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  همكاران گرامي
انتظار فرا رسيدن روز موعود  قرنها مردم دنيا در .است شرتاريخ ب نويني در آغاز عصر 1844ماه مي    23  

نبود بلكه  طلوع اين روز نوين شاهد فقط يك ظهور .يابد جهان استقرار يگانگي در الهي بودند روزي كه صلح و
سراسر جهان  مظهرالهي، حضرت باب و حضرت بهاءاهللا بود كه ظهورشان قوايي روحاني در شاهد ظهور دو

  .اراده الهي جامعه انساني را دگرگون سازد است  به ريي كه مقدقوا، منتشركرد
دادهاي ـمطالعه روي عظمت او را تنها با ت وـافراد اس دگي سايرـوالً زندگي مظهرالهي متفاوت از زنـاص

سراسر  قواي خارق العاده او در ،مي برد سره اين عالم ب طي سالهايي كه در در .نمودزندگي اش نمي توان درك 
حقيقت جميع مخلوقات مي شود و انسان را براي مرحله اي  عميقي درالت تحوموجب ، شده ره ارض منتشرك

ا ديده سختي ها است ام مصائب و ظاهر زندگي او مملو ازه چند ب آماده مي سازد هر ترقّي پيشرفت و نوين از
  .مايدجالل او را مشاهده مي ن اقتدار و از عظمت و هرويداد نشان هر بصيرت در

 م ازمنظّ كسب دانش دقيق و كتاب چهارم را تشكيل مي دهند به منظور كمك به همراهان در سه بخشي كه
 سوم شرح حيات اين دو بخش دوم و در .گرفته شده است نظر حضرت بهاءاهللا در زندگي حضرت باب و

 .كنندبتوانند به تفصيل بيان  ند وخوبي آن را فرا گيره اميد است كه همراهان ب و مظهرالهي به ترتيب تاريخي آمده
 با بياناتي از، فصلي كه مربوط به زندگي حضرت بهاءاهللا مي شود خصوص دره ب، اين روايات با ترتيب تاريخي

 .ظهور را آشكار مي سازند هواي روحاني مربوط به مظهر خصوص حال وه ه كامل شده اند كه بمقدسنصوص 
  .شخصي است تفكّر و تأمل ر والعه مكرّبرخي فقط مستلزم مط .نبال داردبعضي از اين عبارات تمرينهائي به د

شامل اين بخش  .كتاب آمادگي همراهان اين دوره براي مطالعه حوادث تاريخي است اولهدف از بخش 
  .ين يوم وچند تمرين ساده مي باشدقسمت ازآثارمباركه درباره عظمت ا چندين

شناختن  يكي فراگرفتن و: ه گروه به هردو جنبه مطالب اين كتاب يعنياز راهنمايان  تقاضا مي شود درادار
طرح  3بخش  مهم ديگر كه در ةيك جنب .يكسان نمايند كيدأمطالب روحاني ت ديگري بصيرت در وتاريخ امر 

همچنين  امر و م تاريخهفرد بهائي به جهت ف درك اين مطلب براي هر پيروزي است گرديده موضوع بحران و
حائز ، پيروزيها عبورمي كنند يك سري بحرانها و بيش از تحكيم امر، جريانهايي كه كم و توسعه و درمشاركت 

  .بسيار است اهميت
حضرت بهاءاهللا را  ري زندگي حضرت باب وثّؤمو بايستي بتوان به نحو شايسته ، اين موضوع عالوه بر 

 طريق مطالعه مستمر مطالب و ت تنها ازقابلي ت وگذارد اين مهار تأثيرقلب شنونده  كه در طور بازگو نمود آن
ه مطالب تاريخي به ـمراهان جهت ارائـراي كمك به هـب .ياري يك راهنماي مهربان امكان پذير است همراهي و

صورت نياز  در .بخش تاريخي مي باشد دو ضميمه هرتصاوير مربوط به آن  ساده جزوه اي شامل طرحها و نحو
 وسايل هنگام اجراي پروژه هاي تبليغي جهت توسعه و ساير با ن جزوات كپي گرفته شود واي امكان دارد كه از

  .گيرد سترده مورد استفاده قرارگمقياسي  تحكيم جامعه امر در
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  عظمت اين يوم

  
  
  
  
  
  
  
  

  : هدف
امر براي بشر به  اين يوم و وعودي كه اين اهميت كسب بصيرت روحاني در

  .ارمغان آورده است
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  : اولقسمت 
 ي كه دوايام .ي زندگي مي كنيمخاص استثنايي و ايامچه  اين موهبتيم كه مي دانيم در ما اهل بهاء بهره مند از

مشاهده مي كنيم كه قواي  چشمان خود با. حيات تازه به جميع موجودات بخشيده اند كرده اند و مظهر الهي ظهور
نظم نوين جايگزين  ي را دگرگون مي سازد، بساط نظم كهن برچيده مي شود وچگونه عالم انسان ظهور نافذ اين دو

افسرده  تباهي پيرامون خود از مي سازد و است كه ما را متاثر يا قرين آالم بيشمارـراني دنـوي مسلماٌ .گردد آن مي
آنچه حضرت بهاءاهللا  سويه نا اميد نمي شويم زيرا مي دانيم كه دنيا به سرعت ب با اين حال تسليم و .مي نمايد

حركت است فرموده در ربرايش مقد.  
تهاي ا مستلزم قبول مسئووليام، و حصر موهبتي است بي حد، كه يوم اهللا است، چنين يومي زندگي در

 و اهميتعهده ما مي باشد، بايد همواره به  اجراي وظيفه اي كه بر اين موهبت و سنگيني است براي تقدير از
الهي براي  مشيت جز برابر همه چيز است در قادر حضرت عبدالبهاء بشر ةبه فرمود. ر كنيمتفكّ نعظمت اين زما

 امروز مقصد و هدف الهي براي بشر وقوف بيشتري از ما يك از آيا نبايستي هر .زمان مقاومت كند اين عصر و
كوتاه  هدف اين بخش كه نسبتاً .آن شوند تحقّقهدفي كه قدرتهاي دنيا نمي توانند مانع  داشته باشيم؟ مقصد و
 .آن زندگي مي كنيم عظمت يومي است كه در رابطه با ه درمقدسنصوص و آثار  با بعضي از است آشنا ساختن شما

  :مورد ذيل مشورت نماييد مفيد است كه با گروه خود در ،آنهامعني  درتفكّر  مطالعه آثار و پيش از
جز اين چه  .يابد تحقّقاين عصر  طبق اراده الهي بايد در اهدافي است كه وحدت عالم انساني يكي از - 1

  ؟فرموده است ردر اين عصر مقد اهداف ديگري را خداوند براي بشر
---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------  
فرموده  رامروز مقد مقابل آنچه خداوند براي بشر نيست در حضرت عبدالبهاء فرموده اند كه انسان قادر - 2

 .كنيد مقصد الهي شوند را ذكر تحقّققدرتهاي ارضي كه مي كوشند مانع  مثال از چند .مقاومت كند

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------  
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فرموده  رچه كه خداوند برايش مقدآن چه راههايي اين قدرتهاي ارضي سعي مي كنند انسان را از از - 3
  بازدارند؟

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------  

نهايت شكست  د چگونه اين قدرتها همواره دربيان كنيد كه نشان ده تاريخ امر مثالهايي از آيا مي توانيد - 4
 ؟ خورده اند

 --------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------  
  : قسمت دوم

  : حضرت بهاء اهللا مي فرمايند
هم انوار وجه  هم نداي ا لهي مرتفع است و .اصغا است الحقيقه امروز روز مشاهده وفي «
 انصاف در نمود و به عدل و محو، نچه شنيده شدآبايد جميع  .الئح شرق وافق ظهور م از

1(» .شد ظهورات ناظر نات وآيات و بي(  

  : تمرين
  : جمالت زير را كامل كنيد - 1

  .موعود را --------و بشنويم  --------ده كنيم اين روز مي توانيم مشاه در -الف
  . --------مشرق و   ----------------مرتفع است و  -------- -ب
  .ناظر شويم ----------- در --------------محو نماييم و  --------وظيفه ما است كه  -ج
  ؟ ءاهللا باز مي داردشناختن حضرت بها جمالت زيركلمات بي اساسي هستند كه مردم را از كداميك از - 2
 . مادرم برايم كافي است و ديانت پدر -

 . روحاني است انسان نيازمند بهار -
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 .به آن احتياج دارند خوب كافي استديانت فقط براي كساني كه  -

 .د بنابراين بايد آن را كنارگذاشتديانت موجب اختالف مي شو -

 .ن تفاوتي ندارد به كدام ديانت منسوب باشيمبيش شبيه يكديگرند بنابراي تا آنجا كه مي بينيم اديان كم و -

 .خدا انسان را به  حال خود رها نموده است -

 .همه چيز منجمله ديانت بايد تجديد شود -

منطق استفاده كنيم تمام مشكالت ما حل  قدرت عقل و از اگر .علم ثابت كرده كه خدا وجود ندارد -
 .خواهد شد

 .نمي خواهم خود را پايبند هيچ ديانتي كنم -

 چه احتياجي به ظهورات الهيه داريم؟ .طريقي كه مي خواهد خدا را بشناسده باشد ب فردي بايد مجاز هر -

 .نيازي به ظهور جديد نيست .ه دين خود را داريممقدسما آثار -

ت رسالت آن حضرت و عالمت دليل برحقاني عالئم ظهور حضرت بهاءاهللا و عبارات زير از كداميك از  - 3
 ؟ جالل او هستند

 .درت ميثاق آن حضرتق -

- كلماتش ةنافذ ةقو. 

 .تقليب قلوب كساني كه با آثارشان آشنا شدند  -

 .افكار و اعمال انسانها تعاليم آن حضرت در تأثير نفوذ و -

 .تاريخ مسير تعاليم آن حضرت درتأثير  -

 .فصاحت بيانات آن حضرت -

 .آينده فرموده اند ةصحت آنچه دربار -

- مشقات طوالني ل مصائب وتحم. 

 .ستم قدرتهاي ارضي وجود ابتالي ظلم و اقتدارشان با طوت وس -

 .عقيده نژاد و هر ساختن نفوس از متّحد توانايي ايشان در -

 .پيشرفت مداوم جامعه پيروان امر او -

 .او نمودند نهايت سرور جان خود را فداي امر كه در كساني قابليتهاي بديع شهامت و -

 .عظمت نظم اداري آن حضرت -

 .ر نموده استمقد او مشيتمسيري كه  حركت عالم در -

 . مورد قبول عموم واقع مي شود او تعاليم نحوه اي كه  -

جاهاي  . كه به حضرت بهاءاهللا ايمان آورده فكرمي كنيم تصاوير زيادي به ذهن مي آيد وقتي درباره كسي  - 4
 .قدرت، اطمينان ،آگاهي، روشنايي، ايقان، بيداري ؛اين كلمات مناسب كامل كنيد خالي را بايكي از

  ---------تاريكي به  گذر از -الف
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  ---------گذر از خواب غفلت  -ب
  ---------غفلت به  گذر از -ج
  ---------گذر از درماندگي به  - د
  ---------گذر ازسوءظن به  - ه
  ---------گذر از ترديد به  -و

  : قسمت سوم
  : حضرت بهاءاهللا مي فرمايند

سدره  ظلّ در اتّفاق و كل به كمال اتّحاد بايد .يض اكبراستف امروز روز فضل اعظم و«
و ارتفاع  عزّتنمايند به آنچه اليوم سبب  تمسك مستريح باشند و عنايت الهي ساكن و

  )2( ».است
  : تمرين

  : جمالت زيررا كامل كنيد
  .است ---------امروز روز  -الف
  .است ---------امروز روز -ب
  .باشند ---------ساكن و  --------- ظلّ در ---------و ---------بايد  جميع مردم دنيا -ج
  .است ---------سبب  ---------نمايند  تمسك مردمان دنيا بايد - د
  .اعطاء فرموده نام ببريد اين يوم به بشر فيوضاتي را كه خداوند در بعضي از - 2

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------  
  .بشر مي توانيد انجام دهيد درست كنيد ترقّيكارهايي كه براي  فهرستي از - 3

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------  
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  : قسمت چهارم
  : حضرت بهاءاهللا مي فرمايند

سحاب جود  شرق واست وآفتاب عنايت م مت ظاهررح امروز روزي است كه بحر«
  )3(»م نمودخرّ مياه مرحمت تازه و ت وو مود محبتنفوس پژمرده را به نسائم  بايد .مرتفع

  : تمرين
  : را تكميل كنيد جمالت زير - 1

  ------------اين روز بحر  در -الف
  ------------اين روز آفتاب  در -ب
  ------------اين روز سحاب  در -ج
 و مياه  -------و  -------و -------روزي است كه بايد نفوس پژمرده را به نسائم  -------  - د

  .نمود -------و  -------
  ؟ طراوت مي بخشد موارد ذيل پژمردگان را نشاط و كداميك از - 2
 .كمك به آنها براي كسب تحصيل -

- ت آنها جهت مشورتكمك به ازدياد قابلي. 

 .براي آنها پوشاك جمع آوري خوراك و -

  .زندگي روزمره نتايج علم در بهره مندي از -

 .احزاب سياسي داخل كردن آنها را در -

 .ميان گذاشتن كلمه اهللا را با آنها در -

 .به نسيه خريدن چيزهايي كه الزم ندارند كردن آنها متقاعد -

 .مناجات دعا و اهميتازدياد آگاهي آنها درباره  -

 .كه انجام مي دهندتشويق آنها به كارهاي با ارزشي  -

 .طريق قانوني از ياي اموراولارائه شكايت خود به  مساعدت آنها در -

 .تشكيل دادن جلسات تظاهراتي براي آنها -

-  ه خودفروش مشروبات الكي به آنها براي فراموش كردن غم غص. 

 .فراهم كردن مزاياي سيستم مراقبت بهداشتي براي آنها -

 .ني آنهابراي خوشگذرا »ديسكوتك«دائركردن  -

 .اين روز تبليغ آنها براي شناختن مظهرالهي در -

 .ييدات الهيأمنزلت ت و مساعدت آنها در درك قدر -
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  : قسمت پنجم
  : حضرت بهاءاهللا مي فرمايند

جميع انبياء و اصفياء طالب  .امروز عظيم است چه كه در جميع كتب به يوم اهللا معروف«
سماء  از ارض و چون آفتاب ظهور ةاب مختلفهمچنين احز لقاي اين يوم بديع بوده اند و

  )4( »وش مشاهده گشتند االّ منْ شاءاهللاُمده منصعق و كلّ، لهي اشراق نمودا مشيت
  : تمرين

  : جمالت زير را كامل كنيد - 1
  .--------جميع كتب  در --------امروز   -الف
  .--------اين يوم  --------و  --------جميع  -ب
  .ارض ----------------همچنين  -ج
  .--------گشتند اال  --------و  --------كل  --------چون آفتاب ظهور  و - د
ه بشارت به مقدسمظاهر  جميع انبيا و .ه استوعود الهي تحقّق نص فوق نمايانگر اين است كه امروز روز - 2

ه معدودي فقط عد، عصار ظاهر شدوقتي موعود جميع ا اام .روي زمين داده اند بر استقرار صلح اكبر اين ظهور و
را  عداوت مظهرامر ب وبا بغض و تعص ه اي ديگرمانده و عد ت فروخواب غفلّ بسياري در .را لبيك گفتند نداي او
اين نفوس كه مشتاق  علّتكرده و بينديشيم كه به چه  تأملپس مهم است كمي  .دادند آزار قرار و اذيتمورد 
 بعضي از سعي نماييد بحث كنيد و گروه خود اين موضوع را در .ماندند باز شناختن او موعود امم بودند از ظهور

  .نتيجه را در اينجا بنويسيد، ص كردهرا مشخّ علل آن
---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------  

به شناختن حضرت  موفّقشما  علّتقلب خود به اين سواالت پاسخ دهيد فكر مي كنيد به چه  اكنون در - 3
 ؟ به دست آوردن چنين موهبتي ابراز داريد چگونه مي توانيد قدرداني خود را از؟ بهاءاهللا شده ايد
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  : قسمت ششم
  : حضرت بهاءاهللا مي فرمايند

عينُ  تدشَهِ ي ماذديعِ الّبرتيب بِهذَا الْتَلَف التَّظَمِ واخْعمِ االَظْا النَّّّهذَ م منْب النَّظْطَرَد اضْقَ«
بداعِ شاالاغْب ههستَمحرِ بلَّوا في بعوَن بِماتَطّ ياني لَعنْ لم فيه لَئالكي الحمه االَ ورارِس. ياكُم  ا

  )5( »اقتداره سلطنَه اهللا و تهرَه ظَذي بِمرِ الّا االَفي هذَوا توقّف اَنْ
 .بديع ترتيب به هم خورد به اين امر چنين نظم اعظمي مضطرب شد و از ترتيب نظم و« 

شويد تا  درياي بياناتم غوطه ور در .امري كه چشم روزگار مانند آن را تاحال نديده است
 اين امري كه سلطنت و در) ورود از(طلع گرديد مبادا آن م لئالي حكمت و اسرار اينكه از
  )ترجمه(» .كنيد توقّفالهي به آن ظاهر مي شود  اقتدار

   : تمرين
  : جمالت زيررا كامل كنيد - 1

  .اعظم --------از  --------دنيا  ----------- -الف
  .بديع --------از اين  --------بشر -------- -ب
  .-------عمق آن مستور در --------تا لئالي  --------بيان او   --------بايستي خود را  ما -ج
  . --------ايمان به آن  --------اين امر و  --------ما نبايد در - د
   .استقرار يافت --------و  --------خداوند  --------اين امري است كه به آن  - ه
 ؟ چيست) نظم وتعادل(مضطرب شدن نظم  از منظور - 2

---------------------------------------------------------------------------  
  ؟ چه چيز تعادل دنيا را برهم زده - 3

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------  

  ؟ ي نشان مي دهد كه عالم نظمش را ازدست دادهچه عالئم - 4
---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------  
  ؟ چه عالئمي نشان دهنده تحوالت اساسي زندگي بشراست - 5

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------  

 ؟ نظم بديع كه  حضرت بهاءاهللا به آن اشاره مي كنند چيست - 6

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------  

  ؟ بيان حضرت بهاءاهللا غوطه ورشويم بحر چگونه بايد در - 7
---------------------------------------------------------------------------  

  ؟ مي گذاردتأثيرغوطه ورشدن دربحربيان ايشان چگونه برافكار ما  - 8
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------  
  ؟ مي گذارد تأثيراعمال ما  بيان ايشان چگونه بر بحر شدن در غوطه ور  - 9

---------------------------------------------------------------------------  
  ؟ كجا انرژي روحاني بدست مي آوريم براي استقرار نظم جهاني حضرت بهاءاهللا از – 10

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------  

  ؟ كردن چيست توقّفمعني كلمه  -  11 
  ؟ ي درقواي روحاني ما مي گذاردتأثيراگردرقبول حقانيت امرترديد كنيم چه  – 12

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------  

  : قسمت هفتم
  : حضرت عبدالبهاء مي فرمايند

»عالم ايجاد روز يگانگي در است و اتّحاداي الهي اليوم يوم اي احب. الَّ نَّا بحذينَ اهللا ي
دجاهيفاً كَونَ في سه صنَّأبيلهم برصنيانُ ممالحظه فرماييد كه صفاً مي فرمايند يعني  .وص

اعظم  اين كور اين آيه مباركه در مجاهده در. يكديگر ظهير صل به هم ومتّ جميع مرتبط و
نصائح  مقاصد صالحه و و سهام نبوده بلكه به نواياي صادقه رماح و سنان و به سيف و

هدايت نفوس  تربيت عموميه و انيه وصفات رب افعال مرضيه و اخالق رحمانيه و نافعه و
بيان براهين الهيه و اقامه حجج قاطعه صمدانيه و اعمال  نفحات روحانيه و نشر انسانيه و

   )6( »هست خيريه بوده و
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اي امرش درصفوف فشرده جهد همانا خداوند كساني را كه چون ديوارمحكم بودند وبر«
  )ترجمه(» .نمودند دوست دارد

  : تمرين
  : را كامل كنيد ـ جمالت زير1

  .-------درعالم  -------است روز  -------اليوم يوم  : فرمايند حضرت عبدالبهاء مي  -الف
 - ------براي امرش  بودند و -------خدا كساني را كه چون  : آن حضرت بيان مي فرمايند كه -ب

  .نمودند دوست دارد
  .يكديگر -------به هم و  -------و  -------صفاً يعني  : حضرت عبدالبهاء بيان مي فرمايند كه -ج
ظم اين نيست كه ـاع -------اين  خدمت امر در مجاهده در : رت عبدالبهاء بيان مي فرمايند كهـحض - د

 ------- و -------و -------ه به م بلكـش رويـپي -------و -------و -------و  -------به 
---- و  -------و -------و -------و -------و  -------و  -------و  -------و -------و

  .هست بوده و ---
به دسته بنديهاي ) اعظمت اين عمل( براي آگاهي ازعظمت اين امر .است نوع بشر اتّحاد امروز روز - 2

اينجا  آنچه به فكرتان مي رسد در فهرستي از .كنيد ده است فكريكديگر ش از بيشماري كه باعث جدايي بشر
---------------------------------------------------------------------  .بنويسيد

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------  

  ؟ سازد متّحد اي مي تواند اين مردم ستيزه جو راقوه چه  - 3
---------------------------------------------------------------------------  

4 -  ؟ ت اين مجاهده كه به آن مشغول هستيم چيستماهي  
---------------------------------------------------------------------------  

  ؟ چگونه بايد دراين پيكار مجاهده كنيم - 5
---------------------------------------------------------------------------  

 : اين مجاهده به كاربريم عالمت بگذاريد سالحهايي كه بايد در كنار در - 6

ـ  سخاوت    ت خالص ـ  ني  
  ـ خشم  ـ سجاياي رحماني
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  ـ اعمال حسنه  ـ جنگ ميكروبي
  دعا و مناجاتقوه ـ          انگيزه هاي شرافتمندانه  ـ

  اهللا محبتـ   ـ آرزوي رهبري مردم
  به انسانها محبتـ   ـ تكبر و غرور

  ل به خداـ توكّ  ـ عشق به عدالت
  ـ منفعت طلبي  تظاهر به درستكاريـ 

  ـ تشويق  ـ جنگ شيميائي
  ر و مفيدـ راهنمايي موثّ  ـ اسلحه
  سالحهاي اتمي ـ  خنجر ـ كارد و

  لـ پو  كلمه اهللاقوه ـ 
  ـ ايمان  ـ خود پسندي

دادن ديگران به منظور  نفوذ قرار ـ عالقه مند به زير
  .اصالح شخصيت آنها

  ديگران به منظور استقرار عدالت  ـ ميل به تسلط بر

  : اين مجاهده به كار مي بريم اموري است كه در نمايانگر عبارات زير ـ كداميك از 7
  ام اعمال خيريهانج -

 تربيت ديگران تعليم و -

 .نمودن ديگران به انجام كاري كه ما مي خواهيم مجبور -

 .تبليغ امراهللا -

 .اعالن امر -

 دسته بندي افراد برطبق اميال خود -

 .مبارزه براي منافع گروهي كه به آن تعلق داريم -

 .ارائه داليل محكم ازحقيقت ظهور حضرت بهاء اهللا -

 .ات مباركهغوطه ورشدن دربحربيان -

 .جوروستم به ناتوانان ومظلومان -

 .ازصميم قلب تالوت دعا ومناجات -

 .مال مردم اولتاراج وچپ -

 .جمع كردن ثروت باسرقت ازديگران -

  : قسمت هشتم
چنين آگاهي  .رده ايدـوم پي بـه عظمت اين يـپيش ب فوق بيش از بدون شك با مطالعه عبارات مذكور در

تبليغ امر مشغول شويم و اعمال  به خدمت و شتياق را به وجود مي آورد كه قيام كرده وهمه ما اين ا فزاينده اي در
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 28توقيع  قسمتي از، نظر دور نداشته باشيم براي آنكه ضرورت اشتغال به خدمت امر را از .فداكارانه انجام دهيم
  : حضرت ولي امراهللا را ازحفظ كنيد 1939ژانويه 

مردم مشتاق  .ترديد وجود ندارد جايي براي شك و .ودوقتي نمانده كه به هدر ر ديگر«
نقشه الهي به حركت آمده  .محكم گرفته شده عهد وثيق و .ميدان آماده است .مائده حياتند

قواي ملكوتي و زميني به نحوي ، سرعت آن افزوده مي گردد روز بر با گذشت هر و
 بگذاريد .دست نمي آيد چنين فرصتي ديگر به .آن كمك مي نمايند تحقّق اسرارآميز در

مجاهدت و  .ترديدند برخيزند و بنفسه حقيقت اين بيانات را دريابند شك و در آنان كه
  ».نهايي است استقامت ضامن فتح و ظفر كامل و
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  زندگي حضرت باب 
  
  

   : هدف  
وتاه قواي مكنونه در دوره رسالت ك فراگيري بيان تاريخ حضرت باب و درك قدر و ارزش  

  .وشورانگيز آن حضرت
  
  

  : تمرين عملي
حيات حضرت باب با  از با ارائه تصاوير شرحي ساده و واضح با چند خانواده مالقات نماييد و

  .ميان گذاريد آنان در
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  : اولقسمت 
هدف اصلي اين دور، هموار ساختن  .طول انجاميده نه سال ب مدتفقط به  شروع و 1844بابي درسال  دور

  روحانيه عظيمي بود ولي داراي چنان قواي، بابي كوتاه بود دور مدتاگرچه  .راي ظهور حضرت بهاءاهللا بودراه ب
   .كه اثرات آن تا صدها نسل آينده احساس خواهد شد

   دعلي  دحضرت باب كه نام مباركشان سيل( 1819 اكتبر 20تاريخ  است، در محمهجري  1235 ممحرّ او
مردم ايران تابع شعبه اي از  اكثر .د شدندمتولّ، منطقه فارس مي باشد جنوب ايران و در كه درشيراز  شهر در) قمري

  .به پا مي خيرد كلمه قائم يعني كسي كه موعودي به نام حضرت قائم است و ظهور كه منتظر .اسالم مي باشند
و اصالت معروف  خاندان ايشان به نجابت رسول اكرم راجع و محمدنسب حضرت باب به حضرت  اصل و  

خود پرورش  بزرگوار دائيلذا در دامن ، طفل بودند كه پدرشان وفات كرد حضرت باب هنوز .و موصوف بودند
 ني برخودار بوده وعلم لد چند حضرت باب از هر و .سنين كودكي به مدرسه فرستادند حضرت را در دائي .يافتند

ايشان شيخ عابد  معلّم اما .نمودند بزرگوار رفتار دائيبه ميل احتياج به تعليمات بشري نداشتند ولي با وجود اين 
او  .شد كه چيزي براي تعليم به اين طفل خارق العاده نداردتوجه م شد و استعداد عظيم هيكل اطهرتوجه مفوراً 

  : ي كه حضرت باب به مدرسه مي رفتند نقل مي نمايدايام داستان ذيل را از
حيم است تالوت حمن الرّقرآن را كه بسم اهللا الرّ اولتم جمله من يك روز به حضرت باب گف«
طور وانمود كردم كه معني  من تا معني اين جمله را ندانم تالوت نمي كنم من اين: فرمودند .كنند

آن وقت شروع به  .اجازه مي فرماييد بگويم اگر .من معني آن را مي دانم :فرمودند .آن را نمي دانم
آن  شيريني گفتار هنوز .حيرت فروگرفت سراپاي مرا .ه بيان عجيبي بودچ .شرح آن فرمودند

سفارشهاي  ببرم و دائياينكه ايشان را نزد  چاره نديدم جز .مخيله من موجود است حضرت در
گفتم  دائيبه جناب  ت فراوان به خرج دهند ويحفظ اين امانت جد الزمه را به ايشان بنمايم كه در

به  .كسي آنجا نبود. تنها بودند دائيجناب  .دانم كه به اين طفل درس بدهم من خودم را اليق نمي
 اي درقوه  من  .اين طفل مثل سايرين نيست .ايشان گفتم من اين طفل را آوردم كه به شما بسپارم

لهذا الزم است خيلي  .نيستقوه سايرين آن  در حضرت صاحب الزمان در اين طفل مي بينم كه جز
به حضرت  دائيولكن جناب  .ندارد معلّمزيرا حقيقتاً احتياج به  .منزل بماند بگذاريد در .كنيدتوجه 
: لهجه مالمت آميزي به حضرت گفتند درس بخوانند و با كيد كردند كه به مكتب برگردند وأباب ت

مي گويد گوش  معلّمچه  به هر كني و اطفال رفتار مگر به شما نصيحت نكردم كه مانند ساير
 روح آن حضرت بسيار .حضرت باب به مكتب مراجعت كردند، دائي براي مراعات خاطر؟ بدهي

آن حضرت  دود بشري درـح دانش خارج از حكمت و ي ولدنّ روز به روز آثار علمِ .قوي بود
  )1(» .شمارش آن قاصر هستم ي كه من ازشد به حد تر مي آشكار

حضرت باب به همراه  و .توانند مدرسه را ترك كنندحضرت باب تصميم گرفتند كه ايشان مي  دائيباالخره 
اين دوره از زندگي ايشان بود كه  در .شدند غربي شيراز جنوب واقع در بوشهر شهر مشغول تجارت در دائي
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اينكه  سال قبل از يك، طفوليت اين ازدواج فرزندي به وجود آمد به نام احمد كه در از .ازدواجشان واقع گرديد
  .قائميت بنمايند صعود نمود حضرت باب اظهار

حضرت باب به ظهور رسيد كه هيچ كس نمي توانست با آن  قدرت از چنان آثار عظمت و، جواني ايام در
 ايامهمان  از، دوران رسالت كوتاه و غم انگيزشان به ظهور رسيد ممتازي كه در صفات خارق العاده و .برابري كند
  : حضرت ولي عزير امراهللا درمورد حضرتشان مي فرمايند .هويدا بود آن حضرت ظاهر و جواني در
صفا و  آرامش و در، شكيبائي بي همتا فروتني و تواضع و كه در مقتدر جوان نجيب و«  

  )ترجمه) (2(» جذاب بيان فريبنده و سخن و در و وقار تزلزل ناپذير

ولي  .ن حضرت بپردازندبخشهاي آينده نمي توانند چنانچه شايسته است به شرح وقايع حيات عنصري آ
 پيروانش را شعله ور از نفر آتش عشقي كه قلوب هزاران هزار قلوب ما شعله اي از بايد در همين توصيف مختصر

  .نمود روشن نمايد
  : تمرين

  ؟ ـ نام حضرت باب چه مي باشد1
  ؟ كجا بدنيا آمدند در چه تاريخي و ـ در2

---------------------------------------------------------------------------  
  ؟ چيست »قائم«ـ معني كلمه 3

---------------------------------------------------------------------------  
  ؟ نسب خاندان مبارك به كه راجع است ـ اصل و4
  ؟ صعود والدشان چه كسي سرپرستي ايشان را به عهده گرفت از ـ بعد5
  ؟ عطاء شده چيست »يعلم لدنّ«طرف خداوند به ايشان  ن مطلب كه ازاي از ـ مقصود 6

---------------------------------------------------------------------------  
  ؟ استعداد عظيم ايشان شد چه فكري نمودتوجه مشان معلّمـ وقتي  7

---------------------------------------------------------------------------  
  ؟ ـ قرآن چيست 8
  ؟ چه معني مي دهد »بشري دانش خارج ازحدود حكمت و«ـ عبارت 9

---------------------------------------------------------------------------  
  ؟ ترك مدرسه چه كردند از ـ حضرت باب بعد10

---------------------------------------------------------------------------  
  .ايشان تعريف نموده است بنويسيد معلّمكه  ـ به زبان خودتان داستاني را11
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---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------  

  : قسمت دوم
اكناف عالم به اعماق قلب  نفوس در برخي از، اينكه حضرت باب رسالت خويش را اعالن نمايند قبل از

كاظم رشتي بودند  ده جناب سيمقدسيكي از اين نفوس  .خواهد شد خويش مي دانستند كه موعود به زودي ظاهر
ي داشتند و حيات خويش را وقف آماده ساختن ايشان شاگردان زياد .عراق زندگي مي كردند كربال در شهر كه در

 وفات او از مرتباً به آنان گوشزد مي نمود كه بعد انتظاري طوالني نمودند و آنان براي ظهور قائم موعود پس از
به دنبال موعود محبوب به  ديار پخش شده و قلوبي فارغ از اميال دنيوي در خانمان نموده و با ترك خانه و

  .جستجو پردازند
 40 مدت برجسته ترين شاگردانش به نام مالحسين به مسجدي رفته و يكي از، كاظم دوفات سي از بعد    

 40اين  از بعد .شدقلبش كامالً جهت دريافت الهامات الهي آماده  مدتاين  در مشغول گرديد وتوجه  به دعا و روز
 مدت ارفت ام بوشهر به شهر اول .پرداخت به جستجوي موعود ترك و يارانش عراق را از نفر روز به همراهي دو

را به جانب شمال مي كشاند  اي پنهاني اوقوه آنقدرها طول نكشيد باطناً حس مي كرد كه  بوشهر ايشان در توقّف
گفت كه مستقيماً به  رسيدند به همراهان خود اينكه به دروازه شهر پس از .لذا بزودي به جانب شيراز روان گشت

  .باشند تا ايشان به نزد آنان مراجعت نمايند آنجا منتظر در مسجد رفته و
خارج دروازه شهر قدم  حالي كه در ساعت قبل از غروب آفتاب در همان روز چند جناب مالحسين در    
طوالني  اين سفر از بعد تا را به منزلش دعوت كرد جوان وقاري را مشاهده نمود كه ضمن خوشامدگويي او مي زد
شگفت انگيز  پرجذبه اين جوانِ رفتار نجابت و جناب مالحسين بقدري از .استراحت نمايد ته وشسرا  سفر گرد

سپس به داخل  زودي به درب خانه اي ساده رسيدند وه ب دنبال ايشان روان وه بكه  گرفته بودر قرا تأثيرتحت 
روي خود  مهمان دست و آوردند تا ظرف آبي ميزبان بزرگوار فرمود تا .طبقه باال نشستند اتاقي در در منزل وارد و

مراسم مهمان نوازي با مهمان  از بعد مرحمت فرمودند و سپس به دست خويش چاي به او گرد سفر بشويد و را از
  : جناب مالحسين شرح اين مكالمه تاريخي را بعداً چنين بيان نمودند .خويش شروع به صحبت فرمودند

من  از من به مكالمه پرداخت و وان بزرگوار باكه آن ج شب گذشته بود ساعت از حدود يك«
 د درعرض كردم مرحوم سي؟ كاظم رشتي مرجع مطاع شما كيست دجناب سي از ال فرمود بعدؤس
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 در و ن گويد طشاگردان بايد ترك و يك از وفاتشان هر از كه بعدحال سفارش مي فرمودند  اواخر
بزرگوارم به ايران  استاد ه من براي انجام امراين است ك .اطراف به جستجوي موعود محبوب پردازد

ال فرمودند آيا استاد بزگوار ؤس .هنوز هم كه هست به جستجوي موعود مشغولم مسافرت كردم و
عرض ؟ ن فرموده اند يا نهامتيازاتي بخصوص معي اوصافي مخصوص و شما براي حضرت موعود

حضرت فاطمه زهرا  داوال از .لت استرسا ت وكردم آري مي فرمود حضرت موعود از خاندان نبو
 .سال نيست  30متجاوز از و  20از سن مباركش وقتي كه ظاهر مي شود كمتر .عليها سالم اهللا است

نواقص جسماني  عيوب و از شُرب دخان بركنار و از .قامتش متوسط است .داراي علم الهي است
نگاه «: متيني فرمودند با لحن بسيارميزبان محترم لمحه اي سكوت فرمود سپس . مبرا است منزه و

شخص  با فرمودند و يكايك عالمات را ذكر بعد »؟من مي بيني كه گفتي در اين عالمات را، كن
  )3( ».خود تطبيق نمودند

قاطع به مالحسين اثبات فرمودند كه قائم موعود  براهين واضح و حضرت باب با ادله و، خالل آن شب در
سوره يوسف كه ازسوره هاي مهم قرآن است  ين قسمت ازاول العاده به تفسير سرعتي خارق با مي باشند و
  : سپس خطاب به مالحسين فرمودند پرداختند و
بايد  .شما باب الباب من باب اهللا هستم و .من شده ايدؤكسي هستيد كه به من م اولشما «

 آنها ستجوي خودج من بشوند به اين معني كه ايمان آنها نتيجه تفحص وؤبه من م نفر 18
من ؤبه من م مرا بشناسد و، آگاه كند رسم من اسم و بدون اينكه كسي آنها را از باشد
 مكّه در .همراهي كند مكّهسفر  من در را انتخاب مي كنم كه با آن وقت يكي از آنها .شوند

 كوفه مسجد در .آنجا به كوفه خواهم رفت از .ابالغ خواهم كرد مكّهبه شريف  امرالهي را
 و همراهان خود بايد آنچه امشب جريان يافت از امرالهي را آشكار خواهم ساخت شما

  )4(».ساير نفوس مكتوم داريد

  : داشت چنين اظهار او .رنمودحيرت مسخّ ، خوف وسرور با هيجان و روان مالحسين را عظمت ظهور روح و
وجودم سرشته  جبن در و چه مقدار خوف ناتوان بودم و ضعيف و عرفان امرالهي چقدر قبل از« 
 پايم هميشه ارتعاش داشت و دست و .نمي توانستم راه بروم نمي توانستم چيزي بنويسم و.. .بود

عوض  در دانش رباني و علم و، جاي جهله امرالهي ب وصول به عرفان مظهر از بعد اام .مي لرزيد
 تهور داراي توانايي و طوري كه خود راه ب .شد من پيدا وجود قدرت عجيبي در ت وقو، ضعف

خلق جهان به مخالفت من قيام نمايند يك تنه  تمام عالم و يقين داشم كه اگر فوق العاده مي ديدم و
 چشمم جلوه مي نمود و آن هست مانند مشتي خاك در آنچه در جهان و .همه غالب خواهم شد بر

اي اهل عالم : عالم مي گفت من تجسم يافته مي شنيدم كه به خلق صداي جبرئيل را كه پنداشتم در
باب ، بركت امرالهي برخودار شويد فيض ظهور و از برخيزيد و .صبح روشن دميد شويد زيرا بيدار
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 .شد بوديد ظاهر كه منتظر است اي اهل عالم همه داخل شويد زيرا آن كسي را رحمت الهي باز
  )5(» .شما را به خوان وصال دعوت مي نمايد و آشكار اينك پيدا و

آن  در هيكل اطهر .به وقوع پيوست) 1260ي ولجمادي اال5(1844مي  23شب  امر حضرت باب در ظهارا
حضرت ، جشن سالگرد بعثت مبارك حضرت باب چندين سال بعد در .مباركشان مي گذشت عمر سال از 25وقت 

  : مجمع ياران چنين فرمودند خطابي در عبدالبها در
 زيرا ظهور، مباركي است مبدا اشراق است وزر .بعثت حضرت اعلي است روز مروزا«

فيض است  يوم مباركي است مبدا، اين يوم.. .حضرت باب مانند طلوع صبح صادق بود
به  و ندا چنين روزي مبعوث شد حضرت اعلي در .اشراق است اولبدايت طلوع است 
ابلي به جميع طوايف ايران مق بشارت به ظهور جمال مبارك داد و ملكوت ابهي نمود و

  )6(» .كرد

  : تمرين

 ظهور ايشان آماده مي نمود ذكر ي كه مردم را براي ظهور حضرت اعلي درست قبل ازمقدسنام شخص   - 1
 ---------------------------------------------------------------------؟ نماييد

2 -  خانه  -------بايد  ت اووفا از شاگردان خويش را نصيحت مي نمود كه بعد اًـكاظم رشتي مرتب دسي
 . --------------به دنبال  پخش شده و در ديار -------از اميال  -------قلوبي  با نموده و -------و

 .بود --------------د كاظم بارزترين شاگردان سي يكي از  - 3

  ؟ كاظم چه كرد وفات سيد از جناب مالحسين بعد  - 4
---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------
----------------------------   

، اسالم :كلمات ذيل استفاده شده باشد كلمه از آنها حداقل دو كدام از هر جمله بنويسيد كه در چهار  - 5
  .مكّه، ينهمد، مسجد، قرآن، مسلمان
• ---------------------------------------------------------------------- 

• ---------------------------------------------------------------------- 

• ---------------------------------------------------------------------- 

• ---------------------------------------------------------------------- 

  ؟ ورود مالحسين به شيراز مطلع شدند چگونه حضرت باب از   - 6
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------  
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  ؟ حضرت باب چه سواالتي ازجناب مالحسين نمودند، به منزل ورود از بعد  - 7
• ---------------------------------------------------------------------- 

• ----------------------------------------------------------------------  
8 -  ؟ دان خود مشخص نموده بودبراي شناخت حضرت موعود براي شاگر كاظم رشتي چه اوصافي را دسي  

سن مباركش وقتي كه ظاهر مي شود  .است ------------د اوالاست از  ------------حضرت موعود از
 از بركنار و -------است از  -------است  -------داراي  .سال نيست ------و  ------از ------

  .است --------------عيوب و 
  ؟ اهللا كيستسالم  عليهاء حضرت فاطمه زهرا  - 9

---------------------------------------------------------------------------  
  ؟ جستجويش بود دارا بودند آيا حضرت باب آن اوصافي راكه مالحسين در -10
 ؟ لقب باب به چه معناست -11

 ؟ حضرت اعلي چه لقبي به مالحسين عنايت فرمودند -12

 ؟ معني اين لقب چيست -13

 ؟ سين فرمودند كه قبل ازاينكه امرخودرا علناً اظهارفرمايند چه بايد واقع شودحضرت باب به مالح -14

---------------------------------------------------------------------------  
  : ايمان به حضرت باب چنين توصيف مي نمايند از جناب مالحسين حاالت خويش را بعد -15
و نمي  ---------نمي توانستم چيزي ، ودمـب ---------و ---------عرفان امرالهي چقدر قبل از
---------------از ا بعدام  ------------------هميشه  ---------دست و  ---------توانستم

طوري كه ه ب وجود من پيدا شد در ------------------عوض  در و ------------------جاي ه ب
يك  ---------------------------و يقين داشتم كه اگر ---------و  ---------داراي  خود را
  . --------------------------تنه بر

  ؟ پيوست  چه هنگامي بوقوع حضرت اعلي در امر اظهار -16
 ؟ سال داشتند چند امر هنگام اظهار حضرت باب در -17

  : قسمت سوم
يي توانستند محبوب قلبي خود يعني به تنها مستقالً و جستجو نموده ديگر نفرهفده ، جناب مالحسين از بعد

، عالم رويا بعضي در .من شدندؤجديد را يافته م كدام به هدايت خداوند حقيقت ظهور هر و، حضرت باب را بيابند
جميع اين نفوس مباركه  و.محبوب عالميان را شناختند تذكر وتوجه حالت  در تعدادي ديگر حين دعا و برخي در

بانويي  ور حضرت باب مشرف نشدـشخصي كه به حض .رف شدندـمش يرازـش درمبارك  به حضور يك نفر جز
محبوب قبول  به عنوان موعود عالم رويا شناخت و اوحضرت باب را در .با استعداد به نام طاهره بود بي نظير و
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ن ايشان جزو پيروا هيجدمين شخصي كه افتخار اين را يافت تا .مباركش گرديد جين بزرگ امرمرو يكي از نمود و
 شجاعت و داراي شخصيتي نمونه و علي رغم جواني ايشان، وسساله معروف به قد 22 شمرده شود جواني بود

 بودند از نفر 18جناب مالحسين كه  منين باؤين گروه ماول .كسي را با ايشان مي توان برابر نمود كه كمتر ايماني بود
  .ون منتخب ايشان بودنداريحو آنها .موسوم گرديدند »حروف حي«طرف حضرت باب به 
  : دستورات ذيل را به اودادند و حضرت باب جناب مالحسين را احضار، حروف كامل شد همين كه تعداد

به تبليغ امراهللا قيام  زنيد و ت بركمربايد دامن هم شما .شويم هم جدا نزديك است كه از« 
اينك  .ساخت ت خواهديوفّقم قرين نصرت و را محافظت خواهد كرد و خداوند شما .كنيد
مردم را از  نيز مي سازد شما سرسبز همانطوري كه باران زمين را نماييد و كربال سير در

وس كه به من هم با جناب قد.. .سازيد كه خداوند عنايت فرمود، سرسبز باران بركات خود
باش كه  مطمئن .مي گذاريم دشمن خونخوار شدن با براي روبرو را تو بيت مي روم و حج

 بالد اصفهان و از طرف شمال عزيمت فرما وه به موهبت كبري فائز خواهي شد اكنون ب
سلطنت الهي  طهران به مشاهده مقرّ خدابخواه كه در از .نما طهران عبور قم و كاشان و

 سرزمين طهران سرّي موجود است و در .محبوب واقعي ورود نمايي مقرّ در شوي و موفّق
موهبت آن  به فضل و اميدوارم تو .شود جهان بهشت برين گردد ظاهر ررازي پنهان كه اگ

  )  7( ».محبوب بزرگوار برسي

يك  هر فرمودند و را احضار حروف حي آنگاه ساير فرمودند كه به طهران برود اينكه به مالحسين امر از بعد  
 به كنار آرزوهاي دنيوي را بايد آمال و خداحافظي به آنها فرمودند كه حين وداع و در موريت دادند وأبه طرفي م را

  : خطاب به آنان فرمودند مبارك را ابالغ نمايند و امر عرض جهان پراكنده شوند و طول و در گذارند و
 و به واسطه صدق گفتار.. .حامل پيام الهي هستيد اياماين  شما در! من اي ياران عزيز«

 به ضعف و .صفات الهيه گرديد مظهر د واني گردينورانيت رب ت ونماينده قو خود رفتار
به نام .. .ناظر باشيد تواناي خود عظمت خداوند مقتدر و نظر نكنيد به قدرت و خود عجز

يقين داشته باشيد كه باالخره  كنيد وتوجه به او  ل نماييد وتوكّ خداوند قيام كنيد به خدا
  )8( ».بود شما خواهد فيروزي با فتح و

و مدينه  مكّهبه  بيت اهللا شدند و جوس عازم ححضرت باب به همراهي جناب قد 1844سال  اكتبر در
تشريف  همكّ هنگامي كه در مي باشد در مقدسبراي پيروان اسالم  عربستان و شهر واقع در اين دو .تشريف بردند

قبول  ه ايمان وشريف را دعوت ب آن به وضوح رسالت خويش را اعالن و در نازل و مكّهداشتند توقيعي به شريف 
به  مكّه حضرت باب از .خويش سرگرم بود به پيام الهي پاسخ نداد كه به امور مكّهشريف  اام .مبارك فرمودند امر

ه وس به مدينه كه مرقد حضرت رسول اكرم مي باشد همراهي قدسزيارت اين مدينه  از بعد و .فرمودندتوجه مقد
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سوي ه به حركت ب را با اين كلمات او وس را فراخوانده وقد، بوشهرورود به  به ايران مراجعت نمودند پس از
  :فرمودند شيراز امر

 اين دنيا در تو به پايان رسيده ساعت جدايي نزديك است ديگر دوران مصاحبت من و«
 بازار كوچه و در.. .ملكوت الهي عالم ابدي و در را مالقات نخواهيم كرد مگر يكديگر
 شديدي خواهد يافت ولكن در اذيت خواهد رسيد جسم تو توبه  مصيبت بسيار، شيراز

كه به حضور  خواهي كرد آنقدر عمر .خواهد بود تو مقابل اقدامات دشمنان غلبه با
به  فراموش خواهي كرد و هر درد و مصيبتي را آنجا در .حضرت مقصود خواهي رسيد

 .اعالن خواهد نمود را به تمام دنيا عظمت تو شجاعت و د خواهي گشت ويؤجنود غيب م
 شهيد خواهم شد و تو راه خدا خواهي نوشيد من هم پس از در عنقريب جام شهادت را

  )9( ».ملكوت جاوداني به هم خواهيم رسيد در

  : تمرين
چه لقبي عنايت ، منين كه ايشان را به عنوان شخص موعود شناختندؤين گروه ماولـ حضرت باب به 1

  --------------------------------------------------------------------فرمودند؟ 
  ؟ بود منين چند نفرؤين گروه ماول ـ تعداد2
  ؟ كه حضرت باب را شناخت چه نام داشت ين كسياولـ 3
4؟ چه نام داشت ـ آخرين حرف حي  
5 چگونه به حقّ ـ حرف حي؟ ت ظهور حضرت باب هدايت شدنداني  

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------  

6؟ به حضور مبارك مشرف نشدند ـ كداميك ازحروف حي  
7؟ سفرحج انتخاب فرمودند در را حضرت باب براي همراهي خود ـ كداميك ازحروف حي  
  : دستورات ذيل را عنايت فرمودند به او حضرت باب مالحسين را احضار و تكميل حروف حي از ـ بعد8

-------خداوند  -----------به تبليغ و -----------شما بايد -----------نزديك است كه 
مي سازد شما نيزمردم را  --------------------وهمان طوري كه  -----------بالد  اينك در.  ----

  .سازيد -----------عنايت فرمود  -----------خود كه  -----------
  ؟ ـ حضرت باب به مالحسين فرمودند كه ازچه راهي به سفر خويش ادامه دهد9

---------------------------------------------------------------------------  
  : ـ مطلب ذيل را حفظ نماييد 10
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قصرمحبوب  در شوي و موفّقسلطنت الهي  ران به مشاهده مقرّطه بخواه كه در خدا از«
ظاهر  رازي پنهان كه اگر است و ي موجودسرزمين طهران سرّ در .واقعي ورود نمايي

موهبت آن محبوب بزرگوار  اميدوارم تو به فضل و .جهان بهشت برين گردد، شود
  )7(».برسي

  ؟ طهران پنهان بود ـ چه رازي در 11
چه دستوراتي به  هيكل اطهر، به طهرانتوجه طاي دستورات الزمه به مالحسين جهت اع از ـ بعد 12

؟ دادند سايرحروف حي  
---------------------------------------------------------------------------  

  ؟ بيت اهللا شدند چه زماني عازم حج ـ حضرت بابد در 13
  ؟ چه شهرهايي تشريف بردندحج حضرت باب به  هنگام سفر ـ در 14
  ؟ به جهت چه كسي توقيعي عنايت فرمودند مكّه ـ حضرت باب در15
  ؟ ي مي باشدمقدس مدينه براي مسلمين شهر ـ چرا 16
  ؟ چه معني دارد »مرقد«ـ لغت 17
  ؟ درجاي خالي ذيل بنويسيد كه حضرت باب پس ازرسيدن به بوشهر به جناب قدوس چه فرمودند -18

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------------------------------------------  

---------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------------------------------------------  

19- ؟ وس وعده زيارت چه كسي را دادندحضرت باب به جناب قد  
---------------------------------------------------------------------------  

  : قسمت چهارم
جديد نمود شروع به تبليغ امر شهر شيراز شعف در و شور وس باجناب قد. مخالفت ماليان  با خيلي زود اام

 يكي از و قدوسداد كه جناب  دستور، ظالم بود و كه مردي شرير حاكم شهر .گرديد حاكم استان روبرو و
 بيني ايشان را سوراخ و را سوزانده و مقدسنفس  محاسن آن دو داد تا دستور او .نمايند همراهان ايشان را دستگير

مردم  تا«مردم بگردانند  نظارجلوي ا در شهر بازار دركوچه و نمايند و به اصطالح مهار كرده و آن رد ريسماني از
  )10( »شود سزايش اين است كه كافر بدانند كه هر عبرت بگيرند و
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 گفتند اگر به آنها و شيراز بيرون كردند شهر از همراهشان را  و قدوسجناب  ل اين اهانتهاتحم پس از  
اين را  واسطه اين باليا افتخار به مقدسنفس  اين دو .شد به دار آويخته خواهيد مبتال و برگرديد به عذاب شديد

حضرت عبدالبهاء جل  .مي گيرند آزار قرار و اذيتجديد مورد  راه امر ايران در ين افرادي باشند كه دراوليافتند كه 
  : آزارديدند چنين مي فرمايند راه حضرت باب شكنجه و ثنائه درباره هزاران نفوسي كه بعدها در

 برابر كمال صالبت در بالياي التحصي شدند در منتهي و آالم بي ه دچارمقدسآن نفوس «  
 و آزار زجر، شكنجه، هزاران تن مبتالي سجن .امت فرمودندقافتتانات است امتحانات و

اموالشان مصادره ، تخريب گرديد منازلشان غارت و .به مقام شهادت نائل آمدند شدند و
بر ايمان خويش  نفس اخير ات خويش را فدا نمودند و مقدسكمال سرور حيات  در .شد

  )11( ».ده اهللاانجم مضيئه درافق ار اين نفوس نفيسه سرُج عرفانند و .ثابت قدم ماندند

 از موري چندأو م .شد متعرض حضرت باب نيز، همراهانش اكتفا ننمود و قدوس آزار و اذيتحاكم به 
به شيراز  زنجير با غُل و د باب را دستگيركنند وكه سي داد دستور از سواران خاص خود به بوشهر فرستاد و، شيراز
 .به سمت شيراز مي آمد حركت كرده و بوشهر حضرت باب را مالقات نموده كه از مأمورين بين راه  در .بياورند

  : رئيس سواران چنين حكايت كرده است
من ؟ دمي روي يد كجاـپرس اـم از رد وـالم كـس ت وـت گفجواني تحي، يديمـچون به هم رس«

مهمي به  براي كار درجواب گفتم حاكم فارس ما را .به او بگويم موريت خودم راأنمي خواستم م
 .دستگير كنيد را فرستاده كه مرا حاكم فارس شما« :فرمود آن جوان خنديد و .اين طرفها فرستاده

رفي را مع خود من خودم نزد شما آمدم و .كنيد رفتار هستيد مورأم طور اينك من حاضرم هر
سرگردان شدم كه  ب ومن خيلي متعج ».ت نبينيدمشقّ من زحمت نكشيد و نبراي يافت كردم تا

بال  گرفتار ش راـخوي ند وـرا معرفي مي ك ودـقامت خـاست راحت وـچگونه اين جوان با اين ص
نشنيده  نديده و سعي كردم كه آن همه را خطر مي اندازد و را در سالمتي خود حيات و .سازد مي

قسم به خداوندي كه انسان را «: فرمود آمد و وقتي خواستم بروم نزديكتر .بگذرم او از انگارم و
 محبت ي انوار عرفان وتجلّ قلبش را محلّ جميع موجودات فضيلت داده و خلق كرده و او را بر

 ديگران را هميشه خير .به راستي لب نگشوده ام كنون جز تا عمر اول خويش ساخته كه من از
من  .اندوه هيچكس نشده ام باعث غم و را فداي خلق خدا كرده ام و راحتي خود خواسته ام و

ول حاكم ؤمس كردن من مي رويد نخواستم به زحمت بيفتيد و مي دانم كه شما براي دستگير
  ».ت خود را انجام دهيدموريأفي كردم اكنون مآمدم خودم را معرّ .بشويد

اي فرزند  :را بوسيدم وگفتم ركاب اسب او .اسبم پياده شدم از اراستماع اين بيانات بي اختي از
 مقام عالي را به تو اين درجه و آفريده و را چشم رسول اهللا قسم به آن كسي كه تو اي نور پيغمبر

 جا همين جا به هر خواهش دارم از .نگذاري زاري مرا بي اثر تضرع و بشنوي و داده كه عرض مرا
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پست  زيرا اين شخص مردي ستمكار و .حاكم تشريف نبري محضر رد كه مي خواهي بروي و
 ستم و گرفتار د پيغمبراوال من نمي خواهم كه جواني مثل تو از .كند اذيترا  مي ترسم تو .است

اميدوارم ، تو ظاهر شد اصالتي كه از مقابل اين نجابت و در« :فرمود.. .خشونت اين ظالم شود
 قضاي الهي روگردان نيستم خدا دهد لكن هيچ وقت از رارق خداوند تو را مورد رضاي خود

شده هيچ كس  آخرين ساعتي كه مقرر تا، من است ياور و يار، ملجاء من است، پناه من است
برسد  وقتي آن ساعت مقرر .كاري بكند برخالف خواست خدا برساند و اذيتنمي تواند به من 

مرا نزد ، اينك من حاضرم .دا بياشاممراه خ خوشحال مي شوم كه جام شهادت را در چقدر
وقتي كه اينطور فرمود من هم ناچار  ».اين كار سرزنش نخواهد كرد را در هيچ كس تو .حاكم ببر

  ) 12( .مطابق اراده اش عمل نمودم اطاعت كردم و را او امر

 جلو رحضرت باب د .شيراز ادامه دادند بند تا و بدون قيد را بي درنگ و حضرت باب مسافرت خود
نسبت به او  هايت خضوع را همه مجذوب آن بزرگوار گشته ون، راه مي پيمودند بدون غل و زنجير مأمورين 

ل عشق مبد نخوت را به تواضع و و رتكب خصومت آنان را به آشتي و، كلمات مبارك سحر .مراعات مي نمودند
وقاحت  كمال رذالت و هيكل مبارك با با را اورسيدند حضرت باب را به نزد حاكم بردند  وقتي كه به شيراز .نمود
مبارك آزاد  دائيسپس ايشان را به ضمانت  مالمت ايشان پرداخت و حضور جمع به توبيخ و در نمود و رفتار
فقط  اينكه به حضرت باب اجازه داده شد كه به منزل برگردند ولي آزادي ايشان محدود بود و وجود با .نمود

علي  طي چندين ماه بعد در .را داشتند هيكل اطهر نفوس اجازه مالقات با ديگر قليلي ازتعداد  اعضاي خانواده و
تعداد پيروان ايشان  به روز بر علما كه مي خواستند مانع نفوذ حضرت باب شوند روز رغم كوششهاي حاكم و

  .افزوده مي شد
به دستگيري ايشان  امر مجدداً شد و بيشتر غضب حاكم نيز قدرت حضرت باب خشم و با ازدياد شهرت و

 منتشر شيراز شهر در مرض وبا، همان شب دستگيري مبارك در انمود ام حيات مبارك را حاكم قصد اين بار. داد
اين مرض  از نفر ساعت بيش از صد طي چند در گرفت و را فرا شهر اضطراب عظيمي سرتاسر وحشت و شده و

معجزه آسا به وسيله حضرت باب شفا يافته بود دانست كه  ركه پسرش بطو مأمورين  يكي از .هولناك تلف شدند
حضرت باب  است لذا به نزد حاكم رفته وتقاضا نمود كار دست حق در ه غالبه الهيه بوده واداين مرض به ار انتشار

 حضرت باب را رها نمود به شرط اينكه شيراز را ساكنين شهر ترس جان خانواده اش و حاكم هم از .را آزاد نمايد
 در .شمال شيراز است عزيمت فرمودند طرف اصفهان كه دره بود كه حضرت باب ب 1846زپايي در .ترك فرمايند

  : فرمودنددائي هنگام خداحافظي به جناب 
را به  آنجا تو از. مالقات خواهيم كرد يكديگر كوههاي آذربايجان با در باش كه باز منتظر«  

 به همراهي يكي از تو من هم پس از .رگذاريس شهادت بر ميدان فدا مي فرستم تا افسر
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را مالقات خواهيم  جهان ابدي يكديگر در مقرّب خدا خواهم آمد و بندگان مخلص و
  )13( ».نمود

  : تمرين
  ؟ كردند رسيدند چه كار به شيراز قدوسكه جناب  ـ وقتي1

---------------------------------------------------------------------------  
  ؟ شروع به تبليغ دين جديد نمود چه كسي با ايشان مخالفت كرد شيراز در قدوسكه جناب  ـ وقتي2

---------------------------------------------------------------------------  
  ؟ چه معني دارد» مالّ«ـ كلمه 3

---------------------------------------------------------------------------  
   ؟ ـ چه كلماتي شخصيت حاكم را توصيف مي نمايد 4

---------------------------------------------------------------------------  
 آن دو ---------نموده و سپس  ---------همراهشان را  و قدوسداد كه جناب  ـ حاكم دستور 5

-----به اصطالح  كرده و از آن رد ---------و  ---------ايشان را  بيني و ---------را  مقدسنفس 
  .مردم بگردانند ---------جلوي  شهر در ---------در كوچه و  نمايند و ----

به شيراز  ---------كنند و با  ---------حضرت باب را  دارد تا دستور خود مأمورين ـ حاكم به  6
---------.  

  --------------------------------------------------؟ چيست »كافر«ـ معني كلمه  7
------------------------------ ؟ رسيدند حضرت باب چه مي كردند مأمورين ـ وقتي كه  8

---------------------------------------------------------------------------  
؟  ---------آنان پرسيدند  از گفتند و ---------انبه حضرت اعلي رسيدند ايش مأمورينكه  ـ وقتي9

---  : فرمودند حضرت باب خنديدند و ااست حقيقت را از ايشان پنهان نمايد ام كرد كه بهتر فكر مأمورين ئيس ر
---- مور هستيد أم طور كه هر ---------اينك من .كنيد ---------كه مرا  ---------شما را  ------
--- من  ---------براي  را معرفي كردم تا ---------آمدم و  ---------نزد  ---------من  -----

 و ايشان بگذرد  از و نشنيده انگارد مور سعي كرد كه آن همه را نديده وأم .نبينيد ---------نكشيد و  ------
 --------- ديگران را خواسته ام و  ---------من هميشه .. .«: وقتي كه خواست برود حضرت باب فرمودند

كه  ---------من  .هيچ كس نشده ام ---------و ---------خلق خدا كرده ام و  ---------خود را
را  ---------بشويد آمدم  ---------بيفتيد و  ---------من مي رويد نخواستم  ---------شما براي 

  ».را انجام دهيد خود ---------معرفي كردم اكنون 
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  ؟ را به آشتي مبدل فرمودند مأمورين خصومت ـ چگونه حضرت اعلي 10
---------------------------------------------------------------------------  

  ؟ ـ حضرت اعلي چگونه به شيراز رسيدند  11
---------------------------------------------------------------------------  

  ؟ باب رفتارنمودـ حاكم چگونه با حضرت 12
---------------------------------------------------------------------------  

  ؟ ـ حاكم چه اقداماتي برضدحضرت باب مجري نمود 13
---------------------------------------------------------------------------  

 نفوذ حضرت باب شوند روز --------واستند مانع حاكم وعلماء كه مي خ --------ـ علي رغم  14
  .ايشان افزوده مي شد --------روز  برتعداد ه ب

  ؟ ـ چه امري باعث شدكه باالخره حاكم حضرت اعلي را آزاد نمايدواجازه دهدشيرازراترك فرمايند 15
---------------------------------------------------------------------------  

  ؟ تشريف بردند را ترك فرمودند به كجا كه حضرت باب شيراز ـ وقتي16
   ؟ مبادرت فرمودند چه تاريخي به اين سفر ـ در17
  ؟ چه فرمودند دائيهنگام خداحافظي حضرت باب به جناب  ـ در 18

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------  
 داستان مواجه شدن خود، همكاري راهنماي خود با كنيد كه شما رئيس محافظه سواره هستيد و نمود ـ وا19

و هيجان الزم درآن  شور سعي نماييد داستان را با .ضاي گروه تعريف نماييداع را باحضرت باب براي ساير
  .موقعيت بيان كنيد

  : قسمت پنجم
اصفهان نزديك شدند به حاكم آن منطقه نامه اي مرقوم فرمودند كه براي  چون حضرت باب به شهر

انصاف بود و خوش قلب و با مردي عكس حاكم شيراز، او بر .شوند به آنجا وارد ه نمايد تاحضرتش منزلي تهي 
بالغت نامه قرارگرفته بود كه دستورداد بزرگترين پيشواي روحاني آن منطقه  فصاحت و ادب و تأثيرچنان تحت 

  .مجري دارد نهايت احترام را منزل خويش پذيرائي نمايد و حضرت اعلي را در
مردم دسته دسته براي  و شد رمنتش شهر سراسر تدريج شهرت حضرت باب دره اصفهان ب در توقّفحين  در

ت ت ومعروفيبا ازدياد محبوبي اام .استماع بيانات حكمت آميز ايشان مي آمدند آن حضرت و ف به حضورتشرّ
القاء  به منظور لذا .دست بدهند قدرتشان را از زيرا مي ترسيدند كه مقام و برانگيخته شد ايشان حسادت علماء شهر
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ن نسبت به حضرت باب به انتشار شايعات وافتراء مشغول شدند وچون با شكست گما برانگيختن ظن و شبهات و
ضد  نقشه هاي علماء بر حاكم كه ملتفت توطئه و .روبرو شدند نقشه اي طرح نمودند تا ايشان را به قتل برسانند

حضرت  اساعتها مكالمه ب منزل پس از در .را به منزل خويش ببرد حضرت باب شد تصميم گرفت كه هيكل اطهر
ف بود عرض باغ منزلش مشرّ حضور مبارك در يك روز كه در ايشان پي برد و باب حاكم بتدريج به عظمت ظهور

  :كرد
 كردم اگر خرج كنم فكر را خداوند به من ثروت زيادي عنايت كرده نمي دانم به چه راهي آنها« 

به طهران بروم  اجازه شما ن وبه اذ صرف نمايم و شما نصرت امر اموال خودم را در، اجازه بفرماييد
  )14( ».مبارك تبليغ كنم شاه را كه نسبت به من خيلي اطمينان دارد به اين امرمحمد و

  : چنين پاسخ فرمودند ايثار عشق و از حضرت باب به اين تراوشات مملو
خدا جزاي جزيلي به تو ، است عملش بهتر من ازؤچون نيت م نيت خوبي كرده اي و«    

اين دنيا اين قدرها باقي  در تو من و عمر لكن از .كرد نيت مبروره عنايت خواهد براي اين
 خداوند در .كه گفتي به چشم خود ببينيم نمي توانيم نتيجه اين اقدامات را نمانده و

 .را انجام دهد به اين وسائل و وسائطي كه گفتي اراده نفرموده مقصود خود پيشرفت امر
اراده خدا اين است كه به .سالطين مرتفع كند وسيله حكّام و را به نمي خواهد اين امر
مطمئن باش كه خدا  .را مرتفع سازد خود خون شهداء امر بيچارگان و واسطه مساكين و

 نازل خواهد تو بركات بي شمار بر سرت خواهد گذاشت و آخرت تاج افتخار ابدي بر در
  )15( »...تو بيشتر باقي نمانده عمر نه روز از سه ماه و .كرد

 .حاكم وفات نمود نه روز از سه ماه و همان طوري كه حضرت باب پيش بيني فرموده بودند درست بعد
 .حضرت باب چه كند كه با جوياي آن شد طهران فرستاد و پيغامي به شاه در وفاتش جانشين او از روز بعد چند

بنابراين به  .زيارت نمايد داشت كه ايشان را تني را پنهاني به پايتخت بفرستند و داد تاهيكل اطهر شاه دستور
  .سواره حضرت باب به جانب طهران عزيمت فرمودند، مأمورين همراهي 
  : تمرين

  ----------------  ؟ ـ حضرت باب چون به اصفهان نزديك شدند به چه كسي نامه مرقوم فرمودند1
  .بود ----------و  ----------ـ حاكم اصفهان مردي  2
  ؟ چه دستوراتي به بزرگترين پيشواي روحاني آن منطقه داردـ حاكم 3

---------------------------------------------------------------------------  
 ---------- سراسر شهر حضرت باب در ----------بتدريج  ----------در توقّفحين  ـ در4

 -------------------- ب مي آمدند تا به حضور حضرت با ----------براي  ----------مردم 
  .ايشان را استماع نمايند
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  ؟ باعث حسادت علماي اصفهان شد ـ چه چيز 5
---------------------------------------------------------------------------  

ح نموده بودند توطئه هايي كه علماء براي ايشان طر حضرت باب را از ـ حاكم چه تدبيري اتخاذ نمود تا 6
  ؟ محفوظ دارد

---------------------------------------------------------------------------  
--------- «: باغ منزلش درمحضرمبارك مشرف بود چنين عرض نمود هنگامي كه در ـ روزي حاكم در 7
اموال  ----------دم كر فكر ----------آنها را  ----------كرده نمي دانم  ----------به من 

  ».شما صرف نمايم ----------خودم را 
  ؟ ـ حضرت اعلي چگونه به پيشنهاد حاكم پاسخ دادند 8

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------  
  ؟ ـ حضرت اعلي فرمودند كه امرمبارك به چه وسيله اي منتشرخواهد شد 9

---------------------------------------------------------------------------  
  ؟ ـ شاه چه دستوري به جانشين حاكم داد 10

---------------------------------------------------------------------------  
  : قسمت ششم

او بسيار مي ترسيد كه اگرحضرت  .نااليق بود بي كفايت و آن زمان صدراعظم ايران مردي خودخواه و در  
اين جهت  از .داد ست خواهدد موقعيت خويش را از شاه مالقات كنند، مقام و محمد با شوند و باب به طهران وارد

دارد  شمال غرب مملكت قرار حضرت باب را به آذربايجان كه در داده و تغيير دستورش را كرد شاه را وادار
  .بفرستد

برده  منازل معروف شهر به يكي از، شدند كه مركز آذربايجان است وارد وقتي كه حضرت باب به تبريز
منين ؤم نفر از دو به جز سربازان را به حراست آن محل گماشتند و اي ازه عد باشند و آنجا تحت نظر شدند كه در

هشدار داده بودند كه هركس براي  را مردم شهر هيچ كس را اجازه نمي دادند كه به محضر مبارك مشرف شود و
خودش هم به حبس محكوم مي گردد د باب برود تمام اموالش ضبط مي شود ومالقات سي.  

 به قلعه ماكو ايشان را بعد اقامت فرمودند و تبريز كوتاهي در مدتهي حضرت باب كوتا مدتحضرت باب 
ت مذهب اكثري مذهب مردم اين ناحيه با .منتقل نمودند است شهر از ي دوركوههاي آذربايجان كه محلّ واقع در

ت نفوذ مبارك فرستادن حضرت باب به دورترين نقطه ممكل كرد كه با صدراعظم فكر .متفاوت بود اهالي كشور
هيچ دست  نمي دانست كه سراج امرالهي روشن گشته و ا اوام .تقليل يافته و امرشان بتدريج فراموش مي شود
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 حضرت باب ساكنين آن منطقه و محبت لطف و به زودي عظمت و .بشري نمي تواند شعله آن را خاموش نمايد
  .ادب را مجري مي داشتند هايت احترام ونسبت  به آن حضرت ن داد و قرار تأثيرتحت  مور قلعه راأم

منين كه ؤم كثيري از قلعه كاسته شد و درهاي قلعه به روي تعداد مورأشدت رفتار و سختگيري م بتدريج از
كتاب بيان فارسي را  سجن ماكو حضرت باب در .مي آمدند گشوده گرديد اكناف ايران براي زيارت هيكل اطهر از

اين كتاب تشريع شده و  جديد در قوانين امر حضرت باب است قواعد و همترين آثارم نازل فرمودند اين كتاب از
كيد شديد نموده اند كه جستجو نموده أبه پيروان خويش ت واضح و آشكارا ظهور عظيم تري را بشارت داده اند و

چنين شرح  ول بيان فارسي رازندگي مي كرد نز ماكو در امـايآن  منين كه درؤم يكي از .را بيابند »من يظهِره اهللا«
   : مي دهد

صداي  دامنه كوه به گوش مي رسيد و حين نزول آيات لحن زيباي حضرت باب در در«
 در، روح افزايي رثّؤچه لحن م چه نغمه زيبايي بود و .آن بزرگوار منعكس مي گرديد

وليد انسان ت وجود هيجان غريبي در، موجب اهتزاز روح مي شد، مي كرد اعماق قلب اثر
  )16( ».مي نمود

سراسر  امرشان در بين مردم ماكو پيدا نموده اند و اعظم فهميد كه حضرت باب محبوبيتي در كه صدر وقتي
 آن محل نيز ا درام .را به قلعه چهريق منتقل نمايند صادر نمود هيكل اطهر دستور، است حال انتشار مملكت در

 علماي سرشناس و حتي بعضي از .يت حضرت باب گشتندمور قلعه مجذوب شخصأم اهالي شهرهاي مجاور و
  .پيروان حضرتش درآمدند ةدر زمر موقعيت خود نموده و ترك مقام و جديد را قبول نموده و امر، معروف منطقه

به  داد فوراً حضرت باب را دستور، چهريق مطلع گرديد حبوبيت حضرت باب درم خبر چون صدراعظم از  
رترين راه را ثّؤم حضرت باب را محاكمه و تا پيشوايان روحاني ترتيب داد ومت مجلسي ازآنجا حك در .تبريز ببرند

مقام  حكومت سعي نمودند به نحوي از مأمورين آن اجتماع علما و در .نمايند خاذبين بردن نفوذ ايشان اتّ براي از
پاسخ  ايشان در .ب غلبه نموداقتدار حضرت با ا بزرگي عظمت و شان وام .اهانتي بنمايند حضرت اعلي كاسته و

   ؟ كه شما چه ادعايي داريد ال آنانؤس
هستيد  ظهور او سال است منتظر من همان قائم موعودي هستم كه هزار :سه مرتبه فرمودند«  
مشتاق لقاي او هستيد و عجلَ  قيام مي كنيد و، جاي خود از را مي شنويد چون اسم او و

غرب اطاعت من  اهل شرق و به راستي مي گويم بر .انيدزبان مي ر اهللاُ تعالي فَرَجه بر
  )17( »واجب است

آوردن  كه با داشتند دشمنان اميد .به چهريق منتقل نمودند آن اجتماع حضرت باب را از بعد روز چند
 اولي باالخره به اين نتيجه رسيدند كه ت نمايند مجبور ترك ادعاي خود حضرت باب به تبريز بتوانند ايشان را بر

  .مبارك جلوگيري شود امر انتشار نفوذ و ممكن است كه از غير قيد حيات هستند ايشان در
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  : تمرين
ـ چه كلماتي مي تواند شخصيت صدراعظم ايران را كه باعث تبعيد حضرت باب به آذربايجان شد 1

  ---------------------------------------------------------------- ؟ توصيف نمايد
   ؟ صدراعظم مي ترسيد كه شاه حضرت باب رامالقات نمايد ـ چرا2

---------------------------------------------------------------------------  
  ؟ ـ صدراعظم چه تدبيري براي جلوگيري مالقات حضرت باب با شاه اتخاذ نمود 3

---------------------------------------------------------------------------  
   ؟ ـ آيا وقتي حضرت باب شيراز را ترك فرمودند يك زنداني بودند4
   ؟ ترك فرمودند يك زنداني بودند ـ آيا وقتي حضرت باب اصفهان را 5
   ؟ ـ آيا وقتي حضرت باب به تبريز رسيدند يك زنداني بودند 6
  ؟ بودند حراست مي نمودند آن تبريز در كه حضرت باب در سربازان منزلي را ـ چرا 7

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------  

 ------ -  -------- -------باب  را هشدار داده بودند كه هركس براي مالقات سيد ـ مردم شهر 8
  .مي گردد -------- -------خودش هم به  مي شود و

  .منتقل نمودند ------------------------واقع در --------تبريز به  ـ حضرت باب را از9
مبارك  --------نقطه مملكت و --------حضرت باب به  --------ـ صدراعظم فكركرد كه با 10

  .شود مي -------- -------- --------و --------
  ؟ درآمد كار صدراعظم اشتباه از افكار ـ چطور 11

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------  

  ؟ ديدگر ين بازمؤمنماكو به روي  درهاي سجن مبارك در ـ چطور12
---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------  
    ؟ قلعه ماكو محبوس بودند چه كتاب مهمي را نازل فرمودند ي كه حضرت باب درايام ـ در13
  ؟ لب كتاب بيان فارسي درباره چيستمطا ـ بعضي از14

---------------------------------------------------------------------------  
  ----------«نموده  --------تاكيد مي فرمودند كه  كتاب بيان حضرت باب به پيروان خود ـ در 15

  .----------را » ----------و  ----------



36 
 

  ؟ مبارك مطلع شد چه اقدامي نمود امر انتشار ازـ وقتي صدراعظم  16
---------------------------------------------------------------------------  

  ؟ حضرت باب داشت امر ي برتأثيرـ انتقال حضرت باب به قلعه چهريق چه  17
---------------------------------------------------------------------------  

  ؟ چهريق به تبريز منتقل نمودند ـ چراحضرت باب را از18
---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------  
  ؟ ن به تبريز چه سودي خواهد داشتكه آوردن ايشا كردند ـ دشمنان حضرت باب فكر 19

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------  

  ؟ ايشان نمودند هنگام محاكمه حضرت باب چه سواالتي از در ياي اموراولـ 20
---------------------------------------------------------------------------  

  ؟ پاسخ سواالت ايشان چه ادعايي فرمودند ـ حضرت اعلي در21
---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------  

  : قسمت هفتم
  : حضرت عبدالبهاء درباره حضرت باب چنين مي فرمايند

  »مبارك گذشته بود  عمر سال از 25سن جواني يعني  له الفداء درا حضرت اعلي روحي ام
زيرا ايرانيان به  .نتوان ركه تصو امري قيام فرمودند نمودند به نفس فريد بر امر قيام بر كه

آفاقند ب ديني مشهورتعص. اركان شرايع و كه زلزله بر تي قيام نموداين ذات محترم به قو 
 با .آئين نمود دين و شريعت و تمهيد ايران انداخت و رسوم اخالق و احوال و و آداب
، قيام نمود اعدام او ت ومحوي بر دين كلّ روساء عموم ملت و اينكه اركان دولت و وجود

   .ايران را به حركت آورد منفرداً قيام فرمود و
 شادماني جان در راهش دادند و ت وكمال مسرّ اهالي كه در و روسا علما و از چه بسيار

علماي دين و روساي عظيم خواستند كه  ت وملّ حكومت و .ه ميدان شهادت شتافتندب
 نجمش بازغ گشت و و عاقبت قمرش طالع شد .سراجش را خاموش نمايند نتوانستند

 ه پرورش داد وت الهيجم غفيري را به تربي .مبين گشت مطلعش نور اساسش متين شد و
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 به ظهور جميع تابعين را عجيب نمود و تأثيرنيان اموال ايرا اطوار و اخالق و و افكار در
  .ايقان كرد آنان را مستعد ايمان و و شمس بهاء بشارت داد

عموميه و وضع  افكار عقول و در تأثير مشروعات عظيمه و عجيبه و چنين آثار ظهور
اعظم دليلي است كه اين ، جواني تاجر فالح از مقدمات نجاح و تمهيد و ترقّياساس 

  ) 18(  ».در تصديق نمي نمايد توقّفشخص منصف ابداً  .ي كلي بودهشخص مرب

  : تمرين
ـ نطق كوتاهي درباره ظهورديانت بابي براساس بيانات مباركه حضرت عبدالبهاء وتاريخ امرتا جايي كه 1

  .مطالعه نموديد تهيه و ايرادنماييد
  : قسمت هشتم
 اعدام حضرت باب را دراعظم قبلي بود دستورايران كه به خون آشامي ص ، صدراعظم جديد1850درسال 

حجره اي نزديك محوطه سربازخانه اي  آنجا در در چهريق به تبريز آوردند و مجدداً هيكل اطهر را از .صادر نمود
  .شهادت ايشان گرديد محبوس نمودند كه محلّ
الي ه الب ا ازر حبس مي بردند جواني دوان دوان خود طرف حجره محلّه ب حالي كه حضرت باب را در

خود  مرا از :حضرت باب رجا و التماس نمودكه از را به قدوم مبارك انداخت و خود ت به ايشان رسانيد وجمعي
 ما تو با برخيز« :حضرت باب به او فرمودند .جا مي برند همراه مبارك باشم اجازه دهيد كه هر و .نفرماييد جدا

همان حجره اي  در و دستگير همراهان فوراً از ديگر نفر به همراه دو اآن جوان ر) 19( »ر شودفردا چه مقد هستي تا
  .اين جوان به نام انيس مشهور شد. كاتب ايشان محبوس بودند حبس كردند و كه هيكل اطهر

شنيد  جديد خود آن حضرت درباره امر تشريف داشتند از تبريز هنگامي كه حضرت باب در جناب انيس در
فروزان  قلب انيس مشتعل و شعله عشق الهي چنان در .بال هيكل مبارك به چهريق رودتصميم گرفت كه به دن و

 اضطراب بود لذا او در غريب پسر رفتار را از ناپدري او اام، جديد بود راه امر بود كه تنها آرزويش قرباني شدن در
مناجات سپري  و دعا نياز و جناب انيس هفته ها را به راز و .داد تحت مراقبت شديد قرار را درمنزل محبوس و

اينكه  تا .به محضر محبوبش نائل گردد را اجازت فرمايد تا كه او مسئلت مي نمود درگاه خدا همواره از نمود و
 در حضرت اعلي را .ياز بود روياي فوق العاده اي مشاهده نمودو ن راز تالوت ادعيه و حالي كه غرق در روزي در

 .اَقدام مبارك انداخت را بر انيس خود صدا مي نمايند، او را ه كه ايستاده اند ومقابل ديدگان خويش زيارت نمود
مقابل  تبريز عنقريب در همين شهر در .خوشحال باش ساعت موعود نزديك است«: حضرت باب به او فرمودند

 اين موهبت تو كسي را در جز .هدف گلوله هاي اعداء خواهم شد مرا مصلوب خواهند ساخت و مردم شهر
د انَّ هذا وع من جام شهادت خواهي نوشيد و آن روز با خودم شريك نخواهم ساخت مژده باد كه تو با

هنگامي كه بتواند به وصال ، آن واقعه صبورانه منتظر رسيدن يوم موعود بود از جناب انيس بعد) 20(».غَيرمكذوب
  .دباالخره به آرزوي قلبي خود نائل گرديده بو او .محبوب خود رسد
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پيروان  ديگر از سه نفر انيس و بشاشت با نهايت بهجت و در .طلعت اعلي بود آن شب سروري در در
ي نيست كه فردا مرا به قتل شكّ«: جمله فرمودند از .حضرتش محبوس بودند فرمايشات مي فرمودند مخلص كه با

به حيات من خاتمه  برخيزد و شماها يكي از .گواراتر است و دست شماها باشد بهتر از اگر .خواهند رساند
ي خاتمه دهد همگي ساكت مقدسدست خود به حيات چنان ذات  كند كه با رهيچ كس نمي توانست تصو ».دهد

نحو كه  عرض نمود كه به هر جاي خود برخاست و چشمانشان جاري شد ناگهان جناب انيس از اشك از مانده و
همين جوان كه قيام به اجابت اراده من نموده «: ت اعلي فرمودندحضر .اطاعت مي نمايد مبارك را  بفرمايند اوامر

  )21( »من سهيم گردد با وصول به اين تاج افتخار نمودم تا در را اختيار من او و خواهد شد من شهيد با

حضرت باب با كاتب خويش ) هجري قمري 1266شعبان  28مطابق(1850جوالي  9، بعد صبج زود روز
من اين  تا« :فرمودند طلعت اعلي به او .قطع نمود مكالمه ايشان را موري آمد وأه ناگهان ممشغول بيانات بودند ك

من  سر من حمله نمايند مويي از شمشير بر و تير جميع عالم با مي داشتم تمام نكنم اگر كه با او را صحبتها
كاتب به دنبالش روانه  نمود امرپس  .درك ننمود وجوابي نداد بيان مبارك را اهميت مورأم )22(».كم نخواهد شد

بدون ترديد حكم قتل آن حضرت  آنها برده و تبريز آنجا به منازل محجتهدين بزرگ شهر حضرت باب را از .گردد
  .نمودند ءرا امضا

شاهد  آنجا مجتمع شده تا نفر در حضرت باب را به محوطه سربازخانه كه حدود ده هزار، همان صبح در
حكم اعدام  حضرت اعلي را به دست سامخان ارمني فرمانده فوج سربازان سپرده تا .بردند باشند اعدام هيكل اطهر
 قلبش وارد و گرفته بود كه رعب الهي بر حضرت اعلي قرار رفتار تأثيرسامخان چنان تحت  اام .را مجري نمايد

ا به خدا كه اگر حقي شما ر .ندارم عداوتي با شما من مسيحي هستم و: دركمال ادب خدمت ايشان عرض نمودكه
موري أبه آنچه م تو«: خون شما نشوم حضرت اعلي فرمودند نزد شما هست كاري بكنيد كه من داخل در در

  ) 23( ».اين ورطه نجات خواهد داد را از خالص است حق تو ت توني اگر .مشغول باش

 يسمان به آن ميخ بستند كه با دور ديوار كوبيدند و ميخهاي آهني بر داد تا دستور سامخان به سربازان خود
 250صف  هر در سه صف ايستادند و سپس سربازان در .ديگري جناب انيس را بياويزند با يكي طلعت اعلي را و

ت گلوله شليك شده فرونشست جمعي 750اينكه دود  از بعد .ديگري شليك كردند از سه صف يكي بعد هر و نفر
جراحت  اصال اثري از ديدند كه ايستاده و جناب انيس را .نمايند تند باورسختي مي توانسه ديدند كه ب صحنه اي را

سپس  .را پاره كرده بودند گلوله ها فقط طنابها .پنهان ديدند نظر از حضرت باب را غائب و بدنشان نيست و در
طالب ناتمام كاتب م حجره اي كه محبوس بودند جالس يافتند كه با عاقبت ايشان را در شروع به جستجو نمودند و

چه مي خواهيد بكنيد كه به مقصود  حال هر .را تمام نمودم من صحبت خود«: فرمودند خود رابيان مي دارند و
  )24( »خواهيد رسيد

 از برداشته و را مجدداً شليك نمايند بلكه آنها اجازه نداد سربازان او و رمتحي ديدن اين امر سامخان از
 در جناب انيس را ديگرحضرت باب و بار و براي ادامه اين كار آورده شد لذا فوج ديگري .محوطه بيرون رفت
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انيس را به  رحضرت باب وبدن مطه سربازان شليك نمودند اين بارتيرها به هدف خورده و محوطه بياويختند و
ماده براي شليك آ را دوم خود حيني كه سربازان بار در .آسيبي نديد ورت آن دوـفقط ص ق نمود وـيكديگر ملص

  : ت كه خيره شده بودند آخرين كلمات را بيان فرمودندبه جمعي مي نمودند حضرت اعلي رو
اين سبيل قربان  شماست در ه اَجل ازـوان كـناختيد مثل اين جـمرا مي ش اي مردم اگر«

ميان شما نخواهم  آن روز من در ولكن در، بشناسيد مي شديد روزي خواهد آمد كه مرا
  )25( ».بود

  : ينتمر
    ؟ چه شهري حضرت باب شهيد شدند ـ در1
   ؟ قتل حضرت باب را داد ـ چه كسي دستور2
   ؟ حضرت باب شيهد شود ـ با كلمات خود تعريف كنيد چگونه جناب انيس توانست با 3

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------  

وصول به تاج افتخار شهادت  حضرتشان در با ـ چرا حضرت باب جناب انيس را انتخاب فرمودند تا 4
-- ----------------------------------------------------------------؟ سهيم گردد

---------------------------------------------------------------------------  
مور صحبتهاي حضرت باب وكاتب مبارك را قطع نمود حضرت باب به أاعدام م بح روزص ـ وقتي كه در 5

من حمله  شمشير بر و با تير --------تمام نكنم اگر  --------را كه با  --------من  تا«: او فرمودند كه
  .كم نخواهد شد  ----------------نمايند 

  ؟ عدام حضرت باب را اجراء نمايد چه بودـ نام فرمانده فوجي كه به اودستورداده شد حكم ا 6
  ؟ ـ سامخان ازحضرت باب چه درخواستي نمود 7

---------------------------------------------------------------------------  
  ؟ ـ حضرت باب به سامخان چه فرمودند8

---------------------------------------------------------------------------  
     ؟ جناب انيس شليك نمودند سوي حضرت باب وه سرباز ب ـ چند نفر9

---------------------------------------------------------------------------  
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  ؟ چه ديدند رت متحينشست جمعي گلوله ها فرو ـ وقتي كه دود10
 --------------------------------------------------------------------------  

   ؟ يافتند ايشان چه مي كردند ـ وقتي كه حضرت باب را11
---------------------------------------------------------------------------  

چه  حال هر --------را  خود --------من «: حضرتشان فرمودند يافتند را وقتي كه هيكل اطهر ـ12
  . ----------------يد كه مي خواهيد بكن

  .خطاب فرمودند نقل نماييد ت ناظراعدام به جمعي كه قبل از جاي خالي ذيل بيانات حضرت باب را ـ در13
---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------  
   ؟ چه تاريخي شهادت حضرت اعلي به وقوع پيوست درـ  14
   ؟ سال داشتند هنگام شهادت حضرت اعلي چند ـ در15

  : قسمت نهم
نقشه زير  مي شود در پيشنهاد، و قلب شما نقش بندد فكر به منظور اينكه حوادث حيات حضرت باب در    

محل  وقايع هر را مي كشيد حوادث و حالي كه اين خط سير در .خط سير وسرگوني حضرت باب را ترسيم نماييد
  .نماييد تأمل و تفكّرآن  اهميت در را به خاطر آوريد و
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    : دهم قسمت
بررسي نموديد حضرت  براي اين يوم را مطالعه و ظهورالهي مظهر اين درسها وقايع حيات يكي از دو در

طيب پيام  نفوس پاك و هزاران هزار .آوردند ايران به وجود انقالبي روحاني در دوران حيات كوتاه خود در باب
خطاب  »من يظهره اهللا«ظهورالهي كه حضرت اعلي او را  حضرت باب را قبول نموده وخود را براي آمدن مظهر

روي ارض ظاهر مي شود جميع  يه برهر المظاه وقت يكي از همان گونه كه مي دانيد هر .فرموده آماده مي نمودند
 اين مورد نيز در .خاموش ساختن سراج امرش مي نمايند سعي در قيام مي نمايند و عليه او تاريكي بر قواي ظلم و

حيات  .قتل رسيدنده پيروانشان ب از ران جاهل شهيد شدند بلكه هزاران نفربنه تنها حضرت باب به دست ره
سالهاي آينده  در خون خويش آبياري نمودند موضوع مطالعات شما جديد را با ه شجره ظهوريه كاولقهرمانه بابيان 

حيات شخصيتهايي چون ، فرا مي گيريد بهايي را كه تاريخ شگفت آور سالهاي نخست دور خواهد بود همچنان
شهامت  اعت وجميع مراحل زندگي براي شما منبع عظيمي از الهام و شج طاهره و وحيد در، قدوس، حسينمالّ

فاصله اي چنين  چگونه ممكن است در: اين مطلب ادامه مي دهيم كه در تفكّر حال اين دوره را با .بود خواهد
دست رهبران  در اسير خرافات و اوهام و ميان مردماني غرق در از و، كوتاه حيات هزاران نفوس چنان تقليب يابد

 رمز اين سوال در و ظاهر نمايند؟ كليد خود ه اعمال قهرمانانه ازاين گون خيزند و ه اي بپامقدسچنان نفوس ، فاسد
، بنابراين شايسته است كه برخي فقرات نصوص مباركه حضرت بهاءاهللا .باب نهفته است محمدشخص علي 

  .دهيم مطالعه قرار مورد تعمق و را مقدس امراهللا درباره آن وجود حضرت ولي عزيز حضرت عبدالبهاء و
  : الواح مباركه وصايا مي فرمايند اء درحضرت عبدالبه

ت فرداني ت ووحداني مظهر علي،ا الفدا حضرت رب اهل بهاء روحي لَهم اساس عقايد« 
رمبشِّ ه والهي جمال قدم حضرت جمال ابهي رابتين فداء،ائه الثّوحي الحب مظهركليه وه الهي 

  )26(  »...ونَمرِه يعملُبِاَ و كُلٌّ هلَ عباد مادون كُلٌّ ه وه ربانيمقدسمطلع حقيقت 

  )ترجمه( »ان اويند وهمه به امراوعامل اندساير افرادهمه بندگ«
  : امراهللا زيارت مي كنيم حضرت ولي عزيز كتاب قرن بديع اين فقره را از در

 »ربحرالبحو«و  »جوهرالجواهر«م به ظَاالع مهاس حضرت باب درآثارمباركه جمال قدم جلَّ«
قطَه ذي اَظهرَ النُّالّ هلّلمدالح«و  »ينَ والمرُسلينَياَرواح النَّبِ ي الَّتي تَدور حولَهاولَقطَه االاَلنُّ«و 
و فُصما نهالَ م لمع كانَ و عظمت شان حضرتش  رفعت و توصيف گرديده و در »ونُكُماي

 ارفع از امرش اعلي و كل انبياء و از قدرش اعظم«مخزن قلم اعلي نازل  اين كلمه عليا از
دا آن وجود فه الْناياتود لعجحضرت عبدالبهاء روح الو ».يا استاولادراك كل  عرفان و
اتمام و  »وتنب كور«كه به ظهورش  »اعظم ابهي رني رمبشّ«و  »صبح حقيقت«را  مقدس

ي پيام خويش را مقدسفس چنين ن .آغاز گرديده است خوانده اند »و اكمال تحقّق كور«
به قيام حضرتش ظلمات حالكه كه صقع جليل ، را انجام فرمود ت خودموريأم اعالم و
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به طلوع شمس حقيقت كه انوارش عالم وجود  ايران را احاطه نموده بود منقشع گرديد و
  ) 27(  ».نمود بشارت داده شده را به تمامه احاطه خواهد

  )ترجمه(» مرسلين حول او طائف اند ن ونقطه آغازين كه ارواح نبيي و«
مايكون به تفصيل  علم ماكان و ظاهر نمود و يه رااولحمد خدايي را سزاست كه نقطه  و«
  )ترجمه(» ظاهر گشت او از

  : حضرت بهاءاهللا به نفسه مي فرمايند
نمود رمزي است كه احدي  رقبلم جدا ظهو فاصله كوتاهي كه اين امراعظم بديع را از«   

  )ترجمه) (28( ».سرّي كه هيچ نفسي به كُنه آن راه نيابد به آن نبرد وپي 
  : حضرت ولي امراهللا درباره شخصيت حضرت باب مي فرمايند

لطيف  شخصيت ايشان بسيار نادر، و اصالت بسيار خصائل حضرتش ازحيث جمال و« 
ه بود كه درايتي همرا چنان حكمت و ت طبيعي ايشان باجذابي و، بانفوذ  ولي محكم و
جميع  تقريباً ايران گرديدند و محبوب در شخصيتهاي بسيار از زاظهارامر ا بالفاصله بعد
چه بسيار ، منقلب مي گشتند آن حضرت تماس حاصل مي نمودند مجذوب و نفوسي كه با

 يا نفوس بدخواه را كه دوست و مبارك خويش درآورده و ظلّ امر زندانبانان را كه در
ترجمه) (29( ».خود نمودند محب(  

  : حضرت عبدالبهاء مي فرمايند
 بشارت طلوع آفتاب مي دهد و زيرا كه فجر، است حضرت باب مانند طلوع فجر ظهور«

  )ترجمه ) (30(».ظهور باب وعده طلوع شمس حقيقت داد كه جميع عالم را احاطه نمايد فجر

  : قسمت يازدهم
الواح بسياري نازل  روي زمين كتب و امرالهي بر دوران حيات كوتاه خود به عنوان مظهر حضرت باب در

 مناجاتهاي آن حضرت و فقره از توصيه مي گردد دو، حال كه مطالعه حيات مبارك را به اتمام رسانيده ايد .فرمودند
  .برنماييد را از بيانات ايشان خطاب به حروف حي حداقل قسمتي از

  )31( ».هواهللا كُلُّ عبادلَه وكُلُّ بِامرِه قائمون هل من مفَرّجِ غَيرُاهللاِ قُل سبحانَ اهللاِ«

اوست ، مبراست پروردگار ي ومقدسبگو  ؟ هست خدا هيچ گشايش دهنده اي جز آيا«
  )ترجمه(» .قائم اند او همه به امر و خدا همه بندگان اويند

 ال ال في السموات و من شَيء يكفي كُلَّ شَي عن كُلِ شَيء وال يكفي عنِ اهللاِ ربك قُلِ اهللاُ«
فالّ ال ى االَرضِ وكانَ ع نَّهما اينَه32(» .ماً كافياً قَديراًما ب(  
 زمين و آسمان و در مي سازد ولي هيچ چيز همه چيز بي نياز را از بگو خداوند همه چيز«

  )ترجمه( »بي نياز سازد خدا ن آن نيست كه ازمابي
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را براي مخزن  شما خداوند، حامل پيام الهي هستيد اياماين  ما درش! من اي ياران عزيز«
 رفتار خود و امرالهي را ابالغ نماييد به واسطه صدق گفتار خويش انتخاب فرموده تا اسرار

ت ونماينده قو ارتفاع مقامات شما  بر شما بايد تمام اعضاي جسد .ت رباني گرديدنوراني
همان  زيرا اين روز .عظمت مقصود شما ناطق گردد به طهارت حيات و شهادت دهند و

منا تُكَلّ اَليوم نَختم علي اَفواههِم و«فرموده  )66:36(قرآن  است كه خداوند مجيد در روز
م بِماتَ اَيديهِم ولُهاَرج دلوَن شهعمهر بر امروز»«.كانُوا يدست و. مي زنيم دهان آنها م 

 بيانات مباركه حضرت مسيح را )ترجمه(»ست و با ما تكلم مي كننداعمال آنهاپاهايشان گواه 
آوريد وقتي كه مي خواستند آنان را براي تبليغ به  فرمودند به ياد كه به شاگردان خود
كوه بلند  شب تاريك برفراز مانند آتشي هستيد كه در فرمودند شما اطراف بفرستند به آنها

 حسن رفتار بايد طهارت ذات و .مهتدي شوند شما تنوراني بايد مردم از .افروخته گردد
 شما به سوي پدر رفتار و به واسطه مشاهده حسن گفتار شما طوري باشد كه مردم دنيا

كه  شما .گردندتوجه مسر چشمه فضل ابدي است  آسماني كه منبع فيض جاوداني و
 يه گرديد تاصفات اله مظهر روحاني هستيد به واسطه اعمال خود بايد فرزندان آن پدر

چه  با نمك فاسد باشد نمك زمين هستيد اگر شما .مشاهده كنند شما مردم نورالهي را در
  .اصالح خواهد شد چيز

مردم  شهري براي تبليغ امراهللا داخل شويد از هر به درجه اي باشد كه در يدانقطاع شما با
هنگامي  نكنيد و طعام طلب غذا و .مزدي توقع نداشته باشيد و به هيچ وجه اجز آن شهر

چنانچه منقطع  هم بتكانيد تا را كه از آن  شهر مي خواهيد خارج شويد گَرد كفشهاي خود
شماست  آسماني همواره با پدر زيرا .آن شهر شديد همان طور خارج گرديد طاهر وارد و
يقين  باشيد وفادار نسبت به او شما اگر .محافظت مي نمايد مراقبت مي فرمايد و شما را و
 مقام فرمانروايان و مقام شما را از به شما تسليم مي كند و دانيد كه خزينه هاي عالم راب

  .پادشاهان بلندتر مي سازد
امبت به ـروز نسـمت امـه عظـين بدانيد كـيق، ين منـمؤمناي ، اي حروف حيسابق  اي

هده را مشا صبح ظهور نفوسي هستيد كه انوار شما .بي نهايت بلكه قابل قياس نيست
به  را)24:89(اين آيه قرآن  ت محكم كنيد وهم كمر .امرش آگاه شديد به اسرار كرديد و

 آمد و خداوند و»«.اًاًصفّك والملَك صفّوجاء رب«: مي فرمايد يادآوريد كه درباره امروز
 آرزوهاي دنيوي پاك كنيد و آمال و را از قلوب خود )ترجمه(»آمدند او مالئكه صف صف با
به واسطه اعمال نيك به حقّانيت كلمه اهللا  .آراسته نماييد را مزين و به اخالق الهي خود
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فَان «: داشته باشيد كه مي فرمايد نظر همواره در را )40:47(اين آيه قرآن  شهادت دهيد و
يد، خداوند قوم پشت كن خدا به امر اگر»«.تَولَّوا يستَبدل قَوماً غَيرَكُم ثُم اليكُونوا اَمثالَكُم

مبادا اعمال شما طوري  )ترجمه(».ديگري را به جاي شما خواهد آورد كه آنها مثل شما نيستند
دوران  .شما بي نصيب بمانيد شما بگيرند و از ملكوت الهي را باشد كه ديگران بيايند و

امروز روزي است كه به واسطه قلب  .فتورآميز منقضي شد كفايت عبادات كسالت آور
نفسي مي تواند به ساحت عرش الهي صعود  تقواي خالص هر اعمال حسنه و و طاهر

ب و العملُ الَيه يصعد الكَلم الطيِّ«. مقبول افتد درگاه خداوند مقرّب شود و در نمايد و
ِالصالهرفَعي عمل صالح آن  صعود مي نمايد و سوي اوه كلمه پاك ب«)12:35قرآن كريم (.ح

  )ترجمه(».مي برد را باال
نُريد اَن نَمنَّ علَي الذَّينَ  و«:فرموده) 5:28(قرآن  آن نفوس مستضعفين هستيد كه در شما
ي االرضِ واسفُوا فالوارثينَ تُضع ملَهمستضعفين زمين منت  اراده فرموديم كه بر»«.نَجع

ه اين مقام عالي دعوت را ب ماـد شـداونـخ )ترجمه(»گذاريم و آنان را وارث زمين گردانيم
مقاصد دنيوي  توانيد به اين درجه عاليه برسيد كه تمام آمال و صورتي مي در مي نمايد و

 عباد«) 28:27:21(قرآن مي فرمايد مصداق اين آيه شويد كه در پا گذاشته و زير را
او  گفتار از بزرگواري كه در بندگان عزيز و»«.مكرَمونَ اليسبِقُونَه بِالقَولِ وهم بِاَمرِه يعملُونَ

ي اولنقطه  يه هستيد كه ازاولشما حروف  )ترجمه(»عامل اند او به امر تنها پيشي نگرفته و
 از .الهي جاري گشته ايد منبع ظهور شما چشمه هاي آب حياتيد كه از .منشعب شده ايد

انقطاع  وطهارت ، شوون جهان آمال دنيوي و را حفظ نمايد تا خداوند بخواهيد كه شما
من شما را براي روز  .به مرآت تبديل ننمايد حالوت شما را آلوده نكند و را تيره و شما

مقعد صدق  در مي خواهم كه اعمال شما آماده ساخته ام و خداوند كه مي آيد تربيت و
طفل  .مكشوف نيست يوم اهللا كه خواهد آمد امروز اسرار راز و .عندمليك مقتدر قبول افتد

جاهل آن ظهور درجه اش  است و ارجمندتر بالغين اين امر مقامش از، آن روز دمتولّتازه 
  . عالم اين روز باالتر از

براي  قلب بي آاليش راه را قدم ثابت و با عرض جهان پراكنده شويد و طول و اينك در
عظمت  نكنيد به قدرت و نظر خود عجز به ضعف و .مسطح كنيد و مهيا خدا آمدن روز

 نمرود غلبه نبخشيد بر خداوند ابراهيم را مگر .باشيد ناظر تواناي خود و د مقتدرخداون
 اينكه حضرت موسي جز با .فرعونيان غالب نساخت فرعون و بر حضرت موسي را مگر

 يهود غلبه نبخشيد با بر حضرت مسيح را مگر .كمكي نداشت و مساعد ديگر عصاي خود
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مقابل  در قبائل عرب را مگر .بي كس بود بينوا وظاهر  آنكه حضرت مسيح عليه السالم در
ه آن حضرت مقدسظل تعاليم  آن قبائل وحشي در. خاضع ننمود) ص(حضرت رسول 
بنابراين به نام خداوند قيام كنيد به خدا  .مهذّب گشتند و حالشان تغيير كرد تربيت شدند و

ه به او  ل نماييد وتوكفيروزي با شما خره فتح ويقين داشته باشيد كه باال كنيد وتوج 
  )33(.بود خواهد
  : قسمت دوازدهم

تزييد معلومات مصدقين جديد  به شما در گرفتيد مطالبي را كه هم اكنون درباره حيات حضرت باب فرا    
مهم است كه وقايع  ا بسيارام، مفصالً بدانند را بدايت احتياج ندارند تاريخ امر چه در اگر .كمك خواهد نمود

 .جديد بودند منادي عصر درك نمايند كه ايشان مبشر حضرت بهاءاهللا و يات حضرت باب را بدانند واساسيه ح
  .مفيد خواهد بود بعضي موارد بسيار صفحات بعد در
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  زندگي حضرت بهاءاهللا
  
  
  

  
  

   : هدف
قواي روحاني كه  به  اهميتو  نأدرك ش حيات حضرت بهاءاهللا و فراگيري بيان حكاياتي از

  .يافت واسطه آن حضرت انتشار
  
  
  
  

  : تمرين
ازحيات حضرت  با ارائه تصاوير، شرحي ساده خانواده ها مالقات نماييد و با تعدادي از

  .بهاءاهللا را با ايشان درميان گذاريد
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  : اولت قسم
هجري  1233 محرم 2(1817سال  نوامبر 12حضرت بهاءاهللا كه نام مباركشان ميرزاحسين علي است، در  
سرشناس بودند كه  مردي محترم و، بزرگ جناب ميرزا، ايشان پدر، شدند دپايتخت ايران متولّ، طهران در) قمري

حكمت خارق العاده ازحضرت  علم و عظمت و ارآثطفوليت همان اوان  از .دربارشاه ايران داشتند منصبي عالي در
  .ايشان به مدارس عادي تشريف نبردند وفقط بعضي تعليمات ابتدايي درمنزل فراگرفتند .بهاءاهللا ظاهر وآشكار بود

  : حضرت بهاءاهللا مي فرمايند طفوليت حضرت عبدالبهاء درباره 
بين  ابتداي كودكي در از .اعيان ايران بودند اشراف و حضرت بهاءاهللا از، جمال مبارك«

اين طفل داراي قدرت خارق العاده «:آنها مي گفتند .برجسته بودند دوستان ممتاز و اقوام و
 مانند منبعي از و اطرافيان ممتاز و همساالن خود هوش و ذكاوت از، حكمت در».است
عموالً م شگفت بود و نبوغ ايشان در كس ايشان را مي شناخت از هر .دانايي بودند علم و

اين بود كه اطفال نابغه  عمومي بر باور نخواهد كرد زيرا مي گفتند كه اين طفل زياد عمر
  )ترجمه ) (1( ».به سن بلوغ نمي رسند

برادرانشان  مراسم ازدواج يكي از كه در دوران كودكي خود الواح حضرت بهاءاهللا حكايتي از يكي از در
كه هفت شبانه  رسم چنين بود طهران عادت و آن زمان در در .مايندطهران شركت فرموده بودند نقل مي ن در خود

سالطين  تفريح ميهمانان برنامه خيمه شب بازي درباره يكي از آخر براي سرگرمي و در روز .روز جشن مي گرفتند
راي خيمه اي را كه ب اتاقهاي فوقاني مشرف برحياط نشسته و يكي از حضرت بهاءاهللا در .اجراء مي گرديد مشهور

  .نمايش آماده شده بود مالحظه مي فرمودند
 شكل انسانها درست شده بود آغازه عروسك كوچك كه ب ورود چند ايشان حكايت مي كنند كه نمايشنامه با

شدند كه براي ورود شاه بعضي جاروب  ظاهر عروسك ديگر چند بعد .گرديد كه ورود شاه را اعالن مي نمودند
نمود كه براي مالقات شاه  مردم را اخبار و صحنه شد بعد جارچي وارد .شي مي كردندآبپا مي زدند و عده اي ديگر

شوكت  شكوه و باالخره شاه با .گرفتند قرار درجاهاي مناسب خود شدند و ظاهر سپس جمعي ديگر .حاضر شوند
توبها  .دبرتخت سلطنت جالس ش مشي نموده تا به كمال جالل و وقار داشت و سر تاجي بر او .خود وارد شد
تخت  مالحظه شد كه شاه بر، وقتي دود محو شد .دود خيمه را احاه كرد گرديد و صداي شيپور بلند شليك شد و

آن حين دزدي را به نزد  آماده ايستاده اند در حول او حكومت درمأمورين  شاهزادگان و خويش نشسته و وزراء و
، اجراي حكم از بعد .ميرغضب فوراً  اوامر او را اجرا نمود را بزنند و نمود كه گردن او سلطان امر شاه آوردند و

فوراً چند فوج  .رسيد كه فالن سرحد ياغي شده اند ناگهان خبر .خويش به مكالمه پرداختمأمورين  وزراء و شاه با
وراي خيمه صداي شليك نمودن توپها  دقيقه از از چند بعد .طغيان اعزام شدند براي خاموش نمودن شورش و

  .اعالن گرديد كه افواج درحال جنگيدن با ياغيان هستند ده شد وشني
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از اينكه نمايش  بعد. ر بودندمتحي اين نمايش مبهوت و اهللا ازضرت بهاءبدين گونه نمايش ادامه داشت ح
حضرت  .بغل داشت زير جعبه اي در پشت خيمه بيرون آمد و پرده بسته شد مالحظه فرمودند كه مردي از تمام و
 منبسطه وجميع اين اسباب «:او جواب داد »چيست و اين اسباب چه بوده؟اين جعبه «: هللا از او پرسيدند كهبهاءا

 اقتدار كه مشاهده فرموديد االن در قدرت و جالل و استجالل و سلطان و امراء و وزراء و اشياي مشهوده و
  : چنين بيان فرمودند گذاشت و عظيمي برحضرت بهاءاهللاتأثيراين اظهارات  )ترجمه) (2( »اين جعبه است

 ابداً بقدر مي آيد و اين غالم مثل آن دستگاه آمده و آن يوم جميع اسباب دنيا به نظر از...«
 خزائن مشهوده و ظاهره و عنقريب جميع اين اشياء...  نخواهد داشت نداشته و خردلي وقَر

تشريف  جعبه قبر نفوس متكبره در البسه مزينه و و مصفوفه عساكر زخارف دنيويه و
نزد اهل بصيرت  افتخارها در نزاع و جميع اين جدال و بمثابه همان جعبه و برد، خواهند

  )3(  ».مثل لعب صبيان بوده وخواهد بود

كودكي حضرت بهءاهللا است مربوط به خوابي است كه پدربزرگوارشان  ايامداستان ديگري كه مربوط به 
  : خواب ديدند كه حضرت بهاء اهللادراين  .درعالم رويا مشاهده نمودند

كه تمام دريا  ت جسم شريفش بقدري شديد بودنوراني. مشغول هستند درياي بيكران به شنا در... «
موي مباركش  تاري از هر اطراف سر در روي آب پريشان و گيسوان سياهش در .را روشن كرده بود

طرف كه آن  به هر تش خيره گشته وحضر نور رخسار ماهي اي به لب گرفته همه آن ماهيها از را
مويي را گرفته بودند به همان طرف  يك تار ها هم كه هرـمام آن ماهيـت، نا مي فرمودندـبزرگوار ش

 حتي يك موي هم از سرش جدا ي به بدن مباركش نمي رسيد واذيت مع ذلك ضرر و  .رفتند مي
دنبال  همه ماهيها از فرمودند و رادعي شنا مي راحتي بدون هيچ مانع و نشده باكمال آساني و

  )4( »حضرتش مي رفتند

آن  و تعبير را فرمودند تا رويا لذا معبر شهيري را احضار، گرفتند اين رويا قرار تأثيرتحت  ايشان بسيار پدر
مثل اينكه عظمت آينده حضرت بهاءاهللا به او الهام شده باشد به جناب  شخص معبر .خواب عجيب را تفسير نمايد

  : رگفتوزي
عالم تسلط  در تنها يك تنه و شما پسر .كه مشاهده نموديد عالم وجود استدر درياي بيكران ...«  

نرسد هيچ كس را  نظر دارد به منظوري كه در نخواهد شد تا مانع از او هيچ چيز خواهد يافت و
قيام  تند كه ازاقوامي هس امم و را ممانعت كند ماهياني كه مشاهده نموديد توانايي آن نيست كه او
شما  حفظ الهي فرزند دور او جمع شده ولكن حمايت و پريشان مي شوند و فرزند شما مضطرب و

  ) 5( »ي به او نخواهد رسيداذيت امم محافظت خواهد فرمود وگزند و پريشاني اقوام و اضطراب و را از

  : تمرين
  ؟ ـ نام مبارك حضرت بهاءاهللا چيست1
  ؟ ندشد چه تاريخي متولد ـ در2
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  ؟ ايشان كجا بود دـ محل تول3ّ
  ؟ شدند چه كشوري متولد ـ ايشان در4
  ؟ بزرگوار حضرت بهاءاهللا چه بود ـ نام پدر5
  ؟ ايشان داراي چه مقامي بودند ـ پدر6
  ؟ بود حضرت بهاءاهللا آشكار زمان كودكي از ـ چه عالئمي در7

---------------------------------------------------------------------------   
  ؟ ـ حضرت بهاءاهللا چه نوع آموزشي را دريافت كردند8

---------------------------------------------------------------------------  
  .شرح دهيد، مشاهده فرمودند طفوليت دوران  ـ نمايش خيمه شب بازي را كه حضرت بهاءاهللا در9

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------  

يك جعبه قرارداده شدند  تخت جميع در سربازان و، وزراء، ـ وقتي حضرت بهاءاهللا دريافتند كه سلطان10
--------------------------------------------------------------؟ چه فكري كردند

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------  
ـ حضرت بهاءاهللا بعدازاينكه دريافتند كه سلطان وزراء سربازان وتخت جميع دريك جعبه قرارگرفتند بيان 11

آمده و مي آيد  --------مثل  --------اين  --------به  --------جميع  --------... « : فرمودند كه
----و  --------جميع اين  --------.. .نخواهد داشت  نداشته و --------بقدر خردلي  -------- و

-بمثابه ، تشريف خواهند برد --------در  --------و  --------و  --------و  --------و  ----
 وبوده  --------مثل  --------درنظر  --------و --------و  --------وجميع اين  -------
  »... .خواهد بود
  .گو كنيد باز را كلمات خود روياي جناب ميرزا بزرگ ـ با 12

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------  



63 
 

  ؟ در آن رويا چه بود »درياي بيكران«ـ معني 13
---------------------------------------------------------------------------  

  ؟ ر آن رويا چه بودد »ماهي«ـ معني 14
---------------------------------------------------------------------------  

  ؟ ـ تعبير حركت آزادنه وبدون مانع حضرت بهاءاهللا در آبها چه بود 15
---------------------------------------------------------------------------  

  : قسمت دوم
آنان  .دانشگاهها ندارند مدارس و دانش در احتياجي به كسب علم و ني بوده ويه داراي علم لداله مظاهر
  : حضرت بهاءاهللا مي فرمايند .نه متربي مربي هستند و

ي ما اَظهرت نَفسي بلِ اهللاُ اَظهرَني كَيف لَعمري انّ .اين مظلوم مدارس نرفته مباحث نديده«
6( »...اَراد(  

نه كه اراده نمود بلكه اين خداوند بودكه مرا آنگو، نساختم ظاهر را م من خودقسم به جان
  )ترجمه(» ظاهرساخت
  : حضرت عبدالبهاء مي فرمايند دانش لدني حضرت بهاءاهللا، راجع به علم و

 متحير عظمت آن حضرت مات و اينكه از مگر نشد مبارك وارد هيچ كس به محضر«
دانش آن حضرت  علم و حضور مشرف مي شدند، از دانشمندان كه به و علما .گرديد

كسي علمي  از به مدرسه اي وارد نشده و اينكه ايشان هرگز مبهوت مي گشتند با
اين  وجود با .دهند شهادت مي اين امر خويشان مبارك بر جميع دوستان و .نياموختند

بع ديگري من از شمس است و خود شمس از نور .است تعاليم مباركه ايشان روح اين عصر
 همه اشياء عالم مطلع و آنها بر. ذاتي مي باشند مربيان الهي داراي نور .نمي گيرد نور

 هنرها در به واسطه آنان علوم و آنان اقتباس مي نمايد و از را خود عالم وجود نور .آگاهند
  )ترجمه) (7( ».گردد احياء مي و تجديد عصر و دور هر

  : تمرين
  : دـ جمالت ذيل راتكميل كني1

  .نمي گيرد --------ديگري  --------است واز  --------شمس از  نور –الف 
  .مي باشند --------مربيان الهي داراي  -ب
  . --------و  --------آنها برهمه اشياء عالم  -ج
  . --------را ازآنان  --------عالم وجود  - د
  . --------به واسطه  آنان علوم وهنرها  - ه
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  .مشورت نماييد علم اكتسابي بحث و د راجع به معني علم لدني وگروه خو ـ در2
  .را حفظ نماييد حضرت بهاءاهللا ـ بيان فوق از 3

  : قسمت سوم
ي كه ايام در. روزافزون ظاهرمي شد كه حضرت بهاءاهللا بزرگ مي شدند عالمت عظمت ايشان بطور همچنان

ايشان مي توانستند . معروف همگان بود، فتأر و سخاوت، شخصيت ممتاز، فراست به سبب هوش و، جوان بودند
وجود قواي  ولي با .االت را جواب دهندؤچيده ترين سـپي يق ترين وـعم حل فرموده و ترين مشاكل را سخت

آن  از، فرمودند هنگامي كه والدشان صعود .منصب نبودند جستجوي مقام و در فوق العاده كه دارا بودند هرگز
حضرت  اام .شاه به عهده گيرند دربار منصب ايشان را در پيروي نموده و خود پدر حضرت خواسته شد كه از

 دفاع از عالقه ايشان در. افتخارات اين دنيا نداشتند ايشان عالقه اي به القاب و .خواست را رد فرمودند بهاءاهللا در
بيت مباركشان ملجاء همه شد  و آسيه خانم ازدواج فرمودند سالگي با18سن  در .محتاجين بود حفاظت از فقراء و

  .ممنوع نمي گرديد مهمان نوازي ايشان محروم و هيچكس از و
حضور  حضرت رب اعلي در) هجري قمري 1260يولجمادي اال 5( 1844مي  23تاريخ  هنگامي كه در
واقعه  آن از قريب سه ماه بعد .سال داشتند 27فرمودند حضرت بهاءاهللا  امر شيراز اظهار جناب مالحسين در

فوراً به  دريافت نمودند و آثارايشان بود حضرت رب اعلي كه شامل بعضي از تاريخي حضرت بهاءاهللا طوماري از
داستان دريافت اين طومار . براي انتشار تعاليم آن حضرت قيام فرمودند حضرت باب شهادت داده و ت ظهورانيحقّ
  : ذيل است قراره ب

 به محضر آنان را، را انتخاب فرمودند نفرحروف حي 18پيروان خويش اينكه حضرت باب  بالفاصله پس از  
آنان وظيفه  كدام ازهر به  .مباركش پراكنده شوند فرمودند كه براي تبليغ امر به آنها دستور خود خوانده و

 مقدسنفس  18بين  از فرمودند و رميدان خدمات مقرّ براي بعضي موطن اصليشان را .مخصوصي احاله نمودند
انتخاب  اعالم نمايند رسالت خويش را بود جايي كه قرار مكّهخويش به  براي همراهي سفر را قدوسجناب 
من همراه  حج بيت با و حجاز سفر اينكه در از«: من آمن جناب مالحسين چنين خطاب فرمودند اولبه  .فرمودند

زيرا  .او برابري نتواند شرافت با در زشيرا و را به شهري مي فرستم كه حجاز عنقريب تو .نيستي محزون مباش
فرمودند كه به  ايشان طوماري به جناب مالحسين دادند و )8(».آن نقطه موجود است ي درمقدس سرّ عظيم و رمز

ي مقدس سر درك آن رمز عظيم و بر را قادر او مسئلت نمايد تا خدا فرمودند كه از به او. شود جانب طهران رهسپار
موريت خويش مأسوي ه نمايد جناب مالحسين ب موفّقمحبوب  محضر به دخول در نموده و است آن شهر كه در

يكي از حجره هاي مدرسه اي مذهبي  در نجاآ طهران وارد شد دره ب چندين شهر از عبور از بعد گرديد و رهسپار
غرور  و تكبر ل دعوت حق باكه ازقبو مبارك به مدرس آن مدرسه بود اعالن امر ين اقدام اواول و .نمود منزل اختيار
مالحسين گوش داده  مناظره مدرس و دور به مباحثه و شاگردان جوان آن مدرسه كه از ا يكي ازام .امتناع ورزيد

 نيمه شب به مالقات ايشان رفته و تصميم گرفت كه در كلمات مالحسين قرارگرفت و تأثيرعميقاً تحت ، بود
  .اطالعات بيشتري كسب نمايد .را اعالن مي نمايد ب آنانجذا و چنان شور درباره پيامي كه با
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فرمودند كه  به او و اوصحبت نمود مهرباني با بانهايت ادب و پذيرفت و جناب مالحسين آن مرد جوان را
اين پيام اعتراض  اهانت بر و نهايت تحقير چه مدرس مدرسه در اين مكان منزل نمودم اگر فهميدم كه چرا در حاال

  )9( »ميدوارم شاگردانش برخالف او به حقيقت امرآشنا شوندا« نمود اما

ايالت  خطه نور، در پرسيد كه اهل كجاست؟ اوجواب داد كه از شاگرد حين مذاكرات جناب مالحسين از در
 در فاميل ميرزابزرگ نوري كسي هست كه معروف باشد و امروزه از آيا«:مالحسين پرسيدند .مازندران مي باشد

  )10(  »؟علوم قائم مقام او محسوب شود آداب و واخالق  شهرت و

آنجايي كه  از است رفتار شبيه به پدر و در همه ممتازتر يكي از ميان پسران او آري در«:گفتجواب  در او
اثبات ، انفاق هستند بخشش و و محبت شفقت و، يهـتهاي عالـيـموفّق، فضائل اخالقي داراي حياتي مشحون از

جوان  و »؟به چه كاري مشغول است«:مالحسين پرسيدند» .بزرگوار هستند شريف يك پدر نموده اند كه فرزند
» ؟رتبه اي دارد چه مقامي و«:مالحسين پرسيدند ».گرسنگان را اطعام مي فرمايد پناه است و بيچارگان را«: گفت

» ؟نام مباركش چيست«:پرسيد مالحسين .پناه غريبان است مستمندان و اين ندارد كه ملجا از رتبه اي به غير مقام و«
  )11( »حسين علي«:جوان گفت و

ش را چگونه ـويـات خـاوق«:مودـوال نـس عدـد بـرور مي آمـس به وجد و ترـجواب مالحسين بيش هر با
زيباي  به مناظر ميان جنگلهاي زيبا به گردش مي گذراند و اوقات خود را اغلب در«:جوان جواب داد »؟مي گذراند

 نموده وتوجه  مالحسين به او »سال است28سن مباركش » «سال است؟ سن مباركش چند» «.تام داردطبيعي عالقه 
منزل او ه بلي اغلب ب«:گفت  »؟نائل مي شوي به مالقات او كنم زياد گمان مي«:نشاطي بي اندازه فرمود و سرور با

جناب مالحسين  ».نهايت اطمينان ته باالب«:گفت »؟من به ايشان برساني آيا مي تواني امانتي از«:فرمود »مي روم
را تقديم  آن صبح زود بعد درخواست نمود كه روز طوماري كه ميان قطعه پارچه پيچيده شده بود به او داد و

صبح زود  طومار را گرفته و شاگرد ) 12(»چه فرمودند براي من نقل كن هر« :كه اضافه نمود و، حضرت بهاءاهللا نمايد
  .مالحسين را انجام دهددرخواست  برخاسته تا

 آستانه در ديد كه در آن حضرت جناب موسي كليم را چون به منزل حضرت بهاءاهللا نزديك شد برادر    
 به محضر حضرت بهاءاهللا راهنمايي نمود جناب موسي كليم جوان را .توضيح داد مالقات را علّت ايستاده بودند و

 فرموده و باز را لوله كاغذ نان اجازه جلوس دادند وآت بهاءاهللا به حضر .مقابل حضرت بهاءاهللا بنهاد را در طومار و
موسي  «:نموده فرمودندتوجه  خود قرائت صفحه اي به برادر از بعد .خواندند فقرات آن را به صداي بلند بعضي از

 راه عدالت و طرف خدانداند از از اين كلمات را كس به حقيقت قرآن نائل شد و آيا هر ؟چه مي گويي
خواستند كه يك  او از مرخص فرمودند و خود حضور حضرت بهاءاهللا جوان را از بعد )13( »نيست انصاف بركنار

ابالغ  ايشان را به او رتشكّ و محبت طرف ايشان به مالحسين بدهد و يك بسته چاي را به عنوان هديه از و ه قندكلّ
  .نمايد

هديه حضرت بهاءاهللا  پيغام و نزد مالحسين برگشت وبود برخاسته  سرور كه سراپا شعف و حالي جوان در
سرور  با او .توصيف نمايد دريافت آنها خوشحالي مالحسين را از و را به ايشان داد هيچ كلماتي نمي تواند سرور
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 و بوسه زد را درآغوش گرفت چشمهاي او جوان را بعد .بي منتهائي ايستاده باخصوع تمام هديه را گرفت وبوسيد
 ابدي مسرور سرور را با كردي خداوند قلب تو محبوب من همانطوركه قلب مرا مسرور و يق عزيزرف«: گفت
قلب  ممكن است سبب ارتباط اين دو گفت چه چيز خود با و رفتار مالحسين خيلي متعجب شد جوان از )14(»نمايد

طرف  ي به اين كوچكي ازدريافت هديه ا مالحسين از چرا؟ مي تواند سبب دوستي بين آنان باشد باشد؟چه چيز
را  معمائي مواجه شده بود كه نمي توانست جواب آن جوان با ؟خود ظاهر نمود حضرت بهاءاهللا چنان شادماني از

  .بيابد

 شاگرد حين خداحافظي با در و .شد شمال ايران رهسپار طرف خراسان استاني دره مالحسين ب بعد روز چند
نگاه دار  مستور قلب خود دررا  آنها .به كسي اظهاركني شنيدي مبادا ديدي وآنچه «: گفت به او نور جوان اهل شهر

كن كه  همه حال دعا در ش اقدام خواهند كرد واذيتبه  براي اينكه دشمنان او .را مبادا به كسي بگويي او اسم
 .عزيز فرمايد او ظل در بينوايان را فقراء و ت گذارد ومستضعفين منّ بر به واسطه او حفظ كند و را او خداوند

مبارك  به اين امر خلق را جديد را به مردم ابالغ نماييم و شما پوشيده است حال بايد نداي امر حاال از حقيقت امر
شجره امرالهي به خون  خداهند ساخت و فدا را در راه اين امر جان خود اين شهر عنقريب جمعي در .دعوت كنيم

  )15( »ن شجره درخواهند آمدظل آ مردم در و آنان آبياري خواهد شد

  : تمرين
  ؟ را انتخاب فرمودند چه كردند نفرحروف حي 18اينكه حضرت باب  از ـ بعد1

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------  

  ؟ انتخاب فرمودند مكّهحج به  سفر حضرت بات چه كسي را به عنوان همراه خويش در ـ2
  ؟ است ـ حجاز اشاره به كدام كشور3
--- سفر اينكه در از«: من آمن خود جناب مالحسين اين كلمات را خطاب فرمودند اولـ حضرت باب به 4
-او با --------در --------فرستم كه  به شهري مي را عنقريب تو.  --------من همراه نيستي  با -----

------- .  
  ؟ ـ حضرت باب به مالحسين چه مرحمت فرمودند 5
نمودند  يكي ازحجره هاي مدرسه اي مذهبي اختيار كه جناب مالحسين به طهران رسيدند در ـ وقتي6

  ---------------------------------------؟ چگونه پاسخ دارد رئيس مدرسه پيام حضرت باب را
  ؟ خداوند مالحسين را به آن مدرسه هدايت كرده بود ـ چرا7

---------------------------------------------------------------------------  
  ؟ لبيك گفت اهل كجا بود ـ شاگردي كه پيام حضرت باب را8
  ؟ كجا واقع بود اجدادي حضرت بهاءاهللا در و ـ منزل آبا9

  -------------------------------------؟ معروف بودند علّترشان به چه بزرگوا ـ والد10
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  ؟ ـ حضرت بهاءاهللا به چه كاري مشغول بودند11
  ؟ رتبه اي بودند ـ ايشان داراي چه مقام و12
  مي گذراندند؟ ـ چگونه اوقات خويش را13

 --------------------------------------------------------------------------  
  ؟ سال بود آن زمان چند ـ سن مبارك در14
  ؟ خواستند چه كاري را انجام دهد ـ جناب مالحسين ازآن شاگرد جوان اهل نور15

---------------------------------------------------------------------------  
 آيا هر« : خواندند فرمودند اب رامندرجات مكتوب حضرت ب اينكه حضرت بهاءاهللا فقراتي از از ـ بعد16

  »؟ نيست بركنار --------راه  نداند از --------را از --------اين  نائل باشد و --------كس
  ؟ چه حالتي دريافت نمود با ـ جناب مالحسين هديه مرحمتي حضرت بهاءاهللا را17

---------------------------------------------------------------------------  
  ؟ شاگرد نوري به اوچه فرمود وقت خداحافظي با كه جناب مالحسين در بنويسيد ـ به انشاي خود18

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------  

نمايشنامه . نمايشنامه كوتاهي براساس داستان فوق براي بقيه گروه ارائه نماييد گروه تقسيم شده و ـ به دو19
) 2نيمه شب مالقات مي نمايد و  در جوان جناب مالحسين را كه شاگرد هنگامي )1: صحنه باشد بايد شامل دو

 نداشته باشيد كه اي خاطره ب .براي مالحسين مي آورد پيغام حضرت بهاءاهللا را هديه و روز بعد كه در هنگامي
 با مالقات شاگرد .مي شوند شاگرد ظاهر آن جناب مالحسين و صحنه باشد كه در نمايشنامه فقط بايد داراي دو

زيرا  .به روي صحنه نمايش مجسم نماييم ه رامقدس نبايد مظاهر هرگز ما .بيايد حضرت بهاءاهللا نبايد به نمايش در
  .بي احترامي خواهد بود بي حرمتي و دليل بر

  : قسمت چهارم
جمله كتاب مستطاب  باب از آثارحضرت .خطاب مي نمايند »من يظهِرُه اهللا«حضرت باب حضرت بهاءاهللا را 

حضرت باب درج  ذيل نصوصي از در .مي باشد »من يظهِرُه اهللا«ستايش  مدح و بيان شامل بيانات بي شماري در
  :امرالهي را نشان دهد مظهر ارتباط بين اين دو مرتبت حضرت بهاءاهللا و مقام و قدري از گرديده تا

 لَه و من لَم يسجد را وجود نار طاعت او و كن ومعرفت من يظهره اهللا يقين  جنّت را و.. .«
   )16( »...رضاي او

  )ترجمه(» كسي كه بر او سجده نكرد«
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فواد  را كه نبيني و عين خود دون اهللا شنوي و اينكه ذكر كن از طاهر را سمع خود... «
علم  را كه ننويسي و خود يد را كه ناطق نگردي و لسان خود كه شاهد نشوي و را خود
ون خود ؤهمچنين كل ش ندهي و او خطور كه بر را قلب خود را كه احاطه ندهي و خود
را با  »من يظهِرُه اهللا«لعل درك كني ، ت حب پرورش كنيصرف جنّ آنكه در كه تا را

  )17( ».من لَم يكُن لَه من بِه وؤدون من لَم ي باشي از آن كه طاهر طهارت محبوب نزد

  )18(  »رِضاء اهللاِ وكُره من يظهِرُه اهللا كُره اهللاِ من يظهِرُه اهللاُ رِضاء قُل انَّ«

نارضايتي  نارضايتي او براستي كه خشنودي من يظهِرُه اهللا خشنودي خداست و بگو«
  )ترجمه(» خداست

  : تمرين
  ؟ اشاره به كيست »من يظهِرُه اهللا«  - 1
 در قابل حضور را آماده نمايند تا يص مي فرمايندكه خودتحر تشويق و را ـ حضرت باب پيروان خود2

   ؟ كنند ايشان مي فرمايند كه چه كار .ساحت من يظهِرُه اهللا باشند
---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------  

  .برنماييد از بيانات فوق را انتخاب و ـ يكي از3
  : قسمت پنجم

مباركش قيام  ت ظهور حضرت باب شهادت دادند به تبليغ امرلحظه اي كه به حقاني حضرت بهاءاهللا از
 در .مازندران موطن اصلي ايشان بود در كه آن حضرت براي نشرامرجديد فرمود به خطه نورين سفري اول .نمودند

  .قريه تاكرتشريف بردند در نجا به منزل خانوادگي خودآ
اشراف آن ناحيه  اعيان و نفوس بسياري از .شد آن ناحيه منتشر سراسر سرعت دره ب ورود ايشان به تاكر خبر

 اام .درباريان را استماع كنند شاه و ايشان اخبار از تبريك گويند و تهنيت و دشان راورو حضور مبارك شتافتند تاه ب
نهايت  در عوض نموده و فوراً موضوع را حضرت بهاءاهللا به پرسشهاي آنان بابي عالقه گي پاسخ مي دادند و

كه همه  محكم بود و استدالل آن حضرت چنان قانع كننده اعالن مي نمودند بيانات وفصاحت پيام حضرت باب را 
داده بودند تعجب مي كردند كه چرا اين  كه به سخنان حضرت بهاءاهللا گوش فرا كساني شگفت زده شده بودند و

پيشوايان  وظايف علماي دين و فرموده كه ازتوجه كمالي كه دارد به اموري  و جواني مقام و اين رتبه و با شخص
جديد جلب  به امر زودي عده بسياري راه ب شوق آن بزرگوار و شور و وارروحاني است وسعت اطالع آن بزرگ

ايشان مشرف  بعضي ازاعضاء عائله مبارك بودند هيچكس نبود كه به محضر ين افرادي با نفوذ ومؤمنازجمله  .نمود
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سي به ك تنها .ت مخالفت با حقايق بيانات ايشان نمايدأيا جر نمايد و بتواند بيانات شيرين ايشان را انكار شود و
  .مخالفت قيام كرد عموي آن حضرت بود

 اام سازد بي اعتبارت پيامي را كه ايشان  آورده بودند انيحقّ وسيله آن حضرت و سعي مي نمود به هر عمو
تقاضاي كمك  او از مجتهدهاي معروف اسالم رفت و ديد به نزد يكي از انجام اين كار عاجز از را وقتي كه خود

 امورمذهبي و از انيستند ام اينكه مجتهد با تشريف آورده اند و كه حضرت بهاءاهللا به نور شكايت كرد او .نمود
آن حضرت  محضر ايشان وارد مي شود به دام سحره شد كه هركس ب ادآوربه مجتهد ي او .فرمايند ديني صحبت مي

 و ساحر يا.. .مي كند كارنمي دانم چه «: اضافه نمود و .فصيح ايشان مي شود منجذب گفتار مي گردد و گرفتار
  ) 19( »را بياشامد فريفته او مي گردد دوايي به چاي مخلوط مي كند كه چون كسي او است يا شعبده باز

را  حضرت بهاءاهللا قيام نمايد لذا درخواستهاي عمو نمي تواند به مبارزه با كه يقين داشت هرگز مجتهد
 اين امر از پيروان مجتهد .مي شد آن ناحيه منتشر سراسر ش درا پيام حضرت باب همچون شعله آتام .ناديده گرفت

شاگردان  از نفر باالخره مجتهد گرفت كه دو .باره بنمايد اين فشار آوردند اقدامي در به او هراس يافتند و بيم و
ست اين ا .شوند خبر اصل دعوت ايشان با و حقيقت منظور از به حضور مبارك بفرستد تا را بارز خود و مشهور

  : نماينده به حضور حضرت بهاءاهللا  نفر داستان تشريف آن دو
كه حضرت بهاءاهللا به قشالق تشريف برده اند  وصول شنيدند پس از .روان شدند به جانب تاكر نفر آن دو  

بودند نشستند بيانات  قرآن مجيد سوره اي از مبارك رسيدند ايشان مشغول تفسير حضوره وقتي ب .آنها هم رفتند
يكي  .گرفتند براهين متقن قرار دالئل محكم و متين و گفتار آن عبارات فصيح و تأثيرتحت  گوش دادند و رك رامبا
با لرزه وگريه به  و عبوديت ايستاد كمال خضوع و اتاق با رفت دم در برخاست و جا از بي اختيار نفر آن دو از

مبارك بپرسم به كلي  محضر حاضركرده بودم از كه الي راؤس چه حالي هستم هر مي بيني كه من در: رفيقش گفت
 ان ومعلّمبه نزد  آن وقت برو .جواب بشنوي الي بكني بكن تاؤمي تواني س اگر .مي داني خود تو .شد نظرم محو از

دوم  نفر اام .نخواهم آمد تو نزد ديگر دست بر نمي دارم و اين بزرگوار از ازطرف من به او بگو بده و حال مرا خبر
من هم مثل تو هستم « :كه نمود گرفته بود مانند رفيقش اظهار كلمات حضرت بهاءاهللا قرار تأثيربي نهايت تحت  نيز
 .منصرف نشوم مالزمت آستان اين بزرگوار از عمر آخر كردم كه تا عهد خداي خود با .مجتهد كاري نيست با مرا

  )20( ».يگانه موالي من حضرت بهاءاهللا است
رتبه  صنف و هر مردم از .شد مشهور نور قلمرو سرعت عجيبي در نماينده مجتهد با نفر دوداستان ايمان اين 

روستائيان دسته دسته به محضرحضرت بهاءاهللا  دهقانان و و ارتج، رهبران ديني، دولتمأمورين ، نفوس عاليمقام از
از حضرت بهاءاهللا  س به غيرـكا هيچ ما .دـدنـآم د درـديـن جـظل رايت دي در و نفر دهاـص .كردند ميتوجه 

اين نهالهاي  اين نفوس تازه تصديق و بسياري از ات احاطه خواهد نمود وبلي ات ونمي دانست كه به زودي مشقّ
  .ريشه برخواهد انداخت جديد را از
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  : تمرين
  ؟ حضرت باب چه نمودند ت ظهورانيحقّ شهادت بر ـ حضرت بهاءاهللا پس از1

---------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------  

  ؟ حضرت بهاءاهللا استقبال نمودند چگونه از ـ اهل اقليم نور2
---------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------  
  ؟ تعجب بودند شگفتي و نحوه پاسخ حضرت بهاءاهللا به سواالتشان در مردم از بعضي از ـ چرا3

---------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------  

  ؟ حضرت باب قيام نمودند عموي ايشان چه نمود ـ هنگامي كه حضرت بهاءاهللا به تبليغ امر4
---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------  
  ؟ ناديده مي گرفت تقاضاي عموي حضرت بهاءاهللا را مجتهد ـ چرا5

---------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------  

  ؟ فشارهاي پيروانش روبرو گشت چه تصميمي گرفت و اصرار با ـ باالخره وقتي كه مجتهد 6
---------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------  
  .قلم خود بنويسيد حضرت بهاءاهللا با را به حضور نماينده مجتهد ـ شرح تشرف دو7

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------  
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  ؟ مازندران داشت حضرت باب در پيشرفت امر نماينده چه اثراتي در ـ ايمان اين دو8
---------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------  
  : قسمت ششم

يعني  .انجام دادند انجام دهيم خطه نور كه آن حضرت در مي خواهند همان كاري را ما حضرت بهاءاهللا از
آن تعمق  در حضرت بهاءاهللا را زيارت نموده و حال بياييد بيانات مباركه ذيل از .تبليغ امراهللا نماييم قيام كنيم و

 تبليغ صدها و فرمودند قيام و ين اقدامي كهاولحضرت باب  قبول امر به ياد آريم كه آن حضرت پس از و، نماييم
  .صدها نفوس به امرالهي بود

كُن  ه وفي رقُد االتَحرِم نَفسك عم و نَصيبك من هذاَ البحرِ الي اهللاِ خُذ المسافرُ اَن يا اَيها«
نَينَّ في اَنفُسهِم بِغَناءاهللا غْقَطرَه منه لَيبِاالرضِ  يرزقَنَّ كُلُّ من في السموات و منَ الفائزينَ ولَو

علَي  ح منهابِيداالنقطاعِ غُرفَه من هذَا البحرِالحيوانِ ثُم رشِّ خُذ.العليمِ الحكيمِ المقتَدرِ
شَرِوالب دوداتن حم عطَهِرَهيل ناتالكائ رِهذا المنظَرِاهللاِ االكبم بِمهقَرِبال قََرِّيقَمنيرِ سِدالم.  

و ابِرب حيداً التَحزَن فَاكفو كنَفس دتجاستَن و ثُم نَأكس بِه وكُن مرينَالشّ ناك. ّلغَ اَمرَ ب
جدت مقبِالً فَاَظهِر علَيه لَئالي حكمه اهللاِ رضِ ان واالَ و مواتي السمن ف موالك الي كُلِّ

علَي اهللاِ  معرِضاً فَاعرِض عنه فَتَوكَّل ان وجدت كُن منَ المقبِلينَ و وح والرُّك فيما اَلقاك ربِّ
  )21(  ».مينَالعالَ ك و ربِّربِّ

كه خداوند  ]مواهبي[ را از خود و اين دريا برگير نصيب خويش را از، الي اهللا اي مسافر«
تمام اهل ارض  اگر ]بدان كه[ و .ان درآييزمره فائز تادر فرموده محروم مساز رآن مقد در
وجود  همگي به غناي مطلق مي رسند، يعني در، آن مرزوق شوند سماء به قطره اي از و

حيات  اين بحر دست انقطاع غرفه اي از با .عليم حكيم را بيابند خود غناي خداوند مقتدر
ه ب اي بشري پاك كني ومحدوديته را از آنها كائنات مبذول دار تا بر سپس آن را و بردار

  .نزديك نمايي، منير مقدساين مقام ، اكبر جانب منظر
را براي خود كافي  خدا، يافتي اندوهگين مگرد بي ياور و تنها را خود اگر ]اين مقام در[ و

به همه اهل  مواليت را امر .باش اين بابت شكرگزار از و نوس شوأم او سپس با بدان و
 بيان را كه برتو القاء شده بر كسي اقبال نمود درهاي حكمت و اگر، آسمان برسان زمين و

روي بگردان  او از ]ضبدون تعرّ[كسي اعراض نمود  اگر روي آور و ]به او[ بيفشان و او
  )ترجمه( .ل نماپروردگار عالميان توكّ پروردگارت و بر و
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  : تمرين
  . --------را  مي خواهند نصيب خود ما ـ حضرت بهاءاهللا از1
  .محروم نسازيم --------------------  خود را از ـ و2
  .------------------- آن مرزوق شود  قطره اي از آسمان از زمين و ـ اگر3
  .-------------- و آن را بپاشيم  ------------------ خواسته شده به دست  ما ـ از4
  .------------------ـ ما نبايد محزون شويم اگر 5
  .باشيم ----------  -------- از شويم و ------- و  ---- --داوند بايد به خ ـ ما6
  .را تبليغ كنيم --------------ـ بايد 7
  . --------------------------------- مقبلي يافتيد  ـ حضرت بهاءاهللا مي فرمايند اگر8
  .--------------------------- اگر معرضي يافتيد  ـ و9

  : قسمت هفتم
ت زمان بشري كه هر، ظهورش مظاهر فرستادنطريق  را از خداوند اراده خود .پيشرفت است حال امرالهي در

همه ظهورات الهيه  ين امر درا .نمايان مي سازد و تدريجاً ظاهر، پيشرفت مي كند يگرمرحله اي به مرحله د از
غالباً حتي  .شود مي رظهور، تعاليم مباركه بتدريج ظاه فهم پيروان مظهر افزايش درك و با .صدق مي نمايد

 خود به احكام و تمسكبه  به تمامه نمي باشند و فهم عظمت ظهور به درك و بدايت قادر بترين پيروان درمقرّ
 قوانين ظهور جديد بعضي از مي شوند كه مظهرامرتوجه ممرور زمان  فقط با. قوانين شريعت قبل ادامه مي دهند

ت وضع است كه قوانين جديدي براي مرحله بعدي تكامل عالم بشري هدف مظهرالهي آن .دهد مي قبل را تغيير
  .نمايد

، شدند بين آنان ظاهر كه حضرت باب در حضرت باب صدق مي نمايد مسلماناني مورد ظهور اين وضع در
بنابراين حضرت باب  .يوم آخرت تغيير نمي پذيريد تا محمدتعاليم حضرت  از »حرف«بودند كه حتي يك  معتقد
 .نگرديد بدواً مقام رفيع ايشان به عنوان حضرت موعود واضحاً اظهار. رساختند را تدريجاً آشكا مبارك خود ظهور

شخص ، كم كم .موعود گشوده شده است ظهور »باب«بودند به مردم بشارت دهند كه  مورأپيروان آن حضرت م
  .نبودند حقيقت مقام ايشان آگاه حضرت باب شناخته شدند اما اكثريت مردم هنوز از

گونه تغييري حتي براي  حقيقت هر قوانين اسالم داده نشد در يه رسالت هيچ تغييري دراولطي سالهاي  در
بود رنزديكترين پيروان غيرقابل تصو .هنگامي كه حضرت باب  رسالت و دوران اخير كه مي دانيد در ا همانطورام

كه پيروان  زمان آن رسيده بود يان فارسي نازل فرمودند وكتاب ب مسجون بودند قوانين جديدي را در قلعه ماكو در
اجتماع  اين اقدام در .فرمايند ظاهر مقام حقيقي ايشان را گذشته به وجود آورند و آن حضرت انفصال كلي با

  .بدشت انجام پذيرفت
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ماه جوالي  اجتماع بدشت در .مي باشد قسمت شمال شرقي كشور در طهران و از بدشت دهي است دور
اين اجتماع،   عاليرتبه بودند در نفوس برجسته و ين حضرت باب كه ازمؤمن از نفر 81 تعداد. شد منعقد 1848

  .وجناب طاهره بودند قدوسجناب ، اين اجتماع حضرت بهاءاهللا شركت كنندگان اصلي در .مجتمع شدند
اصحاب حضرت باب داشته  بين رتبه اي در نمي رسيد كه حضرت بهاءاهللا مقام و نظره بدايت ب چه در اگر

اجاره ، منظور برگزاري اين اجتماعه ايشان باغهايي ب .بود آن اجتماع سرنوشت ساز اما نقش ايشان در، باشند
مهمان نوازي سخاوتمندانه آن حضرت محظوظ  كه مجتمع شده بودند از جميع نفوسيروز  22 مدت فرمودند و
  .گرديدند

اصحاب اسم  يك از به هر و جمع ياران تالوت شود در فرمودند تا روز لوحي نازل مي حضرت بهاءاهللا هر
كه درتاريخ به آن معروف مي باشند عنايت  جناب طاهره لقبي را و قدوسبه جناب  .تازه اي عنايت فرمودند

 آن تاريخ به بعد به نام هيكل مبارك بنفسه از .»مقدس« يعني قدوس و »پاك خالص و«لقب طاهره يعني  .فرمودند
همان  يك با هر قلم حضرت اعلي بعداً توقيعي صادرشد و ياران بدشت از يك از براي هر .معروف شدند »بهاء«

  .لقب مورد خطاب قرارگرفتند
ناگهان  .يافتند مبارك حضور محضر ياران در .شدند مالزم بستر، بيماري علّته حضرت بهاءاهللا ب يك روز

 خانمها ايران مي باشد و عادات مسلمانان در بدون حجاب كه ازطهارت بودند  عصمت و حضرت طاهره كه جوهر
جلسه احساس كردند كه ايشان  در بابيان حاضر بعضي از. مجلس شدند وارد عموم حجاب بپوشند، انظار بايد در

اما جناب  .غضبناك مي رسيدند نظره ب قدوسجناب  .ديانت جديد است شرمساري براي خود و باعث ننگ و
 اصحاب را نمود و خطابه غرائي ايراد مخاطب ساخت و فرح ياران را متانت و با اعتنايي نداشت و طاهره ابداً
 نتيجه اين عمل بين حضرت طاهره و باري محاجه وگفتگو كه در .بشكند عادات را و كه قيود تقاليد دعوت كرد

 پيروان حضرت باب در ازتعدادي  هر چند .وساطت حضرت بهاءاهللا برطرف شد با پيش آمده بود قدوسجناب 
حضرت بهاءاهللا ، انجذابي جديد يافتند شور و مستقيم ماندند تبرّي نمودند ولي اكثريت ثابت و امر اين جريان از

شهامت جناب  اين شجاعت و .جشن گرفتند يوم جديد را ظهور فجر غنيمت شمرده و استادانه اين فرصت را
  .قواعد جديد اعالن گشت احكام و آن نسخ دين قديم گرديد و دركه  بود منزله نفخ صوره روز ب طاهره در آن

ه ب. مي آيد پيشرفت ديانت بابي بشمار اغتشاش در لي براي مرحله پرآشوب واجتماع بدشت نقطه تحو
شهادت رسيدند گويي اجتماع بدشت محل ه بسياري ب ين به حضرت باب شدت يافت ومؤمنشكنجه  و زودي آزار

ملكوت ابهي دوباره به  در تنها نمودند و خود ظاهر اعمال قهرمانانه از ا اصحاب خارج شدند وآنج وداع بود كه از
  .هم جمع شدند دور

دهات براي  يكي از بين راه كه در در نمودند وتوجه طرف مازندران ه ياران ب، خاتمه دوره بدشت پس از
طرفي ه يك ب هر شدند و به فرار مجبور و گرفتند نمودند موردهجوم ساكنين نادان آنجا قرار توقّفاستراحت 

  .ادامه دادند طرف نوره ب حضرت بهاءاهللا به سفرخود .پراكنده گشتند
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وقوع پيوسته بود ه آنجا ب وقايعي كه در وزيران از شاه و اجتماع بدشت به طهران رسيد و زودي اخباره ب
ضعيف  رنجور و بيماري بسيار اثر شاه كه در .آن اجتماع مطلع گرديدند نقش حضرت بهاءاهللا در از آگاه شدند و
اين  و .نمود دستگيري حضرت بهاءاهللا را صادر به توصيه نخست وزير، دستور نزديك به مرگ بود بنا شده بود و

مور أاين م .طهران بفرستنده ب و دستگير حضرت بهاءاهللا را مازندران ارسال گرديد تا در مأمورين  به يكي از دستور
دعوت كرده  روزي كه حضرت بهاءاهللا را به منزل خود قضا از وطرفداران حضرت بهاءاهللا بود و تمندان اراد يكي از

اين خصوص اظهاري  به هيچ كس در برآشفت و ديدن اين حكم بسيار از .رسيد بود شب قبلش اين حكم به او
  .ارزشي نداشت گيري ديگردست لذا فرمان توقيف و .به مازندران رسيد كه شاه فوت نمود خبر نكرد روز بعد

  :تمرين
  ؟ اجتماع بدشت چه بود ـ هدف از1

------------------------------------------------------------------------  
  ؟ چه زماني اين اجتماع تشكيل شد ـ در2
  ؟ طول انجاميده ب روز ـ چند3
  ؟ اين اجتماع شركت نمودند اصحاب حضرت باب در از نفر ـ چند4
  ؟ اين اجتماع چه اعالني شد ـ در6
  ؟ بين حاضرين بود ـ چه كسي مهمترين شخصيت در7
  ؟ به چه معني است »طاهره«ـ لقب 8
  ؟ به چه معني است »قدوس«ـ لقب 9

  .شماريد ظاهرشدن جناب طاهره بدون حجاب رخ دارد بر اجتماع با وقايعي را كه در ـ به انشاي خود10
---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------  

  ؟ اين اجتماع عالمت چه بود ـ عمل دليرانه جناب طاهره در11
---------------------------------------------------------------------------  

  ؟ اجتماع بدشت چه اقدامي كرد دريافت اخبار از ـ حكومت بعد12
---------------------------------------------------------------------------  
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  ؟ ي افتاداتّفاقصدور فرمان دستگيري حضرت بهاءاهللا چه  ـ توضيح دهيد پس از13
---------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------  
  : قسمت هشتم

آثار حضرت  فقره ذيل از .آغاز عهدي جديد بود رسوم قديم و واقعه بدشت نشانه گسستن عادات و
آنچه درباره  پرتو در .تجديد شوند چندي اديان الهيه بايد از هر زمان و هر عبدالبهاء نشان مي دهد كه چگونه در

  .نماييد تأمل و تفكّرمفهوم بيان ذيل  واقعيت بدشت مطالعه نموديد درمعني و
 ثمر وشكوفه  برگ و تي پرشاخه وـدرخ مايد وـما مي نـن د وـحقيقت دين رش بذر از«

 شكوفه پژمرده و برگ و .كهنه مي گردد وده وـندي اين درخت فرسـچ س ازـپ .مي شود
عاقالنه نيست كه انسان به اين درخت . فائده مي گردد و و درخت بي ثمر معدوم مي شد

 نظير آن مثل و اثمار، كه قواي حياتبخش آن كاسته نشده ادعا نمايد و شود تمسككهنه م
 قلوب مردم كاشته شود تا مجدداً در حقيقت بايد بذر .بدي استندارد و وجود آن ا

بدين وسيله امم و  .م شودخرّ بديعه الهيه آن عالم تازه و اثمار از درختي تازه بارور شود و
 شود و اوهام محو تقاليد و .شوند متّحدظل اديان مختلفه مي باشند  دول عالم كه در

جميع  بين رود و بين مردم از جدال در نگ وج .يابد برادري حقيقي استقرار دوستي و
به جميع مهربان  خدا وي دارند وأرحمت الهي م سايه شجر كلّ در .بندگان خداوند شوند

منصف  حضرت مسيح فرمود كه باران رحمت پروردگار بر .جميع را رزق مي دهد است و
 لطف و ظلّ در جميع بشر .بارد يعني رحمت پروردگار عمومي است مي دو ظالم هر و

  )ترجمه ) (22( ».داللت مي نمايد ترقّي كل را به سبيل هدايت  و او حق مي باشند و محبت
  : قسمت نهم

 بدايت سلطنت وي آزار از .بود پدرش ظالمتر تخت سلطنت نشست از بر 1848سال  ناصرالدين شاه كه در
اصحاب ستمديده  شهيد شدند و بريزت در 1850جوالي  حضرت باب در .مراتب افزايش يافته شكنجه بابيان ب و
دست  از نيز را بوده محبوب قلب خود مرگ فجيع هزاران نفس ازهمكيشان خود ناظر پريشان ايشان كه شاهد و و

 ا باام .آنان طي چندين سال مي دانستند اصلي ظلمهاي وارده بر خود شاه را مقصر فكر اصحاب در بعضي از .دادند
جديد با اعمال  انتشار امر وقف تبليغ و را قواي خود ت بودند وملّ خواه حكومت وهمه احوال خير وجود اين در

 رـس خطرناكي در كارـد كه افـكي بودنـروه كوچـن ميان گـاي ا درـمودند امـبراهين مي ن ارائه حجج و حسنه و
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 ن اساس اي ريشه و مي نمودند كه چنانچه بر رنااميدي اين نفوس نادان تصو حالت ياس و در مي پروراندند و
  .قتل شاه نمودند دهند لذا توطئه بر تغيير هجوم نمايند مي توانند سرنوشت جامعه بابي را ظلمها

عباراتي  حضرت بهاءاهللا با .سمع حضرت بهاءاهللا رسيده رهبرانشان ب ت اين گروه توسط يكي ازني و قصد
داشتند كه اين عمل  حذر از عواقب وخيمه آن بر و منع نمودند اجراي اين خيال فاسد واضح آنان را از صريح و

 غمگين بودند و سوخته و چنان جگر توطئه گران آن اام .سبب زحمت بي اندازه گردد جلب بالياي تازه نمايد و
به  اقدام آنان نگرديد و ي نصايح حضرت بهاءاهللا مانع ازانتقام مي سوخت كه حتّ آتش كينه و قلوبشان آنچنان در

اعمال قهرمانانه  گذشتگي و ازخود طهارت وپاكي وه بابي را كه ب ابد صفحات تاريخ امر نمودند كه تا عملي اقدام
  .ه دار نمودن است مانند نقطه اي سياه لكّمزي آراسته و
كه نزديك طهران بود براي برنامه اسب سواري  منزل ييالقي خود شاه از 1852آگست  15روز  در

 وفق مراد همه چيز بر همه جا آرام و .پيش مي رفتند قدمي از گهبانان وي چندن صبحگاهي بيرون رفته بود و
مانند آنكه بخواهد عرضحالي  ايستاده بود جاده منتظر كنار نهايت تعجب جواني كه در ناگهان در. اعليحضرت بود

ه كه ب اهالنه بودج چنان احمقانه و قصد اين سوء .طرف شاه تيراندازي نموده ب تقديم شاه نمايد باطپانچه خود
جسد شاه  ري كه مقصود را فوراً حاصل كند ساچمه استفاده شده بود كه اندك خراشي درثّؤجاي استعمال اسلحه م

 مردم را بر غنيمت دانسته و دشمنان فرصت را شد و آشوب بلند غضب و اين واقعه خشم و اثر در اما .توليد كرد
  .يان تحريك نمودندبابد ض ري برقابل تصو اعمال ظالمانه غير

طهران به روي زمين  تا بسته و به دم قاطر جسدش را فوراً كشته شد و جواني كه به شاه تيراندازي نمود
شكنجه  زير كه حاضرنشد همدست او .عموم آويختند معرض ديد در شقّه نموده و را دو آنجا جسد در كشيدند و
 همدست سوم را و .حلقش ريختند ند سرب گداخته دررا معرفي ك دوستان خود رحمانه لب بازكند و هاي بي

 سب و و هياهو ت باحاليكه جمعي مردم حركت داند در مقابل انظار در شمع آجين ساخته و را او برهنه نمودند و
  .لعن به اوحمله نمودند

ن طرفدارا و علماء حكومت و .وصف نيست وقوع پيوست قابل شرح وه اين حادثه ب از وقايعي كه بعد  
 جواب اجازه خروج از ال وؤهيچ كس بدون س بستند و را دروازه شهر .قمع بابيان قيام نمودند قلع و جاهل آنان بر

تل ـقه ظالمانه ب حوي فجيع وـنه ب دستگيرمي نمودند و را خانه به خانه به دنيال بابيان گشته آنان .را نداشت شهر
 ايامفجايع آن  مي برد لمحه اي از سره خدمت شاه ب ن زمان درآ نامه افسر اطريشي كه در قسمتي از .مي رساندند

ياد فداكاريهاي آن ه را ب ا مااندوه عميق مي شود ام چند خواندن اين كلمات سبب حزن و هر .نشان مي دهد را
  : امراهللا را سقايت و آبياري نمودند خون خود قهرمانان مي اندازد كه با

مشاهده اين  من در با عواطف رقيقه اند بيايند و ساسات ودعي احـكه م ت عزيز، آنهاـدوس«
گناه كه  مالحظه نمايند كه چگونه نفوس بي عالنيه صحنه هاي دلخراش شريك شوند و

دان بريده شد ببلعند را كه به تيغ ستم جالّ حدقه بيرون آمده بايد قطعات گوش خود چشمهايشان از
اسواق حركت  و معابر متالشي گشته در مجروح و ت ضرباتشد هيكل آغشته به خون كه از با و
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 برزن را نوراني نموده است من با ابدان اين مظلومان كه به آتش ظلم مشعل گرديده كوي و .نمايند
 كه سينه و حالي اغالل در سالسل و بابيان با شاهد وضع موحشي بودم كه بعضي از چشم خود
 بازار كوچه و در سرباز جماعتي از داده بودند با قرار شكافها فتيله سوزان در را شكافته و شانه آنها

فتيله ها پس ازتماس باگوشت بمثابه شمعي كه تازه خاموش شده باشد دردرون  مي دادند و عبور
مي بردند كه  سنگدلي ابتكاري بكار اين قساوت و اين ستمگران شرقي در .زخم آنان دود مي كرد

ده ـن داغ شـروغ س درـرداشته سپـهوفين بـف پاي ملك ت ازـپوس ابتدا .تـيرت اسـح عقل در
  .چون سم ستوران نعل زده مجبور به طي طريق مي كردند را آنها مي گذاشتند و

بي قراري بگوش نمي رسيد بلكه  يا شكوه و زاري و شخص بابي صداي ضجه و اين وصف از با
قدمي با روح  نحيف طاقت همجسم  كه ديگر ت مي نمود تا آنجامشقّ ل هركمال استقامت تحمه ب

حال شايد  .زمين مي افتاد شدت عذاب بر از بي تقصير آن حين آن اسير در .لطيف نداشت خفيف و
آن بدبخت بي پناه باكشيدن  سيراب مي شد و ولع جالّدان به اين مقدار نماييد كه حرص و رتصو
ضرب ه ب ه آن مظلومان رانه چنين بود بلك .اين مصيبت عظيم نجات مي يافت از حنجر بر خنجر

حيات دركالبد آنان موجود بود به  لحظه واپسين كه اندك رمقي از تا حركت مي آوردند وه تازيانه ب
 د بي جان دست برـجس ازه ازـت پردند وـتال مي ساختند تا جان مي سـآزار مب جه وـواع شكنـان

هدف سهام مردم  ي بستند وواژگون به درخت م مشبك را نمي داشتند بلكه آن اجساد مجروح و
شقاوت خويش را  رحمي و بي را آزمايش نمايند و مي دادند كه تيراندازي خود سنگدل قرار
من .. .مشاهده كردم كه باصدها رصاص شرحه شرحه شده بود من خود اجسادي را و نمايش دهند
ه ب  من يزهموطنان عز مي افكنم پيش خود مي گويم البد به صفحات اين اوراق نظر چون خود

 اي كاش من هم در .اغراق نخواهند شمرد را خالي از آن كرد و سختي اين روايات را باور خواهند
 سفانه خدمت وأرا به راي العين مشاهده نمي نمودم ولي مت اين حوادث ناگوار قيد حيات نبودم و

لوصف براي اينكه مع ا .فجايع باشم گونه مظالم و شاهد اين وظيفه من ايجاب مي نمايد كه غالباً
روح و  زوايه حركت مي كنم زيرا در بيشتر ايامهولناك نيفتد اين  اين مناظر چشمم حتي االمكان بر

چه زودتر ارتباط  اميدوارم هر است و متنفر وجدانم منزجر و جان و و اين اعمال بيزار روانم از
  )23( »پيش گيرم خويش را راه ديار با عاملين اين حركات رذيله قطع نمايم و را خود

قريه اي  صدراعظم در حضرت بهاءاهللا مهمان برادر، به حيات شاه صورت گرفت قصد كه سوء روزي
محلي  ي درمدتبه ايشان توصيه شد كه  سمع مبارك رسيد وه زودي به اين واقعه ب اخبار .نزديك طهران بودند

به  قصد ك اصلي سوءحضرت بهاءاهللا را محرّ، شاه مادر .غوغا تسكين يابد اين هياهو و برند تا سره مخفي ب
قبول  مخفي شدن را حضرت بهاءاهللا پيشنهاد مبني بر اام. بود را خواستار دستگيري ايشان دانست و پسرش مي
شدت ه ب شنيدن اين خبر از شاه و روساي دربار .سمت اردوي شاه حركت كردنده ديگر سواره ب روز نفرمودند و

شاه  .دهد قرار معرض انظار در را ت كرده خودأص متهم به اينگونه تهمت بزرگي جرمتعجب شدند كه چگونه شخ
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 در دوستان كه مي خواستند پناهي براي هيكل اطهر كوشش بعضي از .نمايند ايشان را دستگير داد تا دستورفوراً 
دارد  ري پايتخت قراركيلومت 30شميران كه در در حضرت بهاءاهللا را .نمايند بي نتيجه ماند منزل صدراعظم پيدا

  .به زنجير كشيدند و دستگير
طرف طهران ه شميران ب پياده از، اشعه داغ آفتاب وسط تابستان زير درپاي برهنه  و سر با آن حضرت را

 .لعن آن حضرت پرداختند طول راه به سب و ت مردم كه حضرت بهاءاهللا را دشمن شاه مي شمردند درجمعي بردند
سنگ بزند نمونه اي  آرزو داشت به هيكل اطهر آمد و حبس مبارك جلو ديك سياه چال محلّداستان پيرزني كه نز

حين  ي است كه حضرت بهاءاهللا درمحبت عشق و نشانه اي از آن يوم بود و ت درديوانگي جمعي ب وـغض از
  .قلب مي پروراندند سخت ترين باليا در

دست  لعنت گويان جلو آمده سنگي در نفرين كنان وچشماني شرربار  چون به سياه چال رسيدند پيرزني با
ب ـ غض ت خشم وشد حالي كه تمام بدنش از در رت بهاءاهللا بزند وـورت حضـبه ص را ت آنـداشت مي خواس

حضرت  ».را قسم مي دهم كه بگذاريد اين سنگ را بزنم شما«كرده درخواست مي كرد كه  مي لرزيد دستش را بلند
 ) 24( ».را ممانعت نكنيد زيرا به خيال خودكار ثوابي را مي خواهد انجام دهد او« :فرمودند مأمورين بهاءاهللا به 

  : تمرين
 ؟ تخت سلطنت نشست چه بود بر 1848 سال نام پادشاه ايران كه در  - 1

 .-------------------شكنجه بابيان  و بدايت سلطنت ناصرالدين شاه آزار از  - 2

---------- ------------ ؟ حضرت باب چه احساسي داشتندشهادت  از طورعموم بعده بابيان ب - 3
--------------------------------------------------------------------------- 

  ؟چه حالتي بودند داشتند در رواني گروه بابيان كه تصميم قتل شاه را فكري و نظر از - 4

---------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------- 

 ؟ ت آنان كه توسط رهبرشان ابالغ شد چه دستوري دادندني مطلع شدن از از حضرت بهاءاهللا بعد  - 5

---------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------- 

 ؟ چه تاريخي واقعه سوءقصد به شاه صورت پذيرفت در - 6

 ؟حيات شاه راه نمودند چه بود كه قصد سرنوشت نفوسي - 7

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------  
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 ؟ بابي دربرداشت سوءقصد به شاه چه نتايجي براي جامعه  - 8

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------- 

  ؟ كجا تشريف داشتند شاه مطلع شدند دره واقعه سوءقصد ب حضرت بهاءاهللا وقتي از  - 9

-------------------------------------------------------------------------- 

 ؟ كردنداين سوءقصد حضرت بهاءاهللا چه  دريافت خبر با  -10

-------------------------------------------------------------------------- 

 ؟ شدند چه دهي حضرت بهاءاهللا دستگير در  -11

اجازه  شما چرا نظره مقابل دشمنانشان ضعيف نبودند پس ب وجودي كه حضرت بهاءاهللا در با  -12
 ؟ مي گرفت مطلع بودند بر را در راتي كه ايشانمخاط كه از را دستيگر نمايند درصورتي فرمودند كه ايشان

---------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------- 

 ؟دندطهران آوره شميران ب وضعيتي حضرت بهاءاهللا را از تحت چه شرايط و  -13

---------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------- 

صورت ه داستان پيرزني را كه حين آوردن حضرت بهاءاهللا به سياه چال مي خواست ب به انشاي خود  -14
 ؟ اين داستان چه چيزي رانشان مي دهد .بنويسيد مبارك سنگ بزند

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------  
  : قسمت دهم

ا هيچگاه ام ايشان بودند، آزار و اذيتتوسط دشمناني كه مترصد ، زندگي مبارك سراسر حضرت بهاءاهللا در
 وقار و صبر با مردمان ظاهر، و مقابل انظار هميشه در، خويش ننمودند برعكس محافظت از پنهان نمودن و سعي در

را خاموش نمايند  او چند كه آنان تصميم داشتند نور هر .برابر حمالت معارضين ايستادگي مي كردند آرامش در و
  .تابناكتر مي گشت حضرت درخشنده تر و جالل آن روز شكوه وه ب روز ولي نتوانستند و



80 
 

فَرَزنا ولَم  ا ماانّ .موجود راپنهان ننموده الزال امام وجوه قائم و آن خود اين مظلوم در«
اين مظلوم بمثابه آسمان مرتفع ومانند  الحمد امر هللا.. .عباد جاهلُون انَهرَب بل يهرَب منّ

  )25( »...صمت را مقامي نه خوف و راهي نه واين مقام  را در الئح ستر آفتاب مشرق و

  )ترجمه(» ما مي گريزند بندگان جاهل اند كه از نبلكه اي، ننموديم فرا نهراسيديم و هرگز ما«
كه  حجاب امام وجوه اهل عالم نطق فرمود آنچه را و ستر من غير ايامجميع  مظلوم در«

ظلم ظالمين قلم  .غنا ثروت و ش وآساي دانش و فنون و براي ابواب علوم و مفتاح است از
كلمه عليا منع  اظهار را از مفسدين او شبهات مريبين و نداشت و صرير باز اعلي را از

  )26(».ننمود

  : تمرين
  ؟ نماييم مقابل مشكالت بايد چگونه رفتار بهاييان در ـ به انشاي خود شرح دهيد كه ما1

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------  
  : قسمت يازدهم

اين محل اصالً  .آن حبس نمودند در آن يوم مصيبت بار كه حضرت بهاءاهللا را در سياه چال نام زنداني بود
آن  كه در تاريك بود دخمه تنگ و طهرا ن بود كه به زندان تبديل شده بود و قديم خزينه يك حمام عمومي در در

  .محبوس مي نمودند بدترين مجرمان را
 سه سري پله سرازير سپس از و نمود تاريك عبور يك راهروي بسيار ه زندان مي بايست ازبراي رسيدن ب

 از نفر 150قريب  .راهي به جايي نداشت يا بجز همان راه ورودي هيچ پنجره و و اين دخمه شديداًً تاريك بود .شد
كثافت پوشيده  ين با چرك وكف زم .مرطوب زنداني بودند سرد و آن دخمه تاريك و قاتلين در سارقين و دزدان و
 حد بوي تعفن آن محل خارج از .زندانيان لباس يا روانداز كافي نداشتند بيشتر .حشرات موذيه بود از مملو شده و

 .بابيان به دستورشاه زنداني شدند تعدادي از ظالمانه اي حضرت بهاءاهللا و تحت چنين شرايط سخت و .تصور بود
سه  در .گردن مبارك انداخته بودند كيلوگرم وزن داشت بر 50نجيرسنگيني كه حدود ز بودند و پاهاي مبارك دركُند

مي خواستند كه به  مأمورين  از ه نموده وعائله مبارك غذا تهي .ناني داده نشده به آنان آب و اولسه شب  روز و
اما  .ي آنان راپذيرفتندولي باالخره بتدريج تقاضا، بدايت همراهي نمي نمودند چند در هر .حضور مبارك ببرند
 حالي كه ساير در .ميل نمايند يا اصالً ايشان قبول مي كنند غذا به ايشان مي رسد و كه آيا غذا كسي مطمئن نبود

  ؟ زندانيان گرسنه بودند
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 دوصف روبروي هم قرار در يك محل و بودند در زنجير و كُند كه همه در همراهان را حضرت بهاءاهللا و
 اولصف  .مي نمودند قدرت تكرار شب با داده كه هر كه به آنان ياد ت بهاءاهللا آيه مخصوصي راحضر، داده بودند
  : مي گفتند
»ن كُلّ شَيءكفى ملونَ«:صف ديگر جواب مي دادند و »قُلِ اهللاُ يكتَوكّلِ المتَولَي اهللاِ فَليعتا نزديك  و ».و

قوي بود كه به گوش شاه  صداي آنان چنان محكم و .مي شد سرورشان شنيده وجد و ين ومؤمنصبح صداي اذكار 
اين صداي «: گفتند  »؟كيست از اين صداي چيست و« : مي پرسيد نبود مي رسيد او سياه چال دور كه قصرش از

  .شاه سكوت نمود) 27( »سياه چال محبوسند بابيان است كه در ذكر
 .ميدان شهادت مي خواندنده ب به اسم صدا زده و ااصحاب ر تن از يكي دو روز زندانبانان مي آمدند و هر

 سرور بي منتها فوراً برمي داشتند با گردن او از را چون زنجير پاسخ مي داد و اشتياق بسيار شوق و صاحب اسم با
آغوش  در نيز اصحاب را سپس ساير آغوش مي گرفت و در ايشان را، حضرت بهاءاهللا مي رفت برخاسته نزد

اين ارواح  يك از شهادت هر از بالفاصله بعد .شادماني به ميدان فدا مي شتافت اميد و ماالمال از قلبي با گرفته و
نقل  يك را شرح جانبازي هر مي شد نزد ايشان آمده و روز حبش به حضرت بهاءاهللا بيشتر جالد كه هر، همقدس

  .د آخرين نفس تحمل مصائب مي نمودن چگونه تا بودند و مي كرد كه چقدر مسرور
  : تمرين

 ؟ نام زنداني كه حضرت بهاءاهللا درآن محبوس بودند چه بود - 1

 ؟ اصل سياه چال براي چه استفاده مي شد در - 2

 ؟ وضعيت سياه چال راتوصيف نماييد - 3

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------  

 ؟ به محض ورود مبارك به سياه چال چه چيزي برگردن اطهرشان انداختند - 4

--------------------------------------------------------------------------  
 ؟پاهاي مبارك چه بسته بودند دور بر - 5

 ؟ دهمراهان را چگونه درآن محل جاي دادن حضرت بهاءاهللا و - 6

 ؟ حضرت بهاءاهللا به آنان چه تعليم دادندتا انجام دهند - 7

 ؟ بابيان چه تالوت مي نمودند اولدرهنگام شب صف  - 8

 ؟ صف دوم چه پاسخ مي دادند - 9

 ؟ روي شاه داشت آنان چه اثري بر  اذكار -10

---------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------- 
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 به انشاي خود .صدا مي زد همراهان جمال قدم را به اسم يكي از روز جالد به زندان مي آمد و هر  -11
  ؟ چه مي شد توضيح دهيد كه بعد

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------- 

  ؟ مشعوف بودند و وجود هولناكي كه داشتند مسرور بابيان با مي كنيد چرا فكر -12
---------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------  
  : قسمت دوازدهم

 .توصيف مي فرمايند سياه چال را در، اصحاب حضرت بهاءاهللا به نفسه وضع هولناك مسجونيت خود و    
 در .دنيك تأملآن  در آن دخمه مظلم گذراندند بخوانيد و ي كه درايامدرباره  مهم است كه بيانات مبارك را لذا بسيار

  : يك فقره مي فرمايند
سه  از آنجا از .داخل داالني ظلماني نمودند را ورود ما از بعد، حبس شديم چون وارد و«

 معاشر محل تاريك و اما .به مقرّي كه معين نموده بودند، رسيديم پله سراشيب گذشتيم و
مع اين جمعيت  .قاطعين طُرق بود قاتلين نفوس و سارقين اموال و نفس از 150قريب 

روائح منتنه اش  و وصفش عاجز شديم اقالم ازطريقي كه وارد  نداشت جز محل منفذ
فراش اَهللاُ يعلَم ماورد علَينا في ذاك المقامِ  آن جمع اكثري بي لباس و بيان و خارج از

  )28( »االنتَنِ االَظلَمِ

  )ترجمه(» گذشت ما اين مقام كثيف تاريك چه بر خدا مي داند كه در«
  : حضرت بهاءاهللا شنيده چنين بازگو مي نمايد كه خود از بي رابهايي مطال جناب نبيل مورخ جاودان امر

هواي  .سياه چال محبوس بودند من در شهادت رسيدند باه آن سال در آن سامان ب نفوسي كه در«
فضايش  حشرات موذيه و از مملو كثيف و زمينش مرطوب و سنگين و آن زندان بي اندازه متعفن و

پاي  .يك محل محبوس نمودند در را جميع ما .آن راهي نبود ه دربه هيچ وج آفتاب را نور تاريك و
 نزديك طلوع فجر .صف روبروي هم نسشته بوديم دو در ما .اغالل بود در گردن ما، و زنجير در ما
قُلِ اهللاُ «:مي گفتند اولصف  .شب ذكري به آنها مي گفتيم كه به صداي بلند مي خواندند هر در

ن كُلِ شَيءكفي ملُونَ«: جواب مي دادند ف ديگرص »يكتَوكَلِ الملَي اهللاِ فَلتَتَوعو تا اوايل صبح  »و
  ...ادامه داشت اين ذكر
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زده به ميدان شهادت  به اسم و رسم صدا اصحاب را تن از يكي دو روز فرّاشان مي آمدند ور ه...
را به  آنها ما .مي آمدند ما نهايت فرح نزد با، داشتند مي گردنشان بر از چون زنجير .مي خواندند

وداع  اصحاب به ترتيب معانقه و ساير آنگاه با .مي ساختيم عوالم ملكوت مستبشر نعماي الهي در
همه  .نقل مي كردند يك را براي ما فراشان شرح جانبازي هر .به ميدان فدا مي شتافتند .نموده
 يت بازـاز روحان ك راـيچ يـه دانـائب زنـودند مصـكرانه مي گشـان به شـزب و رور بودندـمس

  )29(».نمي داشت

ل او توكّ پس شايسته است كه توكل كنندگان بر .مي سازد بي نياز همه چيز خداوند از بگو«
  )ترجمه(»كنند

  : تمرين
 : جمالت ذيل را كامل نماييد - 1

-----------------ايشان را ، حضرت بهاءاهللا مي فرمايند كه به محض ورودشان به سياه چال - الف 
 .نمودند

 .به مقري كه معين نموده بودند رسيدند گذشتند و --------------------آنجا  از - ب

 .بود ----------------اما محل  - ج

------ و -----------و  -----------ديگر از نفر 150همراهان قريب  جمال قدم  و عالوه بر -  د
 .زندان بودند با ايشان در  -----

 . --------------------فذ نداشت جز وجود اين جمعيت محل من با -  ه

 .بودند ------------و نه  ----------اكثريت آن جمع نه  - و

  : جمالت ذيل را كامل نماييد - 2
----- رسيدند باايشان در --------كه درآن سال درآن سامان  نفوسي «حضرت بهاءاهللا مي فرمايند -الف

 ».بودند -------

 بود و --------پاهايشان در  .محبوس نموده بودند --------همراهان را در  حضرت بهاءاهللا و - ب
 .بود --------گردنشان در 

 .بود --------بي اندازه ، هوايي كه تنفس مي كردند - ج

 --------مملو از  و --------زميني كه برروي آن مي نشستند  -  د

 .نبود ---------------آفتاب را  نور و --------فضايش  -  ه

 .جاي داده بودند --------صف  دو ن را درهمراها حضرت بهاءاهللا و-و

 .مي خواندند ----------------شب ذكري به آنها مي گفتند كه  هر حضرت بهاءاهللا در-ز

 ------------------------  : مي گفتند اولصف  - ح
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 ------------------------ : صف ديگر جواب مي دادند - ط

 .ادامه داشت --------ين تا مؤمنصداي اذكار  -ي 

صدا  -----------------------روز فراشان مي آمدند و  حضرت بهاءاهللا مي فرمايند كه هر -ك 
 .مي خواندند ----------------زده به 

 .نزد حضرت بهاءاهللا مي آمدند  ----------------با  گردنشان برمي داشتند از چون زنجير - ل

 .ساختند مستبشر مي --------در --------حضرت بهاءاهللا آنان را  -  م

 .مي شتافتند --------نموده به ميدان  --------ساير اصحاب به ترتيب  آنگاه با - ن

 --------بودند و  -------- .را براي حضرت بهاءاهللا نقل مي كردند --------فراشان شرح  - ص
 .نمي داشت باز --------هيچ يك را از  --------مصائب  .مي گشودند

   : قسمت سيزدهم
 اثر بهايي بايد بداند اين است كه پيشرفت امراهللا در طالب تاريخ امر اساسي كه هر عميق و مفاهيم يكي از  

 بيرحمي و قساوت و و بيداد ظلم و، ناداني قواي جهل و .پيروزيها حاصل مي گردد بحرانها و يك سلسله از
ه مطلقه الهيه نيروهاي ظلمت به اراد بار هر اما .موجب بحران مي گردد جامعه بهايي هجوم مي نمايد و تعصبات بر

 پيروزي را طي مي نمايد و مبارك دائما مراحل متوالي بحران و امر .نصيب مي گردد ظفر فتح و شكست خورده و
  .پيشرفت آن جلوگيري نمايد روي زمين نمي تواند از هيچ قدرتي بر

 پنداشت كه نمي توان برچند يك بيننده معمولي مي  هر .به همين منوال بود رسالت كوتاه حضرت باب نيز
 نحوي فجيع وه پيروان آن حضرت ب هزاران تن از، شهادت رسيده بودنده حضرت باب ب :غلبه نمود بحران اخير

 در .تنها شخصي كه باعث اميد مي بود برجسته ترين نفوس شهيده شده بودند و قتل رسيده بودند،ه ب ضالمانه
دنبال داشت بي نهايت ه ظفري كه ب قتاً شديد بود ولي فتح واين بحران حقي .تاريك محبوس بود دخمه تنگ و

  .جالل بود پرشكوه و
درحالي كه درظلمت وتاريكي  .خداوند حضرت بهاءاهللا را به مقام عظيمشان آگاه نمود، در زندان  سياه چال

نجير سنگين خم پاهاي مباركشان دراغالل وگردن مبارك درزير ز، هواي آالوده استنشاق مي نمودند، بسرمي بردند
تحت اين  در .ين آثارنزول وحي الهي را درروح مبارك خويش دريافت فرمودنداولحضرت بهاءاهللا ، شده بود

  .اظهار كلمه اهللا نمود قيام و بر امر ساخت و را برايشان  آشكار شرايط هولناك روح اعظم الهي خود
 مي ريخت مانند رودخانه عظيمي كه ازاعالي راس برصدر  آن هنگام احساس مي نمودند كه چيزي از در

باطن  ظاهر و مي ديدند كه با فضا مقابل خويش معلق در در آن حضرت حوريه الهي را .ارض بريزد قله كوهي بر
ه به حضرتش اطمينان داده شد كه ب مي زند و قدرت الهي ندا مظهر جمال اهللا و به محبوب العالمين و ايشان را

  .پيروزخواهند شد، را برخواهد انگيخت كمك كساني كه خداوند آنان با قلمشان و وسيله نفسشان و
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 مرا يافت و تحقّقوعده حضرت باب  .پشت تاريكي سياه چال شمس حقيقت طلوع نمود به اين طريق از
زمان معيني كه  منتظر آنچه واقع شده بود مطلع نفرمودند و حضرت بهاءاهللا هيچ كس را از اما .بهايي متولد شد

  .تارسالت خودرا ظاهر فرمايند، ماندند ،نموده بود د مقررخداون
  : تمرين

آن مواجه شد،  زمان زنداني شدن حضرت بهاءاهللا با شرح دهيد بحراني كه جامعه بابي در انشاء خود ـ با1
  ؟ چقدرعميق بود

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------  

  ؟ دنبال داشته ـ اين بحران چه پيروزي ب 2
---------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------  
  : قسمت چهاردهم

كلمات  حضرت بهاءاهللا به نفسه در تاريخ اديان را عظيم در وقت است كه اين رويداد بشريت خوش چقدر
  : چنين توصيف مي فرمايند روحي الهي را ظهور ين آثاراول .ويش نيت فرموده اندخ

 ا نَنصرُك بِك وانّ جميع جهات اين كلمه عليا اصغاء شد عالم رويا از شبها در شبي از در«
 االرضِ و  كُنوزسوف يبعثُ اهللاُ .منينَك منَ اآلالتَخَف انَّ ا ورد علَيك وعم بِقَلَمك التَحزَنْ

  )30( »ذي بِه اَحيي اهللاُ اَفئده العارفينَاسمك الَّبِ وبِك ك هم رِجالٌ ينصرونَ

رفته است محزون  تو آنچه بر از .قلمت ياري خواهيم نمود را بواسطه خودت و ما تو«
اي پنهاني به زودي خداوند گوهره و .امان خواهي بود در تو، خوف به خود راه مده .مگرد

 را به واسطه خودت و يعني مرداني قيام مي نمايند كه تو .زمين را برخواهد انگيخت
  )ترجمه(»ياري خواهند نمود، اسمت كه خداوند به آن قلوب عارفان را حيات مي بخشد

  : برايشان ظاهر مي شد »سمبل روح اعظم«، بيان ديگري شرح مي دهند كه چگونه حوريه در و
، زحمت سالسل و روائح منتَنه قليل بود چه نوم از سجن ارض طاء اگر در فتوقّ ايام در«

 جهت اعالي راس چيزي بر احساس مي شد از، اوقات كه دست مي داد وليكن بعضي از
به آن  ارض بريزد و قله جبل باذخ رفيعي بر مي ريخت بمثابه رودخانه عظيمي كه از صدر

 آن حين لسان قرائت مي نمود آنچه را كه بر در ظاهر و جميع اعضاء آثار نار جهت از
  )31( ».نه اصغاء آن احدي قادر
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  : فقره اي ديگر حضرت بهاءاهللا حوريه معنوي را كه نشانه روح اعظم الهي بوده توصيف مي فرمايند در
ا مسي فَلَأوت االبدعِ االبهي من فَوقِ رعلي قُطبِ البالء سمعت الصيت نَفسي أا رلَمفَ«

جتَوورِيح دتشاه هتبكرِ اسمِ رذ لَّهعقَي مه ي الَهف رَهستَبشاَنَّّّها م اَّيتر ي الرَّاسِ وحاذم واء
رُ من وظهالرِضوانِ ي رازها كَاَّنَّ طالرّضجهِها و نَفي نَفس رَهن خَدكانَت حمنِ تَعلُنُ مها و

ينَ السقُ بتَنطموات والعقُ االرضِ و هداالَفئ نهم بذتَنج داءتُبِشَّرُ كُلُّبِن ن  ولُ ووارِحِ مالج
ري واستَب ظاه هني بِبشارشَباطبادنها عاستَفرَحت م اَ رَت بِها نَفسي و كَرَّمونَ ومت شار

لي رها اعأبِاصبسي و ن فت مخاطَبي السو االرضِ تَاهللاِ مواتحبن  هذَا لَملكالعالمينَ و وب
ن انتُم تَعرفُونَ وفيكُم ا ينَكُم وسلطانُهمالُ اهللاِ بون َ هذا لَجرُّ اَنتُم التَفقَههذا لَسو كَنزُه اهللاِ و 

  ) 32(  »الخَلقِ ان انتُم تَعقلُونَ مرِ وِ االَ لكوته لمن في مامرُاهللاِ و عزُّ

لحن بديع و واضح  باالي سرم صدايي با محور باليا ديدم از و مدار دررا  وقتي خود«
هوا  چون نگريستم حوريه كراسم پروردگارم را مشاهده كردم كه روبه رويم در .شنيدم

صورتش  گرفته گوئيا سراسر وجودش را فرا سرور مالحظه كردم كه شادماني و .معلق بود
 دي راـداونـادابي خـش شـونه هايـگ ومود ـمايان مي نـن ت راـبايي بهشـش زيـنق

آسمان  منجذب مي ساخت بين زمين و عقول را او با ندايي كه دلها و .ظاهر مي ساخت
بشارتي كه جان مرا مسرور ، بيرون بشارت مي داد تمام وجودم را ازدرون و .نطق مي نمود
انب سرم آنگاه با انگشتش به ج .مشعوف مي نمود بندگان عزيز را ديگر و .مي ساخت

قسم به خدا اين : مخاطب ساخته چنين گفت آسمان را تمامي اهل زمين و اشاره نمود و
بين شما  جالل او در اين است جمال خدا و .اما شما نمي فهميد، است محبوب عالميان

براي ساكنان ملكوت امر  او عزّت او و گنجينه او و امر خدا و اين است راز .بشناسيد اگر
  )ترجمه(».ديكن تعقل خلق اگر و

  : تمرين
  : ـ جمالت ذيل را تكميل نماييد1

حضرت بهاءاهللا مي فرمايند كه درشبي ازشبها درعالم رويا ازجميع جهات اين كلمات را اصغاء  -الف
-----انك  --------و ال  --------ال تحزن عما  .--------و  --------انا ننصرك «: فرمودند

-اهللا افئده  --------به  --------ينصرونك بك و --------هم  االرض و --------سوف  ---
------- «  

  : ـ جمالت ذيل را كامل نماييد2
قليل  --------و --------از  --------طا  --------حضرت بهاءاهللا در توقّف ايام در –الف 

  .بود
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-------ند كه از چند كه نوم قليل بود ولكن بعضي اوقات كه دست مي داد احساس  مي فرمود ب ـ هر
  .رفيعي بريزد --------كه از --------مي ريخت بمثابه  --------چيزي  -

  .--------به آن جهت ا ز جميع اعضاء  ج ـ و
  --------احدي  --------كه  د ـ  و در آن حين حضرت بهاءاهللا قرائت مي فرمودند  آنچه را

  : ـ جمالت ذيل را تكميل نماييد 3
من  ----------------فلما رايت نفسي علي قطب البالء سمعت «: مي فرمايند حضرت بهاءاهللا  -الف

 ».فوق راسي

 ------------------------معلقه  ----------------فلما توجهت شاهدت حوريه  - ب

-------------يظهرمن وجهها و  ---------------كان  ----------------رايت انها  و - ج
 .تعلن من خدها ---

 و --------------------------------------االرض  تنطق بين السموات وكانت  و - د
 .------------------ببشاره  ------------------------------------تبشر

-------------تاهللا هذا  --------و  --------اشارت باصبعها الي راسي وخاطبت من في  و « -  ه
------------و ----------------و  ----------------ولكن انتم التفقهون هذا  ---

 »ان انتم تعقلون --------و  --------لمن في ملكوت  -------- --------و  ----

  : قسمت پانزدهم
 در اينجا كمي مكث نموده و است كه ارزش دارد در اهميتپيروزي آن چنان قابل  مفهوم بحران و    

براي كمك به درك  .راهش غلبه مي نمايد سر مانعي در هر كه چگونه برنماييد  تأمل و تفكّرنفوذ امرالهي  قدرت و
طرف  توقيع ارسالي از ديگري قسمتي از كه يكي ازآثارحضرت بهاءاهللا و ،بهتر پيشنهاد مي شود نصوص ذيل

  : سپس تمرينات را انجام دهيد حضرت شوقي افندي مي باشد بخوانيد و
 غارت و قتل وه مج رعاع گمان نموده اند كه بمالحظه شد كه اين ه اين كور چنانچه در«

 نور شمس صمداني را از توانند سراج قدرت رباني را بيفسرند و بالد نفي احباي الهي از
دارند غافل از اينكه جميع اين باليا به منزله دهن است براي اشتعال اين مصباح كَذلك  باز
دبنَّيا و لي كُلِّلُ اهللاُ ما يِشاءع قدير ه 33(»...شَيء(  

چيز  هر او بر چه را اراده فرمايد و تغيير مي دهد هر اين گونه خداوند بدل مي نمايد و«
  )ترجمه(» تواناست

ر استقرار يابد مگر آنكه با قواي ثّؤاديان الهي نمي تواند به نحوي م يك از امراهللا مانند هر«
مبارك في نفسه  تاريخ امر .نائل آيد فرظ به فتح و مبارزه نمايد و مهاجم مقابله و مخالف و

باليا همواره نصيب برگزيدگان حق  تضييقات و امتحانات و .دليل كافي بر اين مطلب است
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مواهب الهيه دانند زيرا موجب تقويت  ولي ايشان بايد اين باليا را .خواهد بود بوده و
مصائب را به  يا وحضرت بهاءاهللا اين بال .استحكام و تطهير آنان خواهد گشت ايمان و

  )ترجمه) (34( »...دهني كه سراج امر الهي را روشن نگاه مي دارد تشبيه مي فرمايند

  : تمرين 
بخواهيد كه  او از خوبي مي داند مشورت نموده وه ين جامعه خود كه تاريخ امراهللا را بمؤمنبا يكي از  - 1

 .ه گذشته تجربه نموده براي شما تعريف نمايدخالل چند ده كه امراهللا در پيروزيهايي را بحرانها و بعضي از

از او  كه تاريخ مربوط به آن جامعه را خوب مي داند مشورت نموده و اعضاي جامعه خود با يكي از - 2
آن حاصل گرديده است  نتايجي كه از شما با امراهللا شده و كشور بخواهيد كه درباره انواع مخالفتهايي را كه در

 .توضيح دهيد

پيروزي پيشرفت مي نمايد چگونه به شما كمك مي كند  امراهللا ازطريق تسلسل بحران و دانستن اينكه - 3
كه  وقتي؟ زندگاني با آن روبرو مي شويد واكنش وعكس العمل نشان دهيد مشاكلي كه در مقابل باليا و در تا

عالمت سختي ين اولآيا بايد درمقابل ، بخشيد تحقّقزندگاني خود  سعي مي نماييد يك سري اهداف را در
 ؟ تسليم شويد

-----------------------------------------------------------------
---------- -------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------
 -----------------------------------------------------------------

 ----------------------------------------------------------------  
  : قسمت شانزدهم

فتواي ايشان  اغالل بودند دشمنان سعي مي نمودند تا سياه چال تحت سالسل و وقتي كه حضرت بهاءاهللا در
قتل ايشان  طور يكسان بودند وه مردم عادي ب گان وزرـب اما حضرت بهاءاهللا محبوب همگان از .را ازشاه بگيرند

چه  هر .توطئه قتل شاه دست داشتند اثبات نمايد كه ايشان در داليلي الزم بود تا .نمي توانست به آساني پذيرد
آشكار  واضح و عليه ايشان پيدا نمايند بي گناهي ايشان بيشتر داليلي بر مودند تاـش مي نـشتر كوشـمنان بيـدش

غذاي ايشان را مسموم  نمايند تصميم گرفتند تا دشمنان ظالم چون نتوانستند دالئلي براي جرم ايشان پيدا .مي شد
باالخره  .خوردن برداشتند ايشان بالفاصله دست از شد و يه آن فوراً ظاهراولسم چنان قوي بود كه اثرات  .كنند
كه هيكل مبارك ايران  مشروط به آن نمودند ولي آن را نمودن حضرت بهاءاهللا نيافتند آزاد چاره اي جز ياي اموراول
  .به تبعيد بروند ترك نموده و را

زنجيري ، شرايط غيرانساني زندان .خسته بودند حال مريض و ماه تحمل زندان فرمودند و 4حضرت بهاءاهللا 
 بستر كه در وريطه رنجور نموده بود ب ضعيف و ايشان را، باالخره مسموميت كيلويي برگردن مبارك و 50كه 
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زخمهاي عميقي برگردن مبارك مبارك ايجاد نموده بود  حلقه هاي  زنجير .گرفتند تحت مراقبت دقيق قرار، بيماري
همه اين مشكالت  با .آخرحيات مبارك باقي ماندند يافت ولي اثرات آن تا مرور زمان شفا چند اين زخمها با كه هر

را داده  به حضرت بهاءاهللا اين اختيار .سختي آماده نمايد براي سفر ماه طي يك را عائله مبارك مي بايست خود
امپراطوري عثماني بود  زمان شهري در آن ايشان بغداد را كه در بودند كه محل سرگوني خويش را انتخاب نمايند و

  .امروزه پايتخت عراق مي باشد انتخاب فرمودند و
بحبوحه سرماي  در .طول انجاميده ب) فروردين  19اه تاديم 22(آپريل  8تا  1853ژانويه  12 از اين سفر  

 .نمايند راه غرب ايران كه سرماي آن بسيار شديد است سفر بودند از عائله مباركه مجبور زمستان حضرت بهاءاهللا و
 اما .بودند به مقداركمي غذا قناعت نمايند ناچار كافي نبود و تدارك ديده شده بود كه براي اين سفرآذوقه اي 

  .سالمت به بغداد رسيدنده ييدات الريبيه حق بأبا ت توانا بود و مسافرين خداوند قادر و حافظ اين گروه كوچك از
مملكت  را  هنمودند ك ايشان را مجبور حضرت بهاءاهللا محروم ساخت و موهبت حضور ايران خود را از

روي كره  محل ارزنده ترين وجود بر ل واما عراق حال منز .نگردند به موطن اصلي خويش باز هرگز ترك نموده و
   .ارض گرديده بود

  : ايران چنين مي نويسيد خين برجسته ديانت بهايي درباره تبعيد حضرت بهاءاهللا ازمور يكي از
به انتهاي خود نزديك  تاريخ نيز لكت يك دوره ازـمم رزـدن حضرت بهاءاهللا به مـزديك شـن با«

 كه مستغرق در مردمي ؟دست مي دادند آگاهي داشتند آنچه كه از تاهمي آيا مردم ايران بر .مي شد
 كوركرده و ب چشمانشان رابودند، مردمي كه تعص درياي تزوير و ريا غوطه ور در گرداب جهالت و

نيرنگ آنان اغفال شده  خدعه و با جو سپرده و سود به دست گروهي نفع طلب و خود را زمام اختيار
كسي كه زماني . ميان آنان رفت به اين صورت منجي عالم از. فهميدن نداشتند ديدن و بودند نصيبي از
رعيت بود اكنون مورد طرد  شاهزاده و، عالي و داني فقير، و غني و احترام همه كس از مورد عالقه و

بهره ها برده  او محبت عدالت و اعانت و، بخشش بذل و جفاي كساني واقع شده بود كه همواره از و
 از روحاني آن مطلع نور تأثيردست داد ولي آيا هرگز  ايران وجود ظاهري حضرت بهاءاهللا را از .بودند

  )35(  »؟عالم منقطع خواهد شد نقطه ديگر يا هر و اين كشور

   : تمرين
  ؟ به گرفتن فتواي قتل آن حضرت نبودند ـ چرا دشمنان حضرت بهاءاهللا قادر1

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------  

نشدند كه ايشان را باتوطئه سوءقصد بشاه مرتبط نمايند، چه  موفّقاينكه دشمنان حضرت بهاءاهللا  ـ پس از2
  ؟ كردند

---------------------------------------------------------------------------  
  ؟ چال بودند سياه ماه در ـ  حضرت بهاءاهللا چند3
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  ؟ چه شرطي ايشان آزاد شدند ـ با4
  ؟ حضرت بهاءاهللا براي سرگوني خويش انتخاب فرمودند ـ  چه شهري را 5
  .است ------بود وامروزه پايتخت كشور -------------شهري در ـ بغداد 6
 3اين سفر .شروع نمودند ------------تاريخ عائله مباركه سفرشان به بغداد را در بهاءاهللا وـ حضرت 7

  .خاتمه يافت -----------طول انجاميد ودرتاريخ ه ماه ب
  .توصيف نماييد را حالت اين سفر ـ وضع و 8

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------  

  : قسمت هفدهم
 مصائب وارده بر شما كمك مي نمايد تا لمحه اي ازه لم حضرت بهاءاهللا نازل شده بق مناجات ذيل كه از    

  : ر نماييدماه بعد را تصو چند بالياي متتابعه در طاقت فرسا و سفر سياه چال و آن حضرت در
عظمت خلق  قدرت وه اين ذره تراب را ب.. .من مقصود موالي من و اي خداي من و«

باليايي  محن و..  .منع آن نه پرورش دادي ت كه احدي قادر بربه ايادي مكرم فرمودي و
.. .حملش قاصر است اوراق از صحف و و ذكرش عاجز داشتي كه لسان از مقرر براي او

 بدني را غُلهاي محكم بستي و در پرنيان تربيت فرمودي آخر ميان پرند و كه در گردني را
قَلَّدتني  .داشتي ذلّت حبس مقرر عاقبت بر، و ديبا راحت بخشيدي كه به لباس حرير

قَتني اَطواقاً التُفَكطَو لُّ والتُح دقَالئ چند سنه مي گذرد كه ابتالء به مثل باران  .قَضائُك
 گراني غُل و بسا شبها كه از.. .تابان ظاهر و افق قضا جريان است باليا از در رحمت تو

 چندي آب و .السن آرام نگرفتم ايدي وصدمات  چه روزها كه از آسوده نبودم و زنجير
نان كه به رحمت واسعه به حيوانات صحرا حالل فرمودي بدين بنده حرام نمودند و آنچه 

امر  اين عبد جائز داشتند تا آنكه عاقبت حكم قضا نازل شد و خوارج جائز نبود، بر را بر
در اين  اطفال صغير و عباد ضعيف جمعي از با .رسيد ايران در امضاء به خروج اين بنده از

حركت  برف قدرت بر كثرت يخ و از م ندارد وت برودت امكان تكلّدش هنگام كه از
  )36(.. .نيست

شدني  طوقهايي كه جدا شدني نيست و قالده هايي برگردنم انداخته كه باز قضاي تو«
  )ترجمه(»نه
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  : تمرين
بخوانيد بدون شك  را قط چندين بار آنف اما حتي اگر .شايد مايل باشيد اين مناجات راحفظ نماييد - 1

 .بعضي ازآنها را ذكركنيد .خواهد گذاشت تأثيرذهن شما  حضرت بهاءاهللا بر مصائب وارده بر قسمتهايي از

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------  
  : قسمت هيجدهم

ماههاي بعدي ورود آن  در .محله هاي قديم بغداد خانه اي اجاره فرمودند يكي از حضرت بهاءاهللا در
آمده  حالت رقّت باري در هآنان ب سفانه بسياري ازأمت .تعداد بابيان كه به بغداد مي آمدند افزوده مي شد بر، حضرت
مرتبت پيروان حضرت  ن وأش بعضي ها اعمالي مرتكب مي شدند كه در پريشان بودند و مضطرب و آنها .بودند

مك ك ول مي فرمودند و به آنهاـدازه قبـبي ان محبت ق وـعش ازه واردين را باـرت بهاءاهللا همه تـحض .باب نبود
  .ه روح تازه يابندپاك نمود را قلبهاي خود مي نمودند تا

گشتند اما افسوس كه  اميدوار مجدداً نمود و نفوذ آن حضرت سرنوشت جامعه بابي شروع به تغيير اثر در
اين  علّت .بود جامعه امر داخل خود سرچشمه آن از منبع و اين بار .آمدن بود حال به وجود بحران جديدي در

  .كه ادعا نمود جانشين حضرت باب مي باشديحيي ازل بود ، ناتني حضرت بهاءاهللا بدبختي برادر
تعيين نمايند زيرا مي دانستند كه  حقيقت حضرت رب اعلي احيتاجي نديده بودند كه جانشيني براي خود در

ميرزا يحيي ، ياران از ديگر يكي از ايشان به توصيه حضرت بهاءاهللا و .زودي ظاهرخواهد شده ب موعود همه اعصار
پيشبرد  امنيت نسبي بتوانند در حضرت بهاءاهللا در تا اين عمل باعث شد .معرفي نمودندرا به عنوان مرجع اسمي 

هم  او پشتيباني حضرت بهاءاهللا بود اما و محبت عنايت و ظلّ تمام دوران حيات در يحيي ازل در .امرالهي بكوشند
ايمان خويش  كه تقريباً او به وجود آورد شهادت حضرت رب اعلي چنان اضطرابي در .هم جاه طلب بود ترسو و
 او چنان رفتار شرم آوري از و، كوههاي مازندران متواري بود ي به عنوان درويش درمدتبراي  و .دست داد را از

به ، مختلف باالخره تغيير شكل به نحو لباس مبدل و با .نمود دور امر بابيان آن نواحي را از ه اي ازسرزد كه عد
حومه  رسم جديد در با اسم و تا به تجارت بپردازد و ضرت بهاءاهللا دريافت نمودمقداري وجه ازح بغداد آمد و

  .ساكن شد شهر
مرتبت آن حضرت  ن وأعلو ش اصحاب حضرت باب نسبت به حضرت بهاءاهللا و عشق وافر ازدياد احترام و  

حسد  و حقد نار و چنان برانگيخته شد حسادت او .يحيي ازل گذاشت دولتي اثرات مخربي برمأمورين بين  در
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مراتب ه همدستانش كه ب يكي از اتّفاقبه  او .وزاندـبس يا راـح رم وـونه شـگ رـگرديد كه دامن ه چنان شعله ور
بين بابيان  شك وترديد نسبت به مقاصد حضرت بهاءاهللا در افشاندن بذر بود به القاء شبهات و حياتر بي شرم و
آسودگي  دوران كوتاه آرامش و .جامعه بابي غلبه نمود اوهام بر و ترس گمان و سحاب ظن و ديگر بار پرداخت و

  .بالياي حضرت بهاءاهللا شدت مي يافت روز مصائب وه ب روز سپري گرديد و
 .رفته اند شدند كه هيكل اطهرتوجه مخواب برخاستند  كه عائله مباركه از وقتي 1854آپريل  10صبح  در

مالحظه اينكه اعمال و  با .ترك نمودند مطلع فرمايند شهر را صد خودمق هدف و ايشان بدون اينكه كسي را از
شرقي بغداد  شمال حضرت بهاءاهللا ترجيح دادند كه به كوههاي كردستان در، يحيي ازل به كجا مي انجامد رفتار

  : آن حضرت به نفسه فرمودند چندي بعد .نمايند رفته عزلت اختيار
 اصحاب نگردم و انقالب مصدر حباب نشوم ومقصود جز اين نبود كه محل اختالف ا«

  )37( »حزن قلبي نگردم علّت سبب ضُرّ احدي نشوم و

مقدار ه ب خداوند مشغول شدند و نياز با و به راز، سليمانيه بياباني نزديك شهر حضرت بهاءاهللا به تنهايي در
بعضي اوقات  يافت مي داشتند وچوپانان آن نواحي در از بعضي وقتها مقداري شير .كمي غذا قناعت مي فرمودند

، مردم آن نواحي قليل با وجود اين تماسهاي بسيار ولي با .تشريف مي بردند يه به شهراولمين مايحتاج أبراي ت
درايت آن  حكمت و و محبت عشق و .چشمان آنها مخفي ماند جالل آن حضرت نمي توانست از عظمت و

شخصي  حكايت و خبر. گرديد مناطق همجوار منتشر ايشان در شهرت مجذوب نمود و حضرت اهالي سليمانيه را
شدند كه توجه معائله مبارك  .كردستان باالخره به بغداد رسيد بالغت ساكن در فصاحت و با فوق العاده حكيم و

 از فرستادند تا ين قابل اعتماد رامؤمن لذا يكي از، حضرت بهاءاهللا نمي تواند باشد اين شخصيت كس ديگري جز
ساله  به هجرت دو حضرت بهاءاهللا تقاضاي آنان را قبول فرموده و .تمنّا نمايد مراجعت فرمايند رجا و كل اطهرهي

  .اختيار فرموده بودند خاتمه دادند كه به اراده خود
  : تمرين

  ؟ وضعيتي بودند چه حالت و آمده بودند در ـ بابياني كه به دنبال حضرت بهاءاهللا به بغداد1
---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------  
  ؟ به چنين وضعي دچارشده بودند ـ چرا2

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------  

  ؟ جامعه بابي آغاز شد حضرت بهاءاهللا چه جرياني در وجود تأثيرـ تحت 3
---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------  
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  ؟ ـ چرا حضرت باب  جانشيني براي خود تعيين نفرموده بودند 4
---------------------------------------------------------------------------  

  ؟ ـ حضرت باب چه كسي را به عنوان مرجع اسمي تعيين فرمودند5
  ؟ اهللا داشتحضرت بهاء ـ ميرزا يحيي چه نسبتي با6
  .توصيف نماييد ـ شخصيت ميرزايحيي را7
  ؟ شهادت حضرت رب اعلي ميرزايحيي چه كرد از ـ بعد 8

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------  

  ؟ ميرزايحيي گذاشت جامعه بابي چه اثراتي بر ـ نفوذ روزافزون حضرت بهاءاهللا بر9
---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------  
  ؟ به كجا مي انجامد چه كردند، مالحظه اينكه اعمال ميرزايحيي از ـ  حضرت بهاءاهللا بعد10

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------  

  ؟ ـ حضرت بهاءاهللا به چه منطقه اي هجرت فرمودند11
 و -------------محل  شان اين بود تاـداليل هجرت ايند كه يكي ازــ حضرت بهاءاهللا مي فرم12

  .------------- علّت و ---------وسبب  -------------مصدر
  بيابانهاي كردستان چه مي كردند؟ ـ حضرت بهاءاهللا در13

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------  

  ؟ طول كشيد مدتداد چه بغ ـ هجرت حضرت بهاءاهللا از14
  ؟ به مراجعت حضرت بهاءاهللا شد ـ چه شرايطي منجر15

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------  

  : قسمت نوزدهم
بستند كه به  با آن حضرت عهد پيروان حضرت باب نيز .عهدي مي بندد ان خودظهور با پيرو مظهر هر

چند كه حضرت  هر .امرش زندگي كنند طبق احكام و او بر من يظهره اهللا را قبول نمايند و جستجو پرداخته و
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مت ايشان ا عظنفرموده بودند كه ايشان شخصي هستند كه حضرت باب وعده فرموده ام علناً اظهار بهاءاهللا هنوز
 عظمت و ميرزايحيي از .ه كمي حتي به مقام آن حضرت پي بردندعد عيان مي گرديد و و ظاهر روز بيشتره ب روز

باالخره باعث  و باعث شد كه مرتكب اعمال قبيحي شود جاه طلبي او حسادت و اجالل جمال مبارك غافل نبود ام
  .شود كه آشكارا نقص عهد حضرت باب نمايد

  : فرمايند مي ياران را چنين انذار پيش بود اضطرابي كه در آشوب و شاره به تضييقات وا  باحضرت بهاءاهللا
 رايات شبهات در آالم به موج آمده و اختالف و بحور افتتان رخ گشوده و امتحان و ايام«

مراقب .. .لوف استنفاق مأ ضالل و شقاق و به ايجاد فتنه و مرتفع و كنار گوشه و هر
 جوهر مبادا از .اوهام نيفشاند ظنون و بذر بين شما رخنه ننمايد و نفي در باشيد جنود

اعالم  عصر و دور هر ت ممنوع شويد چه كه درمطلع احدي از حقيقت محروم مانيد و
 و ظاهر ابواب معاندت مفتوح گرديده حق جل جالله امرش را مخالفت افراشته شده و

ليالي به  و ايام در .ه الكافرونَاَن يتم نُوره و لَو كَرِ االّ بي اهللاُأي خواهد نمود و نورش را باهر
گمان ، مفرّي نه قبضه قدرتش اسيرند و احدي را كل در .باشيد ساحت قدس رحماني ناظر

آن  نفسي به اهواء خويش در يا ملعبه صبيان است كه هر آسان و مبريد امرالهي سهل و
جهات به همسات نفسانيه و وساوس  پاره اي از دراكنون هياكلي چند  .رخنه نمايد
مفقود  چون تراب معدوم و منكوب و و القائات افكيه مشغول عنقريب كل مقهور شيطانيه و

  ) 38(»...خواهند گرديد

 چند كافران را هر، آنجا كه نورش را كامل كند ابا مي نمايد تا خدا نمي خواهد و و«
  )ترجمه(» خوش نيايد

   : تمرين
  ؟ اضطراب به چه معني است لمه آشوب وـ ك1
  : تكميل نماييد ـ جمالت ذيل را2

-------- رخنه ننمايد و  ---------------فرمودند مراقب باشيد  حضرت بهاءاهللا به ياران امر -الف
 .نيفشاند ---------------

 .مانند ------------------------فرمودند مبادا از و انذار - ب

 .باهر خواهد نمود -------ظاهر و  را ----------بخشيدند كه حق جل جالله ياران را اطمينان  و - ج

-----نفسي به  است كه هر ------------يا  و --------------كه امرالهي  نبايد گمان نمود - د
 .نمايد --------------خويش ------

 .خواهند گرديد --------------چون تراب  و ----------------عنقريب كل  - ه
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----------------------------------------------- ؟ چه كساني هستند »نفي جنود«ـ 3
--------------------------------------------------------------------------  

  ؟ دارند دنياي امروزه وجود در نفي ـ  آيا جنود4
  ؟ شديم چه بايد بنماييم آنان روبرو ـ اگربا5

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------  
  : قسمت بيستم

كه  همانطور .طي تاريخ خود رسيده بود در ن امراهللا به پايين ترين حدأغيبت حضرت بهاءاهللا ش ايام در
 در ،بغداد ثابت كند رهبري جامعه كوچكي در در انتظار مي رفت ميرزايحيي حتي نتوانست توانايي خويش را

 .ر بودگرانبهاي حضرت باب شرم آو افعالي مشغول بودند كه براي امر بابيان به اعمال و اماكن مختلفه عده اي از
  .به عهده گرفتند ديگراحياي جامعه را لذا حضرت بهاءاهللا يكبار

 .بيت مبارك به روي طالبان حقيقت مفتوح گرديد به اطالع جميع ياران رسيد و 1856مارچ  ورود ايشان در
حقيقت آن زندگي مي فرمودند مركز اجتماع طالبان  عائله مباركه در بي آاليشي كه حضرت بهاءاهللا و منزل ساده و
آن  آميز محبت بيانات شيرين وقوه  كس كه به محضر مبارك مشرف مي شد از هر .مهاجرين گرديد و زائرين و

 .بهشت احساس مي نمودند را در نفوسي كه طائف حول مبارك بودند خود .منقلب مي گشت حضرت دگرگون و
   .كل شيء منقطع گرديدند از خلق جديد شدند و آنها

  : يه امربهايي حالت اين نفوس را چنين توصيف نموده استاولوره نبيل مورخ بزرگ د
 عبا و معلوم نبود كه كفش و به يك قُمري خرماي زاهدي مي گذرانيدند و شبها را ده نفر اكثر«

تعلق داشت  كفش به او، داشت بازار كار كس كه در هر .صاحبش كيست، آن منازل است قبايي كه در
را  حتي اسمهاي خود .تعلق داشت قبا به او عبا و، رف مي شدكس به حضور مبارك مش هر و

جانشان باقي نمانده بود چه خوش اوقات و  دل و هواي جانان چيزي در جز فراموش كرده بودند و
  )39( »ي بودايامچه خوش 

م مقا مدتاين  در .بردند سره بغداد ب هفت سال در مدته سليمانيه ب مراجعت از حضرت بهاءاهللا پس از
آن  عشق الهي چنان از و محبتولي  .اين يوم همچنان مخفي داشتند در ظهور به عنوان مظهر حقيقي خويش را

 در مكالمات و هدايتهاي ربانيه كه در .مجذوب مي ساخت مفتون و مي شد كه قلوب مستعده را حضرت ظاهر
اين  در .تزكيه نمود نده بود تصفيه والواح نازل مي فرمودند جامعه بابي را كه چندين سال بي شبان ما آيات و

 نحوي واضح شرح وه ب منشا ظهورات الهيه را آن مبدا و در نازل فرمودند و دوران بود كه كتاب مستطاب ايقان را
همين  در و. را درهم شكستاوهام و خرافات ساخته دست بشر در اعصار گذشته توصيف فرمودند كه اساس 

بودند كلمات  غوطه ور تفكّر وتوجه درياي  در كنار رود دجله مشي مي فرمودند و هنگامي كه در احيان بود كه در
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سرعت نزول  .نمو روحاني است نازل فرمودند ما در رشد و يك از راهنماي هر مباركه مكنونه را كه مايه تسلي و
   .شگفت بود ب وقلم مبارك موجب تعج آيات از

  : ن دوران چنين مي فرمايندحضرت بهاءاهللا درباره قواي خارق العاده آ
به  فضل و رحمت رباني آيات بمثل غيث هاطل نازل و ورود به اعانت الهي و از بعد و«

 به مواعظ حكيمانه و را مخصوص اين حزب را جميع عباد اطراف ارض ارسال شد و
 آنكه از محاربه منع كرديم تا جدال و نزاع و فساد و از نصايح مشفقانه نصيحت نموديم و

  )40( »...سالح به اصالح دانايي بدل گشت و و ناداني به برّ ل الهي غفلت وفض

يا  انتظار مي رفت كه دير .به ارمغان آورد بغداد، پيروزيهاي شكوهمندي را دوره هفت ساله حيات مبارك در
 انتشار ت وبدنبال داشته باشد شهر يتهاي عظيمتري راموفّقبه نوبه خود  خيزد كه آن نيز بحرانهايي برپا زود

 كه به هر بين دشمنان شيخي بود الترين شخص ازفع .پوشيده نبود ديدگاه دشمنان امر روزافزون حضرت بهاءاهللا از
ضد حضرت بهاءاهللا  بر تا متقاعد سازد مجتهدين را حكومت ايران و دولت عثماني ومأمورين  تا وسيله متوسل شد

اصالت اقوال واعمال حضرت بهاءاهللا باطل وعقيم  حكمت و اثر ل درسا كوششهاي شيخ براي چند اما .قيام نمايند
  .ماند

تا فتواي عمومي  هم جمع نمود را گرد مجتهدين معروف شهر وقتي شيخ مزبور جميع علما و، براي مثال
يديان مقيم تبع قليلي از عليه تعداد فق گرديدند كه برمتّ همه آماده و حضرت بهاءاهللا بگيرد و را براي مخالفت با آنها

آنان يكي از واالترين مجتهدين كه  ربرعكس تصو، بين ببرند سطوعش از مركز امراهللا را از بغداد حمله نمايند و
 اظهار و دادن فتوا عليه بابيان خودداري نمود از آنان مطلع شد مقصد عادل بود وقتي از تقوي و با مردي زاهد و

 مجلس را عه بابي خطايي ديده نشده كه مستحق چنين جزائي باشد وجام مطلع است از داشت كه تا آنجايي كه او
  .ترك نمود

دانا را به حضور  گروه تصميم گرفتند كه شخصي عالم و، شد شكست روبرو وقتي كه نقشه اصلي آنان با
رت حض .امتحان نمايد بدين ترتيب علم ايشان را االت نمايد وؤطرف آنان بعضي س از حضرت بهاءاهللا بفرستند تا

 و مجتهدين به وسعت و طرف علماء بالنّيابه از او االت آن شخص پاسخ عنايت فرمودند وؤبهاءاهللا به جميع س
نمود براي قانع ساختن جميع برحقانيت رسالت  وليكن اظهار .دانش حضرت بهاءاهللا اذعان نمود عظمت علم و

خلق را امتحان  ق ندارند زيرا حق بايدح چند هر«: حضرت بهاءاهللا فرمودند .فرمايند خويش معجزه اي ظاهر
 تّفاقسپس به نماينده فرمودند كه مجتهدين باال و )41(»مقبول نه خلق حق را ولي حال اين قول مرغوب و، نمايد

حقانيت  كل بر شبهه اي براي آنان باقي نمي ماند و انجام آن ديگر از معجزه اي را انتخاب نمايند و بنويسند كه بعد
قاطع نماينده را  اين جواب صريح و .مهر نموده تقديم ايشان نمايند اين ورقه را تراف مي نمايند وايشان اع امر

پيغام حضرت بهاءاهللا را به  او .مراجعت نمود زانوي مبارك را بوسيد و داد فوراً برخاست و قرار تأثيرعميقاً تحت 
 به اخذ تصميم نشدند و موفّقنمودند ولي نهايتا  مذاكره سه روز درباره آن بحث و مدتآنان ب و علما ابالغ نمود

  .اين موضوع صرف نظر نمايند اينكه از باالخره چاره اي نديدند جز
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 عليه حضرت بهاءاهللا دست نكشيدند و بر دسيسه هاي خود بي باك امرالهي را از اما اين دشمنان ظالم و
بهار  ادامه دادند تا اينكه باالخره در ياي اموراوله بد جلوه دادن منويات هيكل مبارك ب ايجاد آشوب و مستمراً در

  .بحران بعدي ظاهر گشت رسيد و ره ثممساعي آنان ب 1863
  : تمرين

  ؟ چه وضعي بود جامعه بابي در، بغداد مراجعت فرمودنده ـ هنگامي كه حضرت بهاءاهللا ب1
---------------------------------------------------------------------------  

  ؟ براي هدايت جامعه بابي به اثبات رسانده بود را ـ آيا ميرزايحيي قابليت خود2
  ؟ بابيان گذاشت ي برتأثيرـ مراجعت هيكل مبارك چه 3

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------  

  .هيكل مبارك بودند بنويسيد محضر حاالت كساني كه در ـ به انشاي خود توصيف جناب نبيل را از4
---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------  
  ؟ تشريف داشتند بغداد مراجعت ازسليمانيه حضرت بهاءاهللا چند سال در از ـ بعد 5
   ؟ نماييد بغداد نازل فرمودند ذكر اين هفت سال در رحضرت بهاءاهللا را كه درآثا اثر از ـ نام دو 6
  ؟ ـ موضوع اصلي كتاب مستطاب ايقان چيست 7

---------------------------------------------------------------------------  
  ؟ يدمثال ذكرنماي يك يا دو چيست؟» اوهام وخرافات ساخته دست بشر«از ـ مقصود8

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------  
  ؟ باره چه نوع موضوعاتي سخني مي گويدـ كلمات مباركه مكنونه در9

---------------------------------------------------------------------------  
  : را تكميل نماييد ـ جمالت زير10
-- آيات به مثل  ---------و ---------الهي و ---------فرمايند كه به  حضرت بهاءاهللا مي -الف

 .نازل -------

 .ارسال شد --------- اين آيات به - ب
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 .نموديم ------------------و ------------------اين آيات جميع عباد را  در - ج

  .منع كرديم  ---------و ---------و ---------و ---------از  و - د
 .---------به  ---------بدل گشت و ---------به  ---------فضل الهي ه نتيجه ب در و - ه

  ؟ دشمنان امراهللا گذاشت ي برتأثيرحضرت بهاءاهللا چه  اعتبار ـ افزايش شهرت و 11
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------  

  ؟ ـ معني فتواي عمومي چيست 12
---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------  
  ؟ كه بحضور حضرت بهاءاهللا فرستادند شرح دهيد نماينده اي را ـ به انشاي خود داستان گروه مجتهدين و13

 --------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------  
كه حضرت بهاءاهللا معجزه اي ظاهر نمايند صرفنظر  خواست خود پي گيري در ـ چرا گروه علما از 14
   ؟ نمودند

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------  

  : قسمت بيست ويكم
معاني عميق  در خواهيد خواند و كتاب مستطاب ايقان را، مبارك دوره مطالعات خود درباره امر در    

 عظيم در مهم و اين اثر و كلمات مباركه مكنونه آشنا هستيد البته هم اكنون با .خواهيد نمود تفكّرآن  مواضيع متعدد
 ات عظيمه اي درتأثيرآن نهفته است  هدايتهاي الهي كه در خواهد بود و شمامصاحب  حيات همراه و ايامتمام 
  .تعالي روحاني شما خواهد داشت و ترقّي

 تأمل و تفكّرعظيم نازل گشته  اثر آن اين دو بغداد كه در رت بهاءاهللا درـحال كه درباره دوره حيات حض 
كتاب مستطاب ايقان با اين فقره  .گرانبها را حفظ نماييد اثر اين دو يك از ين فقره هراولمي نماييد خوب است كه 

  : شروع مي شود
 مواتي السمن ف رف عن كُلِّبِاالنقطاعِ الص انَّ العباد لَن يصلُوا الي شاطيء بحرِالعرفانِ االّ«
و قامِاالرضِ قَدلُنَّ الي المكُم يا اهلِ االرضِ لَعلَّ تَصوا اَنفُسالّ سرذي قَد تَدخُلُنَّ  اهللاُ لَكُم و

  )42(»في سرادقٍ جعلَه اهللاُ في سماء البيانِ مرفُوعاً
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 هر كه و هر آنكه از به ساحل درياي معرفت نمي رسند مگر به راستي كه بندگان هرگز«
 مقدس را پاك و اي اهل ارض نفسهاي خود .زمين است دل بردارند آسمانها و چه در
 سراپرده اي كه در در راه يابيد و، شايد به مقامي كه خداوند برايتان مقدر فرموده تاكنيد 

  )ترجمه(» .سمان بيان بلند نموده وارد شويدآ
  : است بدايت كلمات مباركه  مكنونه چنين مذكور در و

انا اَخَذنا جواهرَه  و من قَبلُ علي النَّبيينَقوه ره و اللَ من جبرُوت العزَّه بِلسانِ القُدهذا ما نُزِّ«
وا اَماناته في اَنفُسهِم و يود حبارِ ليوفوا بِعهداهللاِ وو اَقمصناه قَميص االختصارِ فَضالً علَي االَ

  )43(»وحِ منَ الفائزينَقي في ارضِ الرُّليكُونُنَّ بِجوهرِ التُّ

انبياي  قوت بر بلسان قدرت و عزّتعالم جبروت  اين كلمات همان كلماتي است كه از«
اين  و، پوشانديم گرفته بدانها پيراهن اختصار عصاره آنها را اصل و ما قبل نازل شده بود و
اماناتي كه  خدا بسته اند وفا نمايند و به عهدي كه با تا عالميان بود به جهت فضلي بر

حقيقت  جوهر وه ارض روح ب در تا پس دهند و باز وجود آنها گذاشته بود خداوند در
  )ترجمه(» تقوي برسند

  : دوم قسمت بيست و
پيش  افتتاناني كه در بيانات خود به امتحانات و بغداد حضرت بهاءاهللا پيوسته در در اقامت اخير ايام در    

موجب  آن اوقات هيكل مبارك خوابي ديدند كه چون براي ياران بازگو نمودند  در و .است اشاره مي فرمودند
   .تشويق آنان گرديد اضطراب و

  : فرمايند الواح مي يكي از در اين باره در
كُلُهم  هم قَد جلَسوا في اَطرافي و المرسلُونَ و بِيونَ ونِ اجتَمعت في حولي النَّيت بِاَرأ«

ونَ ونُوحي بكُونَ وص ييجضي في رُخُونَ و رتينّى تَحا ونَ و ذاً اشتَدم انهع ئَلتنَفسي فَس
م وريخُهص م وكائُهب رَّاالعظَمِ ويا س كنَفسلي شَ قالُوا لكَوا عب مِ وديكَلَ القأيا ه كَيتنٍ ب

وني وخاطَب الحالَه لكفي ت االعلي و الءاَهلِ م كاءب عتمذاً سا هِم وكائتَ.. .قالُوا بِي وفري س
داَح اهما ال ر كينععشَرِ بن مبراً.. .النَّبينَ مبراً صفَص. ..و  م وخاطَبتُه اللَّيلَه لكم في تهعم كُنت

  )44(»خاطَبوني الي اَن قَرٌب الفَجرُ

 زاري و به گريه و اطراف من نشسته و مرسلين مجتمعاً در خواب ديدم كه پيامبران و در«
، آنان سبب را جويا شدم از گرديدم و متحير پيش خود من در .اد مشغول اندفري ضجه و

اي سرّ اعظم  تو بخاطر:پاسخ گفتند در فرياد انداخت و به گريه و را آنها پرسش من بيشتر
اين  در گريه آنها گريستم و از گريه آنها به حدي شديد بود كه من نيز .واي هيكل قدم



100 
 

 مخاطب ساخته وا همين حالت مر با شنيدم و مالءاعلي را كه صداي گريه اهل هنگام بود
پس شكيبايي .. .به زودي با چشمانت خواهي ديد آنچه را كه هيچ پيغمبري نديده :گفتند
 تا نزديك طلوع فجر بسر شنود شب را با اين گفت و همين وضعيت و با و.. .شكيبايي، كن
  )ترجمه(»بردم

 حوادث آينده و آن به تلويح از كه در لوح مبارك مالح القدس راحضرت بهاءاهللا  1863 اوئل بهار در    
 جمع ياران تالوت گرديده و مارچ اين لوح در 26تاريخ  در و .جداييها اخبار مي فرمايند نازل نمودند نفاق و

وم همان ي در .حضرت بهاءاهللا ممنوع خواهند گرديد محضر دريافتند كه به زودي از احزان شد و قلوب غريق بحر
 .درخواست حاكم به مالقات حضرت بهاءاهللا تسليم نمود نامه اي مبني بر جانب حاكم بغداد وارد و فرستاده اي از

شده بود به حضور  دبانه صادرؤم بعد نامه صدراعظم عثماني خطاب به حاكم بغداد كه با لحني ماليم و روز
ه بود به اسالمبول پايتخت عثماني عزيمت آن حضرت دعوت شد نامه مذكور از در .حضرت بهاءاهللا تقديم شد

درخواست حكومت  حضرت بهاءاهللا با .براي محافظت آن حضرت مقرر داشته بودند ضمناً عده اي سوار. فرمايند
پذيرفتن مبلغ تقديمي براي مخارج سفرشان  نسبت به حركت به اسالمبول في الفور موافقت فرمودند وليكن از

اظهارات وي كه عدم قبول وجه ممكن است موجب  الحاح نائب الحكومه و ار واصر اثر در .امتناع ورزيدند
 مساكين شهر بين فقراء و فوراً در گردد هيكل مبارك وجه مصروفي را پذيرفته و ياي امورلاودلتنگي  كدورت و

  .توزيع فرمودند
 در ر احزان شدند وياران دچا .بغداد جامعه بابي را شديداً مضطرب نمود تبعيد حضرت بهاءاهللا از خبر

نصايح مشفقانه حضرت بهاءاهللا قلوب  اثر كم كم در بتدريج و .طعام نبود اوليا تن بدايت احدي قادر به خوابيدن و
قبول نمودند كه اكثراً ازموهبت همراهي  تقديرات الهيه تسليم شدند و به اراده و الطاف آن حضرت آرام گرفت و از

يك  هر شان به افتخارمحبتحضرت بهاءاهللا براي ابراز  .ي محروم خواهند شدسرگون مرحله بعدي از آن حضرت در
  .اطفال لوحي به خط مبارك خويش نازل فرمودند مرد و طائفين حول از زن و ياران و از

 21صبح روز  در .گل رز گل مورد عالقه حضرت بهاءاهللا بود از كه مملو نزديكي بغداد باغ زيبايي بود در
اهالي  كثيري از تعداد ياران و .ترك نموده وارد اين باغ شدند را آن حضرت شهر) ي ودوم نوروزس( 1863آپريل 

مجدداً وارد  رعايت جمال قدم كامالً احياء شده بود عنايت و اثر جامعه بابي كه در .محزون بودند بغداد غمگين و
اكثريت پيروانش  از دور انش به محلي بسيارپشتيب اميد و جديد كه تنها آينده اين امر .مرحله بحراني ديگري مي شد
پاسخ حضرت بهاءاهللا به بابيان دلشكسته اي كه براي خداحافظي جمع شده بودند  ؟ تبعيد مي شد چه خواهد بود

انظار نفوس مخفي نموده بود خرق  را از حجابي كه مقام حقيقي ايشا ن آن حضرت پرده و .شگفت انگيز بود بسيار
  .اعصار مي باشند الن فرمودند كه موعود جميع قرون وعلناً اع فرمودند و

 12 مدتآن باغ كه اكنون به باغ رضوان معروف مي باشد  عزيمت به اسالمبول در حضرت بهاءاهللا قبل از    
مهلكي  اكثريت يارانش ضربه كشنده و جدا نمودن آن حضرت از با دشمنان سعي نموده بودند .يوم اقامت فرمودند

اعالن رسالت  .سرور بي اندازه مبدل فرمود فرح وه اما خداوند اين وداع حزين را ب .وارد نمايند مباركش امر بر
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اين همان يوم موعودي بود كه حضرت باب بابيان را براي آن آماده نموده  .ارواح اصحاب دميد حيات تازه اي در
 همه اشياء در« )45(»ت االشياء بحرِالطَّهارهقَدانغَمس«: بودند وحضرت بهاءاهللا به نفسه مي فرمايند كه درآن يوم

  )ترجمه(»رفتند طهارت فرو درياي پاكي و
مبارك مشرف  حضورهباغ رضوان ب سيل زائريني كه در بيانات حضرت بهاءاهللا با و امر اظهار ايام متاسفانه از

به رشته تحرير  ايامآن  بهايي از شرحي كه جناب نبيل مورخ امر .دست مي باشد مي شدند اطالعات كمي در
  : است ايامجالل آن  عظمت و درآورده لمحه اي از

ميان خيمه مبارك خرمن  در خيابان باغ مي چيدند و چهار روز صبح باغبانها گلهاي زيادي از هر«
مبارك مي نشستند آن خرمن  محضر در حچنان خرمني كه اصحاب چون براي چاي صب .مي نمودند
صرف چاي  از دست مبارك به جميع نفوسي كه بعده ب را ببينند و ه يكديگرآن بود ك گل مانع از

گل  يزـجم نـع رب وـباب عـاير احـس رم وـراي اهل حـده بـت شـگل عناي مرخص مي شدند،
نفوسي بودم كه حول خيمه مبارك كشيك  نموده از توقّفرضوان  شب نهم بنده در .مي فرستادند
احباب  محالتي كه بعضي از از خيمه بيرون تشريف آوردند و از جمال ابهي قُرب سحر .مي كشيدم

 شب مهتاب مشي مي فرمودند و، خيابانهاي پرگل در بعد فرمودند و عبور، استراحت نموده بودند
 توقّفوسط يك خيابان  در .تغنّي بودند مانند سرو روان در بلبالن گلستان نيز مرغان بوستان و

عشق  صبح از شب تا سر دارند از به اين گلها محبتد اين بلبلها كه فرمودند مالحظه كني نمودند و
شيدائيان گل  شود كه عاشقان معنوي و گدازند پس چگونه مي و سوز تغنّي و دائم در .نمي خوابند

وقت نزديك  هر، حول خيمه مبارك بودم سه شب كه بنده در .روي محبوب حقيقي درخواب باشند
كثرت  صبح تا شام هم از روز از هر هيكل قيوم را الينام مي ديدم و، مبارك عبورمي نمودم سرير
  )46( ».پرده وحجابي نه اظهارامر در صامت نبود و آني لسان قدم ساكت و بغداد شد نفوس از و آمد

 عنوان عيد رضوان بزرگترين وه مي ب 2تا ) سي ودوم نوروز ( آپريل  21روز را از 12امروز بهاييان عالم اين 
  .ترين اعياد بهايي جشن مي گيرندمقدس
  : تمرين

  .بغداد مشاهده فرمودند تعريف كنيد كه حضرت بهاءاهللا دراواخراقامت در رويايي را كلمات خود ـ با1
---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------  

  ؟ اين رويا درچه بود اهميتـ 2
---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------  
  ؟ نازل فرمودند چه هنگام حضرت بهاءاهللا لوح مبارك مالح القدس را ـ در 3
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  ؟ ـ لوح مالح القدس چه اموري را پيش بيني نموده بود4
--------------------------------------------------------------------------  

تالوت مي گرديد فرستاده حاكم چه چيزي را براي حضرت بهاءاهللا كه آن لوح درجمع ياران  روزي ـ در 5
  ؟ آورد

---------------------------------------------------------------------------  
  ؟ مبارك تقديم گرديد حضوره بعد چه چيزي ب ـ در روز 6
  ؟ به كجا فرستد  ـ حكومت تصميم داشت حضرت بهاءاهللا را 7
  ؟ بغداد تبعيد نمايد ومت تصميم داشت آن حضرت را ازـ چرا حك 8

---------------------------------------------------------------------------  
  ؟ چه كردند، ايشان فرستاده بود مبلغي كه حكومت براي خرج سفر ـ حضرت بهاءاهللا با 9

---------------------------------------------------------------------------  
  ؟ بغداد چگونه بود  قبال استماع خبرسرگوني حضرت بهاءاهللا از ـ عكس العمل اصحاب در10

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------  

  ؟ عشقشان به ياران چه اقداماتي فرمودند و محبتـ حضرت بهاءاهللا براي ابراز  11
---------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------  
  ؟ فرمودند اكنون به چه نامي معروف است آن اظهارامر ـ باغي كه حضرت بهاءاهللا در 12
  ؟ آن اقامت فرمودند در يوم هيكل اطهر ـ چند13
  : باغ رضوان تشريف داشتند جناب نبيل مي گويد شكوه كه حضرت بهاءاهللا در با ايامـ درباره آن 14
------ ---------------و ------------------------------صبح باغبانها  روز هر -الف

  .مي نمودند--------------------
مبارك  محضر در ----------------------------------چنان خرمني كه اصحاب چون  - ب

 .-------------------------------------------مي نشستتند 

----گل عنايت شده براي ، وبه دست مبارك به جميع نفوسي كه بعدازصرف چاي مرخص مي شدند  - ج
 --------------------------------------------  و --------------------

 .فرستادند مي

 .------------------------------------------كه  نفوسي بود شبي جناب نبيل از - د
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بيرون تشريف آورده اند  ------------------قرب سحر جناب نبيل مالحظه نمود كه جمال ابهي  - ه
- ،  -------------------فرمودند و  عبور --------------------------------واز

 .فرمودند  مشي مي -----------------

 .تغني بودند در --------------------------------------و  ----------------- -و

---كه  -----------مالحظه كنيد اين  : نمودند وفرمودند ---------------------وسط  در - ز
------------- از -----------تا  -----------دارند  -----------به اين  --------

---------شود كه  پس چگونه مي ،------------------------------در ---------
 .باشند -----------در ----------------------و ------

 .بود -----------------------براي سه شب نبيل  -ح

صبح تا  روز از هر و  ---------------------مبارك عبورمي نمود  زديك سريروقت نبيل ن هر -ط
 .-------------------------------------------------شام 

------------ پرده و  ----------------------بيانات حضرت بهاءاهللا در  گاه در نبيل هيچ -ي
 .مالحظه نمود -----------

چه  اراده الهي بر ين چه بود ومؤمناكثريت  نمودن حضرت بهاءاهللا از جدا از دشمنان امر ـ مقصود 15
  ؟ قرارگرفته بود 

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------  

  ؟ امرحضرت بهاءاهللا جشن مي گيريم عنوان سالگرد اظهاره ب اچه جشني ر ـ ما 16
--------------------------------------------------------------------------  

  ؟ شود  چه تاريخي جشن گرفته مي در عظم رضوان چند روزاست و ـ عيدا17
---------------------------------------------------------------------------  

نطق كوتاهي ، ايران به عراق را به اتمام رسانديد ـ حال كه مطالعه قسمت سرگوني حضرت بهاءاهللا از18
  .درباره اين دوره ازحيات مبارك تهيه نموده وارائه دهيد

  : قسمت بيست وسوم
 با حرارت و بلند وصداي  با، جمال قدم نقل مي گردد كلك اطهر الواح نازله از يكي از ذيالً فقراتي از

جذبه بيانات مباركش به  از آوريد و به ياد باغ رضوان را آن حضرت در اظهارامر اشتياق اين فقرات را بخوانيد و
  : شعف آييد شوق و

حمنِ قُم بينَ المالء االنشاء بِالذّكرِ و اَتي ربيع البيانِ بِما تَقَّرَب عيد الرّ قَلَم االعلي قَد يا«
رُ االبتهاجِ من اُفُقِ قَد طَلَع نَي .التَكُن من الصامتينَ نٍ يجدد بِه قَميص االمكانِ وأناء علي شَالثَّ
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ك فاطرِ السماء قُم بينَ االممِ بِهذَا تَزَينَ ملَكُوت االسماء بِاسمِ رب اجِ بِماالبه سماء اَسمنَا
  ...تَكُن من َالصابرينَاالسمِ االعظَمِ و ال

 هوراتُها و اَينَ االسماء وملَكُوتُها و البواطنُ وظُ نَ االَشياء وتَرَي اليوم غَيري اَي لقَلَم ه يا
اسرارها و الظَّواهرُ و آثارها قَد اَخَذَ الفَناء من فى االنشاء و هذا وجهِي الباقي المشرِقِ 

  .المنير
قَد  .االَنوار اَلَّتي اَشرَقَت و الحت من اُفُقِ وجه ربِك العزيزِ الكَريم اليري فيه االّ ومي اهذ
قَبقتدارِ واال و هلطانِ القُدربِس ديعٍ فَضالً ضنَا االَرواحاَنَا  شَرَعنا في خَلقٍ ب نا وندن عم

  .الُ القَديمالفَضّ
نَّهج لكقُل ت كنُونُ بِقُدررَ الميانِ قَدظَهحيقِ البن رفيها م لي اَوراقِ ما غُرِسع مقو هلطانٍ  رس

نَّهنَّها لَجرَ ما اقَد ظَه ماءاالَرضِ والس الءاَشجارِها يا م فيفن حم عتُسم  ن قَبلُ ورَ مال ظَه
ستوراً في اَزِلِ الزالِ ون كانَ غَيباً ماَتي م و لهل لكالم و كها قَد اَتَي المالزيزِ اَرياحن هم

  .من خَريرِ مائها قَد قَرَّت العيونُ بِما كَشَف الغَيب و المكنُون ُ عن وجه الجمالِ سترَ الجاللِ
و وريا الحت فيهرُوا يا اَهلَ الجِنانِ بِما ناداَن اَبش ن اَعلَي الغُرَفاتم قُّاتمِ  تَددلُ القاَنام
ماء بِاسمِ االبهي و اَدارت ايادي العطاء كَوثَرَ البقاء تَقَرَّبوا ثُم اقُوس االعظَم في قُطبِ السالنّ

  )47(».وقِ و مشارِقَ االشتياق ِاً لَكُم يا مطالع الشَّئاَشرَبوا هني

فرا رسيده چون عيد رحمان نزديك  بيان بهار است و زمان گفتار، زمان، اي قلم اعلي«
بين خلق قيام نما آن گونه  ثناي پروردگار در و به ذكر و روا مدار خود بر سكوت را .شده

اج افق آسمان اسم به ابتهاج از آفتاب سرور و .كه عالم امكان را قميصي جديد پوشاني
ه آسمانهاست اسم اعظم پروردگارت كه شكافند طلوع نموده زيرا ملكوت اسماء به زيور

  .بين خلق قيام نما با اين در درنگ مكن و .آراسته گشته
 كجايند اسماء و؟ ظهوراتشان كجايند اشياء و؟ مرا مي بيني امروز چيزي جز آيا تو ،اي قلم

هستي  عالم امكان و ؟ كجايند باطنها واسرارشان؟ كجايند ظاهرها وآثارشان ؟ ملكوتشان
  .ن وجه نوراني است كه وجه باقي من استتنها اي ونيستي شد  فنا و سراسر

افق روي  انواري كه از، ظهور را نمي بيني انوار آن جز امروز روزي است كه در 
قدرت غالبه  همه چيز را به سلطنت قاهره و .كريمت طلوع نموده است پروردگار عزيز و

م من جانب خويش خلق جديدي را ابداع فرموديم و به فضلي از قبض روح نموديم و
  .. .فضال قديم
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اين كلمات ، شراب بيان آبياري شده برگهاي گياهانش كه از اين بهشتي است كه بر بگو
 قدرت وه يعني آنچه پوشيده بود ب»«قَد ظَهرَ المكنونُ بِقُدره وسلطانٍ«: نفش بسته است
بگوش  ركت درختانش اين نداـت كه از حـتي اسـاين بهش ».كار شدـسلطنت الهي آش

 : و وزش بادهايش مي نوازد كه، كه در ازل االزال پنهان بود آمده است كسي :رسدمي 
ريزش آبهايش اين ندا بلند  از، خواهد بود آن او پادشاهي از سلطنت و مالك آمده است و

  .زيبا برگرفت ديده ها روشن گشت زيرا غيب پنهان پرده جالل را از رخسار: است
 بشارت باد، هان اي اهل بهشت :مي دهند غرفه ها ندا بلندترين حوريان در آن بهشت، در
دستهاي  و ،كوبيد »ابهي«قطب آسمان با نام  را كه سرانگشتان قدم ناقوس اعظم را در شما

اين شراب  از نزديك شويد و بشتابيد و .بخشش او جام حيات بخش بقا را به دور آورد
  )ترجمه(»اشراق مشارق شما اي مطالع شوق و گوارا باد بر، الهي بنوشيد

  : قسمت بيست وچهارم
 .اسالمبول اقامت نمودند ماه در 4اصحاب فقط  عائله مباركه به همراه گروه كوچكي از حضرت بهاءاهللا و

نهضت بابي شناخته شده بود ادامه  به عنوان رهبر شخصي كه حال واضحاً تـاذي و به آزار دور حكومت ايران از
آن زمان  در .نمود عليه حضرت بهاءاهللا آغاز م برحمله اي منظّ سلطان عثماني برنامه ودربار  ايران در سفير .مي داد

حضرت  .رياكاري زندگي  مي كردند دسسيه و، خيانت محيطي مملو از اطرافيان در سلطان عثماني و وزراء و
براي  درباريان راه را اءاهللا ازاين كناره گيري حضرت به و .اين افراد نادرست امتناع مي ورزيدند ارتباط با بهاءاهللا از

و باالخره  كوششهاي مستمرا .اكاذيب مغشوش نمايد را با اتهامات و ياي اموراولنمود تا اذهان  ايران هموارتر سفير
  .ايران صادرگرديد از مرز مراتب دورتره شهري ب، سرگوني هيكل مبارك به ادرنه دستوري مبني بر واقع شد ومؤثّر 

آن حضرت فوراً لوحي مفصل خطاب .صادره عملي فوق العاده شجاعانه بود دستوره  بپاسخ حضرت بهاءاهللا
 عدم بلوغ و داده و مالمت شديد قرار را مورد انتقاد و آن سلطان و وزراء او به شخص سلطان نازل فرمودند كه در

شده است كه وقتي وي  ذكر .شده تسليم صدراعظم گرديد پاكتي مهر لوح مبارك در .لياقت آنان را تصريح فرمودند
مثابه آن است كه پادشاهي ه لحن اين نامه ب« :كه عنوان نمود شروع بخواندن كرد رنگش پريد و نمود و نامه را باز

داده  را مورد انتقاد قرار كردار او و نموده رفتار زيردستان خويش صادر چاكران و خطابي به يكي از قهار و مقتدر
  )48( ».باشد

عائله مباركه كه  حضرت بهاءاهللا و فوق العاده بر طول انجاميد وه ب روز 12 مدتبه ادرنه  اسالمبول سفر
ت سرماي زمستان انجام شد در و ماه دسامبر در اين سفر .براي سومين بار تبعيد مي شدند سخت مي گذشت

   .گرفت
حتي براي  .ايد نداشتندآن هوا محافظت نم اكثر تبعيد شدگان لباس و وسايل كافي والزم كه آنان را در

  .دست يافتن به آب ميسر گردد يخ بتدريج ذوب شود و چشمه مي بايستي آتشي برافروزند تا برداشتن آب از
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سكونت  آن شهر نيم در سال و 4 مدت به ادرنه وارد شدند و) ديماه22( 1863دسامبر 12حضرت بهاءاهللا در
هرچه نفوذ حضرت بهاءاهللا  .شكوه ترين پيروزيها بود با رانها ودردناكترين بح يكي از اًاين دوره مجدد .فرمودند

حضرت بهاءاهللا  مخالفتش با ضديت و در مي شد و شعله ور قلب ميرزايحيي بيشتر بيشترمي شد آتش حسد در
  .جسورتر مي شد

 أثيرت .اين يوم ممانعت نمايد ظهورالهي در قبول مظهر بابيان را از كوشش مي نمود تا و بي نهايت سعي 
 روي جامعه بود بلكه به دشمنان خارج امراهللا فرصت و نه تنها بر مشكالت و زحماتي كه ميرزايحيي ايجاد نمود

دسائس  تحريكات و .نمايند پيروان آغاز حضرت بهاءاهللا و ضد شديدتري بر و تا حمالت بيشتر بهانه اي داد
توطئه  به دسيسه و اهللا را مسموم نمايد وحتي تصميم گرفت حضرت بهاء او .حدودي نداشت ميرزايحيي حد و

چند كه آن حضرت بهبود  هر بود و شديد هيكل مبارك بسيار سم بر اثر .رسيد باالخره به هدف خود پرداخت تا
دستهاي مبارك تا آخرحيات باقي ماند سم رعشه در اثر در ايافتند ام.  

خاطر فتوحات و انتصارات ه ه نمي شود بلكه بآورد البته دوران اردنه براي اعمال شرم آور يحيي ازل بياد
كه حضرت بهاءاهللا الواح زيادي  اين مدينه بود در .آن شهر حضرت بهاءاهللا بدست آوردند عظيمي است كه در
  .نزديك اعالن داشتند و امراهللا را به دور روساي عالم نازل فرمودند و خطاب به ملوك و

جريان تدريجي ابالغ رسالت حضرت بهاءاهللا به جامعه بشري  اين اعالن عمومي امراهللا سومين مرحله در
به  سياه چال طهران صورت پذيرفت وقتي كه روح قدسي الهي برحضرت بهاءاهللا نازل و ين مرحله دراول .بود

يك دوره  مدتبراي  اين ظهور چند تولد هر .ايشان اعالن نمود كه حامل رسالت خداوند براي اين يوم مي باشند
بتدريج نفوس مستعده  و حركت آورده نفوس خواب را ب فجر ا همانند ظهورام، پنهان باقي ماند ن مستور وزما از

باغ رضوان به وقوع پيوست وحضرت بهاءاهللا رسالت  دومين مرحله در .را براي شناختن حضرت بهاءاهللا آماده نمود
 دين ترتيب تعداده ب بودند اعالن فرمودند وآن حضرت جمع شده  ين كه براي وداع بامؤمن تعدادي ازه ب خويش را
 سومين مرحله اعالن عمومي رسالت آن حضرت بود .منزلت ايشان آگاه گشتند مقام و نفوس برگزيده بر قليلي از
آخرين منفاي مبارك به اوج قدرت خود  عكا محل بعدي و در ادرنه شدت يافت و در و اسالمبول آغاز كه در

  .واصل گرديد
  : تمرين

   ؟ اسالمبول تشريف داشتند زمان در مدتجمال مبارك چه ـ 1
   ؟ آنجا كوتاه بود اقامتشان در مدت ـ چرا2

---------------------------------------------------------------------------  
   ؟ چيست »كناره گيري«ـ معني كلمه 3

---------------------------------------------------------------------------  
  ؟ نمي كردند درباريان ارتباط برقرار سلطان و حضرت بهاءاهللا با ـ چرا4

---------------------------------------------------------------------------  
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   ؟ ـ سرگوني بعدي ايشان به كجا بود 5
  بفرستد؟ رحد كشورخود دورت  رس از ـ چرا حكومت ايران مايل بود كه  حضرت بهاءاهللا را6

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------  

  ؟چه كردنددريافت خبرسرگوني جديد حضرت بهاءاهللا  ـ با 7
---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------  
  ؟ كه صدراعظم لوح مبارك جمال قدم را زيارت كرد چه اظهار نمود ـ وقتي 8

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------  
  ------------------------------------- ؟ شدند ـ حضرت بهاءاهللا چه موقع به ادرنه وارد9

   ؟ اقامت فرمودند آن شهر در مدتـ چه 10
    ؟ادرنه به وقوع پيوست ـ چه پيشرفت مهمي در11

---------------------------------------------------------------------------  
   ؟ ـ اظهارامرحضرت بهاءاهللا به عالم بشريت درچند مرحله انجام گرفت12
  ؟ ين مرحله چه بوداولـ 13

---------------------------------------------------------------------------  
  ؟ مرحله چه بود دومين ـ14

---------------------------------------------------------------------------  
  ؟ ـ سومين مرحله چه بود15

---------------------------------------------------------------------------  
   : قسمت بيست و پنجم

اين  تعداد كثيري از .بين ياران گرديد درنه سبب آشوب درا جمال قدم در مخالفتهاي علني ميرزايحيي با    
كه  اين وضعيت براي دشمنان امر منزلت حضرت بهاءاهللا بودند و مقام و بدايت درك لمحه اي از در ين هنوزمؤمن
اين  پيكر تا ضربات ديگري بر بودند فرصت مناسبي بود عثماني برخودار ت ايران وومحك نفوذ دو پشتيباني و از
به آنان اعالم  محاصره و اط عسكريه بيت حضرت بهاءاهللا راناگهان يك روز صبح ضب .آورند ن جديد الهي واردآيي

انتظارشان  ي هيچكس نمي دانست چه سرنوشتي درمدت تا .مهيا سازند نمودند كه خود را براي حركت آماده و
 شايعاتي منتشر بوب خويش جدا شوند زيرامح ياران اين بود كه از ترس اكثر بزرگترين نگراني و خواهد بود و

متفرق خواهند  سايرين باالجبار نمود و طرفي تبعيد خواهنده ب عائله مباركه را شده بود كه حضرت بهاءاهللا و
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ميرزايحيي را به جزيره قبرس تبعيد خواهند  به قشله عكا و معلوم گرديد كه جمال قدم را باالخره واضح و .گرديد
 بدطينت ميرزايحيي نيز همدست شرير و شامل دو و بود نفر حدود هفتاد شدگان كه تعدادشان در تبعيد اكثر .نمود

  .شدند قبرس تبعيده همراهان حضرت بهاءاهللا باگروه ميرزايحيي ب از نفر چهار بود به عكا فرستاده شدند و
 از سفري دشوار از دبع ترك نموده و ادرنه را 1868اگست  12تاريخ  عائله مباركه در حضرت بهاءاهللا و

اهالي عكا به ورود زندانيان عادت داشتند  .وارد شدند به عكا) شهريور9(آگست  31تاريخ  خشكي در طريق دريا و
اين  .آشوبگران استفاده مي نمود عكا شهري بود كه دولت عثمان آن را به عنوان تبعيد شدگاه براي مجرمين و زيرا
 مورد كه در داده بود و دين حق مي باشند سلطان دستور خدا يان دشمنان دولت وبه آنان گفته شده بود كه زندان بار

 سختي و وزرايش اظهار اميدواري نموده بود كه خشونت و اتّفاقبه  آنان سجن و حبس شديد نگهداري نمايند و
   .اضمحالل آنان گردد و به فنا ناگواري سجن عكا منجر

ايرانيان محكوم به  نهمه مردم آگاه شدند كه اي و قرائت گرديد شهرميدان  مالء عام در درسلطان متن فرمان 
  .هرگونه معاشرت با آنان اكيداً ممنوع است حبس ابد مي باشند و

بود زندان آنها باشد  آن قرار سربازخانه ارتش كه قسمتي ازعكا تبعيدشدگان را به  پياده شدن در از بعد
 سه قرص نان با كيفيت بد يك روزانه  آن براي هر از بعد و وم نمودندشرب محر اكل و از جميع را اولشب . بردند
بدو ورود بدرود  در آنان از سه نفر بستري شدند و مريض و نفر به زودي جميع به استثناي دو .صص نمودندمخ

 رحضرت بهاءاهللا ام .دفن نمودن آنان بدون پرداخت مخارج الزمه خودداري نمودند نگهبانان از .حيات گفتند
دفن  زير پاي مبارك بود بفروشند و وجه را به محافظين بدهند تا صرف كفن و فرمودند سجاده كوچكي كه در

صندوق به خاك  استقرار در تكفين و گفته خويش  آنان را بدون تغسيل وخالف  معلوم شد كه آنان بر بعداً .نمايند
  .وده بودندصورتي كه خرج كفن و دفن را مضاغف مبلغ اخذ نم سپرده اند در

يه عكا براي حضرت بهاءاهللا مرحله اي اولچند كه تدريجاً وضعيت زندانيان كمي بهبود يافت ولي سنين  هر  
زندان سياه چال طهران متحمل گرديدند صرفاً  بلياتي كه جمال مبارك در آن صدمات و .دشوار بود سخت و بسيار

ا بحران سالهاي طرف دشمنان داخل جامعه بود ام درنه ازات امشقّ مصائب و .طرف دشمنان خارجي امراهللا بود از
جمال اقدس ابهي به نفسه  .محسبوب مي گرديد دو خارج هر اقدامات دشمنان داخل و نتيجه اعمال و يه عكا دراول

  : فرمايند درباره اين دوره چنين مي
»رعلَم اَنَّ في وابِالس يناهمس قامنا هذَا الَمجنِ االَعودن قَبلُ كُنّ ظَمِ وا في اَرضٍ اُخري تَحت م

االَغاللِ و لِ والسقُل  َ الس كبِذل يميا تفكّرما س لوا فيه49( »ي االَلبابِاو(  

اين  چه قبل از گر، بدان كه ابتداي ورودمان به اين جايگاه آن را سجن اعظم ناميديم«
اين نام را بدان سرزمين اطالق  اام، بوديم زنجير زيرغُل و  سرزمين ديگر در زندان هم در

   )ترجمه(» .كنيد تفكّراين باره  بگو اي صاحبان خرد در .نكرديم
 جمعي از، عائله مبارك معاشرت نمايد اينكه نبايد كسي باحضرت بهاءاهللا و با وجود اوامر سلطان مبني بر

بيابند  د اينكه شايد بتوانند به محضر ايشان حضوربه امي ايران به عزم زيارت محبوب خويش و دوستان پاي پياده از
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ممنوع بودند به  ساحت انوره تشرف ب محض ورود اين نفوس مخلص و با وفا كه ازه ب .نمودند طي سفر حركت و
پشت ميله هاي پنجره سجن  از مسافت بعيد مقابل سجن بايستند و شكرگزار بودند كه از مسرور و همين مقدار

تكان دست مبارك براي زائريني كه ماهها طي طريق  يك حركت و .ك نظاره زيارت كنندمحبوب خود را به ي
  .مي گشتند اين موهبتي كه نصيبشان شده شكرگويان به موطن خويش بر اكثراً از نموده بودند پاداشي كافي بود و

 .بود غصن اطهرناگهاني فرزند جمال قدم جناب ميرزامهدي ملقب به  غم انگيزترين مصيبت اين دوره صعود  
مناجات بود از  دعا و تنبه و حال تذكر و در و مشي مي فرمود سربازخانه بام فراز حالي كه بر هنگام غروب در
د و همان حجره بود تصادم نمو صندوق چوبي كه در هيكل اطهرش با افتاد و سقف بود به زير روزنه اي كه در

 پس از ري بربالين وي آوردند ولي نمي شد كاري كرد وو با وجودي كه دكت جوارح صدمه شديد يافت اعضاء و
ال فرمودند كه چه ؤس حضرت غصن اطهر صعود جمال مبارك از قبل از .ساعت به ملكوت ابهي صعود نمود 22

جمال مبارك  و ».شما بشوند محضر به ورود در موفّقآرزو دارم كه اهل بهاء «: ايشان عرض نمود .آرزويي دارد
  ».برآورده خواهد فرمود خداوند آرزويت را .واهد شدچنين خ«: فرمودند

سجن اعظم شديد بود ولي تبعيد آن حضرت به  مصائب مبارك در چند باليا و آوريم كه هر بايد به خاطر
جالل  اوج شكوه و سال در24طي  كه شمس حقيقت در عكا بود در .قبل بود بشارات كتب ما وعود و تحقّقعكا 

قدوم خويش ه مي باشد ب جوار حيفا كه حضرت بهاءاهللا كوه كرمل را كه در بود يامااين  در خود بدرخشيد و
روي آن بنا گردد به حضرت عبدالبهاء  بايست عرش مطهر حضرت رب اعلي بعداً بر محلي را كه مي و مفتخر

نوان قبله اهل ترين نقطه روي زمين به ع مقدسعكا يعني  مقدسحضرت بهاءاهللا در حومه مقام  مرقد .نشان دادند
گردد  آن مستقر حضرت باب مقري كه بيت العدل اعظم الهي بايد بر مقدسمقام  جوار در بهاء تعيين نمودند و

 قبل در هيكل مبارك از .جهاني ديانت بهايي شوند اداري و روحاني مركز بايد مقرّ عكا شهر حيفا و دو تعيين شد و
   : قوله العزيز، اشاره مي فرمايندالواح راجع به سرگوني خويش به عكا  يكي از

ن نادي المناد اذَ... كانَ باَيديهِم اَعالم النَّصرِ و.. .اًقَوماً استَقبلُونا بِوجوه عزٍ دري وجدنا«
  ) 51( »اس في ظلِ هذه االَعالمِفَسوف يبعثُ اهللاُ من يدخلُ النّ

دستهاي  آنها  در.. .شان به استقبال ما آمدنددرخ و يافتيم كه با روي باز قومي را«
 كسي را داد كه به زودي خداوند ناگهان نداكننده اي ندا.. .پرچمهايي به نشانه پيروزي بود
  )ترجمه(».سايه اين پرچمها داخل نمايد مبعوث مي كند كه مردمان را در

  : تمرين
  ؟ نفع خويش استفاده نمودند ـ چگونه دشمنان امرازمشكالتي كه يحيي ازل باعث شده بود به1

---------------------------------------------------------------------------  
  ـ محل سرگوني بعدي جمال مبارك كجا بود؟2
  ؟ ـ ميرزايحيي به كجا فرستاده شد3
  ؟ بودند نفر ـ همراهان جمال قدم به عكا چند4
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 اتباع يحيي را از نفر دو يحيي بقبرس فرستادند و بهاءاهللا را باپيروان حضرت  بعضي از شما چرا نظره ـ ب5
  ؟ به عكا فرستادند

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------  
  ؟ ادرنه را ترك فرمودند چه تاريخي جمال مبارك ـ در6
  ؟ چه تاريخي به عكا نزول اجالل فرمودند ـ در7
  ؟ نموده بود همراهانشان صادر نسبت به مسجونيت جمال مبارك و ـ سلطان چه اوامري را8

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------  

  ؟ فرمان حكومت آگاه شدند ـ چگونه اهالي عكا از9
---------------------------------------------------------------------------  

  ؟ همراهان را به كجا فرستادند به محض ورود به عكا حضرت بهاءاهللا وـ 10
  .زندان توصيف نماييد در اولچند روز  در ن راـ به انشاي خود وضع آنا11

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------  

  ؟ ـ حضرت بهاءاهللا عكا را به چه اسمي مقلب فرمودند12
  ؟ بودرخ داد چه  عكا يه دراولسالهاي  ـ غم انگيزترين واقعه اي كه در13
  .توصيف فرماييد ح ورا شر ـ به انشاي خود كيفيت صعود حضرت غصن اطهر14

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------------------------------------------  

  ؟ حومه آن تشريف داشتند عكا و ـ چند سال جمال مبارك در15
  ؟ به چه معناست »قبله«ـ كلمه 16
  ؟ كجا واقع مي باشد در ـ قبله اهل بهاء چيست و17
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چه محلي را به حضرت عبدالبهاء نشان ، حيفا تشريف بردند هنگامي كه جمال قدم به كوه كرمل در ـ در18
  ؟ دادند

---------------------------------------------------------------------------  
  ؟ بيت العدل اعظم الهي دركجا واقع است ـ مقر 19
  ؟ روحاني ديانت بهايي دركجا قراردارد اداري و جهاني ـ مركز20

---------------------------------------------------------------------------  
  ؟ يه به زيارت عكا مي شتافتنداولتحت چه شرايطي زائرين  ـ در21

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------------------------------------------  

 يكي از مي توانيد از ؟فا مي روند چه مي كنندحي ـ آيا مي دانيد كه امروزه زائرين وقتي به زيارت عكا و22
 را شرح و شده بخواهيد كه براي شما زيارت خود جامعه خودتان كه به زيارت ارض اقدس مفتخر دوستان در

  .وصف نمايد
  : سمت بيست وششمق

ادرنه وعكا  رالواح مباركه كه د ذيل فقراتي از در .عكّا حضرت بهاءاهللا اعالن عمومي امراهللا را ادامه دادند در
  : خطاب به ملوك وسالطين و روسا عالم نازل فرمودند ذكر مي گردد

  : خطاب مبارك به امپراطور فرانسه ناپلئون سوم
اقُوس االَفخَم علي قَد ظَهرَ النّ يس بِاَن اليدقَّ النَّواقيس تَاهللاِ الحقِّالقس اَبيا ملك الباريس نَِ«

  )52( »...عظَمِ هيكَلِ االسمِ االَ

صدا درنياورند، به خداي ه را ب ناقوسها كه ديگر نما كشيشان را اخبار، اي پادشاه پاريس«
  )ترجمه(» .هيكل اين اسم اعظم ظهورنمود حق سوگند ناقوس افخم در

  : ملك روس، خطاب مبارك به نيكالويج الكساندردوم
  )53( »...العظيمِ ع االُمم الَي اهللاِ العليّاسِ بِهذَاالَمرِالمبرَمِ ثُم اُدقُم بينَ النّ«

سوي ه ها را بامتّ مبرم و بايست ميان مردم به اين ا مر .مبرم قيام نما بين مردم به اين امر در«
  )ترجمه(» .بزرگ دعوت كن مرتبه و پروردگار بلند
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  : ملكه انگلستان، خطاب مبارك به ملكه ويكتوريا
 اَن يعلُو ا نَذكُرُك لوجه اهللاِ و نُحبانّ .لي بِقَلبِك الي موالك القَديمِدعي هواك ثُم اَقبِ«
بِّوكرِ ربِذ كاسمالسقِ االَرضِ وخال ك54( »...ماء(  

ما تو را لوج اهللا مي خوانيم  .به قلب به موالي قديم روي نما و گذار پا زير خواسته ات را«
  )ترجمه(» .آسمان نامت بلند شود پروردگارت خالق زمين و رذك و دوست داريم كه با

  : ملك آلمان، اول خطاب مبارك به ويلهلم
»يرشِ والثَّري ااالع كن مالوي عاله كبحجورِ اَويعِ الظُهطلن مالغُرُورِ ع كمنَعاَن ي 55(»ك(  

آسمان  مالك زمين و ين تو وهواي نفس ب يا دارد و باز مطلع ظهور غرور تو را از مبادا«
  )ترجمه(» حجاب گردد

  : امپراطور اتريش، خطاب مبارك به فرانسواژوزف
ور و تَرَي النُّ يامِتَعرِف من تَدعوه في اللَّيالي و اال هذَا المنظَرَ الكَريم و افتَحِ البصرَ لتَنظُرَ«
  )56(»ميعِشرِقَ من هذَا االُفُقِ اللَّمال

مي خواني  ايام ليالي و كسي را كه در ببيني و كريم را بگشاي تا اين منظر ات راديده «
  )ترجمه(».اين افق درخشان تابان است مشاهده كني نوري را كه از بشناسي و

  : امپراطورعثماني درسوره الملوك، خطاب مبارك به سلطان عبدالعزيز
»تَّقِ اهللاَ وتَّ انَ المع  .قينَكُن مفَاجتَم العدلِ ثُمااليمانِ و حوائم رنهم الَّذينَ تَجِد كالءنَ الوم

  )57( ».شاوِرهم في االُمورِ وخُذ اَحسنَها وكُن منَ المحسنينَ

 كه رائحه ايمان و بين وكالء آنهايي را آنگاه از .پرهيزگاران باش از بترس و خدا از«
آنها به مشورت  امور با در جا جمع كن ويك  در، آنها به مشامت مي رسد عدالت از
  )ترجمه(» .زمره نيكوكاران درآي در برگزين و بهترين نشان را ]بين آراء از[سپس  بپرداز و

   : پادشاه ايران، خطاب مبارك به ناصرالدين شاه
يجعلُ الوجوه  من كَرَمه تَعالي بِهذَا الحبسِ يعتَقُ الرِقاب منَ السالسلِ و االَطنابِ و نَرجو«

هصخال و عاهن دمل جيبم نَّههابِ االعزيزِ الو جهِهول قَريب ن ناجاهم58(  »...ل(  

 قيد اسارت زنجيرها و چنين است كه اين زندان باعث آزادي بندگان از كرم او لطف و اميد از«
كه او اجابت كننده كساني است  به راستي، خالص گردد به اوتوجه رويها براي  ندها شود وب

  )ترجمه(» .را مي خوانند نزديك است به كساني كه او مي كنند و كه به درگاهش دعا
  :خطاب مبارك به ملوك آمريكا وروساي جمهور

»دلِ وي العروا الكَسيرَ بِايادرِ اُجباَوام ياطبِس محيحِ الظالرُوا الصكيمِ كَسرُالحاآلم كُمب59(»ر(  
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را با تازيانه هاي اوامر پروردگار  صحيح ستمگر شكسته را با دستهاي عدالت ترميم نماييد و«
  )ترجمه(» حكيم بشكنيد آمر

  : خطاب مبارك به پاپ پي نهم
ك مانِ تَبارنُزِلَت علي هيكَلِ االنسانِ في هذَا الزّ تى ستَرَها االبنُ انَّها قَدظَهرَت الكَلمه الَّ قَد«

مِالّ الرَّبينَ االمظَمِ باالع جدهقَد اَتي بِم اَالب و60( »...ذى ه(  

قالب هيكل  همان است كه در او .آن كلمه كه ابن  آن را مخفي مي داشت به ظهور رسيد«
 با مجد و» اَب«بلند مرتبه آن خدايي است كه با نام  .اين زمان نازل گشته است  انسان در
  )ترجمه(».بين امم ظهور نمودظمش درجالل اع

   :خطاب مبارك به مالء رهبان كليساي مسيحي
اشتَغلوا بِما تَنتَفع بِه  جوا بِاذني ثُمالتَعتَكفُوا في الكَنائسِ و المعابِد اخرُ.. .يا مالَء الرُهبانِ«
  )61(»فُسكُم و اَنفُس العباداَن
به فرمان من  .معبدها به اعتكاف منشينيد كنيسه ها و در ]گوشه نشينان و[اي گروه رهبان «
آن بهره مند شوند  خلق از ساير سپس به آنچه خودتان و خارج شويد و ]آن مكانها از[

    )ترجمه(» .اشتغال ورزيد
  : قسمت بيست وهفتم

لشگرهاي  احتياج بازخانه موردبه اينكه سر ناگهاني حضرت غصن اهللا االطهر، نظر صعود از بعدماه  چهار    
  .ترك نمايند را جمع اصحاب محل مزبور گرديد حضرت بهاءاهللا و رگرفت مقرّ رارق  ارتش ترك

اينكه باالخره به  كوتاهي جاي دادند تا مدتهركدام براي  چندين منزل در در عائله مباركه را و هيكل اطهر
شاهانه آن حضرت تحت مراقبت  وامرحسب ا بر .بيتي كه امروزه بنام عبود شناخته مي شود نقل مكان فرمودند

  .عدوات نشان مي دادند دستورات اكيده نهايت خصومت و اثر ساكنين آن نواحي در بوده و
تدريج ه محدوديتها ب از و .شدگان ايراني پي برده تبعيد گناهي اين گروه از زمان مردم عكا به بي با مرور

 عكا در ساكنين شهر ودات حضرت عبدالبهاء بود كه همواره بال نتيجه مساعي مجهتحو و اين تغيير اكثر .كاسته شد
سرانجام حضرت  .بزرگوار را به منصه ظهور برساند توانستند نواياي صادقه بهاييان و روح تعاليم والد تماس بوده و

طوالني  رت بسياپس از مسجوني .ديدن فرمايند اماكن مجاور از عكا بيرون تشريف برده و شهر بهاءاهللا توانستند از
 از برند و بسر خارج شهر در اكنون حضرت بهاءاهللا مي توانستند اوقاتي را هم مخروبه شهردرون ديوارهاي  در

  .ت برنددوست داشتند لذّ زيبايي طبيعت كه بسيار سرسبزي و
 سجن مبارك بنا ايام در اين قصر .بهجي خارج عكا سپري شد قصر خرحيات جمال مبارك درآسالهاي     
حضرت عبدالبهاء توانستند  .شيوع بيماري مسري آن را ترك كرده بود علّته عيال ب مالكش با اهل و ود وشده ب

  .خريداري فرمايند بزرگوار سپس جهت اقامت پدر را ابتدا اجاره نمايند و اين قصر
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رخورد خود ب و رفتار در لبنان نيز آن وقت نه تنها مردم عكا بلكه اهالي مناطق همجوار مانند سوريه و در
نافذ  محكم سلطاني هنوز چند فرمان شديد و هر .روش داده بودند ياران به كلي تغيير نسبت به حضرت  بهاءاهللا و

 ي مصادرحتّ .تقدير بودند حقيقت همانند پادشاهي مورد احترام و هيكل مبارك رسماً مسجون بودند ولي در بود و
عظمت  اين است قدرت و .ف مي شدندراهنمايي مشرّ دايت ورتبه آن نواحي براي طلب ه مقامات عالي و امور
  .تقليب مي نمايد و حضرت بهاءاهللا كه قلوب را تسخير ظهور

ارشادات الهيه به جهت استقرار مدنيتي  ه وبهجي حضرت بهاءاهللا صدها جلد الواح نصحي عكا و ايام در  
قلم مبارك كتاب مستطاب اقدس  نازله از اعظم آثار از .كلك مبارك نازل فرمودند عالم ملك از شكوه در با عظيم و

س الكتاب اين دور امنازل گرديد 1873سال  بيت عبود در است كه در مقد.  
  : فرمايند ارض اقدس اين چنين مي حضرت ولي عزيزامراهللا درباره آثار منزله حضرت بهاءاهللا در

سجن اعظم مورد  ايام در، بهاءاهللاقلم حضرت  بيانات مباركه منزله از ه ومقدس چنانچه آثار
ه به سه زبر لميعه رباني معلوم مي شود كه آن صحف قيمه و، گيرد مطالعه قرار ت ودقّ

ارض سرّ  خطابات صادره در الواحي كه متمم الواح و اول .صه تقسيم مي شوددسته مشخّ
م الواح دو .ل گشتهيراعه سلطان قدم ناز الجل ابالغ كلمه اهللا به اهل عالم از محسوب و

 مقدسكتاب  بديع كه قسمت اعظم آن در حدود الهيه مخصوص اين دور متضمن احكام و
ن است امنع ابدع ابهي مسطور و الكتاب دور اقدس اممدو. آن  م الواحي كه قسمتي ازسو

تبيين  به تشريح و قسمت ديگر افخم اختصاص يافته و مبادي اين امر به وضع اصول و
  )62( ».تعاليم اساسيه تخصيص داده شده است ول وهمان اص

به دوران  دوران حيات عنصري حضرت بهاءاهللا نبود و عالم غرب در جمال قدم در توسعه عظيم امر
 قليلي از تعداد تعاليم آن حضرت به ممالك غرب واصل و ا اصول وام .موريت حضرت عبدالبهاء راجع مي گرددأم

آگاه  ،روي نفوسي كه به مالقات ايشان نائل مي شدند آن حضرت بر تأثير از بوده و خبر زنداني عكا با نفوس از
دارالفنون  براون از .انگليسي ادوارد ج حيات مبارك مستشرق شهير اياماواخر  در و 1890سال  بهار در .بودند

 در اشد كه به رشته تحريرمي ب شرفيابي تاريخي او فقرات ذيل از .انگلستان به زيارت هيكل مبارك آمد كامبريج در
  : آورده است
يك حركت فوري  سپس با، پاخارج كردم از من كفشهايم را تا كرد تأملراهنماي من قدري ... «  

اتاق  در من خود را .وارد شدم پرده را انداخت در آنكه من از پس از دست پرده را عقب زده و
سه  يا دو قسمت روبروي در در .رفته بودآن را نيمكت كوتاهي فرا گ صدر بزرگي يافتم كه سرتاسر

به زيارت چه كسي  مبهم مي دانستم كه به كجا مي روم و طوره ب آنكه قبالً با .داشت صندلي قرار
عظمت آن محيط  ولي مهابت و) اين باره به من داده نشده بود صي دراطالع مشخّ(نائل خواهم شد

آن اتاق  شوم كه درتوجه م آيم و انستم به خودثانيه گذشت تاتو يكي دو به طپش درآورد و قلبم را
نينه و أنهايت طم هيكلي جليل در چسبيده بود، آن گوشه جايي كه نيمكت به ديوار در .نيستم تنها
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آن عمامه اي  به دور و) شكل متفاوت با و اما بلندتر(حالي كه تاجي به رسم درويشان  وقار، در
كه  چشمانم به سيمايي افتاد دو .جلوس فرموده بود .س مباركش را مي پوشانيدأسفيد وكوچك ر

مان نافذ تا اعماق روح انسان نفوذ ـآن چش .زمـف آن عاجـوص از رد وـفراموش نخواهم ك هرگز
سن بود ولي  كبر خطوط عميق پيشاني حاكي از .بود عظمت نمودار آن جبين قدرت و از مي كرد و

خالف آن را ، مي رسد كمر تقريباً تا يكديگر آميخته و پشت كه به پر محاسن سياه و انبوه گيسوان و
آوردم كه  فرود عشقي سر به چه منبع تقديس و چه شخصي ايستادم و حضور مپرس در .مي نمود

به جلوس  مهيمن امر صدايي ماليم و .امپراتورهاي امم حسرت برند پادشاهان عالم غبطه ورزند و
  : آنگاه فرمود نموده و

 اصالح عالم و جز ما.. .يك مسجون منفي آمده ايد به ديدار شما.. .شده ايدالحمداهللا فائز «
نفي به  فساد شمرده مستحق سجن و اهل نزاع و را سعادت امم مقصدي نداريم مع ذلك ما

جميع مردمان مانند  ظل يك ديانت درآيند و ملل در تمام اقوام و آيا اگر...بالد مي دانند
 اختالفات مذهبي از و استحكام يابد انگي ميان ابناء بشريگ و محبتشوند روابط  برادر

بلي البته چنين ...؟ضرري دارد زائل شود چه عيب و و تباين نژادي محو ميان برود و
 تحقّق صلح اكبر منازعات خانمانسوز منتهي شود و و اين جنگهاي بي ثمر .خواهد شد

آيا همين نيست كه حضرت مسيح  و ...؟به همين محتاج نيستيد اروپا نيز در شما آيا...يابد
به  زمامداران شما خزائن خود را وجود اين مشاهده مي كنيم كه پادشاهان و با.. .خبرداده

ه وسايل تهي سبيل سعادت وآسايش عالم انسان صرف كنند خودسرانه در عوض آنكه در
بايد قطع شود  اختالفات كشتارها و اين جنگها و.. .به كار مي برند انهدام نوع بشر و دمار

 الوطَنَ بل لمن يحب لَيس الفَخرُ لمن يحب.. .يك عائله گردند مانند يك قوم و ابناء بشر و
63( ».العالَم(  

بدان است كه همه  بلكه افتخار، به اين نيست كه تنها وطن خود را دوست بداريد افتخار«
  )ترجمه(».عالم را دوست بداريد

  : مرينت
  ؟ قشله خارج شدند از همراهان را شرايطي حضرت بهاءاهللا و تحت چه - 1

---------------------------------------------------------------------------  
  ؟ باالخره بدانجا تشريف بردند چه مي باشد عكا عائله مباركه در نام منزلي كه حضرت بهاءاهللا و  - 2

---------------------------------------------------------------------------  
  ؟ يافت عكا چگونه تغيير همراهان در وضع زندگاني آن حضرت و - 3

---------------------------------------------------------------------------  
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   ؟ شد چه چيزي باعث اين تغيير - 4
---------------------------------------------------------------------------  

---------------------------------------------------------------------------  
  ؟ آنجا سپري نمودند چه مي باشد حيات را در نام قصري كه حضرت بهاءاهللا سالهاي آخر - 5

---------------------------------------------------------------------------  
  ؟ بهجي را به دست آوردند درتحت چه شرايطي حضرت عبدالبهاء قصر - 6

---------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------------------------------------------  

  ؟ بارك حضرت بهاءاهللا نازل گرديد چيستقلم م عكا از مهمترين اثري كه در - 7
 ؟ چه زماني نازل گرديد در كجا و در اين اثر - 8

سجن اعظم به سه دسته تقسيم  ايام دم درـمال قـازله جـن امراهللا آثارز طبق بيانات حضرت ولي عزي بر - 9
 .توضيح دهيد اين سه دسته را، مي شود

----------------------------- ------------------------------------- )الف
---------------------------------------------------------------------------  

------------------------------------------------------------------- ) ب 
---------------------------------------------------------------------------  

--------------------------------------------------------------------)ج
---------------------------------------------------------------------------  

  ؟ حضرت بهاءاهللا چيست احكام دور قوانين و بعضي از -10
---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------  

  ؟ مبارك چيست اعتقادات دور وبعضي ازاصول  -11
---------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------------------------------------------  

  ؟ گرانويل براون چه كسي بود ادوارد -12
---------------------------------------------------------------------------  

---------------------------------------------------------------------------  
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13- شرح مالقات خويش را  .انگستان مي باشيد مجمعي در در و براون هستيد نماييد كه شما ادوارد رتصو
 .ماييدتعريف ن، انجذاب همان حرارت و حضرت بهاءاهللا با با

  : قسمت بيست وهشتم
 ا اين كتاب شامل قوانين وام .بند مي باشد 190شامل فقط  كتاب مستطاب اقدس كتاب حجيمي نيست و    

 الكتاب دور اشاره به اين كتاب آن را ام حضرت ولي عزيزامراهللا در .احكام اساسيه مدنيت جهاني آينده است
حيني كه سعي  در دوران حيات و در .فرمايند قدم خطاب مي منشور نظم جهان آراي جمال حضرت بهاءاهللا و

راً مكرّ كتاب مستطاب اقدس را ماً بندهايي ازدستورات الهيه تطبيق دهيد مسلّ با را خود و رفتار نمود افكار خواهيد
  : حفظ نماييد اين كتاب را از اولبند  5هم اكنون پيشنهاد مي شود  .خواهيد داد مورد مطالعه قرار

»لَنَّ ااو بادلَي العاهللاُ ع ما كَتَب حِيه وشرِقِ ورفانُ مه في  عنَفس قامالَّذي كانَ م عِ اَمرهطلم
بِكُلِّ عالَمِ االَمرِ و بِه قَد فاز ن فازالخَلقِ م ن اَهلِ الضم نَّها عنالَّذي ماَتي الخيرِ ولَو ياللِ و

نَفسٍ اَن يتَّبِع ما اُمرَ بِه  المقامِ االَسني و االُفُقِ االَعلي ينبغي لكُلِّ زتُم بِهذاَاذا فُ .االَعمالِ بِكُلِّ
ن لَدونَمما دهدلُ اَحقباً ال يعما منَّهال ودقصلهامِ  ي الماال عطلبِه م َكما حاآلخَرِ هذا م. 

مِ العالَمِ و حفظ االُممِ والَّذي رَونَ حدوداهللاِ السبب االَعظَم لنَظّمنَ اهللاِ ي انَّ الَّذينَ اُوتُوا بصائرَ
ا اَمرناكُم بِكَسرِحدودات النَّفسِ والهوي ال ما رقم مَن القَلَمِ االَعلى انّ .غَفَلَ انَّه من همجٍ رعاعٍ

البيانِ بِما هاجت نَسمه  الحكمه و د ماجت بحورقَ .وح الحيوانِ لمن في االمكانِانَّه لَرّ
نَكَصوا علي اَعقابِهِم  انَّ الَّذينَ نَكَثوا عهداهللاِ في اَوامره و .ي االَلبابِاولالرَّحمنِ اغتَنموا يا 

  .نيِ المتعالِ ئك من اَهلِ الضَّالل ِ لَدي الغَّاول
كَذلك  .َمفاتيح رحمتي لبريتي اَنَّ اَوامرى سرُج عنايتي بينَ عبادي و مالء االَرضِ اعلَموا يا
حالوه البيانِ الَّذي ظَهرَ من فَمِ  لَويجِد اَحد .لَ االَمرُ من سماء مشيه ربكُم مالك االَديانِنُزِّ

خَزائنَ االَرضِ كُلَّها ليثبِت اَمراً من اَوامرِه المشرِقَه  مشيه الَّرحمنِ لَينفقُ ما عنده ولَو يكُونُ
االلطاف و هناين اُفُقِ العم.  

قَد تَكلَّم  .بِها تُنصب اَعالم النَّصرِ علَي القُنَنِ واالَتَاللِو قُل من حدودي يِمرُّ عرف قَميصي
طُوبى  .خاطباً لبريتي اَنِ اَعملوا حدودي حباً لجماليقُدرتى في جبروت عظَمتي م لسانُ

لحبيبٍ وجد عرف المحبوبِ من هذه الكَلمه الَّتي فاحت منها نَفحات الفَضلِ علي شَانٍ 
 لَعمري من شَرِب رحيقَ االنصاف من ايادي االَلطاف يطُوف حولَ .التُوصف بِاالَذكارِ

  .اَوامرِي المشرِقَه من اُفُقِ االبِداعِ
 .ا نَزَّلنا لَكُم االَحكام بل فَتَحنا خَتَم الرَّحيقِ المختومِ بِاَصابعِ القدره واالقتدارِالتَحسبنَّ اَنّ

  )64(».ي االفكارِاولو يا تفكّريشهد بِذلك ما نزِلَ من قَلَمِ الوحي 
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 شناخت مشرق وحي و، بندگان خود فرض نموده امري كه خداوند بر ]مهمترين[ ين واول«
قرارداده  را به جاي خود خلق پروردگار او و عالم امر كسي كه در، مطلع امر او است

 كسي كه محروم ماند از فائز شده و خير او فائز شد به كلّ ]عرفان[كس به  هر .است
وقتي به اين مقام  .عامل شودچند به جميع اعمال نيك  هر، گمگشتگان محسوب است

شايسته آن است كه به پيروي ، داخل گشتيد ]امر يعني عرفان مظهر[ارجمند و افق بلند 
 ]عمل يعني عرفان و[ زيرا اين دو، نازل گشته مبادرت ورزيد احكامي كه ازجانب او

اين است آنچه مطلع الهام بدان  .هيچ كدام بدون ديگري مورد قبول حق نيست، مندأتو
  .حكم فرمود

حدودات الهي را اعظم وسيله  احكام و، باطني بهره مندند بصيرت الهي و كساني كه از
اين حقيقت غافل گردند همچون  كه از كساني ]بعبالتّ[ .دانند نظم عالم وحفظ بندگان مي

  .طرف كشيده خواهند شد آن حركتي بي هدف به اين طرف و پي هر پشه هاي ضعيف در
كليدهاي  يد كه اوامر من چراغهاي عنايت من است ميان بندگانم وبدان، اي اهل ارض

پروردگارتان مالك اديان نازل  مشيتسماء  مخلوقاتم بدين گونه فرمان از رحمت بر ]باب[
چه  پروردگار رحمان ظاهرشده بيابد هر مشيتفم  كه از كسي حالوت بياني را اگر .گشت

را كه از  اوامر او بلكه بتواند امري از مي كند تا چه گنجينه هاي زمين باشد انفاق دارد اگر
  .ق سازدمحقّ، افق عنايت و الطاف تابان است

آنهاست  ]اجراي[با  حدودات من بوي خوش پيراهنم به مشام مي رسد و احكام و بگو از
 لسان قدرتم در .تپه ها برافراشته  مي شود پيروزي برفراز قله ها و كه پرچمهاي فتح و

دستورات  هان اي بندگانم به احكام و: م خطاب به خلقم چنين ناطق گشتجبروت عظمت
اين كلمه مباركه بوي  حال دوستي كه ازه ب خوشا .من تنها به عشق جمالم عمل كنيد

طرزي وصف ناشدني ه كلمه اي كه نسيمهاي فضل و بخشش ب، خوش محبوب را دريافت
دستهاي الطاف پروردگارش جام  قسم به جانم كسي كه از .مرور است هبوب و آن در از

افق ابداع مشرق است  بالترديد حول اوامر من كه از او، نوشيده باشد انصاف گرفته و
  .طائف خواهد گشت
اقتدار جام  سرانگشتان قدرت و با ما، براي شما احكام نازل نموديم گمان مبريد كه ما

اي صاحبان  .ه اين امراستقلم وحي نازل گشته گوا آنچه از .گشوديم را به مهر شراب سر
   )ترجمه(».كنيد تفكّراين باره  عقل در

  



119 
 

  : قسمت بيست ونهم
دست  اقدرتمندان عالم صورت پذيرفت ام دستوره ب ظاهره چند ب سرگوني متوالي حضرت بهاءاهللا هر

 محل ديگر محلي به امرالهي از حصري كه همراه با مظهر قواي روحانيه بي حد و .قدرت الهي آن را انجام داد
 .رسيد، گرددمي شد، سرانجام به ارض مقدس، محلّي كه بايد مركز اداري و روحاني امرش در آن مستقر منتقل 

راهي  بسپاريد و خاطره را خوب ب بايد جزييات اين خط سير .نشان مي دهد سرگوني مبارك را نقشه ذيل خط سير
  .گردد شما عيناً تصوير فكر در ارض اقدس طي نمودند بايد ايران تا كه آن حضرت از

  
  
  
  
  
  
  
      
  
  
  
  
  
  

  : قسمت سي ام
 قدرتهاي خارق العاده اودرجميع عالم نفوذ و، بين ناس مشي مي فرمايد امرالهي در طي سالهايي كه مظهر در

شكوه حضرت بهاءاهللا  اين يوم پر در .حقائق كل مخلوقات مي گردد ل كلي درتحو و سبب تغيير مي نمايد و تأثير
استعدادهاي نامحدودي درعالم  سال نازل فرمودند و قوا و 40قريب به  مدت براي عالم بشريت در كلمه الهيه  را

 خواهد رقابل تصو غير جالل و شكوه و سيس مدنيتي باأبروز آن موجب  ت كون به وديعه گذاشتند كه ظهور و
  .به پايان رسيد) هفتادم نوروز(1892مي 29 تاريخ سال باالخره در 40 مدته وحي الهي ب نزول مستمر .گرديد

 همان تاريخ از از فرموده بودند كه مايلند اين عالم را ترك كنند و حضرت بهاءاهللا اظهار، صعود نه ماه قبل از
مي  8شب  در .اين عالم خاكي قريب به انتهاء است  بود كه حيات مبارك در آشكار لحن بيانات مبارك واضح و

لذا به  .ت يافت ولي به زودي قطع شدبعد شد كه روز با آن شد و وجود مبارك نمودار تب خفيفي در 1892
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عنايت فرمودند ولي چيزي نگذشت كه معلوم گرديد صحت مبارك اختالل  زائرين اذن حضور احباء و بعضي از
  .جهت محسوس هر نقاهت از آثار تب مجدداً شدت يافت و، حاصل نموده

به عالم باال  مقدسسال مي گذشت آن روح  75سن مبارك  حيني كه از در و 1892مي  29مقارن طلوع فجر 
فرمودند  بهجي مجتمع بودند احضار قصر صعود حضرت بهاءاهللا اصحاب را كه در قبل از شش روز .صعود فرمود

د خطاب اغصان تكيه فرموده بودن به يكي از بستر حالي كه هيكل مبارك در در .اين آخرين شرفيابي احباب بود و
شام  هر صبح آمديد و هر .زحمت كشيديد ها راضيم بسيار خدمت كرديد و جميع شما از«:به آنان فرمودند

ديدگان اطرافيان كه حول بالين  اشك از) 65(».مالك ايجاد ارتفاع امر و اتّحاد باشيد بر موفّق و ؤيدهمگي م .آمديد
   .مبارك گرد آمده بودند جاري گرديد

مصدر بود به سلطان عبدالحميد   »قَد اَفَلَت شَمس البهاء« فوراً طي تلگرافي كه به كلمات صعود مبارك خبر  
بنابراين حجره  .دهند مقرّ درحوالي قصر دارند رمس مبارك را اطالع داده شد كه قصد ضمناً به او مخابره گرديد و

غروب  همان يوم صعود پس از رمراسم استقرار عرش مبارك د انتخاب گرديد و قسمت غرب قصر كوچكي در
مصيبت را بدين  محنت و پر ايامجناب نبيل شرح آن  .ه قبله اهل بهاء گرديدمقدسآن نقطه  آفتاب انجام پذيرفت و

بيان  قال از لسان حال و ديگر.. .انقالب عالم تراب جميع عوالم رب االرباب را به اضطراب آورد«: مي نگارد قرار
 مبارك گريان و صحراهاي حول قصر قُراي حول آن در جميع اهالي عكا و اكبر آن محشرشورش  در.. .حال عاجز

  )66(».زنان و وامصيبتا گويان سر بر

سهيم  ه شريك ومقدسعائله  اين رزيه كبري با در فقير غني و اهالي بلد از يك هفته جم غفيري از مدت تا
 رجال دولت و علماء و فضالء و شعراء و يهود و نصاري و، ناكابر قوم شامل مسلمانا اعاظم و بسياري از .بودند

رات ثّأمراتب ت ثناي محبوب امكان گشودند و لسان به مدح و تسليت برآمدند و مقام تعزيت و عمال حكومت در
حضرت عبدالبهاء كه  ي به ساحت انوربالد سائره عرايض شتّ حتي از .نثراً تقديم داشتند قلبيه خويش را نظماً و

صعود جمال قدم  ا اين اظهارات حزن والم درام .حضرت بهاءاهللا شناخته مي شدند واصل  گرديد نماينده امر حال
 حرمان بي پاياني كه حدوث اين مصيبت عظمي در احزان و چون با بحور...«:فرموده حضرت ولي عزيزامراهللاه ب

 اقطار وسيعه هندوستان و طار شاسعه واش ش درمقدس رافعين امر مقبلين و محبين و قلوب هزاران هزار از
شام ايجاد نموده مقايسه نماييم معلوم خواهد شد كه  و مصر فلسطين و روسيه و عثماني و عراق و ايران و

  )67( ».مقابل آفتاب است ذره در چون قطره نسبت به دريا و

  : تمرين
    .يدقالب كلمات خود شرح صعود هيكل مبارك را براي گروه بيان نماي ـ در1

  : قسمت سـي ويكم
آيات كه  تنظيم منتخباتي از حضرت عبدالبهاء جناب نبيل را به جمع آوري و، صعود جمال قدم از بعد  

حضرت بهاءاهللا وحضرت  مقدسمقام  اين لوح مبارك در .مور فرمودندأزيارتنامه روضه مباركه را تشكيل داده م
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مي برگزار  29 فجر سالگرد صعود جمال قدم در .رت مي شودجلسات سالگرد صعودشان زيا غالباً در رب اعلي و
بايد متن بي  خواهيد بود، و جامعه خود شركت كنندگان فعال اين چنين جلسات در شما البته يكي از مي شود و

  : نهايت زيباي اين زيارتنامه آشنا باشيد
»االَعلي و كن نَفسرَ مالَّذي ظَه الَّذي طَ اَلثَّناء هاءياالب لَيكاالَبهي ع كمالن جم رَ لَعظهم 

 اَشهد اَنَّ بِك ظَهرَت سلطَنَته اهللاِ و .مليك من في االَرضِ والسماء البقاء وسلطانَ  ء والكبرِيا
و هداربريا اقتك اهللاِ و هظَمالقَضاؤُع ماءمِ في سدالق وساَشرَقَت شُم بِك و هو مالُ  ءج طَلَع

و اَلكاف كمرَ حظَه كن قَلَمم ركَهاَنَّ بِح داَشه و داءن اُفُقِ البرُّنُّال الغَيبِ عس رَزب اهللاِ ونِ و
و ناتمكالم ئَتدب كنونُ وا المو وراتالظُه ثَتعب و ودعبمالُ المرَ جظه كمالاَنَّ بِج دَشه 

خلصونَ صعد الم لَ بينَ الممكنات وصبِكَلمه من عندك فُ وجهِك الح وجه المقصود وبِ
 اَشهد بِاَنَّ من عرَفَك فَقَد عرَف اهللاَ و فلى وو المشرِكُونَ الي الدركات الس الَي الذروه العلياء

 فَقَد فاز كقائبِل ن فازاهللاِم و .بِلقاء نَ بِكن آممفَطُوبي ل و كياتĤِب و كلطانبِس شُرِّ خَضَع ف
و كلَغَ بِرِضائب و كقائو بِل كولفي ح يلٌ طاففَو كرشع لقاءضَرَ تح  اَنكَرَك و كن ظَلَممل

و كياتĤِكَفَرَ ب و و كلطانبِس دجاح كبِنَفس بحار  كرهانلَ بِبجاد و جهِكرَ لَدي واستَكب و
المشرِكينَ في الَواحِ القُدسِ من اصبعِ االَمرِ و فَرَّ من حكُومتك و اقتدارك و كانَ منَ 

 رسل الَي عن يمينِ رحمتك و عنايتك نَفَحات قُدسِ اَلطافكأمحبوبى فَ فَيا الهي  و .مكتوباً
ك اَنت المقتَدر علي ماتَشاء و قُربِك و لقائك انَّ ذبني عن نَفسي و عنِ الدنيا الي شَطرِلتَجِ

نُوره اَشهد  ذكرُه و بهاء اهللاِ و علَيك يا جمالَ اهللاِ ثَناء اهللاِ و .انَّك كُنت علي كُلِ شَيء محيطاً
ك في غَمرات الباليا مرَّه كُنت تَحت اياماالبداعِ مظلومًا شبهك كُنت في  ت عينُأَر باَنَّ ما

اس بِما اُمرت ذلك اَمرت النّ مع كُلِّ مرَه كُنت تَحت سيوف االَعداء و السالسلِ و االَغاللِ و
بِالَّذينَ  لُ اهللاَ بِك وأَنَفسي لبالئك الفداء اَسك الفداء و روحي لضُرِّ .بِه من لَدن عليمٍ حكيمٍ

 حاتبالس فكشاَن ي كنَفسباً لرُوا بِه حعوا ما اُماتَّب و جهِكن اَنوارِ وم مهوهجاستَضائَت و
و ينَكقَني خَيرَ الَّتي حالَت برزي و كينَ خَلقب رَهاآلخ نيا واَ .الد نَّكي اتعالالم رقتَدالم نت

الرَّحيم زيزُ الغَفُورالع. ي السللهي عيا ا ملَّ اللهص ها واَفنان ها واَغصان ها واَوراق و هدر
المعتَدينَ و  اُصولها و فُروعها بِدوامِ اَسمائك الحسني و صفاتك العليا ثُم اَحفَظها من شَرِّ

 نودنَّالظّجمينَ االقَديرُال رقتَدالم اَنت لِّ .كص  كمائا زينَ والفائ كبادلي علهي عيا ا مالله
  ) 68( »ال اله اال اَنت الغَفُور الكَريم  .الفائزات انَّك اَنت الكَريم ذُوالفَضلِ العظيمِ

پديدار  جمال نوراني تو لي كه ازجال شكوه و برخاسته و روح تو درود و سپاسي كه از«
 .سماء بقاء و اي مالك اهل ارض و ]عالم[باد اي مظهر كبريا و اي سلطان  تو گشته بر
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ظاهر شد  ظهور تو كبرياي او در عظمت و اقتدار او و گواهي مي دهم كه سلطنت الهي و
عالم بداء افق  جمال غيب از آسمان قضاء اشراق نمودند و آفتاب قدم در و به وجود تو

عزّ  ]فرمان ايجاد و[نون  حركت قلم تو حكم كاف و و گواهي مي دهم كه از .طلوع نمود
ظهورات  ممكنات خلقت بديع يافتند و .يافت و راز پوشيده خداوند به ظهور رسيد صدور

 گواهي مي دهم كه با ظهور جمال تو جمال معبود نمايان گشت و از برانگيخته گشتند و
جدايي  جانب تو بين ممكنات تفصيل و كلمه اي از آمد و با ود آشكاروجه تو وجه مقص

ات سفلي خزيدند و گواهي ـركان به دركـمش يدند وـياء رسـمخلصان به ذروه عل، افتاد
كسي كه به لقاي  حقيقت خداوند را شناخته و كس تو را شناخت در مي دهم به اينكه هر

آيات  حال كسي كه به تو وه پس خوشا ب .گشت به لقاي خداوند فائز گشته است تو فائز
به مقام  ف شد وبه ديدارت مشرّ قبال سلطنت تو خاضع گرديد و تو ايمان آورد و در

تو  ]جالل[مقابل عرش  طائف گرديد و در تو ]وجود[رضايت فائز گشت و در حول 
ورزيد  كرد و به آياتت كفر تو را انكار ستم نمود و تو كسي كه بر و واي برت حضور ياف

 مقابل روي تو استكبار جنگ درآمد و در در با تو از تكذيب نمود و را سلطنت تو و
الواح  در نمود و ظلّ حاكميت و اقتدار تو فرار از به برهان تو مجادله كرد و ورزيد و

 پس اي خداي من و .ه مشركين مكتوب گرديدرزم در با سرانگشتان امر قدس نام او
خود و  من بوزان تا مرا از عنايتت بوي خوش الطافت را بر يمين رحمت و محبوب من از

 بر آنچه اراده فرمايي و تو توانايي بر .كشاند وصال تو به ساحت قرب و دنيا رها سازد و
 .بهاي خدا و نور او او و ذكر باد اي جمال خدا درود خدا و تو بر .احاطه داري همه چيز

 ]دائماً[در دوران حياتت  .نديده است ومظلومي چون ت گواهي مي دهم كه چشم روزگار
خونريز و  و زماني هدف شمشير زنجير غُل و گاهي زير .باليا غوطه ور بودي دريايي از در
 مور بودي امرأحكيم م جانب خداوند عليم و همه اين احوال مردم را به آنچه از با

پروردگارا به حق  .ديت قربان باياجانم براي بال باد و روحم براي مصائب تو فدا .فرمودي
به عشق تو به اوامرت  چهره آنها درخشيده است و روي تو در و به حق آنان كه نور تو

مرا  خلقت حائل گشته برداري و پرده هايي كه بين تو و ممسئلت مي نماي، عامل شده اند
 تو تو عزيزي و تو مقتدري تو ارجمندي و .رت نصيب دهيـيهاي دنيا و آخـخوب از

 برشاخه ها و دره و اوراقش وـس روردگار برـاي پ وـدرود ت .ربانـمه ي ونده اـبخش
 .صفات عليايت درودي ابدي به دوام اسماي حسني و، فروعش باد اصول و ساقه هايش و

 .لشگريان ستمكاران حفظ فرما تويي مقتدر وتوانا شرّ تجاوزگران و خداوندا آنها را از
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 كريمي و تو .باد) اين سدره مباركه زائر(نيزان فائز وك بندگان و درود تو اي پروردگار بر
  )ترجمه(» كريم نيست تو بخشنده و خدايي جز، دارنده فضل عظيم
  : قسمت ســـي ودوم

سالهاي آتيه موقعيتهاي بسياري را به  گرفتن تجربياتي كه شخصاً كسب نموده ايد مي دانيد كه در نظر در با
   .ت عنصري حضرت بهاءاهللا تعريف نماييدحكاياتي ازحيا دست خواهيد آورد تا

 2كتاب شماره  از شرحي است كه در اين كتاب مطالعه نموديد به مراتب مفصلتر شرح حيات مبارك كه در
  .تهاي تبليغي خود استفاده نماييداليفع مختلف در حال مي توانيد اين معلومات تازه را به نحو .خوانده ايد

جلسات تزييد  مطالب مي باشد مخصوصاً در آمد كه مستلزم شرحي ساده از مناسبتهاي بسياري پيش خواهد
  .اين خصوص به شما كمك خواهد كرد صفحات بعد در .معلومات كه براي مصدقين جديد ترتيب داده مي شود
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  : ماخذ ومنابع
درسال ، ه وكانادامتّحدبيانات حضرت عبدالبهاء درخالل ديدارشان ازاياالت ، اعالميه صلح جهاني )1

  25ص ) 1995، تشارات بهاييويلمت ان(  1912

 50درياي دانش ص ، لوح رئيس )2

  50-51درياي دانش ص ، لوح رئيس )3

  99ص ، مطالع االنوار )4

  100ص ، مطالع االنوار )5

 9بديع ص 119، موسسه ملي مطبوعات امري، لوح مبارك ابن ذئب )6

 ترجمه ازآثار حضرت عبدالبهاء )7

  78ص ، مطالع االنوار )8

  84ص ، مطالع االنوار )9

  84ص، االنوارمطالع  )10

  84ص ، مطالع االنوار )11

  86ص، مطالع االنوار )12

  86ص، مطالع االنوار )13

  86ص ، مطالع االنوار )14

  86-87ص، مطالع االنوار )15

 56بديع ص  134، موسسه ملي مطبوعات امري، ياولمنتخباتي آيات ازآثارحضرت نقطه  )16

  68بديع ص  134، موسسه ملي مطبوعات امري، ياولمنتخباتي آيات ازآثارحضرت نقطه  )17

  106بديع ص 134، موسسه ملي مطبوعات امري، ياولمنتخباتي آيات ازآثارحضرت نقطه  )18

  93ص ، مطالع االنوار )19

  96ص ، مطالع االنوار )20

  179بديع ص  141آلمان ، لجنه نشرآثار امري، منتخباتي از آثار حضرت بهاءاهللا )21

 كا و اروپاترجمه ازمجموعه انگليسي خطابات حضرت عبدالبهاء درآمري )22

  157- 158بديع ـ ص  149كانادا ، كتاب قرن بديع ـ موسسه معارف بهايي )23

 563مطالع االنوار ص  )24

لجنه ، لوح طرازات ـ مجموعه اي ازالواح جمال اقدس ابهي كه بعدازكتاب اقدس نازل شده )25
  21بديع ص  137نشرآثارامري آلمان 

دازكتاب اقدس نازل شده ـ لجنه نشرآثارامري لوح دنيا ـ مجموعه اي ازالواح جمال اقدس ابهي كه بع )26
  55ص ، بديع 137آلمان 
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  577مطالع االنوار ص  )27

  16بديع ص  119موسسه ملي مطبوعات امري ، لوح  ابن ذئب )28

  576-578مطالع االنوار ص  )29

  16بديع ص  119لوح ابن ذئب،  موسسه ملي مطبوعات امري  )30

 17يع ص بد 119لوح ابن ذئب ـ موسسه ملي مطبوعات امري  )31

  219ص ، بديع 149موسسه معارف بهايي كانادا ، كتاب قرن بديع )32

  54ص  29بديع شماره  141لجنه نشرآثارامري آلمان ، منتخباتي ازآثارحضرت بهاءاهللا )33

خطاب به يكي ازياران نقل شده  1936جون 24ترجمه توقيع صادره ازطرف حضرت ولي امراهللا  )34
 بحران وپيروزي  درمجموعه

  135ص  1989انگلستان ، جورج رونالد، بقلم حسن باليوزي، هللا شمس حقيقتكتاب بهاءا )35

  92بديع ص  120طهران ، موسسه ملي مطبوعات امري، كتاب قرن بديع )36

  135ص ، بديع 97چاپ ، كتاب مستطاب ايقان )37

  242-243بديع ص  149موسسه معارف بهايي كانادا ، كتاب قرن بديع )38

  145بديع ص  120طهران  ، مريموسسه مطبوعات ا، كتاب قرن بديع )39

  17بديع ص  119موسسه ملي مطبوعات امري ، لوح ابن ذئب )40

  158بديع ص  120طهران ، كتاب قرن بديع موسسه مطبوعات )41

  2بديع ص  97چاپ ، كتاب مسطاب ايقان )42

 كلمات مباركه مكنونه  )43

  164بديع ص  120طهران ، موسسه مطبوعات امري، كتاب قرن بديع )44

  176بديع ص  120طهران ، سه مطبوعات امريموس، قرن بديع )45

  175-176بديع ص  120طهران ، موسسه مطبوعات امري، قرن بديع )46

  26-29ص  14بديع شماره  141آلمان ، لجنه نشرآثار امري، منتخباتي ازآثارحضرت بهاءاهللا )47

  178بديع ص  120طهران ، موسسه مطبوعات امري، كتاب قرن بديع )48

  236بديع ص  120طهران ، طبوعات امريموسسه م، كتاب قرن بديع )49

  399ص  1989جورج رونالد انگلستان ، كتاب بهاءاهللا شمس حقيقت بقلم حسن باليوزي )50

 بديع 120طهران ، موسسه مطبوعات امري، كتاب قرن بديع )51

  95بديع ص  124موسسه ملي مطبوعات امري ، الواح نازله خطاب به ملوك و روساي ارض )52

  122بديع ص  124موسسه ملي مطبوعات امري ، ملوك و روساي ارضالواح نازله خطاب به  )53

  132بديع ص  124موسسه ملي مطبوعات امري ، الواح نازله خطاب به ملوك و روساي ارض )54

  250بديع ص  124موسسه ملي مطبوعات امري ، الواح نازله خطاب به ملوك و روساي ارض )55
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  254بديع ص  124لي مطبوعات امري موسسه م، الواح نازله خطاب به ملوك و روساي ارض )56

  36بديع ص  124موسسه ملي مطبوعات امري ، الواح نازله خطاب به ملوك و روساي ارض )57

  196بديع ص  124موسسه ملي مطبوعات امري ، الواح نازله خطاب به ملوك و روساي ارض )58

  88كتاب مستطاب اقدس ص  )59

  79بديع ص  124مطبوعات امري موسسه ملي ، الواح نازله خطاب به ملوك و روساي ارض )60

  422بديع ص  149كتاب قرن بديع موسسه  معارف بهايي كانادا  )61

  279-280بديع ص  120كتاب قرن بديع موسسه مطبوعات امري طهران  )62

  474-476ص  1989جورج رونالد انگلستان ، كتاب بهاءاهللا شمس حقيقت بقلم حسن باليوزي )63

 310بديع ص  120طهران موسسه مطبوعات امري ، كتاب قرن بديع )64

  310بديع ص  120موسسه مطبوعات امري طهران ، كتاب قرن بديع )65

  311بديع ص 120موسسه مطبوعات امري طهران ، كتاب قرن بديع )66

  312بديع ص  120موسسه مطبوعات امري طهران ، كتاب قرن بديع )67

   92ص   ، زيارتنامه مباركه، كتاب ادعيه حضرت محبوب )68


