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 عبدالبهاء حضرت مبارك لوح .1

 هواهللا

 الهيه موهبت خاطر، ساحت در و رسيد عنايت بدرقه و درخشيد جان و دل شبستان در هدايت نورِ الحمداهللا حقيقت، طالبانِ اي     
 عشق آتش. پيوست جانان به جان، و يافت دلدار دل،. گرديد اعلي مأل آوازِ همرازِ گوش، و شد باز بسته چشمِ. گرديد گر جلوه

 جوقِ به آواره مرغانِ و درشكست اوهام قفسِ. بياموخت معاني و حقايق اسرار آسماني، معلّم و بسوخت احتجاب پردة و برافروخت
 پروردگار، رحمت سحاب. داشت مبذول گُهر و در رحماني فيض به نيساني ابرِ از و كرد جلوه روحاني بهار. پيوست اعلي مأل به طيور

 افسرِ طرفي هر از. داد تزئين معاني و حقايق شقايقِ به را روحاني حدائق و نمود برين بهشت را گلشن فضاي اسرار، فيضِ رشحات به
 گلبانگ. بگفت و بخواند عشق اسرار و برآشفت سحر مرغان و نمود جلوه لطافت و طراوت نهايت در و برافروخت رخ چمن گلهاي
 و است اهتزاز در آواز اين آفاق جميعِ در. نمايد مي بيدار را خفتگان كه است مرغان آهنگ و رسد مي آسمان عنان به كه است بلبالن
 روحاني بهار هواي. است بيز مشك كه است عنايت گلشن نسيم. است انگيز فرح كه است رستخيز راز اين محرم باختر و خاور در

 صور  نفخه و است منور آفاق كه است حقيقت نور سطوع. است معطّر مشامها كه است اسرار گلزارِ شميم و است جانپرور كه است
 نادانان اين، وجود با. است تابان و درخشنده پنهان ملكوت از كه است انور جهان آفتاب. است ممات از بخش نجات كه است حيات
 اندوخته فانيه حطامِ غفلت، نهايت در و دوخته هدايت انوار مشاهده از ديده و سوخته حسرت آتش به و اند خفته حرمان بسترِ در هنوز

 درخشش و تابش و پروردگار لواقحِ ارياحِ و آذار ابر فيض از بهار موسمِ در كه شجري. گشته نابود و غرق هالكت گرداب در و
 حطَب كه است يقين نجويد، لطافت و طراوت و نياورد ببار خوشگوار ميوه و ننمايد شكوفه و برگ و نيايد حركت به اسرار آفتاب
 اهللا محبت شهد و شنيديد اعلي مأل آهنگ و ديديد فيض پرتو و دريديد پرده كه نمائيد شكر شما پس. است سوختن سزاوار و است

 .الْاَبهي الْبهاء علَيكُم و. رسيديد آرزو و آمال نهايت به و نوشيديد اهللا معرفت باده و چشيديد
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 االَسماء قَيوم انتشار و نزول سرگذشت .2

 

. گرديد نازل مبارك قلم از) يوسف سوره تفسير( االَسماء قَيوم كتاب از قسمت اولين اعلي رب حضرت امر اظهار تاريخي شب در     
  .نفرمودند توقف ابداً الْملك سورةُ آخر تا گرفتند بدست كه را قلم باب حضرت

 يوسف سوره تفسير لذا. فرمودند مرقوم سوره يك آيه هر تفسير براي باب حضرت. است آيه 111 كريم قرآن در يوسف سوره     
 امر اظهار شب در كه سوره اولين نام و دارد خاص نام ها سوره از كدام هر. است آيه 42 شامل سوره هر كه است سوره 111 شامل
 .است الملك سورةُ گرديد، نازل

 

 ايمان باب حضرت به الباب باب جناب تنها روز، چهل مدت اين در. گرديد نازل مبارك قلم از روز 40 طي يوسف سوره تفسير     
 .يافتند ايمان افتخار روز چهل اين اتمام از پس حي حروف ساير و داشت

 يوسف سوره تفسير. اند خوانده» ذكر «به مؤمن اول و الباب باب  را بشروئي مالحسين ،جناب االَسماء قَيوم كتاب در باب حضرت     
 نيست دست در ترجمه اين االَسف مع اما گرديده، ترجمه فارسي به طاهره جناب توسط متن تمام و نازل عربي به

 )حسيني محمد اهللا نصرت نوشته ، االسماء قيوم در بهاء يوسف مأخذ(

 

 

 

 

 

  

  

 



 

 عالم تحول منشأ باب آئين .3

 امروز كه شيراز قديمي محلّه يك تنيده درهم هاي كوچه درون محقّر خانه يك فوقاني طبقه در قبل سال شصت و يكصد حدود     
 پيامِ آن بعد چندي. شد مبادله روحاني نورانيِ نَفْسِ دو ميان مقدس،كلماتي شبِ يك در است بركنده هم را بنيانش تعصب دست

 نداي آن نشرِ راه در و نهادند اخالص طَبقِ بر را خود جان مشتاق، وجود هزار بيست كه افكند زمين ايران آفاقِ در طنيني چنان نخستين
 »ايران شهيدان مطهره دماء« همان بركت از گردد مي رحماني آئينِ اين پيروانِ نصيب كه هايي پيروزي همه هم هنوز و كردند فدا الهي
 در كُندي با قديمي ارتباط وسايل هنوز  ،  زيستند مي گذشته قرون شيوه همان به عالم مردم اكثريت پيش سال شصت و يكصد. است

  ظهور، هنگامِ همان در. بود ناشناخته هنوز زمين كره از بخشي. بردند مي بسر هم از پراكنده و دور بشري هاي جامعه ، بودند حركت
 چهره ديگري از پس يكي اكتشافات و اختراعات آن، دنبال به و پيچيد هم در را زماني و مكاني فواصلِ و شد مخابره تلگراف اولين
 رمزش بود، مكتوم كه الفبا حرف 27 از حرف 25 متدرجا و يافت والدت نخست بار براي المللي بين جامعه. كرد دگرگون را گيتي

 يك عنوان به بهائي امرِ كسوت در -بعد به 1863 هاي سال از خاصه -اكنون كه باب آئينِ و شد تازه جهاني جهان،. شد مشكوف
و تازه نظم يك بنياد و رساند ثبوت به الهي واحد امر يك ظلِّ در ملل اتّحاد براي را خود توانائي بود، شده مطرح شمول، جهان ديانت 
 .كرد هموار نديده، ايام گذشتة در را آن شبه جهان كه را تازه مدنيت يك

 سريعِ تحول چنين. نماست معجزه و آور شگفت دوره اين طي در عالم تحولِ اما نيست، درازي دوران سال شصت و يكصد     
 ظهورِ يك نشئت تحول، اين بطنِ در. ندهد روي هم پس اين از شايد و نداده روي پيشتر، اين از تاريخ ادوار از دوره هيچ در وسيعي
 .است شده رهنمون اندازه بي طراوتي و تازه حياتي به را دنيا موجودات سراسر كه روحاني بهار يك  بوده، الهي

 آدميان خلّاقيت از تحول اين كه دانند مي    ارض كره ساكنان از قليلي تنها. هستند غافل تحول، اين منشاء از عالم مردم اكثريت     
 - بود شه از ها آواز همه كاين«    دارند آگاهي حقيقت اين به كه بهاء اهل. است بوده آن اصلي كارگردانِ الهي مشيت و بوده فراتر
 سرنوشت است مقرّر كه آئيني به را خبر بي مردمِ و كنند ابراز دگران بر را راز اين كه ندارند وظيفه آيا »بود عبداهللا حلقوم از گرچه
 شوند؟ راهنما كند، تعيين را ارض  كره سراسر

 )6ص282 شمارة بهائي پيام(

 

  

 



  

 

 اعلي حضرت به عبدالبهاء حضرت وافر شوق .4

 

 مبارك جمال عبوديت شرط و فرمايند مي مطرح را اعلي حضرت به خود وافر شوق لطيف، بياني با لوحي در عبدالبهاء، حضرت     
 كَما الفداء لَه روحي اعلي حضرت يعني علي، عبوديت به كس ،هر بهاء عبد و علي عبد اي« :دانند مي اعلي حضرت درگاه بندگي را
آن عبوديت پستان از ، شيرخوارگي زمان يعني طفوليت، از عبد اين جمله از. شد فائز ابهي جمال عبوديت شَرَف به كرد قيام ، حقُّها هي 
 «.گشتم مشرّف ابهي جمال عبوديت شَرَف به لهذا نمودم، نما و نشو اعلي نير

 )150ص ،5 ج مكاتيب، منتخبات مبارك بيان عرفان،مأخذ سفينه: مأخذ(

 

 

 

  

   



 )اول قسمت(اعلي حضرت امر اظهار شرح .5

 اعلي طلعت كتاب از برگرفته

 اي: كه بود اين همواره وصيتش و بود ننموده انتخاب خود براي جانشيني ، موعود قائم ظهور نزديكي احساس دليل به كاظم سيد     
 بكوشيد كامل انقطاع با مجاهده راه در و گرديد عامل و متَّصف افالك مالئكه صفات و پاك و نوراني اخالق به و ننشينيد آرام مردم
 .بشنويد را حق كالم و گرديد فائز ايمان به و بشويد موعود، بزرگ روزِ در حق پيام دريافت شايسته شايد كه

 هم راستي به و نمود مي مطيع و منقطع بسيار كه بود اي بشرويه مالحسين نام به عالم و زاهد جواني كاظم، سيد شاگردان ميان در     
 .نمود سفر ايران به فرمود ابالغ او به رشتي سيد كه حكمي طبق زيرا بود چنين

. نبود خبري رشتي سيد از ديگر كه بازگشتي چه ولي برگشت، كاظم سيد نزد كربال به مهم مأموريت اين انجام از بعد مالحسين     
 .بود نموده صعود او زيرا

 دائم او. نمود عزاداري ايشان براي روز سه خود خالوزاده و برادر همراه و گشت محزون بسيار سيد، صعود خبر شنيدن با مالحسين     
 ترك كه نموده وصيت را همه كاظم سيد كه دريافت  ، شنيد مي آنچه بر بنا و شد مي مهربان استاد آن وصيتهاي جوياي آن و اين از

 هركجا و شوند سفر عازم  فرمود، بيان الوقوع قريب را ظهورش كه  معبود، و مولي آن موعود، قائم جستجوي در و نمايند كاشانه و خانه
 .بيابند شايد كه بگردند او دنبال به

 مركز به را آنان بوشهر راه از ناشناس اي جذبه سپس و. رساند ايران به را ياران ساير و ايمان با مالحسين قدير، حي اراده به تقدير حكم
 .كشاند شيراز مقدس شهر يعني مهر منبع و عشق

 بسيار احساسي نمود؛ مي احساس را بخشي روح طيبة نفحات كشيد مي شهر آن هواي در كه نَفَسي هر با مالحسين بوشهر، در اما     
 به دوستان همراه و برتافت رو نيز شهر آن از آنكه تا. يافت مي مرور در خود روح و قلب در را موفور سروري  نفحة و داشتني دوست
 .رسيد شيراز

 بهشت از نقشي گويي انداخت مي نظر كه اي گوشه هر به. يافت تكرار و مرور در را مسكيه طيبه نفحه آن شيراز شهر در باز     
 .نمود مي جلوه ديدگانش مقابل در مسعود، و فرخنده شهر آن در موعود

 آنچه ولي. است بوده شهرها آن در رباني ظهور مظهر موقّت اقامت دليل به روحاني خوش احساس آن كه دانست نمي مالحسين     
 .نمود مي جلوه شديدتر راز، نفحه آن شيراز شهر در بود مسلّم



 است، موجود محل آن در راهي چهار سر در كه چناري درخت گويي. داشت قرار كازرون دروازه شيراز، شهر جنوبي قسمت در     
 .نمايد مي عيان چشمانمان پيش در را حقايقي و سرايد مي ها قصه و شعر و دارد ها حكايت مكان آن اتفاقات و زمان آن از برايمان

 همان كنار در. پرداخت گردش به شهر بيرون در كمي و واگذاشت ايلخاني مسجد در را خود خالوزاده و برادر مالحسين روز آن     
 .برخورد جواني به الذكر فوق چنار درخت

 نگار آن وصل به شايد كه كرد مي همسري سري هر با بود، انتظار در موعود بيقرارِ عاشق كه او. داشت عجيبي احساس مالحسين     
 .نمود تندتر را گامها داشت، سر بر سبزي عمامه كه جوان آن ديدن با مكان، و زمان آن در و گردد فائز

 ايشان احوال جوياي خوش روئي با آمده جلو اعلي طلعت. نمود مي ناشناس سيدي مالحسين نظر در كه بود اعلي طلعت جوان آن     
! سئوالي چه و! احوالپرسي چه و! نگاهي چه ولي. افكند رسيده راه از تازه و غريب مسافر آن  چهره به دلفريب و عميق نگاهي و شد
 يار آن حق در كه براستي نداشت تبيين يا جواب به احتياجي مبين جمال آن كه براستي و بود آگاه خلق درون حال بر خود كه زيرا
 :گفت بايد عليم

 را ناله سازم چه عشقت غم سازم نهان گر

 را تبخاله كنم چون ماند پوشيده اگر تب          

 ديدنش پنهان كه چشمي گوشه هالك من

 را  دنباله    افكنَد   دنبال  به    آهو  گله            

 آن. شديد وارد سالمت به كه الحمدهللا: نمود بيان چنين فرمود كه آمدي خوش و مالحسين از احوالپرسي از بعد اعلي طلعت     
 اعلي طلعت كالم در كه شديدي و خالصانه محبت. بيايد او منزل به كه خواست مالحسين از متين بياني و قاطعيت با نازنين محبوب
 .نمود رهسپار نگار آن منزل سوي به اختيار بي را مالحسين اي جاذبه نيروي چون گشت، مي         پديد

 مالحسين به و نمود سالم آنها به غالم. ديد را حبشي غالمي خويش مقابل در مالحسين و چرخيد پاشنه روي به در بعد لحظاتي     
 .گفت آمد خوش

 رهنمون درون به را نازنين مسافر آن و فرمود تالوت را »آمنين بِسالمٍ اُذْخُلوها«  آيه جانفزا تبسمي با اعلي طلعت موقع اين در     
 .گشت



 مالحسين كالم، اين كه بود همين براي شايد و نمود اعطا زيارت آن و مالقات آن به خاص تبرّكي اعلي طلعت اخير جمله گويي     
 صبرانه بي ايلخاني مسجد در همراهش دو كه دانست مي چند هر. نمود خشنود و خوشبين آمد، خواهد و آمده پيش آنچه مقابل در را

 .هستند جاني يار آن بازگشت منتظر

 مالحسين. نمود بيخود خود از بعد لحظاتي و آورد خود به را او خانه فضاي گلهاي از خوشي عطر كه بود ور غوطه فكرها اين در     
 ها پله از خويش ميزبان سر پشت در و بود شده رعنا و زيبا جوان آن نوازي ميهمان و ناشدني وصف حالت آن و معطّر فضاي آن مست
 .رفت مي باال

 رب نعماي و افتاد پروردگار بهشت ياد به اختيار بي او. برگرفت در ناشدني وصف حيرتي را مالحسين رسيدند، اطاق به وقتي     
 .گشت تداعي برايش باالخانه آن در مختار

 شيخ عقايد از سئوال بنابراين. گشود را صحبت باب عظيم، بسيار حقيقتي بيان براي خويش ميهمان نمودن آماده براي اعلي طلعت     
 .پرسيد سيد جانشين از نيز و نمود سيدكاظم و احمد

 بي كه خواست همه از و نفرمود تعيين جانشيني سيد موعود، جليلِ ظهور قُرب دليل به كه نمود بيان حضرت آن براي مالحسين     
 اي عده سيد، و شيخ هاي وصيت نتيجه در كه داد ادامه او. بپردازند قائم جسجوي به و بنمايند را خويش سعي و كوشش كاست و كم
. اند دانسته خويش شأن را قائم مقام كاظم، سيد شاگردان از بعضي ميان اين در و اند پرداخته موعود قائم جستجوي به انقطاع نهايت در
 .نمايد نمي مطابقت آنان با قائم، حقِّ در سيد و شيخ توسط شده گفته عالمات از هيچيك ولي

 

 

 

 

  

  

  

 

  



 )دوم قسمت(اعلي حضرت امر اظهار شرح .6

 رسول به نسبتش. است جوان موعود طلعت كه بود فرموده كاظم سيد: گفت و آورد  ميان به سخن قائم عالمات از مالحسين آنگاه     
  تنزيه و تقديس اوج در و باشد مي ظاهر عيب از منزّه. است يزدان طرف از و لدنّي علمش. است خاندان آن از بنابراين. رسد مي اكرم

 از بعد   .است شمار بي نيكش صفات خالصه...  و بركنار دخان از و بيزار خطا و گناه از نگار آن. است طاهر و پاك همواره بوده،
 دارد اشكالي چه« :داد ادامه و »كند؟ مي مطابقت من با صفات اين ببين« :فرمود چنين  متين، و وقار با لحني با نازنين وجود آن لحظاتي

 قيام لحظه كه براستي. افزود مي مالحسين تواضع و خشوع و خضوع بر لحظه هر كه بود طوري مبارك لحن »باشم؟ موعود قائم من كه
 :بود قيامت دم و موعود

 سئوال وقت و گشت ارواح حشرِ              تو  قامت ز  پا به قيامت  شد        

 حال  همه  در  خوشيم بيادت ما                           بِكُشي     مالمتم  تيرِ به  گر        

 وقت وقت، كه نمود احساس موعود لحظه آن در  بود، نموده مسائل گونه اين آماده را خود روح عالم در قبل از كه مالحسين     
 جلوه الهي علم پرتوِ در بايد موعود قائم كه كرد مي احساس او. الضَّمير مافي اظهار و حقيقت جستجوي هنگام  هنگام، و است سئوال
 كه مشكالتي و استاد بيانات از كه افتاد دفتري ياد به وقت همين در. نمايد دلبري و بربايد را قلوب خويش خوش كالم با و نمايد گري
 نگاهي اعلي طلعت    .نمود تقديم خود عزيز ميزبان به را آن. بود نگهداشته خويش نزد كرده، آوري جمع بود، نيافته آنها براي جوابي
 شب به موعود قائم ظهور انتظار در را روزهائي چه كه آورد مي    ياد به مالحسين فاصله اين در. افكند مجموعه آن اوراق بر گذرا

 دلجوي طلعت خود روي مقابل در حاال و كرد مي تالوت را حق كلمات و نمود مي دعا و نغنود صبح تا كه شبها چه و بود رسانده
 مهمه مطالب مورد در و فرمود عنايت شافي كافي پاسخ مالحسين سئواالت يكايك به اعلي طلعت بعد دقايقي      .بود ناظر را ودموع

 .فرمود ايراد غرّا بيان به همتا بي تفاسيري و شتّي بياناتي آن در مندرج

. بود دشوار تو بر كار نبودي مهمان اگر: فرمود او به بعد. فرمود مالحسين چشمان بر عميق نگاهي شفيق ياري چون موعود حضرت     
 و پرجذبه كلماتي با انداخت، مالحسين اندام بر لرزه كه قاطع لحني با آنگاه. نمايند امتحان را منّان خداوند بندگان، كه نيست جائز زيرا

 به رسيدن براي خلق كه ام مدينه اين باب من. گرديد مفتوح الهي علم مدينه باب ساعت، و لحظه اين در كه بدان: فرمود چنين مهيمن
 امر معرفت به شناخت مرا هركس. يزدان شناسائي و عرفان و علم نقطه منم: فرمودند بعد. گردند مستفيض باب اين از بايد الهي علم
    .رسيد

. شد حيران حيرت، وادي در بيان اين شنيدن با مالحسين.رسيده يوسف سوره تفسير زمان حال،: فرمود مالحسين به لحظه آن در     
 نوشتن را حضرت آن حقّانيت عالئم از يكي خود نزد بود، گذاشته سفر طريق در پا موعود قائم جستجوي براي كه روزي از زيرا



 سروش ترنّمات و ديد مي گوش سراپا را خود سكوت و خضوع نهايت در رو اين از. بود داده قرار يوسف سوره بر نظير بي   تفسيري
 .بود آن نگارش مشغول ملكوتي لحني با حضرت آن كه شنيد مي را حق

 به حضرتش. بپيوندد خود دوستان به كه طلبيد رخصت مالحسين وقت اين در. كشيد نگارش از دست اعلي طلعت بعد، مدتي     
 و جذاب لحني با بعد. نمايند شما ديوانگي بر حكم ها عسس رويد بيرون موقع اين اگر كه فرمود نموده، اشاره پنجره پشت تاريكي
 حرمت پاس به انام جميع ايام آتيه در و دارد عظيم بسيار مقامي. است حقيقت آفتاب طلوع فجر دقيقه و ساعت اين: فرمودند شيرين
 لحظه اين در. زدايند مي دل از غم و اندوه هر زنگ شبي چنين در و نمايند مي شاديها و نمود خواهند برپا جشنها لحظات اين

 را لحظه آن خواست مي كه بود آن مثل. نمود ميخكوب آن روي بر را نگاهش لحظاتي به گويي. انداخت ساعت به نگاهي مالحسين
 گذشته ق.  ه 1260 سال االولي جمادي پنجم شب از دقيقه يازده و ساعت دو: درست موقع آن. نمايد ثبت خاطرش در هميشه براي
 رزق از مرزوق و فيض كسب مشغول لحظه هر مالحسين. گذشت منوال بدين و حال و سرور اين با شب از ساعت سه        .بود

 آن در بدينسان شب آن.كرد فراهم لذيذي و جسماني مائده اعلي حضرت امر به غالم وقت اين در. بود خود رباني ميزبان روحاني
 مدام مالحسين كه شد باعث االَنام مولَي آن لطف و غالم سعي. شد آورده جا به شكلي ترين كامل به نوازي ميهمان رسم مقدس، منزل
 .نمود مي نياز بي ديگر چيز هر از را او كه احساسي. نمايد احساس موعود بهشت در را خود

 پردازم  دگري با  اگر  تو خيالِ با       قصور عينِ بود كه نخواهم حور صحبت

 احساس را ساعت گذشت مالحسين. بود شده حاكم جانان رهرو آن جان بر المكان عالم از ناشدني وصف كيفيتي مدت تمام در     
 :گويد كه نيامد، چشمانش به خواب صبح، تا كه طوري به. كرد نمي

 بالينست بر كه نيست سري كار عاشقي   !هيهات آيد؟ من چشم در تو عهد در خواب

 بعد معبود طلعت كه بود اي لحظه لحظه، آن. شد بلند مؤذِّن بانگ منزل، آن مجاور مسجد مناره از كه آمد خود به وقتي مالحسين     
 نحوي به متدرجاً تو جز به ديگر نفر هفده. البابي باب تو و هستم اوليه نقطه و اهللا باب من: فرمود و نمود او به رو يوسف سوره تفسير از
 خواهند نورانيه حي حروف نفر هجده جمعاً و آورد خواهند ايمان من به داشت، نخواهد دخالتي آنها ايمان و راهنمائي در احدي كه
 آن اتفاق از و برود ايلخاني مسجد به كه فرمود مالحسين به حضرتش بود، دويار آن ديدار اولين لحظات آخرين كه موقع اين در. بود

 مژده داشت دوست كاري هر از بيش لحظات آن در شايد مالحسين. شود مشغول تدريس به روزها و نياورد ميان به سخني هيچ شب،
 :گفت مي و نمود مي اعالن موعود انتظارِ در سحرخيزانِ و جهالت خواب در خلق براي بلند صداي با را موعود قائم ظهور

 پديدار يار شد كه مژده خلوتيان اي          رخسار ز برافكنده پرده ازل معشوقِ

  يكبار به     آئيد در ديدار جنّت در          وصالست ايام هله آمد سر به هجران
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 ام آمـده سجـود و تكريـم به شيـراز سـوي

 ام آمـده  وجــود  اســرار  زيـارتـگــه  بــه

  سخا و است لطف همه سراسر شيراز، شهر

  ام آمـده جـود سرچشمــه گــه تجــلّي بــه

 راز  سـراپــرده و عشـق بـارگـه آن سـوي

 ام آمـده نبــود و بــود دغدغــه  از  فـارغ

 دهـر بـه كه قدسي طاير اي تو كوي سر بر

 ام آمـده نمود جلوه حــق، آئينــه همچــو

 نــواز بنــده  و پاكـدل پادشــه آن ســوي

 ام آمـده زدود چهره از غمم رنگ كه آن

 خلق به كه قدسي مأمن آن از فيض برم تا

 ام آمـده گشود فضل، و كرم و عدل باب

 وشــي مــاه صنـــم وصــال  تمنـّـاي  بـه

 ام آمـده بـربـود قـــرارم و بــرد دلـم كـه

 اميـد و است وصال شوق از پر شيراز راه

 ام آمـده حسود چشمان كوري از ره وين

 نياز اشك و دل سوز با و خويشم از خود بي

 ام آمـده شنود و گفت و ادب عـرض بـهــر



 

 نمـاز به كويــش سر هـواي به گشــودم پـر

  ام آمـده  فــرود قبلــه آن بــر تعظيــم بـه تـا

 سرور و است نشاط دور و وطرب روزِعيش

 ام آمده رود و دف با كنان رقص زنان، كف

 وليـك دلخستـه عاشـق و دلـم بي  "سركش"

 ام آمـده سـرود به رسيــدم شيــراز به چــون

 )38 صفحه ـ چال سياه در خورشيد: مأخذ(
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 و بود صادق صبح طلوعِ مانند باب حضرت ظهور زيرا. است اشراق مبدأ. است مباركي روز. است اعلي حضرت بعثت روزِ امروز…
. است فيض مبدأ. است مباركي يومِ يوم، اين لهذا دهد، حقيقت شمس از بشارت نوراني صبح هر. آفتاب ظهور قدم جمال ظهور
 جمال ظهورِ به بشارت و نمود ابهي ملكوت به ندا و شد مبعوث روزي چنين در اعلي حضرت. است اشراق اولِ. است طلوع بِدايت
 و امتحان مقامِ در و افتادند شديده مشقّات و باليا در و نمودند متابعت ايران در جمعي. كرد مقابلي ايران طوايف جميع به و داد مبارك
 نفوس بسيار چه. افتاد شديد حبس در كه نفوس بسيار چه. گشت شهيد كه نفوس بسيار چه. نمودند آشكار ثبات و قوت نهايت افتتان
 بر بلكه نياوردند مالل امتحانات از. نشدند متزلزل ابداً. نمودند جانفشاني ثبوت و استقامت نهايت با اين وجود با. ديد عظيمه عقوبات كه

 ابدي افقِ از كه هستند تقديس نامتناهي اوج ستاره نفوس آن. هستند الهي منتخبين نفوس آن. افزودند مقابل صد خود ايقان و ايمان
 … تابانند و درخشنده

 )84 صفحة 2 جلد عبدالبهاء حضرت مباركه خطابات(
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 « راسخ شاپور دكتر جناب سخنراني از نقل » 

 رب و ماللتُّراب«  مصداق ما بحث و ما وصف رود، سخن چه هر حضرت آن آثار اهميت و مأموريت شَرَف و مقام عظمت درباره     
 : سنائي قول به است»  الْاَرباب

 دريا قعرِ به خَس رسد اگر                     پي برَد خرَد ذاتش كُنْه به            

»  قَبلَم ظهورِ«  عنوان به حضرت آن ظهورِ از بارها االعظَم ذكرُه جلَّ قدم جمال كه بس همين حضرتش پايگاه واالئيِ و بزرگي در     
 ادراك و عرفان از ارفع و اعلي امرش و انبياء كلِّ از اعظم قدرش« :  كه اند فرموده حضرت آن منزلت و مرتبه مورد در و اند كرده ياد
 ظهور و مسعود وجود به نيز اي اشاره همواره آمده آخر يوم  درباره قبل مقدسه كُتُب نبوات در آنچه اين، بر مضاف» . است اولياء كلّ

 و موعود بلكه كرد مطرح بايد اسالم معهود موعود عنوان به فقط نه را اقدسش ذات تجلّي نتيجه، در و دارد حضرت آن خجسته
 به الهي آثار در كه اولي نقطه و اعلي رب به معروف باب محمد علي سيد حضرت. داشت محسوب بايد گذشته اديان همه مقصود
 و مستقل رسالتي صاحب بلكه بودند امم كلّ موعود بهاءاهللا، حضرت ظهور مبشّر تنها نه اند گرديده ملقب»  ُالرُّسل سلطان«  ممتاز لقب

 اندكي با احياناً آنها از بسياري كه تازه مشروعات و مؤسسات و جديد احكام بنيادگذار و فرقان قوانين ناسخ و بودند مجزّا شريعتي
 مستطاب كتاب در دربيان، مذكور مقررات و حدود از كثيري عده جمله از و شده واقع بهاءاهللا حضرت قبول مورد تعديل و جرح
 مأموريت عظمت در را حضرت آن عاليه مقامات از ديگري جلوه. است آمده پذيرفته نيز است مقدس امر اين الكتاب اُم كه اقدس

 از و بوده مجيد قرآن خصوصاً و سابقه مقدسه كتب اسرارِ و رموز و متشابهات تشريح و تفسير جمله از كه كرد جستجو بايد حضرتش
 متمم را ايقان كتاب كه باشد جهت همين از شايد و دانست شريف ايقان نزول گشاي راه و ساز زمينه توان مي را حضرت آن بابت اين
 شيرين ثمر به مبارك جمال ظهور با شد كاشته اعلي حضرت دست به كه نهالي ديگر عبارت به. اند نموده تلقي بيان نقطه آثار مكمل و

 قدرتي با اولي نقطه حضرت كه گفت توان مي. ايد شنيده را حضرت آن شكني بت حكايت و محمدي بعثت داستان. رسيد خود
 مدعي ناحق به كه را كساني بساط و زدند خود زمانِ رايج خرافات و اوهام ريشه بر و برگرفتند سخن تيشه شديدتر سطوتي و تر عظيم

 آن در كار محافظه قشري روحانيون مراتب سلسله كه قدرتي با البتّه و ريختند هم در يكباره به بودند شده او خلق و خدا ميان وساطت
 شكني بت اين بودند كرده متوقّف روز آن جامعه در را فكري پيشرفت و انديشي آزاد نوع هر نتيجه در و داشتند دست در روزگاران

 و شريك بهائي دور يعني جديد دور تأسيس در فقط نه ابهي اقدس جمال با اولي نقطه حضرت كه گفت توان مي... نبود آساني كار
 آثار در آيد بوجود ابهائي اقدس جمال الهي كلّيِ مظهر قيادت ظلِّ در بايد كه جديدي تمدن ويژگيهاي از بخشي بلكه اند بوده سهيم



 و خوشنويسي و خطّ جمله از ظريفه صنايع و لطافت و زيبايي و نظافت و طهارت به خاص توجه منجمله. است يافته انعكاس حضرتش
 نه كه ترتيب و نظم اهميت در تأكيد و اوست بهشت چيز هر كمال كه رساند آن كمال درجه منْتَهي به بايد را چيز هر اينكه در توصيه
 به هميشه بايد هم آن كه صنايع و ها پيشه گذاشتن ارج و كند پيدا مصداق بايد ده و شهر و كوي و بازار مورد در بلكه خانه درباره فقط
 كه مشابه دستورهاي بسيار و آن اَشباه و تنباكو و مسكرات و ترياك مصرف از تحذير نيز و شود عرضه كيفيت اعلي و صورت اَكْمل
 سرّ كه الهي حكمت به ظهور دو اين الحقيقه في كه دهد مي را استنتاج اين امكان الاقل اما كشد مي درازا به را ما سخن آنها در بحث
 و جاللت. شوند تلقي نيز يكديگر متمم و مكمل بايد بلكه اند بوده هم متعاقب و متوالي فقط نه است مستور و مكتوم خلق بر آن

 امراهللا ولي حضرت كه آنجا نمود استنباط بهتر توان مي بديع قرن كتاب عبارت چند اين از را باب حضرت مأموريت و ظهور عظمت
 تشييد و تقويت آن، از اعظم و اَجلّ متعاقبي ظهورِ از فائضه انوارِ استعانت به كه عظيمه خلّاقه قواي مباركش، ظهورِ اثر در« :  اند فرموده
 ارتقاي و بلوغ رتبه به انساني عالم نيلِ و بريه بين در اصليه وحدت تأسيس براي الزم قابليت و استعداد و آمد حركت به نموده حاصل

  « .گرديد حاصل امكان عالم در كمال و ترقّي ذروة اعلي به آن

 )20 الي 118 ص 6 جلد هنر و ادب خرمن از هايي خوشه(

   

  



             پـديـد آمـد جـان و انـس مقتداي        

 پـديـــد آمـد آن و اين پيشــواي  

              ايـــزدي وحــي اسـرار حــامـل           

 پـديـد آمـد آسمـان از زمـين بــر 

           است جنَّت بـاغ كـازرم رخَـش از           

 پـديـد آمـد ارغـوان گلستان يك     

              جـان ز پر شد جهـان قاف تا قاف           

 پـديد آمـد جـهان جـان آن كه تا  

             گر جلوه شد حكمران را دين ملك           

 پـديـد آمـد تـرجمـان را حـق سرّ   

               آشكـــار شـد رازدان,  را دل راز           

 پديـد آمد قهـرمان را جـان ملك  

               گـر جـلوه شـد ازل فيض صورت           

 پـديـد آمـد نهــان ســرّ معنــي  

          دل جسـت مي آسمـان در را آنچه           

 پـديد آمد ناگهان خوش,  زمين بر       

          ســرزمين آن بـاد آبـاد جــاودان          

 پـديـد آمـد آن از جود سپهر كاين       

 328 ش 29 سال بديع آهنگ                                                                                                

 



 

 بشرويه مالحسين مقام .10

 از اكثري كه شناسي مي را مؤمن اول خود تو:  فرمايند مي چنين حسين مال جناب حق در سبعه دالئل كتاب در اعلي رب حضرت
 يك كه گفتند مي شدم وارد وقتيكه در هم اصفهان طفلهاي حتي بودند او فضل و علم بر مقرّ ديگر طوائف بل سيديه و شيخيه علماي
 اَدلّاء از يكي اين حال.  كرد الزام برهان و دليل به بوده نام باقر محمد كه را ارض آن كبير عالم و,  سيد قبلِ از آمد چاك پيراهن طلبه
 اين به و حق صاحب نزد در الّا را حق نيافت و نموده دقت را علماء اكثر درِجته اهللاُ رفَع سيد مرفوع فوت از بعد كه است ظهور اين

 تواند چگونه االَلباب اولو اين مثل حق در.  دارند القيامة يوم الي آخرين و اولين خلق را آن  غبطه كه شد مستوهب اي موهبه به سبب
 . نمايد سفاهت يا ضعف ذكر كسي

  پاورقي - 119 ص اولي نقطه حضرت                                                                                         

 

 

 شيراز مبارك بيت از مارثاروت ميس زيارت .11

 خانم اين تَعشُّقات مبهوت داشت امر از اطالعي فقط و بود زاده بهائي كه عكّاس,  شد برداشته زائرينش و اهللا بيت از متعدد عكسهاي
 محلّ كه اطاق از كرد خواهش.  نمود منقلب را او ملكوتي خانم توجهات,  زائرين خضوع,  مبارك بيت اُبهت.  گرديد امريكائي

 ساده سفيد لباس غير به عكس گرفتن موقع در.  بردارد عكس است مقام آن متوجه خانم كه موقعي آن در,  بوده اعلي حضرت تجلّي
 در عكّاس به و نمود باز را ساعت فوراً.  بود شده بسته خانم اين دست به ساعت يك فقط بشري زندگاني لوازم از داشت بر در كه

 بايد كه امريكايي خانم يك رفت نمي  آن تصور زيرا نمود منقلب را عكّاس,  حركت اين.  بخشيد مبارك بيت عكس برداشتن ازاي
 غربي نفر يك از فنا و خلوص اين مشاهده به عكّاس.  نمايد خودداري مبارك بيت در ساعت يك داشتن از باشد مزين زينتها انواع به

 از بود نزديك كه درآمد لرزه به نوعي به,  نمود مي تصور شيراز معمولي هاي خانه جزء را خانه آن حال تا كه اي خانه به نسبت
 500 براي از محترمه خانم خود روحاني زيارت يادگار به خاتمه در.  داشتند نگاه را او حاضرين از جمعي.  شود سرازير خروجي
 دست با اعلي حضرت كه درختي از برگ 500 آيند مي امريك بهائيان مـركـزي كـانونشـن به اطـراف از سالـه همـه كه نماينده
 . نمايند استشمام آن از را باب حضرت لطيفه رائحه نيز آنان آنكه تا فرستاد امريكا به پست با چيده,  نموده غرس خود مبارك

  21ص 234 ش بهائي پيام                                                                                           

 



                                                  

 افنان ابوالقاسم جناب قلم به بهائي ديانت نظر از اعلي حضرت مقام .12

 

 حضرت ظهور و ؛ رقّت و لطافت كمال در,  حمل برج از است آقتاب طلوع بمانند اعلي حضرت ظهور فرمايند مي عبدالبهاء حضرت
  . اشراق اَشد و درخشش كمال در,  اَسد برج از است آفتاب طلوع چون بهاءاهللا

 در.  بشناسد جدا و منفك يكديگر از را مكرّم وجود دو آن و مقدس ظهور دو آن نخواسته خداي تواند نمي بهايي فرد هيچ بنابراين
 مهربان موالي مبارك پاي خاك به تشرّف توفيق كه 1952 سال آپريل ماه

 بر وارده صدمات و اعلي حضرت احوال در اطهر لسان غالباً تشرّف اوقات در گرديد عبد اين نصيب)  امراهللا عزيز ولي حضرت ( 
 و فرمودند مي مشي مبارك هيكل اعلي مقام زيارت از بعد ايام آن از يكي در.  بود ناطق مبارك والده و حرَم و مبارك هيكل

 حمراء و خَضراء لونَين,  ملَون هم است مزين هم ستونها كنيد مالحظه ":  فرمودند.  بود شده نصب تازه مبارك مقام حول ستونهاي
 دو بر دليل و است مزدوج مبارك امر در مقامات جميع":  فرمودند بعد ".  شهادت سرّ ديگري و است حضرت سيادت رمز يكي
 و بهجي قصر,  است قصر دو ؛ مباركه روضه و اعلي مقام,  است مقام دو ؛ ابهي جمال حضرت ظهور و اعلي حضرت ظهور,  ظهور
 بناست دست در كه طبقاتي روبروي ".  شيراز بيت و بغداد بيت,  است بيت دو ؛ رضوان باغ و فردوس باغ,  است باغ دو ؛ مزرعه قصر

 و بستند را مبارك چشمهاي,  بودند جالس عبدالبهاء حضرت.  بود گذاشته مبارك صندلي جا همين در ": فرمودند و فرموده توقّف
 به دست در مرَصع گلدانهاي و برهنه پاي و سر با عالم سالطين و انداخته لنگر حيفا اسكله در عالم سالطين كشتي بينم مي:  فرمودند
 اعلي مقام به بعد و شوند مي مشرّف عكّا مرجِ در مباركه روضه زيارت به اول فرمودند مبارك هيكل بعد.  آيند مي اعلي مقام زيارت

  كه را شهري اولين.  رفت خواهند ايران به بعد و روند مي بغداد به حال همان با و است مباركه روضه ظلّ در اعلي مقام زيرا آيند مي
             شو مي تكميل زيارتشان وقت آن.  امري اماكن ساير بعد و است واقع شهر آن در مبارك بيت زيرا است شيراز كنند مي زيارت
 34 ص 6 جلد هنر و ادب خرمن از هايي خوشه

 

 

 

 

 



 

  

 اعلي حضرت مبارك حرم از خاطراتي .13

 : نمايند مي نقل چنين خانم خديجه,  مبارك حرم

 مـن بر ايشان وقار و سكون و گفتار و رفتار از و بود حضرت آن به منجذب تمامه به قلبم و نبودم دنيوي اسباب فكر در مطلقاً من … "
  تصـور ليكـن ؛ هستنـد بزرگـواري شخص ايشـان كه بـود واضح

 تجار قاعده به شبها.  بودند مشغول زيارت و نماز و مناجات به اوقات اغلب.  بودند محمد آل قائم و موعود مهدي ايشان كه نمودم نمي
 مالحظه من لكن ؛ طلبيدند مي محاسبات دستك و نوشتجات دستمال

 خالئـق حسـابِ دفتـر اين فرمودند مي متبسمانه ؟ چيست اوراق اين كردم مي سوال گاهي.  نيست تجارتي دفتر اينها كه نمودم مي
  اوراق روي را دستمال,  گشت مي وارد بغتتاً خـارجي شخص اگـر و است

 منتهاي.  هستند بزرگواري شخص حضرت كه داشتند مسلّم اينقدر ها عمه و خالوها مانند نزديك منسوبان و اَقرُبا مختصر.  كشيدند مي
 تصديق و شدند مشرّف الباب باب كه بود شبي شب آن و رسيد 1260 سنه االولي جمادي پنجم شب تا.  داشتند مي نگاه را احترام
 فانيه بود افروخته و مشتعل مبارك حالت بسيار و داريم عزيزي ميهمان ما امشب فرمودند.  بود عجيبي بسيار شب,  شب آن.  نمودند
 بودم بيدار شب تمام آنكه با بخوابيد فراش در برويد شما كه فرمودند من به چون لكن بودم مبارك بيانات استماع مشتاق بسيار

 خواندن به و داشتند مي  صحبت الباب باب جناب با شنيدم مي را مبارك صداي صبح تا ولي كنم مبارك فرمايشِ تمرّد نخواستم
 164 و 163 ص رحمان سدره افنان خاندان                                                               برهان و ادله بيان و آيات

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ثَنائُه جلَّ عبدالبهاء حضرت مبارك لوح از قسمتي .14

,  اولي نقطه حضرت بعثت شب در طهران مدينه در و شده واقع اعلي حضرت بعثت ليله همين در نيز عبدالبهاء حضرت مبارك تولد
 سرور و جشن...  ميثاق مركز مطهر كلك از صادر مبارك لوح موجب به ولي ؛ اند گذاشته قدم شهود عرصه به غيب از پيمان طلعت

  : ثُنائُه جلَّ قولُه.  است اعلي رب حضرت بعثت به راجع مستقيماً,  ليله آن در

 به را مبارك يوم آن بايد لهذا.  الفداست لُه روحي اعلي حضرت مبعث روز,  االول جمادي پنجم,  مبرم امر و الهيه شريعت نصِ به "
 ذات آن زيرا ؛ دهند بشارت آسماني مژده به را يكديگر و كنند شادماني و سرور و نمايند آرايش و گيرند آئين,  آفاق نيرِ آن بعثت نام

 زيرا ؛ نه جائز االول جمادي پنجم يعني روز آن در الفداء لَه روحي اعلي حضرت بعثت ذكر جز پس.  بود اعظم اسم مبشّر,  مقدس
,  عبد اين حق در است الهيه عنايات و الطاف بر دليل اين ؛ گشته واقع يوم آن در عبد اين والدت اما ؛ است الهيه شريعت قاطع نص اين
 و سرور و فرح به سبب اين به و شناخت حقيقت صبح طلوع بدايت و دانست اعلي حضرت بعثت يوم بايد را مبارك يوم آن ولي

.  شود عبدالبهاء قلب كدورت و حزن نهايت سبب زيرا نگردد تجاوز شد ذكر آنچه از,  زنهار زنهار.  الحق هو هذا.  پرداخت شادماني
 انتهي "

 122 ص – تسعه ايام                                                                                                                 

 

 باب حضرت مقام .15

,  ساخته همتا بي را بهائي امر كه مميزاتش جمله از بلكه ؛ نيست بلندش دعوي عظمت در تنها بهاءاهللا حضرت ظهور االمتياز بِه ما
 را حضرتش بلكه ؛ شناسند نمي بهائي ظهور ملهم منادي فقط بهاءاهللا حضرت پيروان را باب حضرت زيرا ؛ اوست مبشّر مقام عظمت
 از قوائي به حضرتش,  بود كوتاه باب حضرت شريعت احكام اجراي دوره چند هر كه است اين بر اعتقادشان و دانند الهي ظهور مظهر
 بلكه ؛ بود محسوب بهاءاهللا حضرت ظهور طاليه تنها نه و است نشده ديده اديان ساير مؤسسين در كه بود مخصص پروردگار جانب
 أكيد تأييد به كه ديد توان بسيار باب حضرت آثار در را دعوي اين و بود اُولوالعزم انبياي رتبه داراي و الهي وحي صاحب خود

  . است گرديده تصريح بدان نيز عبدالبهاء حضرت وصاياي الواح در و رسيده نيز بهاءاهللا حضرت

 85 ص – بهائي جهاني نظم                                                                                                       

 

 



 

 حافظ اشعار در ظهور به بشارت .16

 ":  فرمودند حسين مال به اعلي حضرت.  بود جاري ارس رود قلعه مغربِ در.  بردند تشريف ماكو در قلعه بام به باب حضرت روز يك
 : گفته و كرده اشاره بدان خود شعر در حافظ كه است ساحلي همان و رود همان اين

 نَفَس كن مشكين و وادي آن خاك بر زن بوسه                   ارس رود سـاحـل بر بگـذري گـر صبا اي

ـرَس آهنـگ و بيني سـاربـان صـدايِ پـر                  سالم صد ما از دم هر بادش كه سلمي منزل جـ " 

 ما با اين از بيش بود ممكن اگر و نمودي مشاهده كه را ارس رود.  شود تمام است نزديك جا اين در شما اقامت ايام ":  فرمودند بعد
 سلماس را آن تركها كه چهريق نزديك است اي نقطه سلمي بيت از مبارك مقصود(  ".  دادم مي نشان تو به نيز را سلمي بيت,  باشي
 ) . گويند

 آنها خود غالباً كه سازد مي جاري آنها لسان به مطالبي و گردد مي ناطق شعرا زبان به گاهي القدس روح ":  فرمودند باب حضرت بعد
 : است جمله آن از هم شعر اين.  دانند نمي را واقعي منظور و اصلي مقصود

 را بغداد زند هم بر لبش آشوب كه ترسم        شـود پيـدا لبي شكّر,  شود غوغا پر شيراز
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  حكايت .17

 : كه كنند مي نقل كربالئي جواد سيد حاج قول از الغطاء كشف كتاب در ابوالفضل جناب

 باشي آجودان خان حسين مهمان اول,  برود شيراز به اعلي حضرت امر در تحقيق براي شد مأمور شاه محمد طرف از وقتي يحيي سيد
 ديد را ترشيزي عظيم علي شيخ مال رسيد كه در دم.  برسد اعلي حضرت حضور رفت تحقيق براي بعد.  بود فارس حاكم,  الدوله ناظم
,  رسي مي كه مبارك حضور ":  گفت يحيي سيد به عظيم.  پرسيد او از را واقعه.  كربال و نجف در بودند همدرس هم با وقتي كه

 خيلي.  باشي جسور حق محضر در و بكند جسارت به وادار را تو مبادا ظاهره تحصيالت به غرور.  بكن را ادب رعايت.  باش مؤدب
 هر.  نفرمودند چيزي اعلي حضرت.  گذاشت را مقابله و مجادله بناي اول جلسه در.  شد مشرّف مبارك حضور,  رفت ".  باش مؤدب

 كردم مقابله,  كردم نزاع,  كردم جدال رفتم ":  گفت ؟ كردي كاري چه سيد:  پرسيد او از عظيم علي شيخ.  گفت خواست دلش چه
 تو كه اي ظاهره معلومات آن.  خوانديم درس آن در تو و من كه اي مدرسه آن شود خراب ":  گفت علي شيخ ".  نشيندم جوابي. 

 زيرا ؛ شد كاسته سطوتش آن از شد مشرّف كه دوم مجلس در ".  كرد محروم حق از را تو و شد تو حجاب باالخره كردي كسب
 سوم جلسه.  كرد احساس كوچك را خود او كه بود حقايقي كه بياناتي به كردند شروع.  ندادند او به صحبت مجال اعلي حضرت
 اعلي حضرت مبارك بيت در بود شده مؤمن تازه كه دارابي يحيي سيد جناب و من شب يك كه گويد مي جواد سيد بعد.  شد مؤمن
 مبارك هيكل كه سياه غالم آن و خورديم محبتي شام.  بوديم مشرف مبارك حضور.  آوردند تشريف مبارك هيكل.  بوديم مهمان
 حاج بين اين در.  شديم خوابيدن مهياي هم ما و بردند تشريف اعلي حضرت.  گذشت نصف از شب.  بود خدمات متصدي,  داشتند
 همان را كاغذ اين و بفرمايند تفسير او براي را كوثر سوره كه كرد درخواست مبارك حضور از.  كرد عرض اي عريضه يحيي سيد

 رفت هم غالم.  مبارك حضور بده ببر را اين:  گفت مبارك هيكل غالم به او و بود گذشته نصفه از شب كه يعني نوشت كه ساعت
 شب نماز براي صادق صبح طلوع از قبل,  صبح اذان از قبل زود صبح كه بود اين ما عادت.  خوابيديم ما كه گويد مي.  داد را نامه
 بين اين در.  بگيرد وضو برود بپوشد را لباسش خواست مي.  برخاست هم يحيي سيد حاج.  شدم بيدار من:  ميگويد.  شديم مي بيدار
 حاج.  يحيي سيد جناب به بده فرمودند و كردند عنايت من به را اين گفت.  اعلي حضرت خط به آورد اي صحيفه.  زد در  آمد غالم
 كرد شروع.  شمع نزديك طاقچه دم آمد گرفت را رساله آن يحيي سيد.  بود روشن شمعي اطاق طاقچه توي در گويد مي جواد سيد
.  داد دست از را اش طبيعي حالت و زدن بشكن و رقصيدن به كرد شروع مرتبه يك و بود ضخيم هم خيلي كه رساله زدن ورق به

 چه را شما آقا جناب:  گفتم برخاستم.  است شده ديوانه يحيي سيد جناب كردم خيال من:  گويد مي جواد حاج.  كشيد مي     فرياد
 مبارك محضر در شب نصف تا ما كه بودي شاهد خودت تو ببين.  است شده چه ببين برخيز جواد سيد حاج ":  گفت ؟ شود مي

 بيشتر ساعتي ندچ تاكنون و دادم را خودم عريضه وقت آن در من و بردند تشريف مبارك هيكل كه بود گذشته شب نيمه.  بوديم



 به نشستيم و خوانديم نماز رفتيم.  گذاشت سر روي و بوسيد را كتاب ".  اند فرموده مرقوم محدود مدت يك در را رساله اين...  نيست
 نوشته ساعت دو يكي ظرف در اعلي حضرت كه را كتابي همان.  كنم استنساخ اي نسخه آن روي از خواستم بعد.  كتاب خواندن
  . نمائيم فراهم توانستيم آن از نسخه يك تا كشيد طول روز شبانه سه,  بودند

 26 – 7 ص – 271 ش – بهائي پيام                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 عبدالبهاء حضرت بيانات از قسمتي .18

 : فرمايند مي مفاوضات كتاب در  عبدالبهاء حضرت

 ميان در و فرمودند امر بر قيام كه بود گذشته مبارك عمر از سال پنج و بيست يعني جواني سنّ در الفداء له روحي اعلي حضرت اما
 اهل جميع و نكردند علوم اكتساب كسي نزد و نفرمودند تحصيل اي مدرسه هيچ در حضرت ابداً كه است مسلّم عموماً شيعيان طائفه
 را ايران علماي جميع ، بودند تاجر كه آن با و شدند ظاهر خلق ميان در بغتتاً ، فضل منتهاي به اين وجود با ؛ دهند مي گواهي شيراز
 به محترم ذات اين.  آفاقند مشهور ديني تعصب به ايرانيان زيرا ؛ نتوان تصور كه فرمودند قيام امري بر فريد نفس به.  فرمودند عاجز
 با.  نمود آئين و دين و شريعت تمهيد و انداخت ايران رسوم و اخالق و احوال و آداب و شرايع اركان بر زلزله كه نمود قيام قوتي
 حركت به را ايران و فرمود قيام منفرداً ، نمود قيام او اعدام و محويت بر كلّ دين رؤساء و ملّت عموم و دولت اركان كه اين وجود
 و حكومت و شتافتند شهادت ميدان به و دادند راهش در جان شادماني و مسرّت كمال در كه اهالي و رؤسا و علما از بسيار چه.  آورد
 و گشت بازغ نجمش و شد طالع قمرش عاقبت.  نتوانستند ، نمايند خاموش را سراجش كه خواستند عظيم رؤساي و دين علماي و ملّت

 ايرانيان احوال و اطوار و اخالق و افكار در و داد پرورش الهيه تربيت به را غفيري جم.  گشت مبين نور مطلعش و شد متين اساسش
 ... كرد ايقان و ايمان مستعد را آنان و داد بشارت بهاء شمس ظهور به را تابعين جميع و نمود عجيب تأثير
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 االسماء قيوم در اولي نقطه حضرت بابيت مقام از مراد .19

 يكي. (  است گشته اشارت نبي چهار از عالمت چهار به جمله از ، اسالم موعود اوصاف و احوال بيان ضمن اسالميه مرويه احاديث در
 ظهور در حكمت ديگر عبارت به يا و تقيه و مسجونيت عالمت دو حقيقت به) ...  است يوسف حضرت از تقيه و سجن عالئم اين از

 و اند برده سر به اعداء سجن در امر اظهار از پس را مبارك حيات ايامِ غالب حضرت آن.  است يافته تمام مصداق اولي نقطه حضرت
.  اند فرموده مراعات را حكمت و حفظ و دقّت نهايت ، عصر مردمِ براي خويش دعاوي ابراز در مبارك ظهور نخست سال سه در... 
 عدم و تعصبات وجود علّت به.  " بود تقيه زمان " اولي نقطه حضرت ايام كه فرمايند مي تصريح عبدالبهاء حضرت كه است اين

 قيوم دوم و هفتاد سوره در.  رسيد شبهات اهل گوش به حجبات وراء از باب حضرت نداي ، زمان مردم غالب عميق جهل و آمادگي
 مقامات تصريح امكان ، بود مفقود ، حقيقت نغمه استماع قابليت چون " الحجبات وراء من ندائي اسمعوا ":           فرمايند مي االسماء
ــه عاليــه مقــامــات الهـي امر مظهر تا بود الزم سال سه حدود و نبود باب حضرت حقيقي اعالن كامل تصريح به را خويش الهيـ 
 يافت تحقّق آذربايجان جبال در مبارك توقيعات ديگر از برخي و السبع دالئل كتاب ، فارسي بيان كتاب نزول از پس امر اين.  فرمايند

 كه منتظَر حضرت فضل در كن نظر:  فرمايند مي ظهور آغاز در بابيت مقام اظهار علل توضيح در سبعه دالئل كتاب در باب حضرت... 
 ، اهللاُ اَنَا انَّني مظهر و است خلق اول كه مقامي.  دهد نجات را ها آن كه اين تا فرموده واسع مسلمين حق در را خود رحمت چقدر
 نشوند مضطرب مردم آنكه تا فرمود حكم اول ، كتاب در قرآن و احكام به و فرموده ظاهر محمد آل قائمِ بابيت اسم به را خود چگونه

 نمانند غافل ، اند شده خلق آن براي از آنچه از و نشوند محتجب لَعلَّ ، ايشان خود با است مشابه اين كه كنند مشاهده و جديد كتاب از

. "  
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