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 عبدالبهاء حضرت مبارك لوح

  هواهللا                                                 

 و آمد رضوان عيد ، نمود جلوه بديع ربيع لطافت و طراوت ، گذشت زمهرير شدت آمد وبهار رفت دي الحمدهللا
 الحان خوش عندليب و برافروخت چهره خندان برگ صد گل و دميد ضيمران و سنبل و رسيد وريحان گل موسم
 نعوت و محامد به شكور طيور ، رسيد آسمان عنان به غلغله و افتاد چمن صحن در ولوله ، آموخت جانفشاني نغمه
 بايد چه كه نماييد مالحظه ديگر… برخاستند باختر جهان بر الهيه نفحات نشر بر تازه نفوسي و پرداختند غفور رب
 تا بياراست بايد بزمي چه و كرد برپا بايد جشني چه و نمود بلند بايد شهناز و آواز چه و افكند بايد شوري چه و نمود

 و گردند ناطق سراپا بايد الهي ياران.  كند صعود اعلي بمأل عودش و رود نغمه و رسد اثير فلك به بديعش آهنگ
 را نفوس كردار و رفتار به وقار و متانت كمال در يعني دهند سخنوري داد سكون وجود با ، شوند صادق صبح

 ظاهر جبين در كبري هدايت آثار و باهر وجوه از انقطاع انوار گردند تنزيه آيت و شوند تقديس جوهر ، بيدارنمايند
 ع ع. والثناء التحيه وعليكم اهللا محبت اسير اميرانرا و كنند مملوك را ملوك كه نمايند سلوك و روش بقسمي گردد
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  مباركه نصوص   

 از را شما ديداراوست پيك گفتار بيابيد را گفتارش و شويد نزديك فرمايد مي سخن ، انجمن در خداوند امروز
 . رساند روشنايي به و رهاند تاريكي

 بهره بي ، امواج در يزدان  بخشش درياهاي و اشـراق در رحماني اراده مشـرق از جاوداني جهان آفتاب يزدان بنده اي
   . پيوند او به و برگشا دوست روي به و بربند دنيا از چشم.  نيافت كه مردي مرده و نديد كه كسي
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  رضوان عيد نهم باره در عبدالبهاء حضرت نطق   

 نظير و مثيل است بزرگي بسيار عيد.  است حقيقت شمس طلوع عيد.  است جمالقدم عيد.  است رضوان عيد نهم اين
 و پاشا فواد و عبدالعزيز و علماء و وزارت اركان جميع و شاه ناصرالدين دشمني بواسطه ايامي چنين در زيرا ندارد
 داشتند اميد و كنند خاموش را الهي موقده نار كه نمودند سعي و دادند حركت بغداد از را مبارك جمال ، پاشا عالي
 كه شد اين بر صادر عبدالعزيز پادشاهي فرمان و كوشيدند اميد اين به گردد واقع خسوفي را حقيقت شمس اين كه

.  شد امراهللا علويت سبب اين ولي بود سرگوني اين ظاهر به هرچند اينكه از غافل نمايند نفي بغداد از را جمالمبارك
 بود متـاثر بسيار قضيه اين از الحقيقه في پاشا نامق.  بودند غافل اين از.  گشت حقيقت شمس ضياء شدت سبب اين
 خود منشي بواسطه پاشا نامق ، عالي همت دنو و فواد عناد و شاهي ناصرالدين شكوه آن ، عبدالعزيزي سطوت اين
 قدرتي من ، آمد بيرون من دست از امور رشته ولكن شرمسارم مبارك حضور از من كه فرستاد پيغام افندي امين
 جمله از.  شد كنده عراق از امراهللا ريشه كه شدند مسرور اعداء جميع ، بدايت در.  ننمودم مداخله نفي دراين و ندارم
 مسرور قضيه اين از بسيار اعداء جميع خالصه ، الدوله معين جمله از ، ايران وزراي جمله از ، مجتهد عبدالحسين شيخ
 حتي احباء كه شد واقع وداع حين در شيون و شور آن ، نمودند وداع احباب با آنكه از بعد مبارك جمال.  شدند

 از زني حتي نشده واقع باليي چنين تاريخي هيچ در.  رسيد مي آسمان عنان به افغان و ناله و گريستند مي خارجيها
 خيال به ، انداخت مبارك پاي جلوي را خود طفل ، نموده داخل را خود نبود مومن اينكه وجود با ايرانيان بزرگان
 تشريف دجله كنار به خانه از پايان بي حشمت وجالل عظمت نهايت در جمالمبارك  است كرده قرباني خودش
 خيمه بستان آن در.  كردند مكان نقل پاشا نجيب بستان به نموده عبور دجله از مبارك سر عقب در همه و آوردند
 جمال سرگوني در وقتي چنين در.  شد رضوان عيد اعالن االعدا النف رغماً ساعت همان در و شد بلند مبارك
 رضوان عيد اعالن ، باغ به ورود مجرد به رضوان عصر در اقتدار نهايت در ، نمودند مي فزع و جزع احباء كه مبارك

 ابواب.  نمودند ذكر روز آن در.  بودند نفرموده اللهي يظهره من ذكر روز آن تا ظاهر ظاهر به.  گرديد امر اظهار و شد
 دوازده.  شد باز عنايت ابواب كل وجه بر ، بودند آنجا كه مللي جميع ، مسلم و يهود و نصاري.  مفتوح جميع بر سرور
 فوج فوج روز هر زيرا شدند مايوس اعداء جميع كه شد ظاهر اي درجه به امر عظمت و داشتند تشريف آنجا در روز



٥ 
 

 روز آن تا شدند مي مشرف اشرف ساحت به و آمدند مي بغداد والي پاشا نامق حتي بزرگان فضالء و علماء اعاظم از
 از بعد.  شد مشرف آمده بستان به بغداد از پياده پاي شهير پاشاي نامق.  بود نشده مشرف ظاهر حسب به بغداد والي

 جهت به بودند شده جمع شهر خارج در ناس جميع.  كرد حركت اسالمبول به بغداد از مبارك موكب روز دوازده
 از كه است اين مقصود.  اكبر  اله اكبر اهللا دادند اذان خارج از نفر چند شدند سوار جمالمبارك اينكه از بعد وداع
 باهر و ظاهر امراهللا عظمت  كه است يومي ، اول دليل:  چند دليل به شود نمي اين از اعظم سروري يوم احباءاهللا براي
 در جمالمبارك ، رابع دليل.  گرديد اللهي يظهره من اعالن ، ثالث دليل.  شدند خاضع اعداءاهللا جميع ، ثاني دليل.  شد

 چه سرگوني آن در مبارك جمال كه كنيد مالحظه.  فرمودند مباركي سفر چنين ريحان و روح و سرور نهايت
 يوم در امراهللا كه ندارد نظير و مثل هيچ ، ندارد نظير ديگر.  نمودند را الهي امر اعالن ايام ان در كه داشتند سروري
 ذلت ظاهر ظاهر به كه است مبارك امر خصايص ازجمله اين بنمايد را خود امر اعالن بهجت و سرور اين به سرگوني

 اين ، باري.  شد كبري عزت مبارك جمال براي از ، بود كبري ذلت نفسي هر براي از سرگوني.  شد كبري عزت ،
 نمودار امراهللا عظمت چون ، بود سرگوني يوم ؟ چرا ، بود شديد احزان ، بود عظمي مصيبت ايام كه روز دوازده
 بودند وسرور فرح نهايت در مبارك جمال و گرديد اكمال مقدسه كتب اسرار و شد واضح اهللا كلمة علويت ، گرديد

 اين اعياد الهي احباي.  شود نمي  اين از تر مبارك ايامي احباب براي از لهذا است رضوان عيد روز ، روز دوازده اين. 
 چنين سزاوار.  باشند انجذاب و اشتعال نهايت در.  آرند فراهم وسرور فرح اسباب جميع.  بگيرند مكمل بايد را ايام
 اش همه.      بكند درست بايد كند مي كاري به مباشرت انسان كه وقتي كرد درست يا نكرد هيچ بايد را كار ، است

 باشد عيد بايد عيد.  باشد عشرت و عيش اسباب  باشد چراغان ، باشد ها شيريني انواع ، باشد مكمل بسيار ميهمانيهاي
 و وجد و فرح و سرور و خوشي ايام ، ايام اين لي و است كوشش و عمل و شغل و كار ايام ساير در جسم بال اسم نه

  . است طرب

                           ششم شماره اول سال بديع آهنگ و  328 ص تسعه ايام                                               
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  رضوان باغ از خروج

 زوال مقارن) ميالدي1863 مه سوم مطابق( هجري1279 القعده ذي14 يوم رضوان باغ از بهاءاهللا حضرت حركت
 بعضي از بلكه بودند انقالب و هيجان نهايت در اعظم بيت از مبارك عزيمت موقع مانند اصحاب.  گرديد واقع شمس
 و پرشور منظره آن شاهد خود كه نفوس از يكي شد مي مشاهده تر عميق تاثراتشان و شديدتر تعلقاتشان جهات
 قيامت روز و حشر يوم درباره كه را عظيمي رستاخيز:  نويسد مي بوده احباب اشتياق و شوق مراتب ناظر و انجذاب
 افتخار كه قوم اكابر و روسا و ناالن و گريان دو هر اغيار و يار كرديم مشاهده رهيب يوم آن در نموديم مي تصور
 از بيان و عاجز وصفش از زبان كه بود اي بدرجه احساسات غليان ، سرگردان و حيران حالت اين از داشتند حضور
  . است قاصر تقريرش

 نموده تهيه سفر اين مخصوص حضرتش ومحبان تابعان كه اصيل جنس بهترين از قزل اسبي بر ابهي اقدس جمال
 عازم فرمود مي ترك را نازنينش خوي و خلق منجذبان و مبين روي عشاق از گروهي كه حالي در و سوار بودند

 بوده عظمت پر منظره و و جالل پر صحنه آن ناظر خود كه نبيل.  گرديد كبيره بمدينه مباركش سفر مرحله نخستين
 بر در را عظيمي راكب چنين كه مركوب پاي به و شد مي خم تكريم و تعظيم به سو هر از كه سرها چه:  نويسد مي

 بر افتخار حصول براي و آمد مي حركت به مبارك ركاب اخذ براي جانب هر از كه دستها چه و ميزد بوسه داشت
  . جست مي سبقت يكديگر

 هياكل و ايقان و حب جواهر بسا چه: نويسد مي بوده مفتخر اطهر هيكل مالزمت به سفر در كه اصحاب از ديگر يكي
 آن روي بر اسب گويي و دادند مي ترجيح آفاق دلبر فراق بر را موت افكنده حصان پاي به را خود كه ايمان و ود

  . كرد مي حركت مخلصه نفوس

 موفق مدينه از خروج به مرا كه خداوندي اوست:  فرمايد مي الكائنات علي المهيمنه بنفسه خود بهاءاهللا حضرت
 اين المبغضين و المغلين اال نه انكار مجال را احدي كه فرمود مخلع و مطرز عظمتي خلعت و قدرت بطراز و ساخت
  .يافتند استقرار اسالمبول در مبارك هيكل تا داشت ادامه نحو بهمين خلوص و احترام مراتب اداي و تعظيم و تكريم

 198 -196 صص 2 ج بديع قرن            
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  رضوان ايام

 : االعلي قوله ، فرمايند مي بجستاني مالعلي لوح در جمالقدم

 كل هرآينه ، نمايند شد ناميده رضوان به كه پاشا نجيب بستان در كه ايامي ذكر كنند اراده طراً ارض اهل اگر…
 توجه.  نگشته فائز يوم آن نظير مشاهده به امم بصر و نديده را آن شبه عالم چشم الحقيقه في. مقر عجز بر و قاصر

 اذكار از خارج اآلن ذاك في المشيه فم من خرج ما و بيان عرش بر استقرار و بستان درآن ورود و عالميان مقصود
 … بوده عالميان

 مذكور دربان اسم به بستان آن ، مخصوص و است عالم ادراك و عرفان از خارج ، يوم آن تجليات و اشراقات باري
 و مشاهده به اولياء از جمعي.  سمائه و ارضه في من علي اسمائه بكل الرحمن تجلي ايام كانت و باشد رضوان كه شده
 نور و هويدا و  باهر و ظاهر ، الهي بينات و آيات قدم جمال خروج و ورود در و گشتند فائز فيها ظهر ما و يوم آن لقاء

 128 ص 7 ج آسماني مائده   … الئح و ساطع ، تجلي
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 پرتقال حكايت

  : نمايند مي تعريف سمندري خان طرازاهللا جناب

 مي جلوس به امر ايستاده جمعي نيز و بودم ايستاده چادر در مبارك روبروي عبد اين روز سه اين از يكي ..."
 در داشت مبارك سرير با كمي فاصله كه را چادر صندوقخانه شنوم نمي درست را مبارك صوت ديدم من.  فرمودند

 كامل لقاي به هم يافتم استقرار قائماً آنجا در تنهائي به و رساندم صندوقخانه به را خود چادر پشت از و گرفتم نظر
 خاتمه مبارك دست از پرتقال تقسيم به مجلس اينكه تا كردم مي استماع دقيقاً را مباركه بيانات هم و بودم مشرّف
 هيكل كه چادر درب مقابل در شده خارج خود محل از سرعت غايت به من و برخاستند سرير از مبارك هيكل يافت

 فرما تشريف بيرون اطهر هيكل چون ايستادم مجسمه مانند سينه به دست شدند مي فرما تشريف بيرون آنجا از مبارك
 مبارك دست كه پرتقال يك و مخاطب مرحبا كلمه به و فرمودند مالحظه الباب لدي ايستاده را نحيف پشه اين شدند
 شد عنايت من به مبارك دست پرتقال كه دانستند حاضرين از جوانان بعد فرمودند عنايت مقدار بي ذره اين به بود

.            ندادم چيزي احدي به و خوردم تماماً را پرتقال ، قصر اطراف در دويدن حال در من ولي بگيرند كه نموده هجوم
  104 ص الهي رازط

  

 جالله جلّ بهاءاهللا حضرت مبارك لوح

 حقّ عباد از عبدي اگر كه شده گسترده كه احديتي بساط اين از و شده مفتوح ايام اين در كه رضوان اين از اكبر اهللا
 استنشاق مغرب شطر از را احديت قدس نفحات مشرقي هميشه,  عالم مغرب در ديگر عبدي و باشد عالم مشرق در
 اخذ قدمي حكم فرسنگ هزار صد بعد اين گويا.  نمايد استشمام مشرق از را محبت روح نسائم مغربي اين و كند

 ال حقٌّ ذلك و نكند سد و ننمايد منع هيچوجه به بعيده مسافت اين كه جسته شبري حكم,  بيشمار منازل اين و نموده
  . متحرّكاً الرّوحِ هواء في النّاس كانَ لو فيه ريبِ

                                                 118 ص 1 جلد الهي آيات
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  رضوان اعظم عيد 

 مؤذن وسيله به كه اكبر اهللا نداي و شد بلند مسجد از ظهر از بعد اذانِ صداي رضوان باغ به جالل سلطان ورود مقارن
 باغ خيابانهاي در موفور جالل و شكوه با و سرور نهايت در بهاءاهللا حضرت.  گشت انداز طنين باغ تمام در شد مي ادا
 زيبا محيط,  هم بلبالن تَرَنُّم صداي و سرخ گل هاي بوته عطر و فرمودند مي مشي بود مزين زيبا درختان و گلها به كه
 مي احساس را حضرت آن امر اظهار قُربِ قبل مدتها از ابهي اقدس جمال اصحابِ.  بود كرده ايجاد اي پرجذبه و

 در خود اقامت اخير ماههاي در حضرت آن كه بود خطاباتي و اشارات اثر بر طرف يك از احساس اين.  نمودند
.  شد مي مشهود حضرت آن رفتار و سلوك در كه بود محسوسي تغييرات نتيجه ديگر سوي از و نمودند مي بغداد
 بيت از خروج هنگام مبارك سر بر تاج استقرارِ,  نمود مي امر اظهار ميقات بر داللت روشني به كه ديگري نشانه

 كه كنند مي بيان نمودند ايراد بهجي در 1916 آپريل 29 در كه اي خطابه در عبدالبهاء حضرت.  بود بغداد در مبارك
 در و اعالن باغ در حاضر اصحاب به را خود روحاني رسالت رضوان باغ به ورود از پس بهاءاهللا حضرت چگونه
 ميان از اندوه و غم كبري بشارت اين استماع اثر بر.  فرمودند اعالم را رضوان اعظم عيد آغاز,  سرور و بشاشت نهايت
 ضمن مقدسه الواح از يكي در بهاءاهللا حضرت...  شد سرشار حبور و سرور از آنان قلوب و بربست رخت مؤمنين
 و تاريخي اعالنِ اين طيِ در و رضوان باغ در...  كنند مي ياد اعظم فرحِ روز به آن از رضوان عيد اول يوم به اشاره
 به باب حضرت كه موعودي يعني " اهللا يظهِره من " را خود,  بيان صراحت به مثال بي جمال آن كه بود خطير

 ... نمودند معرفّي بود بسته وثيق عهد خود پيروان با اش درباره و نموده فدا راهش در را خود,  داده بشارت ظهورش

         281 و 280صص بهاءاهللا حضرت ظهور نفحات                                              
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 ابهي اقدس جمال يراعه از نازله مبارك لوح    

 دهيد گواهي,  آمد آگاه خداوند,  دوستان اي.  گويد مي بشارت,  ماه و دهد مي مژده,  آفتاب و نمايد مي ندا,  روز
,  نمايند مي اخبار ها بيشه و رقصند مي درياها و دهند مي مژده آبها.  بشتابيد جان و دل به ؛ آشكار,  پنهان روشنيِ ؛

 بخش فرح نسيم.  مسازيد محروم را خود,  بينايي آفتاب از و منمائيد بهره بي را خود دانايي درياي از,  بندگان اي
 آن شرحِ از و برنيايد عهده از گفتار را پيروز روز اين.  بخشيد تازگي و فرمود عنايت طراوت را پژمردگان,  وزيد
 حال هر در.  داد گواهي آن مباركيِ بر و شد آگاه امروز منزلت بر كه اي بنده نيكوست.  شود مشاهده قاصر و عاجز

  . نكند منع راستي آفتابِ مشاهده از و ننمايد محروم خود عطاي درياي از را كل خواهيم مي   يكتا دوست از

 47 ص 2 جلد الهي آيات                                                                          

 

 اعلي قلم آثار از مبارك لوح

  يكتا دوست اسم به                                        

 جان به و بدانيد را رحمان ايامِ اين قدر,  دوستان اي ؛ ناطق بيان اين به احيان كلِّ در منتهي سدره افنانِ بر بقا عندليبِ
 فَوحاتش و جانهاست محييِ نفحاتش.  داشت نخواهد و نداشته مثل و شبه كه است ايامي اين.  بشتابيد شطرش به

 و ستر غيرِ من قدم جمال كه است روزي امروز.  نماييد توجه دوست به و بگذريد اوست غير آنچه از.  دلها مفرّحِ
 را كل عنايتش و گشته مفتوح احباب وجه بر فضلش باب.  مشهود اَستار غيرِ من اعظم اسم و است ظاهر حجاب
 قسمت مختومش رحيق از و بياشاميد وصالش بحر از تا نماييد توجه او به انقطاع كمال به,  دوستان اي.  فرموده احاطه
 به و شوند زنده باقيه خَمرِ اين از مرده نفوس شايد كه ناطق اسمش به و شويد ذاكر ذكرش به شده سرمست بعد و بريد
  .بشتابند دوست كوي

  24 ص 5 جلد اعلي قلم آثار                                                            
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 عكّا در عيد

  : نگارد مي چنين عيد ايام به راجع خود خاطرات در افروخته خان يونس جناب

 و حاضر مباركه روضه به حمل براي رنگارنگ گلهاي با موزون قشنگ گلدانهاي عده يك مبارك بيروني در هميشه
 يا مانده غروب به ساعت دو پاكيزه و فاخر لباسهاي با مجاورين و مسافرين جميع بزرگ اعياد در.  بودند نموده مهيا
 دو رديف گذاشت مي شانه بر گلدان يك كس هر,  شده جمع مبارك بيت در نباشد مزاحم آفتاب حرارت كه وقتي
 و دسته اين,  مخالفين هاي زمزمه و ناقضين تحريكات واسطه به بودم مشرّف بنده كه ايامي.  افتادند مي راه...  دو به

 اين و بودند نموده حاضر عكّا دروازه بيرون قبالً را گلدانها بلكه,  نمودند نمي         حركت مبارك بيت از جمعيت
 حركت كنار در گاهي و مقَدم در گاهي پرور جان لشگر سردار مانند مبارك هيكل و افتادند مي راه به آنجا از عده

 لحن و آواز صاحب كه نفر سه دو.  دادند مي فرمان و تعليمات بود مبارك شانه روي گلدان كه حالتي در,  نموده
 گاهي,  قدم جمال مثنوي گاهي.  شدند مي سرائي نغمه مشغول مبارك امر حسب بر نوبت به يك هر بودند خوش
 مي خوانده عيد همان در بودند سروده عيدي هر مناسبت به ابهي جمال عهد شعراي كه اشعاري هم گاهي,  نامه ساقي
 امر به شد مي نمايان مبارك روضه همينكه.  نمودند مي مسافت طي وقار كمال با آهسته آهسته ترتيب اين به.  شد

 مي تالوت بلند صوت به غَرّائي  مناجات يك ؛ گذاشتند مي سر روي شانه از را گلدانها.  ايستادند مي  همه مبارك
 چه حال اين در.  آخر الي "...  فرما منير معرفتت نور به را قلبم.  ام آمده تو به و توام از معبودا مقصودا الها ":  شد

 مي تماشا اطراف در كه اَعرابي.  قاصرم و عاجز آن شرح از من.  شد مي حاصل روحانيتي چه و داد مي دست عالمي
 در ديگر مناجات يك, )  نمودند مي(     تسليم مبارك مقام در را گلدانها خالصه.  شدند مي حيران و واله كردند
 روضه داخل از وضو انجام و شيريني و چاي صرف از بعد,  رفته راحتي اطاق به همگي.  شد مي خوانده توجه حالت
 جلوس به امر بعد و تالوت را زيارتنامه شد عرض قبالً كه ترتيبي همان به باز.  فرمودند مي احضار را احباب مبارك

 گاهي و سرودند مي خوشي لحن با نوبت به نفر دو يا يك را عيد آن به مخصوص آيات وقت آن.  فرمودند -مي
 . شد مي تالوت غيره و " بشارت يا هله هله " قبيل از قدم جمال جذبيه آيات بعضي

  38 – 36 صص عكّا ساله نه خاطرات                                                           
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 جالله جلّ بهاءاهللا حضرت مبارك لوح     

 او از اميد و اوست از بيم كه آن نام به                                          

 بينا و دانا پيش ، آفرينش رنگهاي از پاكيزه دل و آاليش و خواهش از پاك سينه با ، تاس اين كردگار گفتار نخستين
.  آشكار   و پديدار پرده بي يزدان كه چه ؛ است ديدار روز ، امروز.  بياريد اوست روز سزاوار چه آن و بيائيد توانا و
 كردارهاي و آز از را خود پرهيزگاري آب از.  بريد پي است سزاوار چه آن به و برسيد شايد بشتابيد پاك جان به

 و دهد دست ديدار چيز سه به.  پديدار پسين روزِ در نخستين روشنيِ.  بيابيد را نياز بي روزِ رازِ تا نمائيد پاك ناشايسته
 از گفتارش ؛ آمد راهنما ، دوستان اي بگو.  شنيده چه آن از گوش پاكي و ديده و دل پاكي ، شود پديدار رستگاري
 بخشش ابر امروز.  بشنويد اوست گفتار ، گفتار و بيابيد اوست راه ، راه.  نمودار راهها ميان راهش و پديدار گفتارها
 را گمان راههاي كه آن جوانمرد.  نمايد مي راه خود به و بخشد مي        روشني دانائي خورشيد و بارد مي يزادان

 شنيدن از گوش و ببيند چشم تا دريد را گمان هاي پرده يزدان تواناي دست ، دوستان اي.  گرفت خدا راه و گذاشت
.            نمائيد رفتار است سزاوار آنچه به و را يكتا دوست گفتار بشنويد,  است شنيدن روز امروز.  نماند باز

 363 – 365 صص محبوب حضرت ادعيه
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 . است الهي اراده به منوط امر اظهار ميقات 

 سخن مورد اين در دليل چه به اما.  نيست مورد اين در ترديدي ابداً.  هستند الهي رسول كه دانند مي طفوليت از آنها
 درون اما ، كند مي جلوگيري نور خروج از آهن.  دارد آهنين حفاظي اما ؛ است روشن جا اين در چراغ ؟ گويند نمي

 را رسالتش باب حضرت براين بنا.  است پوشانده را نور اين روي ، الهي اراده آهنين حفاظ.  است نور از پر حفاظ
 هيچ ، گذشته شب از دقيقه يازده و ساعت دو تا او اما است نشسته حضورش در حسين مال كه آن با ، كند نمي اعالم

     را پوشش كه الهي اراده اين ".  جوئي مي كه هستم كسي همان من ":  گويد مي  وبعد كند نمي اعالم را موضوعي
 كه دارند بسياري نكات بهاءاهللا حضرت.  دهد مي مثبت جواب و بيند مي را نور حسين مال زمان آن در.  دارد مي بر

 بل ، خود اراده به نه اما ، ام نياموخته را نوشتن و خواندن من ":  فرمايند مي و است شده نوشته ايشان كودكي درباره
 خوانده مي عربستان هاي جنگ درباره را داستاني سالگي دوازده در كه فرمايد مي او ".  نوشتم را اين خداوند قوه به

 همه اين چرا پرسد مي خود از و شود مي محزون بهاءاهللا حضرت حساس قلب و رسيدند قتل به نفر صد چند كه است
 در كه زماني تا گرديد صادر بيان و الهام امواج بعد به زمان آن از كه فرمايد مي بعد ؟ شوند كشته بايست مي مردم
 مقابل در هستم برگي مانند من ":  فرمايد مي ايران سلطان لوح در حضرتش)  1. (  رسد فرا مناسب زمان چال سياه
 مي حركت بخواهد كه سوي هر به مرا تندباد اين ؟ كنم مقاومت آن مقابل در  توانم مي چگونه ، الهي اراده باد تند
 ) 2(  ".  گرداند مي بر بخواهد كه طرفي هر به مرا كه دفن و كفن مأمور دستان در هستم اي مرده مانند من.  دهد

  22 ص فيضي ابوالقاسم جناب اثر دلها فاتح كتاب از برگرفته                             

 

 17 – 18 ص 2 ج اآلثار اسرار – 1

 لها هل.  الحميد العزيز ربك مشيه ارياح حركتها ورقه هذا ":  فرمايند مي ايران سلطان لوح در بهاءاهللا حضرت – 2
 " .  الرحيم الرحمن ربك ارادة يد قلبتني امره تلقاء كالميت اكن لم اني...  عاصفات ارياح هبوب عند استقرار
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 ثنائه جل عبدالبهاء حضرت مبارك لوح

 هواهللا                                                 

 و رسيد اعلي مالء به شبديع آهنگ كه آراستيد بزمي و نموديد برپا جشني رضوان ايام در ، من دوستان و ياران اي
 ، صافي باده هر عاقبت فاني جهان اين در.  شد روحانيان فرح و سرور سبب و پيوست باال عالم به اش عاشقانه ترانه
 در پي آالم و است اوهام سراب.  نيست جاني و دل مسرّت و نه وجداني راحت.  درد ، درماني هر نهايت و است درد
 برين بهشت ، روحانيان بزم اما ؛ قهر لطفش ، است زهر شهدش ؛ ماتم جشنش ، است رزم بزمش ، ايام جميع در.  پي

 و خواستيد عشرتي و عيش و آراستيد محفلي چنين كه را خدا كنيد حمد.  مبين نور تجلّي ، ربانيان جشن و است
 با و فرمائيد ذكري و نمائيد شُكري دم هر در.  درياستيد يك هر ، يزدان موهبت و فضل از و باالستيد عالم منجذب
 و.  نمائيد اعلي مالء همراز و همدم را نفوس و آريد اهتزاز به را جهان تا نمائيد بلند آهنگي و نغمه ، چغانه و چنگ
  ع ع.  االبهي البهاء عليكم

 208 – 209 ص 8 ج عبدالبهاء حضرت مكاتيب                                              
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 جديد تفكر,  جديد ظهور

 مقاومت و مداوم ، وسيع كه آورده بوجود بنيادي تغييري ، انساني عالم جمعي حيات در بهاءاهللا حضرت ظهور قوه
 باعث را مرموز جرياناتي ، الهي ظهور اين نباض روح كه فرمايند مي        توضيح امراهللا ولي حضرت.  است ناپذير
 را انساني فكر كه نموده ايجاد انقالبي و تحول ، امكان عالم در سنه صد يك از كمتر فاصله در " آن تأثير كه شده

 العقولش محير جلوه و اكرم ابدع نظم ظهور اثر در اكنون ":  افزايند مي مبارك هيكل ".  نيست تفكّر و تدبر قدرت
 و انساني جامعه احياء در و افكنده وجود اركان بر زلزله ، ساخته منقلب را نحل و ملل حيات ، آدم بني انجمن در

 نمايش بروز و ظهور اين ".  است كرده پا بر عظيم رستاخيز ، آن نهائي مقدرات تعيين و بشري مشروعات تجديد
 . است اقدام و درك باالترِ چه هر سطوح به وصول براي ما سوي از وقفه بال مساعي مستلزم تاريخي

 عالم كه داشتند اظهار اعظم العدل بيت 1983 سال در.  است شده تشديد معضالت ، بيستم سده پاياني هاي دهه در
 تحقّق  تسريع " با كه دوراني ؛ شده وارد " است حركت حال در اوج نقطه به رو تاريخ قواي كه دوراني " به انساني
 جهان بديع نظم استحكام و اعتالء و پيشرفت ديگر جهت از و قديم نظم اضمحالل و زوال جهتي از " ، جريان در "

 و سريع ترقّي براي ميدان حال ",  فرمودند اعالم 1987 سال در اعلي معهد.  گردد مي متمايز و مشخص " الهي آراي
 در         خطير اي لحظه كه 1996 سال در ساله 4 نقشه بدايت در و ".  است مهيا و آماده كريم رب امر عظيم پيشرفت

 جميع در كه خواستند تشكيالت و جامعه ، افراد از اعظم العدل بيت ، بود " دنيا تاريخ در " نيز و " بهائي كلي طرح "
 ... يابند دست مقبلين افواج دخول جريان پيشبرد در توفيقاتي به عالم نقاط

 اين از يك هر ماهيت ، كند عمل خود وظائف موجب به حياتي و خطير دوران اين در بخواهد بهائي عالم اگر 
 تشكيالت اين خصوصيات و جامعه اين مشخصات ، فرد اين صفات.  گيرد قرار بررسي مورد دقيقاً بايد ثالثه مجريان

 تا شوند برخوردار بايد هايي قابليت چه از ها آن ؟ چيست كنند ايفا بشر نوع سرنوشت در حياتي چنين نقشي بايد كه
 خود مجهودات تا ساخت خواهد قادر را ها آن هايي خصلت چه ؟ گردند مقبلين افواج دخول جريان پيشبرد به موفق
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 كه گونه آن تشكيالت و جوامع ، افراد به نبايد ما كه نيست ترديدي ؟ بخشند    توسعه جديد مدنيتي بناي سوي به را
  . باشيم بايد چه بدانيم تا پردازيم جستجو به بهاءاهللا حضرت آثار در بلكه ؛ بنگريم هستيم امروز

 مي عبدالبهاء حضرت و است شده تثبيت و بسته نقش او ذهن و فكر در كه است حدودي به محدود انساني حقيقت
 مي اعظم العدل بيت...  ".  گردد متحول بايد بنفسه انساني افكار و عقول " فرمايد مي ظهور الهي مظهر وقتي فرمايند
 بشر آحاد از يك هر از اشد و احد مراتب به او ادراك و ددار تعلّق اعلي عالمي به " الهي ظهور مظهر كه فرمايند
 در تحول به ، تفكّر در تحول ".  است جديد سطحي به او سلوك و معرفت ارتقاء و بشر نوع تربيت او رسالت.  است
 ارچوبيچ ، باشد يافته حيات تفكر از جديدي حالت با كه جديد فرهنگي...  گردد مي   منجر عالم در تحول و رفتار
 العدل بيت بيان به بنا ما.  آورد مي پديد جديد مدنيتي بناي براي ، آن وراي و مقبلين افواج دخول جريان پيشبرد براي
 اين ، نمايند مي درك ، كند مي مجسم بهائي امر كه چنان را آينده كه بهاء اهل از افرادي "كه باشيم واقف بايد اعظم
 مزبور جريانات بردن پيش و آوردن در حركت به هدفش كه كوششهايي در نهآگاها كه داشت خواهند را برتري
 بهاءاهللا حضرت مقصود و اراده از تر عميق دركي طلب در  مباركه آثار مطالعه با جديد تفكّر.  نمايند شركت است
 اين بگيريم ياد ما كه يابد مي توسعه و بسط وقتي تفكر اين همچنين.  گيرد مي  شكل جامعه و تشكيالت ، فرد براي

 مطالعه الگوي اين.  كنيم اصالح را آن و نماييم تأمل عمل آن درباره بعد و آوريم در عمل حيزِ به را تر عميق ادراك
 ذاتاً اعظم ظهور اين در كه " عظيم مقصود و جليل مقصد " آن سوي به نسلها از يك هر حركت در ، تأمل و اقدام ،
  . بود خواهد ديگر نسل از بعد نسلي رفتار سلوك بر حاكم , مشهود و موجود فطرتاً و

 3 - 7 ص جديد تفكّري خلق                                                                                                             

      

                                                                                         

 

                                 


