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                                                                           شروع مناجات -1

 هواهللا                                            

 مسرت دل يافت ، بشارت جان گشودي عرفان ابواب و بخشيدي ايقان و ايمان پايان بي فضل از من يزدان پاك ، مهربان دلبر اي
 شايان هدايت چون مهربانا يزدان.  گرديد استماع اعلي مال آهنگ ، شد مشاهده اشراق انوار ، گرديد شنوا ،گوش شد بينا ديده ، جست
 و دل ياران با همواره تا كن مصون اشرار از و دار محفوظ اغيار از بخش انتباه و ده پناه خويش پناه در فرمودي رايگان عنايت و نمودي
 و بينا و عزيز و قادر توئي و توانا و مقتدر توئي . بيفزائيم محبتت بر روز به روز و نماييم مجالست استقامت اهل با و كنيم موانست جان
 1 ص آلمان چاپ مناجات مجموعه                                                                                                            ع ع.  شنوا

  

  

                                                                              ناقوس لوح -2

 زهوالعزي                                               

 هو يا سبحانك غليظ حجاب خلف عن الورد جمال ظهر بما الحبيب اسم علي هذاالرضوان في االغصان علي غن السناء ياعندليب …
 اجمعين الملك في من كل علي اهللا تجلي بما البديع هذاالزمن في االفنان علي رن الفردوس بلبل يا.  هو اال احد ليس من يا هو هو من يا
 سبحانك.  الكريم قرب فضاء في الوفاء طارطير بما هذاالهواء طرفي البقاء طير يا.  هو اال احد ليس من يا هو هو من يا هو يا سبحانك. 
 قدس سرادق خلف اهللا نغمه ارتفعت بما مليح صوت باحسن تغنوا و غنوا الفردوس اهل يا.  هو اال احد ليس من يا هو هو من يا هو يا

 خلف عن االمر جمال الح بما المحبوب اسم علي ترنموا الملكوت اهل يا.  هو اال احد ليس من يا هو هو من يا هو يا سبحانك.  رفيع
                                                                                          … هو اال احد ليس من يا هو هو من يا هو يا سبحانك.  منير روح بطراز الحجبات

  56 ص تسعه ايام
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                                              عبدالبهاء ت حضر لوح -3

  هواهللا                                                     

 جلوه الهيه موهبت ، خاطر ساحت در و رسيد عنايت بدرقه و درخشيد جان و دل شبستان در هدايت نور الحمدهللا حقيقت طالبان اي
 و برافروخت عشق آتش پيوست جانان به جان و يافت دلدار, دل گرديد اعلي مال آواز همراز ، گوش و شد باز بسته چشم گرديد گر
 مال به طيور جوق به آواره مرغان و شكست در اوهام قفس بياموخت معاني و حقايق اسرار آسماني معلم و بسوخت احتجاب پرده
 فيض رشحات به پروردگار رحمت سحاب داشت مبذول گهر و در رحماني فيض به نيساني ابر و كرد جلوه روحاني بهار پيوست اعلي
 بر رخ چمن گلهاي افسر طرفي هر از داد تزئين معاني و حقايق شقايق به را روحاني حدايق و نمود برين بهشت را گلشن فضاي اسرار

 به كه است بلبالن گلبانگ: بگفت و بخواند عشق اسرار و برآشفت سحر مرغان و نمود جلوه لطافت و طراوت نهايت در و افروخت
 باختر و خاور در و است اهتزاز در آواز اين آفاق جميع در نمايد مي بيدار را خفتگان كه است مرغان آهنگ و رسد مي آسمان عنان
 جانپرور كه است روحاني بهار هواي است بيز مشك كه است عنايت گلشن نسيم است انگيز فرح   كه است رستخيز راز اين محرم
 نجات كه است حيات صور نفخه و است منور آفاق كه است حقيقت نور سطوع است معطر مشامها كه است اسرار گلزار شميم و است
 حرمان بستر در هنوز نادانان اين وجود با است تابان و درخشنده پنهان ملكوت از كه است انور جهان آفتاب است ممات از بخش
 هالكت گرداب در و اندوخته فانيه حطام غفلت نهايت در و دوخته هدايت انوار مشاهده از ديده و سوخته حسرت آتش به و اند خفته
 حركت به اسرار آفتاب درخشش و تابش و پروردگار لواقح ارياح و آذار ابر فيض از بهار موسم در كه شجري ، گشته نابود و غرق
 سوختن سزاوار و است حطب كه است يقين نجويد لطافت و طراوت و نياورد بار به خوشگوار ميوه و ننمايد شكوفه و برگ و نيايد
 معرفت باده و چشيديد اهللا محبت شهد و شنيديد اعلي مال آهنگ و ديديد فيض پرتو و دريديد پرده كه نماييد شكر شما پس.  است
  ع ع.  االبهي البهاء عليكم و رسيديد آرزو و آمال نهايت به و نوشيديد اهللا

  186 شماره بهايي پيام                                                                                                                    
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                                                             ظهور مظهر قدرت -4

 مبعوث ما… كه اند فرموده مرقوم بود كبير مشايخ و بزرگ علماي از كه نجفي حسن بمحمد فداه الملك في من روح اولي نقطه
 گشتي مي      او يدي بين ساجد و شدي مي عارف تو اگر و فرستاديم تو بسوي مبين الواح به را او و او مرقد از را علي فرموديم
 تو ثاني حرف از و فرموديم مي مبعوث را اهللا رسول محمد تو اول حرف از و.  نموده عبادت كه سنه هفتاد عبادت از بود بهتر هرآينه
  . بود سزاوار آنكه به فرموديم عنايت و ماندي محتجب شان اين از تو لكن و باشد حسن امام كه را ثالث حرف

.  بود بسطامي علي مال مذكور شيخ نزد اند فرستاده كه علي آن و است بزرگ و عظيم مقدار چه كه نماييد را امر بزرگي مالحظه حال
 خلق را صمديه مظاهر و احديه هياكل جميع بخواهد اگر خود عباد اسم از حرفي به كه فرماييد را ظهور مظهر قدرت مالحظه ديگر و

 . فرمايد

   مي 23 - 1 ج  الهي آيات                                                                                                        

  

 

                                                                                               اعلي حضرت مقام -5

 حضرت مقام درباره كه دهند مي دستور ما به مبارك هيكل.  مظهريت مقام گذشته آن از و است مبشريت مقام اعلي حضرت مقام اما
 قدم جمال ظهور به بشارت اولي نقطه حضرت كه است درست ،  تبشير مقام به كنند محصور را بزرگوار اين مقام تنها نبايد احباء اعلي
 مقدسش قلب بر غيب جهان از الهيه آيات ، است جديد شرع صاحب ، است وحي صاحب ، دارد مظهريت رتبه حال عين در اما ، داده
 هست هم ديگري خاص شان يك داراي.  است كبري ربوبيت مظهر كه مظهريت رتبه بعالوه.  دارد الهيه رسالت رتبه و شود مي نازل
 رسول اني و فرمايند مي  مبارك هيكل خود االسماء كتاب در اينكه كما ، است اعظم اسم و قدم جمال ظهور به دادن بشارت او كه
 دهم بشارت را عالم اهل ام آمده من فرمايند مي.  فاستعدون شي كل يا ان ، ظهوره ليوم الربينكم عنده من بĤيات جئتكم قد ، عنده من
      206 ص يادگار                  .است اهللا يظهره من ظهور از عبارت كه الهي كلي ظهور به
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                                                                                            بعثت كلمه شرح -6

 ؟ چيست بعثت

 حيث از الهيه مقدسه مظاهر.  است مردمان نزد در خود معرفي و امر اظهار به امراهللا مظهر شدن مامور و شدن برانگيخته معني به بعثت
 كه موادي حتي و ديگر عنصر عنصرشان ، باالترند و برتر مردم ساير از مبارك جمال نص به شوون ساير و استعداد و روح و جسم
 فرق سايرين با مرحله آخرين تا طفوليت دوره و حال آغاز از امر مظاهر.  است تر لطيف مواد ساير از دهد مي تشكيل را آنان جسم
 و عالمند و مومن خود در متجليه حقيقت به و مطلعند كامال امر اظهار و بعثت از قبل خود معنوي كيفيت و روحاني مقام از آنها و دارند

 زمان به منوط امر اظهار ولي.  آگاهند و عارف خود كماليه شوون جميع به و معترفند است افكنده پرتو آنها وجود در كه تجلي اين به
 كه همين نمايند نمي خود معرفي و امر اظهار به اقدام آنها كنند تحمل را اهللا كلمه  ثقل بتوانند كه نباشند مستعدي افراد تا ، است معيني
 مثل.  فرمايند مي دعوت اهللا شريعت مستقيم صراط به را خلق و شوند مي مبعوث فورا باشد نفر يك اگر حتي شد ايجاد مستعدي افراد
 و روشن خود ذات در انجام تا آغاز از الهيه مظاهر همانطور ، است نوراني و روشن خود ذات در كه است ظاهري شمس مانند آنان

 خود معنوي نور از معين موقع در هم الهيه مقدسه مظاهر ، بخشد مي    فيض را موجودات نورخود از آفتاب كه همانطوري و ، منيرند
  . نمايند مي اظهار را امراهللا و شوند مي مبعوث يعني ، بخشند مي نور را جهان خلق

           

     33 ص يادگار                                    
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                                                                                     عبدالبهاء حضرت تولد -7

 طلعت اولي نقطه حضرت بعثت شب در طهران مدينه در و شده واقع اعلي حضرت بعثت ليله همين در نيز عبدالبهاء حضرت تولد
 مكاتيب دوم جلد در كه ميثاق مركز مطهر كلك از صادر كمبار لوح موجب به ولي  اند گذاشته قدم شهود عرصه به غيب از پيمان
 مبرم امر و الهيه شريعت بنص:  ثنائه جل قوله است اعلي رب بعثت به راجع مستقيما ليله آن در سرور و جشن است مندرج 138 ص

 و گيرند آئين آفاق نير آن بعثت بنام را مبارك يوم آن بايد لهذا است الفداء له روحي اعلي حضرت مبعث روز االول جمادي    پنجم
 جز پس بود اعظم اسم مبشر مقدس ذات آن زيرا دهند بشارت آسماني مژده به را يكديگر و كنند شادماني و سرور و نمايند آرايش
 اما است الهيه شريعت قاطع نص اين زيرا نه جايز االول جمادي         پنجم يعني آنروز در الفداء له روحي اعلي حضرت بعثت ذكر

 بعثت يوم بايد را مبارك يوم آن ولي عبد اين حق در است الهيه عنايات و الطاف بر دليل اين گشته واقع يوم آن در عبد اين والدت
 زنهار زنهار هوالحق هذا پرداخت شادماني و سرور و فرح به سبب اين به و شناخت حقيقت صبح طلوع بدايت و دانست اعلي حضرت

  انتهي.  شود عبدالبهاء قلب كدورت و حزن نهايت سبب زيرا نگردد تجاوز شد ذكر آنچه از

           

     68-67 صص تسعه ياما                   
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  )الهام(  مقبلين فرهمند        .شعر -8

  بود كافرستان گيتي صحن ظلمت و جهل دود ز

 بود انسان جان بالي ديني بي و ظلم و غرور

 *. بود ايران فرداي بي و تاريك شب

 ، ناگاه رب فضل از ، شب بيهوده آن در

                                                                                      تابيد خاوران از ، جاودان فروغي

  شد روشن خاك جهان

 * . شد گلشن رشك بيابان

  كوچيد غم شهر از ، ستم هيوالي

  روئيد دگر بار ، قلبها زمين از عشق گل

  نامي از گشت پر جهان

 * پيغامي داشت حق از كه

  اولي نقطه همايون

  اعلي حضرت مبارك

  موعود قائم آن ، رسل شاه همان

 * معبود طلعت دآلرا ، مهدي همان

  رفتاري شاهانه ، دمي عيسي ، صورتي مالئك

  گفتاري فرخنده ، آيتي ، جواني آئين صفا

  پايان بي بحر دم هر به ، جاري اطهرش زكلك



٨ 
 

 * . يزدان فره نمايان ، انوارش پر سيماي ز

  پاكان نخبه و قدسيان فوج ز

  آراست اي گنجينه ، دادگر خداي

  برپاست آسمان اين تا كه

 * . غوغاست پر آفاق او از

  پيداست خدا كوه اين ، كرمل فراز بر اكنون هم

 او از جاودان نشاني

  درگاهي جانانه ، معبدي فريبا

 * راهي جنان سوي ، اي دروازه آرزو شهر به

  درگاه زين بيگانه چنين مگذر ، رهگذر اي اال

  اندوه و اشك عمر يك از پس

  كن تفكر لختي ، اي لحظه ، ايزد اعجاز اين در

 * پند اينك بشنو شاعر ز

  پيوند عاشقان جمع به

  جانان بي است حيف جان كه

  *.   سامان بي اوست بي سر كه

 258 شماره بهايي پيام                                                                                                                       
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                                                                                           امر اظهار شرح -9

 به و شمال جانب به را او پنهاني قوه كه كرد مي حس باطنا نكشيد طول آنقدرها بوشهر در)  مالحسين جناب(  مشاراليه توقف…
 به شما گفت آنها به جداشد اش خالوزاده و برادر از ورود از پس گشت روان شيراز جانب به غيبيه سائقه اثر بر كشاند مي شيراز صوب
 در ساعت چند مالحسين جناب رفتند آنها.  آمد خواهم شما نزد مغرب هنگام انشاءاهللا باشيد منتظر آنجا در و برويد ايلخاني مسجد
 چون و آمد مي پيش نهاده سر بر سبزي عمامه و داشت اي گشاده جبهه كه نمود مشاهده را جواني بين آن در كرد گردش شهر خارج

 خود قديمي رفيق با وفائيكه با صادق دوست مانند و شديد وارد سالمت به كه الحمدهللا فرمود و كرد سالم تبسم با رسيد مالحسين به
 عزيمت كه است سيد مرحوم شاگردان از يكي جوان اين كرد خيال مالحسين نمود تالقي محبت و مهر به مالحسين با نمايد برخورد

 با رسيدم خدمتش به شيراز شهر  خارج در كه جواني گفته مي مالحسين….  است آمده او پيشباز به اينك و شنيده شيراز به اورا
 او از من.  بياسايم دمي خستگي از و شود دور من از سفر رنج تا فرمود دعوت منزلش به مرا و كرد رفتار من به نسبت محبت نهايت

 بسپار خدا به را آنها فرمودند هستند من مراجعت انتظار به شهر در من همراهان زيرا داريد معذورم دعوت قبول از كه كردم درخواست
 متاثر گفتارش شيريني و رفتار حسن از قدري به هم من شوم روان خدمتش در تا كرد امر مرا بعد فرمايد مي محافظت را انها خداوند

 از پس بودم حيرت در وقارش و متانت و دلربا آواز و عاليه عواطف و شديد احساس از نكنم اجابت را دعوتش نتوانستم كه بودم شده
 شده منزل وارد اول جوان بگشود را در حبشي غالمي كوبيد را در جوان بود ظرافت نهايت در منزل بناي رسيديم منزل در به طريق طي
 كه را قراني آيه اثركرد من قلب اعماق تا نوازيش مهمان طرز و قدرت و جالل و عظمت.  "آمنين بسالم ادخلواها":  فرمود من به و

 اين شوم منزل وارد خواستم مي من كه فرمود وقتي را آيه اين زيرا گرفتم نيك فال به خود قلبي مقصود به وصول براي فرمود تالوت
 هرچه كه بود كرده ايجاد من در عجيب نشاطي و سرور ورود اول از شهر اين هواي شدم مي وارد شهر آن در من كه بود منزلي اولين

 حصول به پيشامد اين است ممكن آيا برسم مقصود به شهر اين در است ممكن آيا گفتم خود با توانم نمي       كنم وصف بخواهم
 شديم اطاق وارد دنبال از من و جلو از خانه صاحب شدم منزل وارد خالصه بخشد خاتمه من انتظار دوره به و كند كمك من مقصود

 … آوردند لگن و افتابه فرمود جوان نشستيم گفتم كم بگويم هرچه گشت مضاعف من نشاط و سرور اطاق به ورود محض به

 به من با بزرگوار جوان آن كه بود گذشته شب از ساعت نيم بود هجري 1260 سال االول جمادي پنجم شب شد ذكر كه جريان اين
 سال اواخر در سيد مرحوم كردم عرض كيست شما مطاع مرجع رشتي كاظم سيد جناب از بعد فرمود سوال من از و پرداخت مكالمه
 پردازد محبوب موعود جستجوي به اطراف در و گويد وطن ترك بايد شاگردان از هريك وفاتشان از بعد كه فرمودند مي سفارش
 فرمودند سئوال مشغولم موعود جستجوي به هست كه هم هنوز و كردم مسافرت ايران به بزرگوارم استاد امر انجام براي من كه اينست

 مي آري كردم عرض.  نه يا اند فرموده معين بخصوص امتيازاتي و مخصوص اوصافي موعود حضرت   براي شما بزرگوار استاد آيا
 شود مي ظاهر كه وقتي مباركش سن است اهللا سالم عليها زهرا حضرت اوالد از است رسالت و نبوت خاندان از موعود حضرت فرمود
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 منزه جسماني نواقص و عيوب از و بركنار دخان شرب از است متوسط قامتش است الهي علم داراي نيست 30 از متجاوز و 20 از كمتر
 مي من در گفتي كه را عالمات اين كن نگاه فرمودند متيني بسيار لحن با سپس فرمود سكوت اي لمحه محترم ميزبان.  است مبري و

 عرض ادب كمال با گرفت فرو دهشت و حيرت مرا سراپاي نمودند تطبيق خود شخص با و فرمودند ذكر را عالمات يكايك بعد بيني
 است عظيمه فائقه قوت و العاده فوق قدرت داراي است باالتر همه از اش رتبه كه است اي قدسيه مقدسه نفس موعود حضرت كردم

 و ترس اختيار بي كه بودم نكرده تمام را خود گفتار هنوز… است بينهايت بزرگوار آن علم جمله از دارد بسيار مخصوصه عالمات
 طرز كه گماشتم همت و كردم سرزنش را خودم و شدم پشيمان گفته از شد آشكار من در آثارش بطوريكه گرفت فرو مرا شرمساري

 موجود من در صفات تمام كنيد دقت درست فرمود من بزرگوار ميزبان… بكاهم القول لحن شدت و حدت از و دهم تغيير را بيان
 بيان اين استماع از پس.  مسئله اين در دارد اشكالي چه فرموده مرحوم سيد كه باشم موعودي شخص من كه دارد مانع چه است

 نظر رساله اين صفحات به دارم خواهش كردم عرض و گذاشتم مبارك حضور به آنرا نديدم معهود رساله تقديم جز چاره مبارك
 مالحظه را آن صفحات بعضي برداشته كتابرا فرمود قبول مرا مسئول بزرگوار ان فرمائيد صرفنظر من تقصير و ضعف از و افكنده لطفي

 عالوه به فرمودند بيان را آن رموز كشف و مشكالت حل دقيقه چند ظرف در و شدند متوجه من به و بسته را كتاب آنگاه فرمودند
 سيد و شيخ تاليفات از كتابي هيچ در و اطهار ائمه از حديثي هيچ در وقت آن تا كه فرمودند تشريح و تبيين ، اسرار و حقايق از بسياري
 بعد است خارج من عهده ار وصفش كه شد مي   ادا اي مخصوصه قدرت با و بود افزا بهجت و موثر قدري به مبارك بيان بودم نديده

 كند امتحان را خود بندگان بايد خدا گرديد تو شامل الهي رحمت لكن و بود سخت بسيار كارت نبودي من مهمان اگر فرمودند
 نقص بر دليل آيا دادم نمي بسط و شرح را تو مشكالت من اگر كنند آزمايش را خدا خود مجعوله موازين با كه نيست روا بندگانرا

 و طوايف جميع امروز نشود متصف ناتواني و عجز به هيچگاه است مشرق و تابنده من قلب در كه حقيقتي.  حاشا و كال بود من علم
 وقت اينك فرمودند بعد… نمايند دريافت من بوسيله را الهي فضل و كنند توجه من سامي درگاه به بايد عالم مغرب و مشرق ملل
 مبارك تفسير آن سوره اولين كه را الملك سوره تصور مرحله از خارج سرعت با و برداشته را قلم پس است يوسف سوره تفسير نزول
 تا افزود مي اش مباركه كلمات تاثير قوت بر فرمود مي ترنم را آيات نزول حين در كه مبارك صوت حالوت فرمودند نازل است
 بود كرده اسير مرا مباركش بيان قوت و افزا جان صوت دادم مي گوش بودم نشسته همانطور من نفرمود توقف ابدا سوره خاتمه
 فرمودند لطيفي تبسم با شوم مرخص بفرمائيد اجازه كردم عرض بود داده دست من به كه ترديدي و حيرت با و برخاستم باالخره
 شب از دقيقه 11 ساعت 2 وقت آن.  است شده ديوانه جوان اين گفت خواهد ببيند را شما هركه برويد بيرون اينجا از حاال اگر بنشينيد
 اين ، اين از بعد فرمودند بعد بود هجري 1260 جمادي پنجم و نهنگ سال از خرداد ششم شب با مطابق نوروز 65 شب بود گذشته
 آشاميدي مختوم رحيق از و رسيدي خود آرزوي به كه كن شكر را خدا شد خواهد محسوب اعياد بزرگترين از ساعت اين و شب
  تلخيص با 77 -72 صص تسعه ايام                                           .شوند فائز موهبت اين به كه اشخاصي حال به خوشا
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 آن در كه فرمودند و كردند مراجعت منزل به معمول وقت از زودتر مبارك هيكل عصر روز يك كه كند مي تعريف بيگم خديجه
 را غذا دستور اين طبق بود آشپزي مسئول كه فضه.  شود حاضر ديگر شبهاي از زودتر شام كه دادند دستور و دارند مهمي كار شب

  . رفتند خود اطاق به مبارك هيكل سپس و شد صرف مادر اطاق در هميشه مثل شام و كرد حاضر زودتر

 بعد ساعتي: كه كند مي تعريف افتاد اتفاق امر اظهار از قبل مدتي افنان خانواده روايت طبق كه تاريخي شب آن به راجع بيگم خديجه
 وي.  رفتند بيرون اطاق از شده خارج بستر از مبارك هيكل بود رفته فرو مطلق سكوت در خانه و رفته خواب به منزل اهل كه هنگامي
 يك از بيش غيبت اين كه هنگامي ولي نبود عادي غير چندان برايم اطاق از ايشان شدن خارج ابتدا در:  دهد مي ادامه چنين سپس
 خود با.  نيافتم ايشان از اثري كجا هيچ در ولي شدم خارج اطاق از ايشان جستجوي به و شدم نگران كم كم انجاميد طول به ساعت
 شده قفل داخل از معمول طبق كه ديدم كردم نگاه را كوچه در وقتي ولي اند رفته بيرون خانه از و داشته كاري شايد كه كردم فكر
 من تعجب بر مطلب اين است روشن چراغ كه ديدم اطاق پنجره از و كردم نگاه را باال طبقه اطاق و رفتم خانه غرب طرف به.  است
 بود قرار وقت هر و بردند نمي تشريف خانه از قسمت آن به هرگز نداشتند مهمي ميهمان شب از ساعت آن در ايشان اگر چون افزود

 با و افكار اين روي.  داشت خواهند ميهمان كه بودند نگفته من به شب آن در ولي دادند مي اطالع من به ايشان بيايد خانه به ميهماني
 بسوي را دستها و ايستاده اطاق در كه ديدم را مبارك هيكل آنجا در.  رفتم باال خانه شمالي هاي پله از كنجكاوي و تعجب قدري
 نوري.  بودند مشغول مناجات به دلكش صدائي با بود جاري مبارك چشمان از اشك سيل كه حالي در و بودند كرده بلند آسمان

 مبارك هيكل آن در كه شكوهي و جالل.  ميشد ساطع اطراف به آن اشعه كه بود كرده روشن چنان را مبارك صورت درخشان
 قدرت درآمد لرزه به بدنم پاي تا سر شده ميخكوب خود جاي در اختيار بدون كه كرد وحشت و رعب دچار چنان مرا بود منعكس
 شدت از كه بود نزديك.  برگردم بودم آمده كه راهي از نه و بشوم اطاق وارد بودم قادر نه كه چندان بود شده سلب من از حركت
 ايشان دست حركت اين.  برگردم كه فرمودند اشاره من به مبارك دست حركت با موقع همان در ولي برآورم فرياد دهشت و وحشت

 محض به و گذرانيدم اضطراب در را شب آن طول تمام.  كنم مراجعت خود بستر و اطاق به سرعت به توانستم كه داد قدرتي من به
 مي خود از.  ربود مي چشمانم از را خواب و گرفت مي جان نظرم جلوي باال اطاق منظره آن گرفت مي فرا را چشمانم خواب اينكه
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 آنكه تا بود ممكن غير من براي خواب شب آن.  است شده زاري و تضرع آن و اشك سيل آن باعث كه آمده پيش چه آيا پرسيدم
  . شد بلند صبح اذان صداي و سرزد سپيده

 آن به چاي صرف براي معمول طبق هم مبارك هيكل و برد مادر اطاق به را صبحانه وسايل و سماور فضه ، آفتاب طلوع هنگام در
 شب جالل و شكوه آن شد روشن ايشان جمال به چشمانم اينكه محض به ولي شدم اطاق وارد ايشان دنبال به هم من.  رفتند اطاق

 آن و نبود اطاق در مبارك هيكل مادر هنگام آن در.  لرزيدم مي پا تا سر و پريده رنگم.  گرديد ظاهر ديدگانم مقابل در گذشته
 سپس و بنشينم كه فرمودند شده متوجه من به شفقت و محبت با اطاق به من ورود با.  بودند مشغول چاي نوشيدن به آرامي به حضرت
 و بازگردانيد من به مرا دروني قدرت حضرت آن مهرباني.  نوشيدم گرفته را آن.  دادند من به استكان در را خود چاي باقيمانده
 هم با ما.  نيستيد شناختم مي بچگي دوران از من كه شخصي آن ديگر شما:  گفتم جواب در ناراحتم چرا پرسيدند من از كه هنگامي
 بينم مي متفاوت كامال شخصي مقابلم در اكنون من ولي كنيم مي زندگي خانه اين در كرده ازدواج كه است سال دو و شديم بزرگ

 نگراني و اضطراب باعث و داشته مشغول خود به مرا ذهن كه است تغييرات اين كه كردم اضافه بعد و.  ايد شده عوض كامال شما و
 خداوند ولي ببينم گذشته شب حالت در را ايشان من نداشتند قصد آنكه با فرمودند لبخندي با مبارك هيكل جواب در.  است شده من

 راه ترديد و شك خود به هرگز تا ببيني حالت آن در مرا تو كه بود خداوند خواست اين:  كردند اضافه بعد و بود فرموده مقدر چنين
 از ديدي تو كه نوري آن.  كشند مي را انتظارش است سال هزار مردم كه هستم موعودي مظهر همان من كه بداني يقين به و ندهي
 سجده به مبارك وجود آن مقابل در.  آوردم ايمان حضرت آن به بالفاصله بيانات اين شنيدن با.  گرفت مي سرچشمه من قلب و وجود

 انديشه و شد مبارك راه در نثاري جان و خدمت وقف من زندگي بعد به روز آن از.  يافت عميقي آرامش روحم و قلب و درآمدم
 . نداشتم ديگري
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