فِی اَلواحِ القُدسِ ِمن اِصبَعِ االَمِر 

اِلَیَّ عَن يَمينِ َرحمَتَِک و عِنايَتِکَ نَفَحاتِ قُدِس اَلطافَِک مَکتُوباً . فَيا اِلهی و مَحبُوبی فَاَرسِل 

تَ لِتَجذِبَنی عَن نَفسی وَ َعِن الدُّنيا اِلی َشطِر قُربِکَ َو ِلقائِکَ اِنَّکَ اَنتَ المُقتَدُِر عَلی ما تَشاءُ َو اِنَّکَ کُن

و ذِکرُهُ و بَهاءُ اهللِ و نُورُهُ . اَشهَدُ بِاَنَّ ما رَأَت عَينُ  عَلی کُلِّ شَئیٍ مُحيطاً . عَليکَ يا جَمالَ اهللِ ثَناءُ اهللِ 

ۀً االِبداعِ مَظلُومًَا شِبهَکَ , ُکنتَ فِی اَيّامِکَ فِی َغمَراِت البَاليا مَرَّۀً کُنتَ تَحتَ السَّالسِلِ و االَغالِل وَ مَرَّ

النّاَس بِما اُمِرَت مِن َلدُن عَليٍم َحکيٍم . رُوحی کُنتَ تَحَت سُيُوفِ االَعداءِ َو مََع کُلِّ ذلَِک اَمَرَت 

لِضُرِّکَ الفِداُء وَ نَفسی لَِبالئِکَ الفِداءُ اَسئَلُ اهللَ بِکَ وَ بِالَّذينَ استَضائَت ُوجُوهُهُم ِمن اَنوارِ وَجهِکَ وَ 

ت بَينَکَ وَ بَيَن خَلقِکَ و يَرزُقَنی خَيَر اتَّبَعُوا ما اُمِرُوا بِه حُبّاً لِنَفسِکَ اَن يَکشِفَ السُّبُحاتِ الَّتی حالَ 

سِّدرَۀِ وَ الدُّنيا وَ االخِرَۀِ . اِنَّکَ اَنتَ المُقتَدِرُ المُتَعالِی العَزيزُ الغَفورُ الرَّحيمُ . صَلِّ اللّهُمَّ يا اِلهی عَلَی ال

ائِکَ الحُسنی َو صِفاِتکَ العُليا ثُمَّ احَفظها مِن اَوراقِها وَ اَغصانِها َو اَفنانِها وَ اُصُولِها َو فُروعِها بِدواِم اَسم

َن و شَرِّ المُعتَديَن وَ جُنُودِ الظّالمِيَن اِنَّکَ اَنتَ المُقتَدُِر الَقديرُ . صَلِّ اللّهُمَّ يا اِلهی َعلی عِبادَِک الفائِزي

 ّلا اَنتَ الغَفُوُر الکَريُم . اِمائِکَ الفائِزاتِ . اِنَّکَ اَنتَ الکَريمُ ذُوالفَضِل العَظيم ال اِلهَ اِ

 



 

 آثار حضرت ولی عزيز امراهللمناجات خاتمه از-29

                                                 

 هواهلل 

به اين بندگانِ بينوا نما و آه و اَنين اين خسته دالن را اجابت کن . مساعی ای موالی توانا , از عالم باال نظری 

آشفتگان رويت را برکتی عظيم بخش و بر اجرای وصايای مبرمه ات موفّق دار , لَهيبِ فِراقَت را به مياه عَذبِ 

به تحقّقِ وعده های اجرائاتِ عظيمه در سبيلِ امرت بنشان و حزن و اندوه اين مصيبت زدگان را از صفحات قلوب 

جانپرورت محو و زائل کن . ذوق و شوق تبليغ را در قلوب و ارواح توليد کن و موانع حاليه را يک يک مرتفع ساز 

. قلوب را استعدادی شديد بخش و ناشرين لِواءِ مجيد را به خِلَعِ تقديس و تنزيه و خلوص نيّت و راستی و 

اهل بهاء ، آن اسيران مظلوم بگشا و عزّت جاودانی را به ياران عزيزت عطا  صداقت مزيّن فرما . ابوابِ رَخا بر وجه

کن . تو شاهد و آگاهی که اين مشت ضُعَفا جزتونجويند و حِرز و موئِلی جز تو نخواهند و اميد و اِتِّکالی جز وعده 

شنوا . ای قوّیِ قدير , اين مورِ  های صريحه ات و تأييدات الرَيبيه ات نداشته وندارند . توئی مقتدر و توانا و بينا و

ضعِيف را به اجرای وصايای مبارکه ات تأييد بخش و اين بنده مسکين را به تحقّق نوايای مقدّسه ات موفّق دار , 

تا آنچه را رضای مبارک تو است و اميد و دلخواه ياران عزيز است کامالً اجراء و اتمام نمايد . رَبِّ حَقِّق آمالی و 

 ائی بِفضلِکَ و جودِکَ .                        بنده آستانش شوقی يَسِّر مُن
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 هو اللّه

ممتاز فرما تا آهنگ و آواز اهل راز به ملکوت  ویقلوب را از ما سِ ءای محبوب دلها ياران ثابت را بنواز و آئينه    

رحمانی کن ربّانی فرما  از گردد ای مهربان ياران را نورانی فرماهمراز عشق و محبّت دلبر طنّ بی نياز رسد و جانها

بيان معانی ل تجريد گردند و گلبانگ تقديس زنند و لبتوحيد ب  آسمانی کن يزدانی نما تا هر يک در گلشن

دی بنمايند توئی غافالن را بيدار کنند نادانان را هشيار نمايند جاهالن را دانا نمايندگمگشتگان را راه هُ فرمايند

و در  ل جفای موفور نمودندفرياد رس هر بيچاره پر گناه ای ربّ غفور ياران تحمّ و پناه هر بنده آگاه و توئی أملج

ور دارند و در طوفان بالآهنگ سرور زنند و به الحان طيور حيرت بخش دست اهل غرور گرفتارند  حالت مشک

ی الطاف فرما و اهل اعتساف را انصاف بخش بيگانگان راآشنا کن و اغيار را يار فرما ای تجلّ  مدارک و شعور شوند

 لّا انترحمن و رحيم فضل عظيم مبذول فرماو رحمت قديم شايگان کن توئی کريم و رؤف و رَبِّ عظيم ال اله ا

 ق المعين .   ع عالمقتدر المؤيّد الموفّ
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 االبهی هو

ای خداوند بی نياز اين دلها را به راز خويش دمساز کن و ازبيگانه و خويش بی نياز فرما از جام صبوحی در    

شيدای تو اندو اين مشتاقان آشفته و و از جام الست سرمست نما اين بندگان واله و  صبح احديّت بنوشان

کوی تو اند و پر جذبه درروی تو و گله آهوی تو در بيابان هجران سر گشته و سر گردان  ءپريشان تو سر گشته

تا بوئی از کوی تو به مشام در آيد و  و در وادی حرمان پريشان بدرقه عنايت بفرست و پيک هدايت هستيم

حرمان گلشن  ن حسرت زدگان افتد ظلمت ديجور به نور تبديل گردد و گلخناي پرتوی از رويت در کلبه احزان

 ع ع   احسان گردد توئی توانا و بينا و شنوا .
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 هواهلل

طيور ای بی نياز بندگان و کنيزان را بنواز و آرزوی جميع راشايان و رايگان ساز به اوج محبّت پرواز ده و با     

همراز و دمساز نما قوّتی ديگر بخش و حالتی خوشتر عطا فرما چشم ازخطا بپوش و عزّت و برکت  حديقه الطاف

و از آزمايش  به نصايح و وصايای خويش آرايش بخشو در اين جهان و آن جهان عطا فرماراحت و آسايش ده 

ا موهبت وجود بخشيدی و سر برهان بخششت جهانگير است و الطافت مجير ودستگير هر مستجير عدم ر

جودت  عميم است و فضل و ممدود رساندی و تشنگان را به ماء مورود وارد نمودی ، کرمت گشتگان را به ظلّ

را راحت  ت خلق ظلمات پرتوی بينداز و جميع ياران و اماء رحمنالات و مشکعظيم عنايتت آفتاب است و مشقّ

 و بيننده و مهربان .     ع ع دارنده  و رهانندهساز توئی مقتدر و عزيز و توانا و توئی 
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 18ضميمه ش 

 

 هُو اللّه

به ملکوت تو خدايا بندگانيم کرم عنايت کن  هرحمت تو اند و اين نفوس متوجّ خداوند مهربانا اين جمع در ظلّ  

رسان فانی هستيم به عالم  بخش نادانيم به حقايق اشياء داللت کن ضعيفيم قوّت آسمانی فقرائيم از کنز آسمانی

از الطافت محروم ماند  رسد قطره دريا شود ذرّه آفتاب گردد اگر تو  اگر عنايتت ييدبقا در آر محتاجيم و منتظر تأ

عالم انسانی بلند نمائيم و نورانيّت  عنايت کن و مرحمت فرما تا علم وحدت سازهر چيز بی بهره و نصيب شود پ

عالم انسانی  کند جميع احزاب متّحد شوند و حيات ابدی جويند و ترويج وحدت آسمانی شرق و غرب را احاطه

 توئی مهربان .  ع ع م توئی معطینمايند و صلح عمومی انتشار دهند توئی کري
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 هُواهلل      

وحدانيّت تو آفتاب رحمتت بر کلّ مشرق و  مهربانا کريما رحيما ما بندگان آستان توئيم وجميع در ظلّ  اخداوند

ظه فرمائی و کلّ را بنظر فجميع را محا کلّ بارد الطافت شامل کلّ است و فضلت رازق بر کلّ می ابر عنايتت

کن دلها را  مکرمت منظور داری  ای پروردگارالطاف بی پايان شامل کن نور هدايت برافروز چشم ها را روشن

احسان فرما ابواب عرفان بگشا نور ايمان تابان نما در ظلّ  سرور ابدی بخش نفوس را روح تازه ده و حيات ابديّه

يک دريا گردند اثمار يک  فرما تا جميع انوار يک شمس شوند امواج قمتّفحد کن و جميع را کلّ را متّ  عنايتت

توئی دهنده و بخشنده و  نسيم به اهتزاز آيند از يک انوار اقتباس نمايند شجر شوند از يک چشمه نوشند از يک

 ع ع  توانا .
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 هواهلل

حقيقت را پوشيده و پنهان نموده  جهان  قتال بين اديان و شعوب و اقوام افقخدايا تاريکی نزاع و جدال و     

 . پس ای پروردگار عنايتی فرما که شمس حقيقت جهان را کران به کران روشن نمايد محتاج نور هدايت است

  عبد البهاء عبّاس                       
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