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 خچه انتشاریتار

 

 یادیا یهاهو نوشت هایسخنران  ،از نامه ها یاهدیدلها شامل گز فاتحكتاب  

 یبرا یكه فرصت یاله یاحبّااز  یاریبس ءهاستفاد یاست كه برا یضیامراهلل جناب ف

است كه  یًا مواردنامه ها اكثر ءهدیشان نداشتند فراهم آمده است. گزیبا ا یآشنائ

ار دارم كه یز در اختین یین كه نامه هایگو ا  ،ن سطور ارسال داشتندیا ءهسندینو یبرا

و  ییء در هاوااحبّا یشان برایا یها یم ارسال داشتند. سخنرانیاران برایر یسا

" یضیكاغذ آوردم. بخش "خاطرات من از جناب ف یا را شخصًا از نوار رویاسترال

و بعد  1663در سال  یجهان ءهشان در كنگریا ءهیانیب  ،من یشامل خاطرات شخص

است. در   1681تا  1663شان به من از سال یا یهاهاز نام ییهاهدیك رشته گزی

 Foundation یدر تاالر اصل 1614كه در سال  یضیجناب ف یز متن سخنرانیمقّدمه ن

Hall لمت یدر وWilmette یگرفتم متن سخنرانم یراد كردند آورده شده است. تصمیا 

شان در خصوص "كتاب یز اظهارات ایشان در خصوص "كلمات مكنونه" و نیا

كا به صورت نوار یآمر یمطبوعات امر یاقدس"  را كه هر دو قباًل توّسط مؤّسسه ملّ 

ز مانند ین یضیجناب ف ین مجموعه بگنجانم. انتشارات قبلیدر ا  ،منتشر شده بود

كا درج و سپس یآمر یدر اخبار امر 1668ر سال بر اسم اعظم" )كه د یحی"توض

 شعلةد(؛ "یكا منتشر گردیآمر یمطبوعات امر یتوّسط مؤّسسه ملّ  1614در سال 

 یكا و بعد توّسط مؤّسسه ملّ یآمر یالنار" )كه قباًل در دو قسمت در اخبار امر

ط هندوستان منتشر شده بود(؛ "از ادرنه تا عّكا" )كه قباًل توسّ  یمطبوعات امر

" )كه قباًل یت روحانیم و تربیانگلستان نشر شد(؛ "تعل یمطبوعات امر یمؤّسسه ملّ 



با  یك سخنرانید( ؛ و یدرج گرد Gloryهندوستان موسوم به  یجوانان بهائ ءهیدر نشر

ا موسوم به یتانیبر یامر ءهیدر نشر 1615ل یشما" كه در آور یعنوان "بامداد زندگ

Bahai Journal مجموعه آورده شده است. نیچاپ شد در ا 

ز با ین یضیجناب ف ءهالزم اخذ شده است. خانواد ءهاجاز ین قبلیاز ناشر 

 ین مجموعه موافقت كردند. محافل ملّ یگران در ایشان به من و دیا یهاهدرج نام

 یشان در كشورهایا یهایز به من اجازه دادند از متن سخنرانیا نیو استرال ییهاوا

 .مزبور استفاده كنم

االت یا یمطبوعات امر ین كتاب را به مؤّسسه ملّ یس ایدست نو 1668در سال 

 اّما افت كردم. یمساعد در یهامتّحده و بعد به جورج رونالد دادم و از هر دو پاسخ

جورج رونالد از من  اّمارا نداشتند.  نك از آنها در آن زمان امكان چاپ آیچیه

نده در كتابخانه افنان قرار دهد كه ین آیقمحقّ  ءهاستفاد یاجازه خواست آن را برا

 یك بهائیمنابع آكادم ءهنترنت در كتابخانین نشر در ایالبته موافقت كردم. لذا ا

Bahai Academic Resource Library  شود. ین نشر آن محسوب میاّول 

 

 2112 یجوال  ،اس یماس  یشرل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یضیشرح حال جناب ابوالقاسم ف

 یبهائ یه شده توّسط مركز جهانیته

 

( در 1616گر سال ید ی)و به عبارت 1616در سال  یضیجناب ابوالقاسم ف 

اش معروف است. هیعلم یهاهحوز علّتن شهر به یشهر قم متولّد شدند. ا

ل و یه" است كه هزاران نفر در آن تحصیضی"مدرسه ف ین معاهد مذهبین ایمشهورتر

 یضیخال جناب ف  برسند. یمذهب ءهیت عالامقامران به یكنند تا در ا یم یزندگ

از  یكیران و عراق به عنوان ین مؤّسسه را به عهده داشت و در سراسر ایاست ایر

 عه كاماًل شناخته شده است.یش ءهمعدود مجتهدان فرق

طهران ترك  یزادگاهش را به سو یا نه سالگیدر سن هشت  یضیجناب ف 

بود(  یت )كه از مدارس بهائیرا در مدرسه ترب یالت ابتدائیتحص ه"كرد. دور



ن به امر مبارك یجًا در سلك مؤمنیز شركت كرد و تدرین یامر یگذراند و در كالس ها

 درآمد.

مجاورت  علّتبه   روت شد.یب ییكایوارد دانشگاه آمر یسالگ 16در سن  

نائل  امراهلل یارت حضرت ولین مرتبه به زیچند یضیجناب ف  ،فاین شهر با حیا

د كه كمال مطلوب یامراهلل شن یاز حضرت ول هان مالقاتیا یدر ط  د.یگرد

به  یعنی  ،ات به خدمت امر مالك مبدأ و مآب باشدید وقف حیبا یجوانان در زندگ

ن فرستاده یدترین عصر و زمان و جدیامبر ایپ ام شفابخش حضرت بهاءاهللیانتشار پ

د. یالت و وحدت نوع انسان را منتشر نماعد  ،محبّتام یحضرت سبحان بپردازد؛ پ

ت ین خود قرار دهد و از آن تبعیالعت را نصبین هدایمصّمم شد ا یضیجناب ف

ات یت و ادبیم و تربیدر رشته تعل یالت دانشگاهیكند. او بعد از فراغت از تحص

از قراء به پرورش ششصد  یكیران رفت. در آنجا مّدت پنج سال در یبه ا یسیانگل

ن رفت و یت بودند پرداخت. بعد به قزویم و تربیكه فاقد وسائل تعل یهائكودك ب

م داد تا در سراسر جهان منتشر گردند و به یك سال تعلی یجوان را در ط یش از سیب

ك سال در بغداد به مساعدت محفل ی  ،ام كنند. بعد از آنیغ قیمهاجرت و تبل

تان مهاجرت كرد و مّدت پانزده ن گذراند. به عربسیز مهاجریعراق و ن یملّ  یروحان

 نمود. یار سپریسال در آن د

افت یامراهلل ارتقاء  یادیامراهلل به مقام ا یتوّسط حضرت ول 1651در سال  

جناب  امراهلل یت بود. از زمان صعود حضرت ولیاز افتخار توأم با مسئول یكه مقام

فا ساكن ی" در حم ارض اقدسیامراهلل مق یادیاز "حضرات ا یكیبه عنوان  یضیف

 شده است.

شنامه یبلند و كوتاه و نما یاست و با نوشتن داستانها یسندگیشان نویا ءهحرف 

 یاز نوشته ها ییپردازد. نمونه ها یم زبان به امرار معاش میكتب و تعل ءهز ترجمیو ن

 دارند عبارت است از: ییزبان با آن آشنا یسیاران انگلیاو كه 



النارشعلة
1
تفّكرات   ،از بهجت الّصدور ییداستانها  ،از ادرنه تا عّكا  ،اد الّشهدیس  ،

 .ن اسم اعظمیبر نگ یحیتوض  ،شب چهارم نوامبر

نوشته شده عبارت از مجموعه مقاالت زمانه و  یكه به فارس یاز آثار یبرخ 

 كوتاه زنّار است. یمجموعه داستان ها
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مخاطب لوح احمد تحت عنوان  یزدیت جناب احمد یترجمه شده حكا یح مترجم: آنچه كه به فارسیتوض  

كتا اثر یشان دو كتاب گوهر یا یه هاد الّشهداء است. از ترجمین تحت عنوان سیات امام حسیز شرح حیشعلةالنّار و ن

ز یعّكا ن یترجمه شده است. ضمنًا داستان نرگس ها به سو یواس به فارسیآ یز درگه دوست اثر لرویه خانم و نیروح

 ده است.یع به طبع رسیدر آهنگ بد



 مقّدمه

 اس یماس  یبه قلم: شرل

 

ز و محبوبم یعز یدوست و راهنما  ،معلّم  ،1681سال  ین روزهایواپسدر  

 محبّت ءهجاد كرد كه تنها با خاطریا یرا ترك و خالئ ین كالبد ترابیا  ،یخاك ءهن كریا

كران و یعشق ب  ،اشالعادهفوقخضوع   ،زشیآمقیتشو یهانامه  ،اشهیالنها یها

بخش یروشن یاهیسخنران  ،یه امر الهتعلّق كاملش ب  ،یاش به عالم بشرخالصانه

ر یاش به ممالك و جزاگسترده یاران در طول سفرهایاش خطاب به و روشن كننده

یم امر مبارك میخ و تعالیش در مورد وجوه مختلف تاریگرانبها یهاو نوشته  ،فراوان

 یشان برایا یهاها و نوشتهیسخنران  ،ها نامه یآورتوان جبرانش كرد. جمع

 همواره موجب سرور خاطر من بوده است.  ،شما ءهو مطالع یخشنود

دار ید یضیموقع مهاجرت به ُهندوراس با جناب ف 1663ن بار در سال یاّول

ن یاستقبال از مسافر یملّ  یمحفل روحان یف من به عنوان منشیاز وظا یكی  كردم. 

د كه یبه ما خبر رس 1663ه یك روز در فوریبود.  Tegucigalpa گالپایدر فرودگاه تگوس

شان در یاز ا یما خواهند آمد. وقت ءهبه مالقات جامع یچند روز یضیجناب ف

 محبّت یاین نگاه گویاّولعشق مجّسم را مشاهده كردم.   ،فرودگاه استقبال كردم

یافته بودم. واقعًا نمی یخبر یرا بعد از مّدتها ب یمیقد یدوست ییبود. گو یواقع

شان وجودم را یم كه بودن در حضور ایان كنم مگر آن كه بگویبتوانم احساساتم را 

 ساخت. یمشحون از سرور و شادمان

گالپا گذراندند و ضمن نشان یتگوس یاحبّاچند روز را با  یضیجناب ف

 یه و شهدایاّولقهرمان  یاحبّا یاه" خود كه حاویس ءهاز "دفترچ ییهادادن عكس

ف یت متأثّر كننده تعرینها یز و بیشگفت انگ  ،جالب ییهاران وعراق بود داستانیا

 یگواتماال بود. با حزن و اندوه یعنیشان در كشور مجاور یا یكردند. توّقف بعد یم

 ی)در آن زمان تعداد ما اندك بود( برا یان معدودیبهائ  ،شان داشتمیكه از مفارقت ا



م در یما بودیكه منتظر ورود هواپ یم. موقعیشان به فرودگاه رفتیبا ا یخداحافظ

ناگهان جناب   م.یم و به صرف قهوه و گرفتن عكس پرداختینال نشستیبالكن ترم

اه" را گم كرده اند. بالفاصله به ینگران شدند و گفتند كه "دفترچه س یلیخ یضیف

كه  یما فرستادند. وقت یبرا یدا كردند و با تاكسیهتل زنگ زدم و آنها دفترچه را پ

شان یا  ،افت دفترچه برومیدر یم مرا اعالن كردند كه برااز اّطالعات فرودگاه نا

شان یا  ،میرفت یكه قدم زنان م یند. موقعیاین بیاصرار كردند كه با من به طبقه پائ

امراهلل كه  یادیمحبوب امراهلل صحبت كردند و گفتند تمام ا یدر مورد حضرت ول

خوردار بودند و هر بر ییایكل مبارك منصوب شدند از استعدادها و سجایتوّسط ه

امراهلل متّصف بود. بعد شروع به  یاز صفات حضرت ول یكیك از آنها به ی

ست و هفت نفر بود( كردند و به یآنها )كه آن زمان تعدادشان ب ءهصحبت دربار

ندارم."  یمن استعداد ی"ول  ،ف صفات و كماالت آنها پرداختند. بعد گفتندیتوص

ن و یشما باالتر  ،یضیجناب ف اّما"  ،ه گفتمدرشان نگاه كیرت به ایبا تعجب و ح

 ینگاه  ،د." بعد یدن را داریورز محبّتشما استعداد   ،دین استعداد را داریبزرگتر

 ن استعداد را داشته باشم."یكنم ا یفكر م ه"بل  ،به من كردند و گفتند

اهم را پس ی"توانستم دفترچه س  ،به من نوشتندای  هچند روز بعد در نام 

اران یكه  ییشه دور و بر جاهایام كه همچارهین قلب بیچه كنم با ا اّما  ،رمیگب

چ یا هیاحتمااًل در دن  زند؟ یكنند پرسه میامر محبوب خدمت م یگرانقدرمان برا

ن استعداد یاران با ایفرصت خدمت به  یكند مگر اندكیتر نمز مرا خوشحالیچ

بود كه حدود هفده سال تداوم  یمكاتبات ین ابتدایا كه من دارم."  یار محدودیبس

از امتحانات  یاریمن بود و مرا در بس یشه منبع سرور برایشان همیا یهاافت. نامهی

 ا محافظت كرد.یو بال

فا مالقات كردم. )افتخار حضور در یرا در ح یضیچند ماه بعد جناب ف

هندوراس داشتم تا از  یاندهیرا به عنوان نما یالمللنیب ین انجمن شور روحانیاّول

 یموقع  ،نیك شب در مسافرخانه زائریالعدل اعظم شركت كنم.( تیدر انتخابات ب



پاره پر از  یمیقد یك ساك توریشان با یا  ،میء دور تا دور نشسته بوداحبّا ءهكه هم

ك یك به ی ید توریبخش به طرف من آمدند. آنها را از ساك خر یشاد یایهدا

از طرف مادرشان  یرانیا ینیریك جعبه شیهادند. در ساك درآوردند و در دست من ن

اند شان را از خوردن آن منع كردهیست( بود كه گفتند پزشكان ایزیران می)كه در ا

از  ییهاپستالتاز هنرمندان رقصنده و كار یریقند داشتند(. تصاو یماریشان بی)ا

سبز  یشمیابر یبایز یك روسری  ،یرانیا یاز شعرا یو اشعار یهندوستان با نّقاش

ت یل از اوان طفولیو برتر و بهتر از همه چهار فقره شما  ،چند دستمال  ،یرانیرنگ ا

ا یهدا ءهكتا درج شد( در زمریامراهلل )كه بعدها در كتاب گوهر یو شباب حضرت ول

گرانبها را با خود  یاین هدایتوانستم تمام ایا آكنده بود و نمیبود. آغوشم از هدا

شان یدانم چرا از ایرم تا آنها را ببرم. نمید ساك را بگیلذا فرمودند با  ،حمل كنم

 یالوریت حضرت مولی"فقط آن را از ب  ،دم ساك از كجاست. جواب دادندیپرس

اظهار امر حضرت  یشان را در لندن در جشن مئویمجددًا ا  ،برداشتم." بعدها

بودند. از  یجهان یخیتار ءهكنگرن سخنران در آن یشان آخریبهاءاهلل مالقات كردم. ا

 ن بود:یال آلبرت هال ایدر رو یشان خطاب به شش هزار بهائیجمله موارد سخنان ا

ت یك روز در مقابل بی  ،حضرت بهاءاهلل در بغداد بودند یصد سال قبل وقت 

ستاده یكل مبارك ایز در مقابل هیف نفوس نیفرمودند و چند ردیم یمبارك مش

اشراف عرب  یهااز عائله یو برخ یرانینها از شاهزادگان ااز آ یبودند. بعض

از  یكی"چه خبر از شهر؟ چه خبر از شهداء؟"   ،بودند. حضرت بهاءاهلل سؤال كردند

 یعید از مواضیاران خود هستیبا  یوقت ی"از چه رو  ،دیپرس یرانیشاهزادگان ا

یار شهر و شهدا مد از اخبیبا ما هست یوقت اّماد یآوریان میسخن به م یمتعال

كه بتوانند كالم مرا  ی"نفوس  ،فرمودند ید؟" حضرت بهاءاهلل در ضمن مشیپرس

استماع كنند هنوز خلق نشده اند."
1
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اقتباس کردند:  انات جمال ابهییل از بیح مترجم: اشاره به کنز اّول از مجموعه پنج کنز است که جناب نبیتوض  

ز حضور داشتند.  یکی از آنها عرض کرد که تا دوستان یران نیزدند بعضی از شاهزادگان ارونی قدم مییومی در بی"



 یكیانات فرمودند. یراد بیبعد مجددًا به قدم زدن ادامه دادند و شروع به ا 

آن را   ،اشدد پنهان بیا مرواریر هفت درین بود "اگر زیكه ذكر فرمودند ا یاز نكات

توانست درك كند كه مقصود از یدر آن لحظه م یخارج خواهم ساخت." چه كس

ن كلمات را مشاهده یامروزه ما با چشم خود تحّقق ا اّمان كالم مبارك چه بود. یا

را از ابحر سبعه خارج كردند و جواهرات را از  یم. حضرت بهاءاهلل لئالیكن یم

  ،انوس آرامیجا تمام آنها را مجتمع ساختند. از اقنیرون آورده در ایهفت كره ب یورا

و  ینها هستند لئالیع ممالك عالم. ایاز جم  ،یویبول یهااز كوه  ،انوس اطلسیاز اق

 ل بودند داشته باشند.یكه حضرت بهاءاهلل ما یجواهر

ن یاهلل كه در قرآن ذكر شده اءظهور حضرت بها ءهاز اعظم نبّوات دربار یكی

  ،حال "هم خواهند نشست. یها روبرومكتین یوم دوستان رویاست. "در آن 

ت یو نها محبّتشما در كمال  ءهم. همیكنیم را مشاهده مین نبّوت عظیتحّقق ا

 د.یاهم نشسته یها روبرومكتین یحضرت بهاءاهلل رو ءهاتّفاق در ظّل سراپرد

مت لیدر و یالقدس ملّ ةریكه در حظ یگر بار حدود ُنه سال بعد هنگامید

شان بعد از یا  ،(1613-1616)  ،را مالقات كردم یضیجناب ف  ،كردمیخدمت م

مت یآنجلس آمده بودند و بعد به كانادا عزبه لوس ییدر هاوا یشركت در كنفرانس

لمت به یتوانند در و یا میدم كه آیشان صحبت كردم و پرسیبا ا یكردند. تلفنیم

 Evanstonك روز در هتل اوانستون یر ت دادند. بعدازظهیند. رضایایمالقات ما ب

                                                                                                                    
زی نمییه چیر از سوق و سرایند و به عکس از ماها به غیفرماگر با آنها صحبت مییخودشان در حضورند ازعوالم د

د که یدانا مییه از علم و فراست چگونه بر مامقّدمند.  در جواب فرمودند آبهرن نفوس بییپرسند و مقصودش آن که ا

انی یپاباشند.  اگر شخصی را در فضای بین محضر مییق حضور ایچگونه اشخاص قابل استماع کالم من و ال

دائمءه های ها و سلطنتها و راحتها و لّذتع عّزتین آن جمیمیرمحدود و در سمت یند که جهاتش غیحاضر نما

ا باشد و یمءه دائمه مهیهای عظها و مشّقتها و نقمتها و َاَلما و شّدتیع بالیسارش جمیرمکّدره موجود باشد و در یغ

ه بر طرِف یع آنچه در اوست از لذائذ باقین را با جمیمین مخاطب سازد که اگر طرف یاالأمن شخص را ندای روحیا

ار یشمار اختسار را با آنچه از شدائد بییشود و اگر سمت زلتت عنداهلل کم نمیای از قدر و منار نمائی ذّرهیسار اختی

ن اگر آن شخص در کمال شوق یدر آن ح  ،شودز المختار فزون نمییالعزای از شأن و مقام تو لدیذّره  ،نیمینمائی بر 

 ن کلمات اعظم."یق ایاست و ال ن محضریآن وقت قابل حضور ا  ،ار نمودین عّزت اختیمیسار ذلّت را بر یاق یو اشت



م. )در آنجا یصرف كرد یشان به گفتگو نشستم و با هم چایك ساعت با ایحدود 

ه كرده گفتند كه دوست دارند به یبه من هد یبائیز یمه گرانبهایشان سنگ نیا

ه داده یشان هدیاز دوستان به ا یاریه بدهند. در طول سالها بسیدوستانشان هد

 یدادند.( چون مّدت كوتاه یه میر دوستان هدین غالبًا آنها را به ساشایبودند و ا

واقع   St.Louis یبه كنفرانس سنت لوئ هچهارسال ءهم جهت شروع نقشیبعد قصد داشت

ا در كنفرانس مزبور شركت یدم كه آیشان پرسیاز ا  ،میمت كنیعز Misouri یزوریدر م

تیكه ب یتنها در صورت اّماابند یر لند كه حضویار مایخواهند كرد. جواب دادند بس

به طور  یضین كار مبادرت خواهند كرد. )جناب فیند به ایت فرمایالعدل اعظم هدا

العدل اعظم بودند.( همان بعدازظهر با تیب یع خواسته هایكامل و تمام مط

صحبت كردم و جواب جناب  یعضو محفل ملّ  Charlotte Linfootنفوت یشارلوت ل

كه  یبه شرط اّماحضور در كنفرانس مشعوف و مسرور خواهند شد  را كه از یضیف

فا فرستاد. یبه ح یبه او منتقل كردم. او تلگراف  ،ند یاعظم امر بفرما العدلتیب

خواست در یشان میفا واصل شد كه از ایاز ح یانامهد كه دعوتینكش یطول

جناب ذكراهلل   ،ه خانم یالبهاء روحةامراهلل )ام یادیر حضرات ایكنفرانس مزبور به سا

ملحق  John Robarts و جناب جان روبارتز William Sears رزیام سیلیجناب و  ،خادم

 یزم وندیار عزیاز دوستان بس یكیمن و   ،یدر كنفرانس سنت لوئ یشوند. شامگاه

 یضیرا با دوست محبوبمان جناب ف یدو ساعت Wendy Ayoub Lindند یوب لیا

 م.یشان محظوظ و مسرور گشتیام و از حضور یگذراند

قائم  یاحبّا یدعوت شد برا یضیاز جناب ف  ،یقبل از كنفرانس سنت لوئ

شان در یا ید متن سخنرانیآ یاًل میلمت صحبت كنند. آنچه كه ذیبه خدمت در و

 است. 1614اوت  25االذكار در شامگاه تاالر مشرق

 

به  اّما  ،بودم یتیوقعن میسالها بود كه مشتاق چن  یز اهلل ابهیعز یاحبّا

توانم باور یق افتاده است. هنوز نمیط تا به حال به تعویاوضاع و شرا علّت



نجا ین جمع حضور دارم و بخصوص جناب خادم را در ایكنم كه در ا

هستند. البتّه انتظار  یشان در سنت لوئیكردم ایكنم. تصّور میارت میز

 .حّضار( ءه... )خندمتأّسفانه یول  ،نمینجا ببیداشتم همسرشان را تنها در ا

د كه مختّص جوانان یهست یاز آنجا كه شما عازم كنفرانس سنت لوئ

لم یما  ،دید و همه جوان هستینجا حضور داریشما ا ءهاست و چون هم

حدود چهار ماه است در   ،زیخطاب به جوانان صحبت كنم. قبل از هر چ

ط یه و استنباط من از شران شدییاعظم تع العدلتیبهستم كه توّسط  یسفر

د به یتوانین است كه شما میكه من سفر كردم ا یع نقاطیامر مبارك در جم

 یامروزه به سطح ید كه امر الهیو ملموس مشاهده و درك كن یمرئ ینحو

ع روستاها خلق یدر جم  ،ع مراكزیدر جم  ،افته. در همه جایباالتر ارتقاء 

 امیان یتوقعاتش ا  ،انتظاراتشافت كه ید ید خواهیاز نسل جد یدیجد

شتر یب  ،شتر بدانندیخواهند بیتر شده است. آنها میار متعالیار بسیبس

دا كنند. در تمام یپ یشتریع وجوه امراهلل عمق بیند و در جمینما یفداكار

از به یانوس آرام نیر اقیو جزا یمركز یكایآمر  ،یجنوب یكایآمر یهاقسمت

ج امراهلل در یترو یخود را فدا ءهندیكه آ ین جوانیلّغمب  ،مبلّغ و معلّم دارند

دن و خدمت كردن هستند. آنها یفهم  ،دانستن ءهاران تشنیند كه ینما ینقاط

ت هستند كه یس و تثبیتأس ین مراكز برایدر تمام ا یبزرگ یهاسرمشق

 جوانان محّل الگو قرار دهند.

زش در یفت انگن شگیكا به خاطر مهاجریآمر یبهائ ءهلم به جامعیما

 ءهشانه به شان  ،یجنوب یكایكه در آمر یبه خصوص نفوس  ،سراسر عالم

  ،به فتح مراكز  ،سابقه اشتغال دارند یبه خدمات ب  ،ر كشورهاین سایمهاجر

ك یتبر  ،پردازند یان مید معلومات و معارف بومییل محافل و تزیتشك

دهیبرگز  ،اندالعادهها فوقع آنیجم اّما  ،نام آنها را به خاطر ندارم م. یبگو

ن مراكز مختلف جهان شدهیبا "مأمور" ایز یبه نحو  ،زندیشگفت انگ  ،اند



مصّمم هستند امر   ،جزم یبا عزم  ،م دل و جانیاز صم  ،اند و با تمام وجود

ند و ارتقاء بخشند و در سراسر مناطق خود اشاعه دهند. یج نمایمبارك را ترو

 ز اعزام گردند.یعالم ن یر نقاطیسا به ینیم مهاجریدواریام

برای عالم بهائی بود.    ،میبس عظ  ،میتی عظیتی موّفقیکنفرانس هائ

 ءهن عصر را نشان دادند و به منّص یدر ا یجوانان بهائ ژءهیو صءهیآنها خص

انضباط و  یب یر جوامع نفوسیكه جوانان در سا یشهود كشاندند. در حال

جوانان در   ،كار دوست دارند انجام دهندخته و آزادند كه هر یمهار گس

ن یش گذاشتند و ایرا به نما یانضباط كامل روحان ییكنفرانس در هاوا

بود كه با آنها تماس حاصل  یر و نفوسیآن جزا یاهال یبزرگ برا یدرس

ممالك خود  یء به سواحبّاو   ،دیرس یكه كنفرانس به انته ینمودند. موقع

در دست هم شروع به منظم كردن تاالر جوانان دست   ،رهسپار شدند

ن ین كه چنینمودند و آن را به مالكانش مسترد داشتند. مالكان تاالر از ا

شه یان همیكردند و گفتند مقدم بهائ یدر تاالر آنها بودند مباهات م ینفوس

را در آنجا برگزار كنند.  یتوانند هر نوع مراسمیاست و م یدر آنجا گرام

 ییباین زیبه ا یهرگز مشاهده نكرده بودند كنفرانسآنها گفتند قباًل 

ان شركت یافته و در میتا به آخر ادامه  ین آرامیشده و به ا یسازمانده

تمام  یبزرگ برا ین درسیحكمفرما بوده باشد. ا ین انضباطیكنندگان چن

كه شركت كردند و من  یجوانان یبرا یآن كشورها است. درس یاهال

 یایع زوایاكنون روح حاكم بر كنفرانس را به جمنان دارم آنها هم یاطم

 جهان برده اند.

من  یوجدان ءهفیكردم كه وظیو احساس م  ،بعد از آنچه كه عرض كردم

  ،ان كنمیكا بیآمر یبهائ ءهن امتنان نسبت به جامعیابراز ا یاست كه برا

ل یمم. یگو یم  ،ن شامگاه اظهار دارمیآنچه را كه در نظر داشتم در ا  ،حاال

ار یبس ءهنام  ،اران محبوبیجوانان سازم.  توّجهدارم مجّددًا دل و جان را م



از  یكیوجود دارد كه توّسط  یات فرانسویادب یگانیدر با یكوتاه

در  هپانزدهم پادشاه فرانس یپادشاهان فرانسه نوشته شده است. دختر لوئ

 خود را در مؤّسسات یم گرفت زندگیناگهان تصم یسن هجده سالگ

به پدرش ای  هح كند. نامیوقف خدمت به حضرت مس یحیمختلف مس

د. پدرش در جواب او یر نمایخ یدعا ینوشت تا كسب اجازه و تقاضا

ار مسرورم كه تو بامداد یبس  ،زمین مضمون نوشت: "دختر عزیبه اای  هنام

ت متأّسفم كه من در ینهایو ب یكنیات را وقف امر خداوند م یزندگ

  ،م او كنم." حالیتوانم تقد یز نمیچ چیام قرار گرفته ام و ه یشامگاه زندگ

كه در  ید تا زمانید. لطفًا صبر نكنیخود هست یشما در بامداد زندگ ءههم

ق ین طریكه جوان بودم ا ی"چرا موقع  ،دید و با خود بگوئیآتش حسرت بسوز

نستم توایه را تمام و كمال میآن زمان كه مواهب اله  ،دمیخدمت را برنگز

ن حاال اقدام ید و همین مورد فكر كنین حاال در ایاستفاده كنم." هم

 د.ینمائ

  ،نوع بشر است یبزرگ برا یذكر شده كه درس یدر قرآن داستان كوتاه

باشد.  یاء الهیآموختن درس از كالم انب آمادءهمشروط بر آن كه نوع بشر 

ن یزم یش در رویابت خوینوشته شده كه خداوند حضرت آدم را به ن

ن شخص سجده ی"بر ا  ،منصوب كرد. تمام فرشته ها را فراخواند و فرمود

ام. او ز را آموختهیارض است. به او همه چ یامبر من بر روید كه او پیكن

دانند." تمام فرشته ها  یاست  كه تمام فرشته ها با هم نم یواقف بر نكات

س ذكر شده و در یاز آنها كه نامش در قرآن ابل یكیسجده كردند به جز 

"چرا از   ،دیند. خداوند از او پرسیگویم Luciferفر یبه آن لوس یفرهنگ غرب

  ،س گفتی؟" ابلیرو ی؟ چرا به سجده نمیكن یامر من اطاعت نم

ام و آدم از خاك. ده شدهیتوانم سجده كنم؟ من از آتش آفر ی"چگونه م

س یچه او رئ و اشرف از عنصر خاك است." اگر یعنصر من به مراتب اعل



ك امتحان كوچك یغرور و تكبّرش در  علّتبه   ،مالئكه و معلّم آنها بود

تمام نوع بشر به دو بخش   ،د و سقوط كرد. از آن زمان به بعدیخداوند لغز

كه صفت و  یند. كسانیگر جدا و مجّزایكدیاند كه از م شدهیمختلف تقس

 د گرفته اند.ت آتش به خویكه ماه یت خاك را دارند و كسانیخصوص

در  هدر الواح مقّدس  ،شیخو ثاررا در آ یاریحضرت عبدالبهاء نكات بس

ح یح داده اند. توضیتوض  ،ه یدر مكالمات شفاه یخطابات مباركه و حتّ 

خ بشر از یاست كه تاكنون در تار ین شرحیترین دو عنصر مزبور عالیتفاوت ب

ند كه یفرما  ین مشایشده است. ا یو سار یجار یكاغذ ءهبر صفح یقلم

ن سه ین صبور و بردبار است. ایم است و زمیو كر یسخ  ،ن استیخاك ام

ص است. یان شده است. آتش حریصه از قلم حضرت عبدالبهاء بیخص

ن است چه ین امیند زمیفرمایشان میند. ایفرمایح میك توضیك به یبعد 

یعه میآن به ودها را در نهین گنجید و گرانبهاتریشكافین را میكه شما زم

قًا هر آنچه ید و دقیگردیم قرن بعد باز مید و نیپوشانیآن را م ید و رویسپار

ع یبلعد. آن را ضایدهد. آن را نمید به شما پس میرا كه در آن نهاده ا

دهد. حضرت ید به شما پس میاسازد. همانطور كه به او سپردهینم

  ،دیدهین میك دانه به زمیرا یز  ،م استیو كر یند سخیفرمایعبدالبهاء م

 یوه به شما میپرم یدرخت  ،دیكاریك شاخه میدهد؛ یخرمن به شما م

او   ،دیشكافین را از هر طرف میزم ءهنیرا سیز  ،دهد. صبور و بردبار است

ندكه آتش یفرمایآتش م ءهشان درباریا اّمادهد.  یشتر به شما میوه و دانه بیم

طلبد. یشتر میشتر و بیابد و بییگسترش م یسو بلعد. زبانه اش به هریم

خواهم." اگر یشتر می"ب  ،دیگویباز هم م  ،دیا را به آتش بدهیتمام روغن دن

در چند ساعت   ،كند یرا نابود م ییقه روستاید در چند دقیكنترلش نكن

هر جوان  ءهفیوظ اّولن و یتربرد. پس مهمین میبل جهان را از ب  ،را یشهر

ك از ما یشروع كند كه به هر  یرا با انضباط ین است كه زندگیا یبهائ



 یزیم نه آتش. آتش هرگز به چیدهد تا مانند خاك باشیم یو نگرش یتیماه

یت ها میاز موفق یاریبه بس یمانند خاك بودن ما را در زندگ اّمارسد. ینم

 رساند.

كه حضرت عبدالبهاء  یقید در همان طرین هدف بایحصول ا یبرا

د كه حضرت عبدالبهاء محاط یم. به خاطر داریكردند قدم بگذاریحركت م

ب حضرت ینص ید مادّ یثاق بودند. هر آنچه كه از منافع و فواین میبه ناقض

فرمودند و  ین میه و تأمین را تغذین ناقضیاز محّل آن ا  ،شدیعبدالبهاء م

د یدند كه شاكرین میشان آنها را تأمیخواستند. ا یشتر میباز هم آنها ب

ش از آنچه كه در یندازند و بیرا در مخاطره ن یار كنند و امر الهیسكوت اخت

 اّماش نگذارند. یكل مبارك انجام دادند خود را به نمایات هیح امیا

ن مثال و یبزرگتر  ،كه داشتند یعت بزرگیطب علّتحضرت عبدالبهاء به 

 یزندگ ءهد نحویباشدند.  یبهائ ءهجامع یبرا یخ امر الهیسرمشق در تار

هر  یم. در آثار حضرت بهاءاهلل براین را درك كنین زمیا یشان در رویا

ن یحال ا  ،ار وجود داردیشوند دو مع یان كه گردهم جمع میاز بهائ یگروه

 لجنءه  ،یا در قالب محفل محلّ ی  ،ك گروه باشدیبه عنوان  ییگردهما

نیامور ب یا برای یالمللنیلجنات ب  ،اعظم العدلتیب  ،یمحفل ملّ   ،یمحلّ 

یكه ما شركت م ین اموریع ایندارد. در جم یچ تفاوتیه  ،باشد یالملل

 یشود. اگر در انتهایده میار سنجیك معیق آن جمع فقط با یتوف  ،م یكن

كتر یگر نزدیكدیم و به یدار محبّتشتر یگر بیكدیم كه به یجلسه احساس كن

اگر  اّمابوده است.  یما فعل بهائ ن صورت عمل و حركتیدر ا  ،میشده ا

آن جمع با   ،شكسته باشد یدل یدر محفل  ،یادر لجنه  ،یمعاذاهلل در جمع

د نشده یدات جمال مبارك مؤییافته و به تأیحضور حضرت بهاءاهلل تبّرك ن

 است.



لد بودند به یبالمف یدیرا كه حضرت عبدالبهاء در لندن در منزل ل یامیا

ر یپ یكردند. مردیمصاحبه م امیابا روزنامه نگاران آن شان ید؟ ایخاطر دار

با نفوس مهّمه  یالور ی"حضرت مول  ،ر دم در آمد. دربان گفتیو فق

 اّماخانه مراجعت كرد  یچاره به سویتو ندارند." مرد ب یبرا یمشغولند و وقت

شكسته است .  یدر همان لحظه حضرت عبدالبهاء احساس كردند كه قلب

مرد را صدا   ،در شتافتند یشكست". به سو یرمودند "دلبرخاستند و ف

ه وقت خود را یخود پوشاندند و به منزل برگرداندند و بق یزدند. او را با عبا

ن زمان حضرت عبدالبهاء به یاز زائر یكیفرمودند.  یبا مرد دلشكسته سپر

ت مبارك یب یباال ءهحضرت عبدالبهاء كه در طبق ءهمن گفت كه در حجر

عمارت رفتند و به  یناگهان حضرت عبدالبهاء به مهتاب  ،شده بودندمجتمع 

سر   ،مرد كه عرب بود باال آمد ید. وقتیایاشاره كردند به طبقه باال  ب یكس

 یارا هرگز خود را نشسته بود. فقط قطعه پارچهیز  ،ف بودیتا پا غبارآلود و كث

جالس بودند. مرد ء احبّابه كمر بسته بود. حضرت عبدالبهاء داخل شدند. 

ء نشان دادند كه آنها صبر و احبّاب به ین ترتیرا به اطاق مجاور بودند و به ا

 یز به نحویم یآن دو در دو سو اّما د عرب باشند. رتحّمل ندارند كه با آن م

ك كرده یدند كه سرها را به هم نزدید ین آنها را مینشسته بودند كه زائر

رخنده زد و از جا یده كردند مرد عرب زنمودند. ناگهان مشاه یمذاكره م

توانست خنده اش را كنترل كند. حضرت عبدالبهاء هم یبرخاست و نم

ت كردند و او رفت. زائر یبه عرب عنا یزیو شعف بودند و چ مسّرتغرق در 

بلد بود دنبال مرد عرب رفت و از او  یاز ماها كه عرب یكیگفت  یمزبور م

او شد. او  مسّرت ءهین قدر مایچه گفتند كه ا به او یالورید حضرت مولیپرس

  ،یفینقدر كثی"تو چرا ا  ،"بعد از تمام مكالمات سركارآقا فرمودند  ،گفت

"حاال من به تو   ،دم و بعد سركارآقا فرمودندی؟" من خندیكن یچرا حّمام نم

 ."یحّمام كن یشویازدواج كن بعد مجبور م  ،یم چه كنیگو یم



با انواع و اقسام مردمان بود. اگر  یالوریمول حضرت ین روش زندگیا

 یبدبخت  ،میكن یگر زندگیكدیبا   ،قین طریبه ا یم حتّ یان نتوانیما بهائ

م از یكن یشه سعیم كه همیماست. پس به خاطر داشته باش یبرا یمیعظ

شما  یخواهم برایم. میكن یرویپ یالور یمثال و سرمشق حضرت مول

شان یقدام اور مانند حضرت عبدالبهاء و بر اثر اَ ف كنم كه چطیتعر یداستان

است كه  یاست. داستان جوان یداستان جالب و مؤثر یلید. خیحركت كن

ل یخ نبیمان آورد. نام او در تاریل ظهور حضرت باب به امر مبارك ایدر اوا

نیبه ب یرا حضرت اعل یاز حروف ح یكه حرف ثان یذكر شده است. وقت

ا مشاهده كرده یچون او را در رؤ  ،دین مرد جوان او را دیا  ،ن فرستادندیالنّهر

د كه پدرش به شّدت یمان آورد. به خاطر داریو به امر حضرت باب ا  ،بود

 ار كرد.یتًا به بغداد رفت و در آنجا سكونت اختین شد. نهایخشمگ

كه خودشان به  یك بار زمانیحضرت بهاءاهلل دو مرتبه در بغداد بودند. 

د كرد. در سفر یشان را تبعیران ایكه دولت ا یدوم زمان ءهند و دفعبغداد رفت

رفتند. ین جوان كه عبدالوّهاب نام داشت میا ءهشان هر روز به مغازیا اّول

نجا یو ا  ،آمدندیكوچك است. حضرت بهاءاهلل م ءهك مغازین ید ایفرض كن

یآورد و میكوچك م یزیبا م یك صندلینشستند. صاحب مغازه یم

نهاد و مانند پروانهیز میم یرو ینیریش یو قدر یك فنجان چایذاشت و گ

و  یو شاد ید. تمام زندگیچرخیم یدور صندل  ،زندیكه دور شمع پر م یا

او  ءهبود كه حضرت بهاءاهلل در مغاز یسرور او محدود به همان اوقات اندك

ز از او یاسرارآم یمسألهد كه حضرت بهاءاهلل یرس یگذراندند. زمانیم

دور  یلیتواند از شمع خیپروانه م  ،"عبدالوّهاب  ،شان فرمودندیدند. ایپرس

ر ین سؤال جواب بدهد. سخت متحیباشد؟" مرد نتوانست در آن وقت به ا

  ،دند؟ روز بعدین سؤال را از او پرسیو مبهوت شد. چرا حضرت بهاءاهلل ا

مرد صبر و قرارش را از   ها گذشت.او نرفتند. هفته ءهحضرت بهاءاهلل به مغاز



سراغ حضرت  یان ساكن بغداد رفت و وقتیباب یهادست داد. به خانه

طهران ترك  یشان بغداد را به سویكه ا بهاءاهلل را از آنها گرفت به او گفتند

طهران به راه افتاد. بعد از چند ماه به  یاده به سویپ یاند. بالفاصله پاگفته

غ امر حضرت یشناختند و در تبلیاو را م یابد. چون به عنوان بیطهران رس

د یشا  ،اه چال انداخته شد. حالیر و به سیبالفاصله دستگ  ،قرار بودیباب ب

داستان  ءهباشد. بعد به ادام ین مقام ضروریاه چال در ایاندك از س یفیتوص

 م.یپردازیم

ك ك پارین قصر یك ایران قرار دارد. نزدینجا قصر شاه اید در ایفرض كن

شه پر از یك استخر گرد همیشكل قرار داشت كه در وسط آن  یارهیدا یبایز

مغازه  یبود كه دو طرف آن تعداد ییدر آن گوشه راهرو  آب وجود داشت.

 یكیآن در بار یمتر و در انتها ن راهرو حدود صدیطول ا  شد.یمشاهده  م

بود كه به  یگرید كیراه پلّه در بار یشد. در انتهایباز م یبود كه به پلّكان

  ،ن پاركیر شد از ایكه دستگ ین مرد جوان وقتیشد و ایاه چال باز میس

كه فاقد  ینیرزمیچال زاهیدروازه و در دوم عبور داده شد و بعد به س  ،راهرو 

ن یجوان قلبًا اندوهگ  ،ورود هوا و نور بود افكنده شد یبرا یاههر گونه روزن

ارت یكه به ز علّتن یبلكه به ا  ،شده بود یانكه زند علّتن ینه به ا  ،بود

 ید كه به او میشن ییبعد صدا یقیدقا اّماحضرت بهاءاهلل نائل نشده بود. 

ن صدا را یشمع را تحّمل نتواند." او ا یكه پروانه دور یدیگفت:  "حاال د

كه به حضرت  یمیحضرت بهاءاهلل بود. عشق عظ ین صدایشناخت. ایم

د و با آن حضرت یاین زندان بیت كرده بود تا به ایا هدابهاءاهلل داشت او ر

  ،ن نبودیگر غمگید گر تمام جهان از آن او بود. یمالقات كند. حاال د

نك در كنار خود یرا كّل عالم را ایز  ،كردینم یاحساس كمبود در زندگ

اق یز به آتش شور و اشتیگران را نیخود د محبّتداشت. او با عشق و 

آنها را   ،دیآنها رقص یبرا  ،گران را به آواز خواندن واداشتیبرافروخت. د



شب خواب ی"د  ،نزد حضرت بهاءاهلل رفت و گفت یمسرور ساخت. روز

گرفتم." حضرت بهاء اهلل به او یكردم و اوج میدم كه در هوا پرواز مید

رفت. استقامت  یدان شهادت خواهیاست كه به م یفرمودند: "امروز روز

ان را یان جمع به گردش پرداخت و تمام زندانیحظه در مكن." همان ل

ق یحضرت بهاءاهلل را در آغوش گرفت. حضرت بهاءاهلل او را تشو  ،دیبوس

ظه كردند كفش به پا حاستقامت ظاهر شود و چون مال یكردند كه در منتها

در  یپا  ،عبدالوّهاب  ،ت كردند. لذایخود را به او عنا یهاكفش  ،ندارد

امراهلل  یبرجسته و نام یاز شهدا یكیشد و  یراه  ،كل مباركیه یهاكفش

 ل (یخ نبید. )تاریگرد

ند و حضرت عبدالبهاء در یفرمایحضرت بهاءاهلل در آثار مباركه م  ،حال

جز نفس انسان   ،ند كه در تمام عالم خلقتیفرماین مییح آن تبید و توضییتأ

ست.یدشمن او ن یاحد
1
ن مبارزه یم و در ایارزه كنم با نفس مبیاگر بتوان 

یم شد. اگر ما بر اثر اقدام حضرت مولید محسوب خواهیشه  ،میروز شویپ

كه  یبخصوص وقت  ،م شدیروز خواهین مبارزه پیدر ا  ،میحركت كن یالور

انجام  یاسهیگر مقاید ءهش گرفتن حرفیا در پی ین خدمت به امر الهیب

د دقت كنند و انتخاب آنها ینان باع جواین معادله و موازنه جمیم. در ایده

 یحركت بر اثر اقدام حضرت عبدالبهاء باشد. اهلل ابه

 

 د:ینوبت به سؤال و جواب رس یضیجناب ف یبعد از سخنران

 ایو مفهوم رؤ یسؤال در خصوص معن ـ 1

ان ین بیاء به هر دو عالم تعلّق دارند. ایم. انبیجواب: ما دو عالم حق و خلق دار

د یتعلّق دارند. آنها با یو عالم بشر یاء است كه آنها به عالم الهحضرت عبدالبه

                                           
1
 م  –است  093، خط جناب زین المقّربین، ص1اشاره جناب فیضی به بیان حضرت بهاءاهلل در آثار قلم اعلی، ج  



هستند كه بدان  یت و حالتیفیك یدارا اّمامتولّد شوند  یو عنصر یكل بشریدر ه

 دارند. یافت میرا در یام الهیله پیوس

برق عبارت از  اّمارسد ین چراغ میبه اای  هد كه برق از كارخانیدان یشما م

اء یكند. در انبیل میه شده كه برق را به نور تبدیتعب یاقّوهنجا یست. در اینور ن

یان میما ب یكند كه برایل میرا به كلمات تبد یام الهیموجود كه پ یاقّوه یاله

ن موضوع واضح یلذا آنها به هر دو عالم حق و عالم خلق تعلّق دارند. ا  كنند.

 است؟

 هاء است. بانات حضرت عبدالیكنم برگرفته از بیكه عرض م یان نكتهیا

ن حوض كاماًل آرام یا یهنگام وقتد. شبیند به حوض آب نگاه كنیفرمایشان میا

  شوند.ین آب منعكس میتارگان و ماه به وضوح در اسع یجم  ،حركت استیو ب

  ،دین حوض آب قرار دهیا ید و رویجدا كن یرا از گل یگلبرگ  ،دیبردار یاگر برگ اّما

در هم و برهم  اّمار مشهود یع تصاویشود. جمیجاد میا یو نامحسوس فیامواج خف

شود كه روح كاماًل یمشاهده م ین زمانیریش یخوابها  ،واضح یایرؤ  ،است. لذا

را ما یز  ،دهدیانسان به ندرت رخ م یدر زندگ ین حالتیآرام و ساكن باشد. و چن

یهم دارند. م یگریف دیم. حضرت عبدالبهاء توصیش از حّد در جهان مستغرقیب

 ید. زرد و آبیو بعد زرد كن یآن را آب اّول د. یریرا در نظر بگ یضیعر ءهند پارچیفرما

پارچه سبز   ،ان ید بوده است. بعد از سه جریه سفیاّولكند. رنگ یپارچه را سبز م

ن خواب را یخواهد ایكه م ید. كسینیبیرا به رنگ سبز م یشده است. شما خواب

ت یگر جدا كند تا بداند كه وضعیكدین الوان را از یع اید جمیر كند بایا تعبشم یبرا

صادقه  یاهایده است. رؤیرا د ین خوابیا روح چه بوده كه چنیا قلب یذهن  ءهیاّول

 نده.یا در جهان آید ینیبیم ین زندگیا در ایرا شما 

غ یورد طرق تبلامراهلل مالقات صورت گرفته تا در م یادیا هرگز با حضرات ایآ -2

كه  یان شود؛  تا آنها را به مقامیابالغ امر به آنها ب ءها نحویپوستان بحث شود سرخ

 اند ارتقاء دهد؟ن جهان به آن وعده داده شدهیدر ا



اهلل و حضرت عبدالبهاء در خصوص ءدر آثار حضرت بها ین نبّواتیجواب: چن

حضرت عبدالبهاء به ز قلم ا نژادها موجود است و ایمردم  یهاگروه  ،ع مللیجم

 و مسلّم آنها محسوب شده است. عییعنوان حق طب

ورود آنها به امر  یبرا ین معناست كه زمان مشّخصیبه ا یعیحّق مسلّم و طب

امراهلل مستقاًل  یادیا  وجود دارد. یات به امر الهیفین كیع ایو وارد كردن جم یبهائ

هم  نم و آیك مركز امراهلل در عالم داریرا ما فقط یانجام دهند. ز یتوانند كارینم

سند كه لطفًا یبنو العدلتیبلند به یپوستان خودشان مااست. اگر سرخ العدلتیب

د معارف آنان ییپوستان و تزغ سرخیتبل یاعزام گردد كه برا یشتریب یادیآنها ا یبرا

ز یچ چین هیدر چ ؛نیالمثل در چیاست. ف یحین اقدام صحیكمك كنند. ا

اند كه ن فرمودهیامراهلل در خصوص چ یم. حضرت عبدالبهاء و حضرت ولیرندا

ست كه آنها اكنون ین ین بدان معنیاست. ا یاله یو مادّ  ینه روحانین گنجیبزرگتر

ن صفات یع اید كه آنها ثابت خواهند كرد كه جمیخواهد رس ینگونه هستند. زمانیا

ر ملّت ها گفته شده یوص سادر خص یگریاد دیار زینكات بس از آن آنها است. 

خانه یهاد درها و پنجرهیك شوند. آنها بایكنند به نور نزد ید سعیاست. آنها با

 یابند و از زندگیات تازه یابد تا حیند تا نور آفتاب به درون راه یخود را بگشا یها

 مند گردند.د امراهلل بهرهیدر نور خورش

 ؟وجود دارد یبه نام جفت روحان یزیا چیآ -3

ه و اساس یپا یاحمقانه و ب ین پندارهایز لطفًا هرگز خود را گرفتار چنیعز یاحبّا

تمام علقه   ،میاعتقاد داشته باش ید اگر ما به جفت روحانیلطفًا فكر كن د. ینكن

اد سرور یا فریدانم آیار( نمازدواج گسسته خواهد شد.  )خنده و كف زدن حّض  یها

است كه  یار. منظورم لحظهیا خیت است ین موقعیخاطر از ا مسّرتشما مربوط به 

 ید "تو جفت روحانیگویكند و بعد همسرش میشوهر با نظر همسرش موافقت نم

وجود ندارد كه در عالم بعد منتظر ما  یچ جفت روحانیشتر( هی". )خنده بیستیمن ن



هلل حضرت بهاءا یت و بركات معنوید و آن ازدواج مورد عنایباشد. لطفًا ازدواج كن

 د بود.یخواه یاالبد در خدمت امر الهیخواهد بود و شما با هم ال

غ امراهلل در عربستان یرا كه در ارتباط با تبل یعیوقا یلند بعضیما یضیا جناب فیآ -4

 ان كنند؟یر موارد را بین و سایمهاجر یرخ داده مانند داستانها

امراهلل چهار  محبوب یحضرت ول  ،ن به عربستان رفتندیمهاجر یجواب: وقت

با مردم   ،داشته باشند یات بهائیح  ،غ نكنندیتبل اّولدستورالعمل فرستادند. 

اند كه مورد آنجا ساكنند و ثابت كرده رآنها هنور د  ،مزبور ازدواج نكنند یكشورها

ع نفوس هستند. همه آنها را دوست دارند و به آنها احترام ینان جمیاعتماد و اطم

م یدر عربستان دار یما چهار محفل ملّ  هستند.  ینند كه آنها بهائدایگذارند و میم

  ،كتابدار  ،به حسابدار ین عربها وقتیا  م.یبه آنجا فرستاد یشترین بیچون مهاجر

مهندس   ،ویمهندس راد  ،برقكار  ،آنها محافظت كند یتجار یكه از كاال یكس

  ،ندیگویروند و میها م یهائسراغ ب  ،از داشته باشندیل نفوس نین قبیون و ایزیتلو

 یم مثل شما باشند." مالحظه میخواهیم و میاز به پنج مهندس برق داری"ما ن

 اّما  ،كنمیدا میشما پ ی"من برا  ،دیگو یبالفاصله به آنها م ید؛ بعد فرد بهائیفرمائ

دهم." و یب همه كار را می"من ترت  ،م؟" او خواهد گفتیزا چه كنیبا گذرنامه و و

یمت میعز آمادها پنج نفر یسد و چهار ینویگر میا نقاط دیران یبه ا یفرد بهائ یوقت

 یلیشود و آنها خیم آمادهكه بخواهند  یگریز دیزاها و هر چیها و وگذرنامه  ،شوند

 شوند.یراحت مستقر م

ه مباهات یم كه مایدار یبهائ ءهك مدرسید كه ما در هندوستان یدانیم

ت آلن یر مدرسه با وساطت دوایكه مد یرا از زمانیز  ،كا استیهندوستان و آمر

Dwight Allen مدرسه از هر لحاظ شروع به  هكا فرستاده شدیآمر یبهائ از جامعءه

را از  ید. اطفالیكنیرت مید حیرویبه آنجا م یشرفت محسوس كرده است. وقتیپ

نزد   ،كنندیصحبت م یبكنند. آنها عریل مید كه در آنجا تحصینیبینه میمّكه و مد

صبح و  یدعا  ،دانندیمناجات م  ،ندیگویخوشامد م یند و با اهلل ابهیآیشما م



  ،افتدیم یكنند چه اتفاقیها مراجعت مبه خانه یدانم وقتیشب را بلدند. من نم

برند كه یم یشود و آنها آن را به مكانیاست كه به آنها داده م یراث بهائین میا اّما

ان عالم از یآن صحبت كنند.  معتقدم اگر تمام بهائ ءهان حق ندارند درباریئبها

 هالبتّ  اّمات را در همه جا خواهند داشت. ین موفقیا  ،برخوردار باشند یات بهائیح

مشكالت  یما دارا یرا در اكثر ممالك عربیز  ،دیهمه دعا كن یبرا  ،زیعز یاحبّا

ه یك آی  ،دیكن یم. لطفًا هر زمان كه دعا مین كشورها هستیا یاحبّا یبرا یاریبس

باشند و در  یت الهیتا تحت عنا  ،دیآنها بخوان یهم هر قدر كوچك باشد برا

 یام حضرت بهاءاهلل را با خود ببرند تا زمانیش مستقر بمانند و پیاهداف و نقاط خو

 كه بتوانند علنًا آن را ابراز دارند.

ا آنچه را كه به یح دهند یتوض یضیب فن است كه جنایمن ا یسؤال: تقاضا -5

 یینازله از مظهر ظهور مؤثّرتر از دعاها ءهیفا فرمودند تكرار كنند كه چرا ادعین حیزائر

 م؟یسازیاست كه ما خودمان م

كل یده شد كه هیآفر یقیعت و سرشت انسان توّسط خالق به طریجواب: طب

 یاله یتناهیوح در عوالم الن كه ریا یت روح خواهد بود و برایقلمرو فعال یعنصر

ن بدن ساكن شود یدر ا  ،دیكل درآین هید در ایداشته باشد با یابد یشرفتیو پ یترق

روح در جهان  ین والدت روحانین جهان چنیشود. خود ا آماده یات آتیترق یو برا

ن عالم دارا یدر ا ین قبل از والدت عنصریكه جن یدرست همان حالت است.  یآت

ك یم. چند وقت یكنیفرزندانمان دقت م یدر مورد والدت عنصر است. چقدر ما

ز رو به راه است و یكنند تا مطمئن شوند همه چیها به پزشك مراجعه ممرتبه خانم

متولّد  یكل عنصریدر ه ین نقصیناكرده كودك با كوچكتر ینندكه مبادا خدایبب

تمام   ،دن انگشت وجود نداشته باشیاز ا ید كه بخش كوچكیشود. فرض كن

  ،وجود دارد. حال یكل طفل نقصیخانواده ناراحت و ناالن خواهند بودكه در ه

ان ین اصطالح را حضرت بهاءاهلل بیب است. ایغر ین عالم موجودیروح در ا

 بزنم. یل دارم  مثالیدرك آن م یفرموده اند. برا



 یصحبت م ید كه همه به زبان پرتغالیل هستید وسط كشور برزیفرض كن

به  یاز شهر  ،گرید ءهبه دهكد یاگر و از دهكدهیابان دیبه خ یابانی. از خكنند

ا و یصحبت كند. حاال ب یسید كه انگلیكنیدا نمیرا پ ید و احدیرویم یشهر

كند. در دلتان چه ید كه به زبان شما صحبت میكنیدا میرا پ یك روز كسین! یبب

د تكلّم یتوانید. میفهمیا مد. زبان او ریكنید؟ احساس آرامش میدار یاحساس

ب یغر یكل بشرین هین روح كه در ایا  ،د. حالیكنیم یگرید. احساس دیكن

از  یاء الهیانب یوقت  ،نیباالتر تعلّق دارد. بنابرا یبه به عالمیك غریبه عنوان   ،است

 یل وقتین دلیكنند. و به ایبا زبان روح صحبت م  ،كنندیرا نازل م یاتیقلم خود آ

شود و یرها م  ،دیآیبه حرارت م  ،دیآیروح به شور و شوق م  ،دیخوانیها را مآن

ا به خاطر یر را ندارند. آین تأثیر خدمات ایابد. ساییخدمت م یبرا یشتریب یدگاّما

یم و میبریما دستها را به حالت قنوت باال م  ،ریكب صلوةن قسمت یاّولد كه در یدار

شود ین به روح ما مربوط می"؟ ایوطنه االعل یب سرع الیرالغ یتر یا الهی"  ،مییگو

زند تا به عالم باال و یبال بال م یب عنصرین تركیشه در ایبه همین غرینجا ایدر ا

وجود دارد كه معادل  یكتاب  ،یات فارسیخود و حضور خداوند برسد. در ادب یمتعال

ن یز این یدر زبان فارس یشود. حتّ یافت نمیهرگز  یگریچ زبان دیات هیآن در ادب

گاه دوم را یان مسلمانان بعد از قرآن جایدر م ین كتاب حتّ یر است. اینظیكتاب ب

  كندیت میچون حكا یشود: "بشنو از ن یت شروع مین بین كتاب با ایدارد. ا

تعلّق  یستانیكه به ن یرا از زمان ییهارا داستانیكند." زیت میها شكاییاز جدا

به یمتروك و غر  ،نجا تنهایاند و در استان جدا كردهیكند. او را از نیت میداشته حكا

ت روح است. روح به عالم یف وضعین كتاب توصیت ایت در بداین بیاست. ا

ست كه به او هم یچكس نینجا آمده و هید كه به ایگویتعلّق دارد. حال م یگرید

كند تا به  یرا ط انید دو مرحله و جریاست با یكالم شود. حال چون به شكل ن

را از  یما ن  ،ر استیان تطهیجر اّولم. یان را بگذرانین دو جرید ایكمال برسد. ما با

اه درون آن را پر كرده است. یم. مغز گیآور یم و به خانه میبر یسواحل رودخانه م



د ین برداریآهن یالهید مین بایرسد. بنابرایبه گوش نم ینیچ طنید و هیدمیدر آن م

از درون آن خارج  یرضرورید تا تمام مواد اضافه و غیبران ین مرتبه به درون نیو چند

ند رنج یشود. بعد نوبت فرا یپاك و طاهر م یر است. نیان تطهین جریا  ،شود

كه داغ و سرخ  ید. وقتیگذاریرا درون آتش م یآهن ءهلیرسد. همان میدن میكش

 آماده ین  ،د. بعد از آنیدهیار مقر ین ینقطه( رو 8ا ی 1شد آن را در چند نقطه )

یمزبور م یهر آنچه كه از ن  ،رد. بعدیك استاد نوازنده قرار گی یلبها یاست كه رو

شود.یست بلكه از دهان نوازنده است كه خارج مین ید از نیشنو
1
ن دو یاگر ما  ا  

ن یادر   ،میدن را بگذرانیر و رنج كشیتطه یعنی  ،میكن یط یان را در امر الهیجر

 ءهنوازند. اگر اراد یم بهاءاهللخواهد بود كه حضرت  یصورت فم و لسان ما همان ن

ن یشان در ایا یهاتحّقق خواسته یاگر خود را برا  ،میساز یاو فان ءهخود را در اراد

ك یمحبوب امراهلل نزد ید آنقدر به حضرت ولیباور كن  ،مییا نمایمه یعالم عنصر

د كرد كه شما را به ین حضرت را احساس خواهكه اغلب دست آ  ،د شدیخواه

د كه به شما ید شنیشان را خواهیح این و ملیریش یآوا  ،شانیا یراند و صدایش میپ

شه ید و شما همیش برویهدف خود پ یبه سو  ،دیش برویپ  ،دید نگران نباشیگویم

ه امراهلل فرمودند كه تا به حال اهل عالم اجاز ید بود. حضرت ولیموفق خواه

نند كه یند و ببیازماید بیاكنون مجازند. بگذار اّما  ،ندیازماینداشتند خداوند را ب

د ییت و تأیات تا حصول اهدافشان هدایح امیان یحضرت بهاءاهلل آنها را تا واپس

                                           
1
 یاز مثنو یمسلك و اثر حماس یشاعر عارف و صوف  ی،ن رومیبه جالل الد یضیجناب ف ءهكنم اشار یر متصوّ  - 

 ه است:نگونیات آن این ابیباشد كه اّول

رم یاز نف ده اندیستان تا مرا ببریكند/ كز ن یت میها شكا ییاز جدا كند یت میچون حكا ین زبشنو ا

من دور  ءهاق.../ سّر من از نالیم شرح درد اشتیتا بگو نه خواهم شرحه شرحه از فراقیده اند/ سیمرد و زن نال

 یجوشش عشقست كاندر م دفتا یست/ آتش عشقست كاندر نیك چشم و گوش را آن نور نیل ست ین

    كند یعشق مجنون م یقصه ها كند  یث راه پرخون میحد یفتاد/ ن

 (یشمس 1311كلسون چاپ هشتم ینولد نیبه همت ر یمعنو ی)مصنو 



 یو الهام صادره از ذات اله ینازله از قلم آنها و وح ءهیادع ین معنایخواهند كرد. ا

 است. )كف زدن حضار(

ات یح یخصوص یدهند در زندگ یح میان ترجیاوقات بهائ یؤال: بعضس -6

ن یریشركت كنند. سا یت امریچ نوع فعالیل ندارند در هیداشته باشند و م یبهائ

ینم یات بهائیبه ح یت چندانیاهمّ  اّما  ،العاده فّعالندفوق  ،غ كنند یل دارند تبلیم

 افتد؟یم ین صورت چه اتّفاقیحضار( در ا ءهدهند. )خند

د خود یم نظرات و عقایشود تا ما بتوانیمطرح م ین سؤاالتیجواب: مسرورم كه چن

 یار عالیم. سؤال بسیر دهییصواب تغ یا جهت آنها را به سویم یت كنیرا هدا

ز است و یهمه چ یبه معنا یات بهائینادرست است. ح یبر برداشت یمبتن اّماست ا

 یات بهائیند حیفرمایشان میا. اندن فرمودهایف را حضرت عبدالبهاء بین توصیبهتر

ن كه از آن ید نه اید در آب باشیشه بای. لذا شما همیماه یمانند آب است از برا

د بود. هرگز یغ نخواهیهرگز قادر به تبل  ،دیخارج شو یات بهائید. اگر از حیجدا باش

از آب  یهد. اگر مایباش یا ملّ ی یمحلّ  یدر محفل روحان ید عضو خوبیتوانینم

مرگ   ،میخارج شو یات بهائیخارج شود مرگ در انتظار اوست. اگر ما از ح

د یشه بایم. همیكنیم یزندگ یات بهائیشه در حیدر انتظار ماست. ما هم یروحان

  ،پردازندین سؤال میاز ا یگریم. حضرت عبدالبهاء به سطح دیكن یدر آنجا زندگ

ند یفرمایشان میشان سؤال خواهد شد. ایز ان موضوع ایفرمودند كه ا ینیش بیرا پیز

رون از یا بیدرون آب   ،بهتر است یماه یك برایكدام   ،اگر آب گل آلود باشد یحتّ 

ر اط مرگ در انتظین محیم. خارج از اید درون آب گل آلوده باشیآن. باز هم با

مندانه م سعادتیم تا بتوانیجاد كنیمان اخود یط را براین محید ایما با همءهاست. 

با  یبزرگ اله ءهك نقشی یعال یهاو مانند بخش  ،میغ كنیشادمانه تبل  ،میكن یزندگ

از  یایماه یند زمانیفرمایشان در همان كتاب میم. ایداشته باش یگر همكاریكدی

كرد. یت مین بود و گله و شكایار غمگیبس یپرتاب شد. ماه یا به درون چاهیدر

ن یا یخواهیست؟ تو آب می"موضوع چ  ،دندید و پرسگر دور او را گرفتنیان دیماه



ار یكردم. بسیم یزندگ ید من در چه نوع آبیدانی"شما نم  ،گفت یهم آب." ماه

  ،رین چاه بود؟" "خی"اون آب دو برابر ا  ،دیپرس یگرید یع و گسترده بود." ماهیوس

 یانیپا  ،بود یانتهیب  ،ریخ  ،ریرممكنه. خین چاه؟" "غیر" "ده برابر ایخ  ،ریخ

 یرا چگونه ممكن است آبیوانه است." زید ین ماهی"ا  ،نداشت." بعد آنها گفتند

 یات بهائیو نگاه را به ح توّجهن ید همین وجود داشته باشد. ما هم بایش از ایب

  ،دیهر جا كه برو  ،در سراسر عالم م است. یعظ یبحر یات بهائیم. حیداشته باش

حضرت بهاءاهلل تعلّق دارند و ما خودمان را در بحر  ءهردهستند كه به سراپ ینفوس

خودتان را از  یچ هدفیه یم. برایساز یم مستغرق میاران در هر جا كه باشیعشق 

 د. )كف زدن حضار(یآن دور نساز

ار داشتند كه مقام یاخت  ،یاله یقبل از وصول وح  ،ا مظاهر ظهوریسؤال: آ -1

 ن رسالت را رّد كنند؟ینستند اتوا یا میا آیرند یت را بپذیمظهر

م. قبل یپردازید به آنها مین سؤال چند جنبه دارد. اگر حوصله داشته باشیجواب: ا

 یامبر او رویشوند كه پیده میتوّسط خالق برگز  ،ن افرادیا  ،ن نفوسیا  ،زیاز هر چ

 یرد. در زمان حضرت موسیگیدر آنها صورت نم یرییچ تغین باشند. هیزم ءهكر

كه خداوند  یكیل كشته شدند تا آن یاسرائ ید چند هزار كودك از بنیكن یهده ممشا

چند هزار نفر از   ،یسیز به شهادت برسد. در زمان حضرت عیده بود نیاو را برگز

 یرا برایز كشته شود و او محفوظ ماند. زین یسیكشته شدند تا ع یهودیكودكان 

ا بهاءاهلل را به وجود یمحّمد   ،یسیمانند ع یست كه هر روز شخصیخداوند آسان ن

  ،انسانها ید كه آنها مخلوق قرنها هستند؛ قرنها نسلهایدانیآورد. )خنده حضار( م

مزبور  ءهرسد و ثمریم یكه كّل جهان به ثمرده یآورند تا زمانیرا به وجود م یافراد

در  ینعلیرزا حسیا به نام می  ،به نام محّمد  ،یناصر یسایجا به نام عنیدرست هم

 رد.یگیراز در دسترس ما قرار میمحّمد در ش ید علیا سیطهران 

ن مورد یدر ا یدیهستند. ابدًا ترد یدانند كه رسول اله یت میآنها از طفول

نجا روشن است یند؟ چراغ در ایگو ینم ین مورد سخنیل در ایبه چه دل اّماست. ین



درون حفاظ پر از  اّما  ،كندیم یرین دارد. آهن از خروج نور جلوگیآهن یحفاظ اّما

ن حضرت ین نور را پوشانده است. بنابرایا یرو یاله ءهن ارادینور است. حفاظ آهن

او  اّمان در حضورش نشسته است یكند. با آن كه مالّحسیباب رسالتش را اعالم نم

كند و بعد یرا اعالم نم یچ موضوعیقه از شب گذشته هیازده دقیتا دو ساعت و 

است كه پوشش را  یاله ءهن ارادی" اییجویهستم كه م ی"من همان كس  ،دیگویم

دهد. حضرت یند و جواب مثبت میبین نور را میدارد. در آن زمان مالّحسیبر م

یشان نوشته شده است. و میا یكودك ءهدارند كه دربار یاریبهاءاهلل نكات بس

خداوند  قّوءهخود بل به  ءهنه به اراد اّما  ،اماموختهی"من خواندن و نوشتن را ن  ،ندیفرما

 یهاجنگ ءهرا دربار یداستان ید كه در دوازده سالگیفرماین را نوشتم." او میا

دند و قلب حّساس حضرت یرس خوانده است كه چند صد نفر به قتل یعربستان م

ست كشته یباین همه مردم می"چرا ا  ،پرسدیشود و از خود میبهاءاهلل محزون م

"شوند؟
1
د تا یان صادر گردید كه از آن زمان به بعد امواج الهام و بیفرمایبعد م 

 یران مید. حضرتش در لوح سلطان ایچال زمان مناسب فرا رساهیكه در س یزمان

د و یریات حضرت بهاءاهلل در نظر بگیتمام ح یبرا یارین را به عنوان معید )ایفرما

د.( ین آن را حّل كنید با همیرشان دایا یات زندگیدر خصوص جزئ یاگر سؤال

 یچگونه م یاله ءههستم در مقابل تندباد اراد ی"من مانند برگ  ،ندیفرما یشان میا

یكه بخواهد حركت م ین تندباد مرا به هر سویتوانم در مقابل آن مقاومت كنم؟ ا

                                           
1

فرمایند: "این مظلوم  ( است که می11، ص2اشارءه جناب فیضی به بیان حضرت بهاءاهلل )اسراراالآثار خصوصی، ج 

که نسبتش به مرحوم مغفور ماّل باقر مجلسی بوده غزوءه اهل قریظه را مشاهده نمود و از آن حین در طفولیت در کتابی 

مهموم و محزون بشأنی که قلم از ذکرش عاجز؛ اگرچه آنچه واقع شده امراهلل بوده و مقصودی جز قطع دبر ظالمین 

طلبید آنچه را که  از حق جّل جالله میکران مشاهده میشد، لذا در آن ایّام  نبوده ولکن چون دریای عفو و فضل بی

سبب محبّت و الفت و اتّحاد کّل َمن علی االرض بوده تا آن که بغتًة در دوم ماه مولود قبل از طلوع جمیع اطوار و 

داد.  این انقالب تا دوازده یوم متتابع و متوالی نازل و ظاهر؛  ذکر و فکر منقلب شد؛ انقالبی که بشارت عروج می

ج بحر بیان مشهود و تجّلیات نیّر اطمینان ُمشرق و موجود الی أن انتهی االأمر ا لی حین الّظهور ا ذًا فزُت بما بعد، اموا

جعله اهلل مبدء فرح العالمین و مشرق العطاء لمن فی الّسموات و االأرضین و بعد از قلم اعلی آنچه سبب زحمت و 

 علت اتفاق و اتّحاد جاری و نازل." مشقت و اختالف بود به امر مبرم محتوم برداشتیم و آنچه



كه  یهستم در دستان مأمور كفن و دفن كه مرا به هر طرفای  هدهد. من مانند مرد

گرداند." ید بر مبخواه
1

از خود ندارند. آنها  یچ حق انتخابین آنها هیبنابرا  

گر یكنند و د یم یاله ءهم ارادیهستند و خود را كاماًل تسل ید اقتدار الهیدر  هشیهم

ن یدر ا یامبران الهیع پیحضرت باب و جم ات حضرت بهاءاهللیع حیچ. تمام وقایه

 ست؟نجا واضح ایاتفاق افتاد. تا ا یزندگ

است.  یار جالبیبس ءه. نكتیاء الهیع انبیت جمیم به حكایگرد یحال بر م

دهد كه یاد میبه ما آموزد؛ یم ان به مایع ادیخ جمیرا در تار یار مهمّ یبس ءهنكت

است.  یان الهیع ادیان جمیتعلّق ندارد. بلكه بن یحین مسیث فقط به آئیتثل

امبر به یوجود دارد كه پ یاان واسطهیم نیدر ا اّما امبر خدا. یشه خدا هست و پیهم

ان واسطه است. حال ین میكه در ا یزیچ یعنیدارد. یافت میام را دریله او پیوس

 م.یببر یآن پ ییبایم تا به زیشماریآنها را بر م

هوه را ی یصدا یهوه. حضرت موسیبود و  یموس  ،یدر زمان حضرت موس

ك یل در شكل یو پدر. محّمد بود و جبرئ بود و كبوتر یسید. عیمشتعله شن ءهاز سدر

  ،دیسینوین نكات را میكه شما ا یو خدا. وقت یاله ءهیمرد و اهلل. بهاءاهلل بود و حور

 د؟یشوینم توّجهرا م یو تكامل یجیظهور تدر

كبوتر؛ سوم  یعنی  ،وانیمشتعله؛ دوم عالم ح ءهسدر  ،یعنیعالم نبات  اّول

عوالم ملكوت زنان." )خنده و كف زدن  ءهر از هممرد و باالت یعنیعالم انسان 

 حضار(

 

 

                                           
1
د هل لها یز الحمیه ربك العزیاح مشیند: "هذا ورقه حركتها اریفرما یران میحضرت بهاءاهلل در لوح سلطان ا -  

م." )الواح ید اراده ربك الرحمن الرحی یت تلقاء امره قلبتنیلم اكن كالم یاح عاصفات... انیاستقرار عند هبوب ار

 (148-146ص  ،ارض یملوك و رؤسانازله خطاب به 



 یضیامراهلل جناب ف یادیخاطرات من از ا

 اس یماس  یاثر : شرل

 

در   ،1663فا در سال یح ین المللیب یخین كانونشن تاریاّولن روز یدر آخر

له حمل و نقل یندگان بودم كه منتظر وسیاز نما یان جمعین در میزائر ءهمسافرخان

كه منتظر اتوبوس  یببرد. موقع یارت حرم اقدس به بهجیز ید كه ما را برابودن

به مسافرخانه  یبروم. وقت یارت مقام اعلیم گرفتم مجدّدًا به زیتصم  ،میبود

حركت كرده بود. ناگهان جناب  یشدم اتوبوس به مقصد بهج توّجهبازگشتم م

ز یكه او ن  ، Donald Witzel تزلیا من و دونالد ویدند كه آیدار شدند و پرسیپد یضیف

شان یم. ایبرو یامراهلل جناب طرازاهلل سمندر یادیم به مالقات ایل داریم  ،آنجا بود

 یما را به اطاق جناب سمندر یضیدر مسافرخانه داشتند. جناب ف یاطاق كوچك

تعارف  ینیریو ش یاز ما استقبال كرده چا محبّتت یشان در نهایت كردند. ایهدا

ادداشت خود را به ما ی یها و دفترهایخّطاط یكه جناب سمندر یقعنمودند. مو

به من  یضی)جناب ف  ،كردندیترجمه م یضیجناب ف  ،دادند یح مینشان و توض

یك دفتر خاطرات روزانه داشتند كه هر روز در آن می یگفتند كه جناب سمندر

كرده  یرا كه خود خطاط یبه دونالد و من اسم اعظم ینوشتند: جناب سمندر

در   ،121"سال   ،ه شد نوشته شده بودیآنچه كه به من هد یه كردند. رویبودند هد

داشتم نوشته شد." و امضاء  یسرماخوردگ یكه اندك یوقت  ،مجاورت حرم اقدس

جناب   ،میخارج شد یاز اطاق جناب سمندر ی". وقتی"طرازاهلل سمندر  ،شده بود

 یم. بویشد یش اطاق جناب سمندرخو یبو توّجها میسؤال كردند كه آ یضیف

شان و یا یعیطب ین بویگفتند ا یضینبود. جناب ف رمثل عط اّما  ،بود یخوش

 است. یاز روح جناب سمندر یعالمت

كه به مناسبت  یبهائ ین مؤتمر جهانیاّولشركت در  یفا را برایما ح  ،بعد

م. یرك كردشد ت یحضرت بهاءاهلل در لندن منعقد م ین سال اظهار امر علنیصدم



فا یرا در ح یشان چند روزیبه من گفتند ا اّمابرآمدم  یضیجناب ف یبه جستجو

به لندن  یمركز جهان یاحبّاه یشان بعدًا به من گفتند كه چون بقیاند. )امانده

 یباق یان امور در مركز جهانیمراقبت از جر یشان برایا  ،مت كرده بودندیعز

اران یشش هزار نفر  یشان برایا  ،یمئو یها روز آخر جشن  ،ماندند.( به هر حال

شان در آن جلسه را یانات ایكردند. من هرگز ب یال آلبرت هال سخنرانیحاضر در رو

ستاده یشهدا ا یهاشان را كه ما بر شانهین كالم ایبه خصوص ا  ،كنمیفراموش نم

 م.یا

  ،در لندن بود 1663ان بخش مراسم مزبور در سال یپا یضیسخنان جناب ف

 ن بود:یچن

 

در مقابل   ،ف داشتندیحضرت بهاءاهلل در بغداد تشر یل وقتقبصد سال 

ستاده بودند یشان ایك ایدم نزدراز م یفرمودند و انبوهیم یت مبارك مشیب

 ینجبا یاز خانواده ها یو برخ یرانیا یاز آنها از شاهزادگان و امرا یبرخ

خبر؟ از شهداء چه خبر؟"  عرب بودند. حضرت بهاءاهلل فرمودند "از شهر چه

شما با اّمت خود  ی"چگونه است كه وقت  ،از شاهزادگان گفت یكی

د یبا ما هست یوقت اّما  ،دییفرمایان میه را بیع متعالید مواضیكنیصحبت م

 ید؟" حضرت بهاءاهلل اندكیكن یشهر و شهدا صحبت م یفقط از خبرها

توانند كالم مرا استماع كنند كه ب یفرمودند و بعد اظهار داشتند: "نفوس یمش

آنها  یرا برا یفرمودند و نكات یمش یاند." بعد مجددًا قدرهنوز خلق نشده

ر هفت ین بود. اگر در زیكه مطرح فرمودند ا یاز نكات یكیان كردند. یب

 هر هفت كوید. اگر زیرون خواهم كشینهفته باشد آنها را ب ییدهایا مرواریدر

را ظاهر خواهم  اآنه یت كالم الهیقدرت و هدامدفون باشد به  یجواهرات



ساخت."
1
ن كلمات یا یابد كه معنایتوانست دریم یدر آن هنگام چه كس  

م. یكنیق آن كلمات را مشاهده مدگان خود تحقّ یامروز  ما با د اّماچه بود . 

رون آوردند و جواهرات را از جبال یز ابحر سبعه بارا  یحضرت بهاءاهلل لئال

  ،انوس آرامیاز اق  ،نجا مجتمع ساختندیدند و همه را در ایون كشریسبعه ب

و  ینها هستند لئالیع ممالك عالم. ایجم  ،یویجبال بول  ،انوس اطلسیاق

 ل بودند داشته باشند.یكه حضرت بهاءاهلل ما یجواهرات

  

 یزیروبرو شدم. لحظات سرورآم یضیدر لندن با جناب ف یك شب در هتلی

ش بدانم و یشان را پدر خویتوانم ایا میدم كه آیشان پرسیم. از ایرا با هم گذراند

م چند سال قبل یرا پدر من كه از گوشت و خون اویز  ،ام محسوب كنمپدرخوانده

 ش دانستم.یشان را پدر خویشان موافقت كردند و از آن به بعد ایدرگذشته بود. ا

ه یژوئ 21خ یبه تارافتم كه یشان یاز اای  هنام  ،در بازگشت به هندوراس 

ن نامه نوشته بودند كه در فكر دوست یفا نوشته شده بود. در ایدر ح 1663

لندن مالقات كردند  رةالقدسیحظبودند كه در  Jean Frankelن فرانكل یمشتركمان ج

ن را از یج ینشان Marion Hofmanون هوفمن یسند. ماریش نامه بنویل داشتند برایو م

س رفتند یس و نیشان از لندن به پاریست گرفته بود. ایزیمره یكه در همان جز یكس

افت ین دریاز ج یا نامه  ،دندیفا رسیبه ح یفا مراجعت كردند. وقتیو بعد به ح

دا كنند نوشته یاش را پیكردند نشانیم یشان سعیكه ا یداشتند كه در همان روز

 نوشته بودند: یضیشده بود. بعد جناب ف

ك فرمودهیحضرت بهاءاهلل قلوب ما را به هم نزد د كه چطوریفقط فكر كن"

 یكنند. امروز برایگر به هم را احساس میكدیشرق و غرب احساسات  یاحبّااند و 

                                           
1
اشارءه جناب فیضی به این بیان مبارک است: "تاهلل الحق اگر ذرءه از جوهر در صدهزار من سنگ مخلوط باشد و   

در خلف سبعه ابحر مستور، هرآینه دست قدرت الهی او را ظاهر فرماید و آن ذّره جوهر را از آن فصل نماید." )مائدءه 
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سم. یل دارم بنویگر هم مید یبعض یسم و براینویشما دارم م یاو نامه نوشتم و برا

در آن جمع را كه همه  یالوریت حضرت مولید. بید مرا در نظر مجسم كنیتوانیم

دادن نشسته  یرأ یام كه شما برانشسته ید. من در اطاقیآورید به خاطر میبود

كنم كه در اعماق یخوانم و دعا میكنم و دعا میشما فكر م ءهنجا به همید. ایبود

د. ییاحساس سرور نما یاله یعًا در خدمت به امر گرانبهایقلوبتان و نفوستان جم

ن همه ین نفوس ارجمند را با ایم و هر روز ایداراعظم را  العدلتیبحال كه 

 یحتّ   ،كنمینم یگر احساس خستگید  ،نمیبیاق و خلوص میاشت  ،روین  ،محبّت

شه احساس یش از همیم گذاشته شود. بیهات بر شانهیاز كار و مسئول یاگر كوه

كه در هر را  یتیتر است. هدایام به مراتب قوهیتر هستم و روح آماده  ،كنمیسرور م

توان یخداوند را م یدایناپ یتوان احساس كرد. دستها یقدم مشمول آن هستند م

نان دارم كه ید. اطمیفرمایت میكند و هدایانت میص  ،كندید كه آنها را حفظ مید

آرامش و   ،شید. آساین احساس را دارید همیهست یك محفل ملّ ی یشما كه منش

ط یرا كه مح یزیآممحبّتكردم و احساسات یرا كه در اطاق شما احساس م یسرور

د به خصوص آن یت مرا به آنها برسانیشه به خاطر دارم. لطفًا تحیء بود هماحبّابر 

 محبّتر رساندند و یء تكباحبّابه  یولیمادر و دختر كوچكش. )بعد به زبان اسپان

ت. اه االن كنار من اسیف بزرگ سینوشت: ك یش را ارسال داشتند(. پیخو یبهائ

 "د در هتل گمش كردم؟یبه خاطر دار

مجبور شدم بعد از چهار سال اقامت در  یماریب علّتبه  1663در سپتامبر  

 یضیرا كه جناب ف یانامه 1663حده باز گردم. در نوامبر االت متّ یهندوراس به ا

افت یدر  ،م نوشته بودند و به هندوراس فرستاده بودندیاز اورشل 1663اكتبر  21در 

 كنند: یصحبت م العدلتیبشان از اعضاء ین نامه ای. در اكردم

اق یوحدت و اشت  ،د به شما بدهم سالمتیكه با ین خبرین و مهم تریاّول"

از مردم كه قباًل ابدًا  یست كه گروهیاعظم است. جز معجزه ن العدلتیباعضاء 

از آنها به نوع و هر كدام   ،اندگر كار نكردهیكدیهرگز با   ،شناختندیگر را نمیهمد



اند كه افتهیخته و وحدت یداشتند چنان در هم آم یاز كار و عالئق وابستگ یخاّص 

ت است و یهدا نورجاذب  ین وحدتیاند. چنك روح شدهیك جسم و یامروز فقط 

را در هر  یاله آمالها و ز خواستهید و قوت و نییل است كه ما انوار تأین تنها دلیا

را مسرور و مصّمم  یهر بهائ ین حالتیم. چنیكنید مشاهده مكننیكه تفّوه م یكالم

 24 یاش مقالهیكند... حال من خوب است. تازه دو روز پیشتر میت بیبه فعال

 ین مقاله به زبان فارسیان رساندم. ایرا در مورد كانونشن و مؤتمر به پا یاصفحه

شما  یبراای  هسخاش كنم. حتمًا نترجمه یسیبه انگل یدوارم به زودیاست و ام

"ارسال خواهم نمود...
1
 

ن نامه نوشته یواصل شد. در ا یاز بهج 1663دسامبر  12خ یبه تار ای هنام 

 اند:

 هشان خواهش كردیخواهم بود. ]از ا ید كه من در بهجیدانستیاز كجا م"

 ءهنام  ،یبهج ین به سویمت با زائریروز قبل از عزیم دعا كنند.[ دیبرا یبودم در بهج

نجا هستم و از عمق قلبم یافت كردم. حاال ایبا و الهام بخش شما را دریار زیسب

 ام.شما دعا كرده یبرا

ك كانونشن یصد نفر در یج است. حضور سیمه یلیخ یالتیاخبار كانونشن ا 

ن یتوانستند همیز میها نیرانیخارج از حّد تصّور است. چقدر آرزو دارم كه ا یالتیا

 ند.را داشته باش یآزاد

ن جوان و یاز آنها از مبلّغ یكین هستند. یان زائریدر م یار جالبینفوس بس 

از شهرها و  یاریبه بس  ،كندیران است. او به همه جا سفر میامراهلل در ا یار قویبس

ار یبس یران بندریا یكرد كه در سواحل جنوبیف میم تعریرود. برا یات میوال

دارد. در منزل  یار خوبیان بسیس است. بهائوجود دارد. نام آن بندر عبّا یمیقد

ن لوح آمده است كه چون یافته بود. در ای یالوریاز حضرت مول یاز آنها لوح یكی
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از  یاریبس ینده برایشان است و در آیبندر ا  ،ده شدین شهر به نام عبّاس نامیا

 ت خواهد شد.ینفوس مصباح هدا

انه با تمام ین بندر خاورمیتررا به مدرن یمین شهر قدیها همییكایآمر 

ا از آنج ای ها صرف خواهد شد و جادّ ونهیلیكنند. میل میره تبدیزات الزم و غیتجه

ش از یشوند و بیتر میتر و قویآنجا قو یاحبّاده خواهد شد. یران كشیبه مركز ا

بعد از فقط دو سه جلسه كه  یك مبتدیمردم هستند.  محبّتش مورد احترام و یپ

كه مبلّغ جوان از  یمان آورد. و وقتیجوان با او صحبت كرد به امر مبارك ا ن مبلّغیا

ا یك رؤیمانش یا علّتاو گفت  همان آوردین سرعت ایبه ا علّتد كه به چه یاو پرس

ده و التماس یده كه مادرش دامن لباس حضرت محّمد را چسبیاست. او خواب د

ن خواب یا یگفت كه وقتیم ت كند. اویم هدایكرده كه پسرش را به صراط مستق

فا و لندن مراسم یما در ح یق كند... وقتیتحق ید به فكر افتاد در مورد امر بهائیرا د

داشتند و در  یباشكوه یهان بندر جشنیء در ااحبّان معدود یا  ،میكردیرا برگزار م

 د شروع شد.ید رضوان بود كه ساختمان بندر جدین عیهم یط

 یپاك و نوران  ،شما نوشتم تا قلب پرمهر یلذا برا  ،م جالب بودیبرا یلیخ 

 "شما شادمان گردد.

 ر را به آن افزودند:یشان سطور زیتمام نشد. ا 1663دسامبر  21فوق تا  ءهنام

 یهانجا هستم تا سپاسیش تمام كنم. دوباره ایپ ءهام را نتوانستم هفت نامه"

 یمّجان یطیدادند بل یبیترتم حضرت بهاءاهلل كنم كه یكران و مخصوصم را تقدیب

ل بودم یما یلیض است و خیمر یلیم فراهم شود. مادرم خیبه طهران و برگشت برا

جاد یام مانع ایقلب ین من و آرزویب ،پول یعنی  ،یشگیم همیغول عظ  نم.یاو را بب

ست و سوم یم حّل كردند. روز بیآن را برا یحضرت بهاءاهلل به آسان اّما  ،كرده بود

ء به من مجال احبّاروز آنجا بمانم. اگر هزاران نفر  45د یهران هستم و شاعازم ط

لطفًا   ،ن ضمنیراز. در ایبخصوص از ش  ،واهم نوشتخشما نامه  یحتمًا برا  ،دهند



امر مبارك انجام دهم.  یهم برا ین فضل هستم و كاریق ایدعا كن كه ثابت كنم ال

 "وفا باشم.یشان بیخواهم نسبت به اینم

 یقرار گرفتم و در دوران نقاهت برا یتحت عمل جراح 1664ر سال د

 در جوابم نوشتند: 1664ه یژوئ 13شان در ینامه نوشتم. ا یضیجناب ف

گر یفهمم چرا... دو روز دیپس حق داشتم نگران شما باشم. حال م"

روز با من باشند.  45ساله خواهند آمد كه  15سان یساله و ن May 21 یفرزندانم م

 یدر رو یشه رویال درست در مجاورت مقام مبارك سكونت دارم. من كه همحا

اد شما خواهم یمطمئنًا غالبًا به   ،خاطر هستم ید و تسالّ یام  ،از نور ین منبعیچن

خواهد بود كه  یانهیمن در همان زم ید و دعاهایزیمن عز یبرا یلیبود. شما خ

شرفت امر مباركشان استفاده یپ یبرا ن كه حضرت بهاءاهلل از شمایا یعنید یاخواسته

تا به حال  یز. چه كسیعز ید شرلین خواهند كرد. مطمئن باشید چنیكنند. بالترد

بازگردانده شده است؟ من باب او را بارها خواهم  یده و با دست تهیباب او را كوب

 "انت او خواهند بود.یت و صیزان من در ظّل عناید و عزیكوب

 فا مرقوم نمودند:یاز ح 1664ه یژوئ 26گر بار روز ید

دوارم كه یافت كردم جوابش را نوشتم و امیشما را در ءههمان لحظه كه نام"

سم تا ینویز اكنون میگر نید ید. چندسطریاشافت كرده بیادداشت مرا دریقباًل 

د یدم وطیاست و ام یمن دائم ءهیشما هستم. ادع یم كه چقدر نگران تندرستیبگو

د تا در یخدمات خود شو یریگاز سر آمادءهد تا یرا به دست آوركه شما صّحت خود 

یرا م یزیانگجانیار هیبس ید... روزهاینائل گرد یز به افتخاراتینه ساله ن ءهنقش

ن وصال یا  ،میاز هم جدا بود ینجا هستند. چون مدتیگذرانم. دو فرزندم تابستان ا

یانو میعالقه دارد. او پ یقیموس به یلیخ ،یم ،ارزشمند است. دخترم یلیم خیبرا

است  یزیچ نن آینجا وجود دارد. ایالتش در ایتحص ءهادام یبرا ینوازد و امكانات

ت و یز حمایل كند و از پدرش نیتحص یعنیكه او واقعًا دوست دارد انجام دهد 

تمام  یگوش است. در تابستان برایباز یساله و هنوز قدر 15د. پسرم یمراقبت نما



 11نشان یساله و كوچكتر 21ن آنها یم داشت. بزرگتریخواه یكالس یاطفال بهائ

ك از آنها یآموزان مسئول كالس هستند. هر ه پسر. دانشیاند. سه دختر و بق ساله

كردن موضوعات هستند. فردا  آمادهرا آموزش خواهد داد. آنها مشغول  یموضوع

"یسته جمعن موضوع "اقبال دیاّولتابستانه شروع خواهد شد و  یهاكالس
1
است   

ق ین كالس ها بچه ها را در طریارم اودیساله ارائه خواهد كرد. ام 14ك پسر یكه 

كاش نوجوانان و  یآنها قرار دهد. چقدر آرزو دارم كه ا ءهندیح خدمات آیصح

 كردم! یار داشتم تا با آنها كار میدر اخت یشتریجوانان ب

مرا  محبّتدر لوس آنجلس داشتم  كه افتخار مالقاتشان را یارانیع یلطفًا به جم

دوارم مجددًا یهرگز آنها را فراموش نخواهم كرد و ام  ،د. همه را دوست دارمیبرسان

 داشته باشم. یداریبا آنها د

 "ز شما را دوست دارند.یرسانند. آنها ن یو سالم به شما م محبّتدختر و پسرم 

 ءهمار بماند! در نامیتوانست بیم یز چه كسیآممحبّت ین نامه هایبعد از ا 

ش را ادامه یخو ءهختیآممحبّت یهاقیتشو یضیجناب ف  ،1664سپتامبر  23

 كنند:  میان یونان را بیفا و یشان در حیهاتیمربوط به فعال یدهند و خبرها یم

پرمهرت كه با آن همه  ءهزم. وصول نامیدختر عز  ،ح و مهربانمیخواهر مل"

بود  یینوشته شده بود دارو یداشتنبا و دوستیزن یچن یكاغذ یاق رویعشق و اشت

نجا بودند و یمن پنجاه روز ا یهان است داستان من: بچهیمن. ا ییبر درد تنها

به  ین خواسته شد مّدتن شدم. خوشبختانه از میكه رفتند سخت اندوهگ یزمان

بخش بود. در مسّرتز و یآمتیار موفقیونان بسیرفتم. اقامتم در ونان بروم؛ ی

ینم  ،بچه ها انداختم یهابه اطاق یبه همان منزل رفتم و نگاه یمراجعت وقت

آنها ملموس و محسوس بود و من چه  یخال ید كه چقدر جاید تصّور كنیتوان

م آوردند. در یواصله را برا یهان هنگام نامهیدر دل و جانم داشتم. در ا یاحساس
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د به قلبم. شما ینور به چشم آورد و ام ارزشمند و نافذ شما بود كه یهاان آنها نامهیم

كه دعا خواهم   ،نیزتریعز یا  ،دینان داشته باشیشتر دوست دارم. اطمیشه بیرا از هم

ع یدعا خواهم كرد كه حضرت بهاءاهلل شما را در جم یبا چنان شور و حرارت  ،كرد

نت اید و صیت فرمایحما  ،دینما یاریو مجهودات در انتشار امر مباركش  یمساع

 كند.

م یم. بعد بگذاریق گردیال یر خود تا وسائلیما دعا كردن است و تطه ءهفیوظ 

یدتر میامر مباركشان مف یدانند و برایتر مكه مناسب یقیحضرت بهاءاهلل به هر طر

گذارند. یشان هرگز شما را تنها نمینان دارم كه ایابند از ما استفاده كنند. اطمی

اران یبهجت و خدمات پرشور   ،مسّرتمنبع   ،دیشما باشن مطمئنّم هر جا كه یهمچن

ع است كجاست؟ یرب یكه نامش به معنا  ،بهار  ،ز و مشتركمانید. دوست عزیهست

 "د.یزان برسانیع عزیمرا به او و جم ین آرزوهایترمانهین و صمیو بهتر محبّتلطفًا 

شوار ار دیشان بسینقل قول ا  ،كنندیف میاز من تعر یضیجناب ف یوقت

ن كه یگو ا  ،شانی( ایهانیها )و تحسقیكنم چون تشوین كار را میا اّما  ،است

ده است. به یل به بهتر شدن را آفریده و میرو بخشیشه به من نیهم  ،ستمیآن ن ءهستیشا

 یو هر جا كه زندگ  ،شناختمیشان را مین سالها ایدر تمام ا ییرسد كه گوینظر م

گرفتند یدر خدمت به امراهلل دستم را م  ،یبه مفهوم  ،شانیا  ،ا مهاجر بودمیكردم یم

 كردند.یو كمكم م

شان را آنجا یا 1664اكتبر  12 ءهدم و نامنموسكو نقل مكان یبه سان فرانس

 یامراهلل به ارض اقدس برا یادین نامه از ورود حضرات ایافت كردم. در ایدر

ن یاز ا ین كرده بودند. در قسمتجایو ه مسّرتساالنه خود ابراز  ءهشركت در جلس

 نامه آمده است:

شوند. بعد جلسات  میبه ارض اقدس وارد  یادیاز فردا به بعد حضرات ا"

فقط خودمان  و جلسات شب.  ظهر از شوند. جلسات صبح و جلسات بعدیآغاز م

  ،هبعد از روزها و شبها مشاور . العدلتیبار محبوب یبا اعضاء بس یم و گاهیهست



م. حال یسیام را بنوید پیبا  ،هیعه به آثار مقّدسه و باالتر از همه تالوت ادعمراج

 ءهیست شما را در ادعید عجله كنم مقصودم چیم بایگویم ید كه وقتیشویم توّجهم

د و با حّداكثر یبازگرد یعاد یدوارم زودتر به زندگیخود به خاطر خواهم داشت و ام

رز یس لید. بیخدمت كن یتوان به امر اله
1
نجا است و با او بودن یز اكنون ایار عزیبس 

دوارم یام . از او منتشر خواهد شد یشتریب یهامنبع سرور و حبور مداوم است. كتاب

ا به قول ی یرامریو غ یامر ید. آنها دو نوعند: كتابهایآنها را داشته باش ءهكه هم

و  یهمه عال ّماامضحك و خنده دار.  یكتابها  ،یواال و متعال یخودش كتابها

ن بزرگ و هوشمند یچن یاسندهیمسرور و شاكر باشند كه نو یلید خیاران بایجالبند. 

ن عصر یدر ا یام الهیابالغ پ یبرا  ،كه حضرت بهاءاهلل  یان خود دارند. وقتیدر م

ام یشان قیخدمت به ا یشان وعده داد كه كنوز ارض برایده شدند خداوند به ایبرگز

خواهند كرد.
2
ار یبس ین كنوزیكا از چنیآمر یبهائ ءهاز آنها است. جامع یكیل یب 

 "خواهد داشت.

ران یر را در خصوص اقامتشان در ایز ءهنام یضیبعد جناب ف یمدت كوتاه

كنم.  مینجا نقل ید نوشتند. نامه را در ایروز طول كش 45مّدت  1664كه در سال 

 :(افت شدیدرز همان سال یحدود پائ اّماخ ندارد ین نامه تاری)ا

 زیار عزیدوست بس

دانم یر دارم كه واقعًا نمیز شما تأخیآممحبّتار یبس یهاآنقدر در جواب نامه

ن یشما همچون گذشته باشد و از ا محبّتدوارم ین نامه را چگونه شروع كنم. امیا

 د.ییر وحشتناك اغماض نمایتأخ

ام. در زگشتها به ارض اقدس بایك ماه است كه بعد از سفر دور دنیحدود 

روز در  45ران رفتم كه یتًا به ایو نها  ،لندن ءهكنگر  ،یالمللنین سفر به كانونشن بیا

 ن كشور ماندم.یا

                                           
1
 م. -امراهلل است یادیرز ایام سیلیجناب و مقصود -  

2
 ان مبارك در لوح ابن ذئب است.یاستعاره به ب -  



ء خواسته شده احبّاجالب است. اگر چه از  یلیمه خیك ماه و نین یداستان ا

واقعًا  بعد از دو سه روز تجربه نشان داد كه  ،نندیم تدارك نبیمفّصل برا یهابود برنامه

محبوب طهران را  یاحبّار یكث یاست كه تقاضاها یاا هر لجنهیمن  ییتوانا یورا

 ل به دانستن هستند.یار مایار مشتاق سؤال كردن و بسیم. آنها بسیكنترل كن

كه  یافت. وقتی میمه شب ادامه یشد و تا ن میمن صبح زود شروع  ءهبرنام

خواستند در مورد یرده بودند و مء در سرسرا اجتماع كاحبّاكردم یچشم باز م

 یهامعمواًل به خانه  ،ن كاریع مختلف با من صحبت كنند. بعد از اتمام ایمواض

ا ی یماریرفتم كه در اثر بیم ییماران و فقرایو ب  ،عین شجیمهاجر  ،یمین قدیمعلّم

ن یع چنیشركت كنند. در جم یاچ جلسهیتوانستند در هیاد احتمااًل نمیمسافت ز

ن كار هم یكردم سؤاالت خود را مطرح سازند. ایق میآنها را تشو  ،ارانیتماعات اج

ت ین سؤاالت به ماهید بود. با ایبخش و مفمسّرتار یآنها بس یمن و هم برا یبرا

خود  ءهز به نوبیو آنها ن ؛بردمیم یمسائل و نقائص جامعه پ  ،مشكالت آنها  ،هجامع

شدند. یمختلف آگاه م یاز كشورها یاری در بسشرفت امراهللیو پ یاز اخبار جهان

ن بود یو برف سنگ یوحشتناك زمستان یكرد سرمایت میاذ یكه مرا قدر یتنها امر

  ،كرده بودم یكه تمام جاّده ها را پوشانده بود. من كه پانزده سال در عربستان زندگ

بخصوص   ،مگرم نشد یكاف ءهعادت نداشتم. هرگز به انداز یدیشد ین سرمایبه چن

ن یا  ،در بر گرفته بوداق كه همه جا مرا یو اشت محبّتامواج  اّماخ كرده بود. یم یپاها

 كرد.یجبران م  ،ت نداشتیرا كه چندان هم واقعًا اهم یعنصر یسرما

عالقمند  یلیامر مبارك خ در خصوصای  هران به هر مسألیجوانان در ا

المثل اگر یدادند كه فیسات نشان مبه حضور در جل یاقیهستند. آنها آنچنان اشت

به تعداد  یافتند. اگر صندلییكرد پانصد نفر حضور میلجنه صدنفر را دعوت م

ین صف سرپا میدند ساعتها در چندیرسیكه تازه از راه م یكسان  ،نبود یكاف

ران دارد مانند لجنه یدر سراسر ا یاریتابعه بس یهاستادند. لجنه جوانان لجنهیا

ره. اگر یانتشارات و غ ءهلجن  ،ت مبلّغیلجنه ترب  ،ینطق و سخنران  ،یعمومجلسات 



ار یبس یهاتیدستاوردها و موفق اّما  ،مواجه بودند یادیار زیچه با مشكالت بس

 شان حاصل كرده بودند.یهاتیع فعالیدر جم یریچشمگ

ك یف كنم. در یح و توصیشما تشر ین كالس ها را برایاز ا یكید یبگذار

 یامتحان نهائ ءهنظارت بر جلس ین و دوستان دعوت شد كه برایاز والد یز استثنائرو

ش یدا كنند. دو گروه بودندكه هر گروه شامل بیحضور پ یغ عمومیكالس درس تبل

 یت سرمعلّم بود. اعضاء هر كالس سفرهایو هدا یدختر و پسر تحت سرپرست یاز س

به خصوص روستاها نموده بودند. هر  رانیاز طهران به نقاط مختلف ا یادیز یغیتبل

ن ید. به ایان از آثار مباركه را حفظ نمایك از آنها متعّهد شده بود هفتاد و پنج بی

انات یها از بیا مكالمات با مبتدیها یشوند كه در سخنرانیم آمادهب آنها یترت

ا ی یفارس یك از آنها حّداقّل پنج لوح طوالنیمناسب موضوع استفاده كنند. هر 

ا ارزان یدر دسترس   ،حفظ داشت. اگر چه وسائل سفر نه چندان راحت یعرب

كه آنها  یر در كالس حاضر شود. وقتیبود كه د ییبه ندرت دانشجو اّما  ،است

ا از آثار مباركه نقل قول ی  ،ردندکمیارت یالواح را از حفظ ز  ،كردندیم یسخنران

ان جلسه ما از لّذت یدر پا . و نافذ بود ان مطالب واضحیتلّفظ آنها و ب  ،كردندیم

كه در  ییهاا كتابیان استنساخ كرده یكه دانشجو یاریكتب مختلف بس ءهمشاهد

از من خواستند چند  یوقت م. یبرخوردار شد  ،سال به آنها مراجعه كرده بودند یط

توانستم یم یزده بودم كه به سختجانیآنچنان ه  ،آنها صحبت كنم یبرا یكالم

خدمات  یان روز آنها قول دادند به مطالعاتشان ادامه دهند تا برایف بزنم. در پاحر

اعظم  العدلتیبكه اشك در چشم داشتند نسبت به  یشوند. آنها در حال آمادهه یآت

شركت  یم نمودند كه برایام را تقدین پینمودند و ا یم و وفاداریتكر  ،ابراز احترام

 اند.آماده  ،ت خواهد شدیعنا یاعل ّسط آن معهدد كه تویسال جد ءهنقش یدر اجرا

آنچه   ،ران استیر و جوان در ایپ یاحبّاكه سّد راه  یاریبه موانع بس توّجهبا 

كند ین ثابت میا . معجزه است  ،كنندیكه كسب م یقیدهند و هر توفیكه انجام م



كه از  ییرویت و نم و به قوّ یاعتماد داشته باش  یكه اگر ما با تمام وجود به فضل اله

 توان غلبه كرد.یم یبر هر مانع  ،میرسد اتّكا كن میاو 

 یكینزد ءهك شب به قصبیاز طهران به اصفهان رفتم و پنج شب ماندم. 

آن به شجاعت و استقامت معروفند. چون زمستان  یاحبّاآباد رفتم. موسوم به نجف

 یگدند و چادر بزریزحمت كش  ،داستفاده كنن یتوانستند از تاالر امریء نماحبّابود و 

ش از یده شده بود. بیرنگارنگ پوش یا فرشهان بیاز منازل برپا كردند. زم یكیدر 

رنگارنگ به بر  یفرش نشسته بودند و چون خانمها لباس ها یء رواحبّاهزار نفر از 

 كرد.یمختلف جلوه م یاز گل ها با یز یكّل جمع چون باغ  ،داشتند

1655بودند كه در سال  یهمان كسان  ،شسته بودندكه آنجا ن ییاحبّا
1
كه  

دند و یار رنج كشید بسیردوَ ران را درنَ یظالمانه سراسر ا ییذایا یهاامواج حركت

حتاج خود را بخرند و ین ماه اجازه نداشتند از بازار لوازم و مایدند. چندیلطمه د

كه قباًل مقدار  یكنند. محصوالت یآورتوانستند محصوالت خود را جمعینم یحتّ 

پادو  یسرهاپشده بود. اعداء به  اّولب و چپیآن توّسط اوباش و اراذل تخر ءهعمد

ز گذرگاهیها و نت داده بودند كه با دوچرخه  در تمام كوچهیبا پرداخت وجه مأمور

ان كمك كند یكرد به بهائیرا كه جرأت م یترّدد گشت بزنند تا هر كسكم یاه

ره یع توانستند با هر آنچه كه قباًل در منازل خود ذخیم و شجین نفوس شهیابند. ایب

 یهاراه یاز آنها مجبور شدند در جستجو یاریتًا بسینها اّما  ،كرده بودند بگذرانند

و اتوبوس  آنها  یخود را ترك كنند. چون رانندگان تاكس یگر امرار معاش روستاهاید

ك از یچیخود شدند. ه یمقصدها یاده راهیاز آنها پ یاریبس  ،كردندیرا سوار نم

ل فضل حضرت بهاءاهلل و امر یث به ذا نتوانست آنها را از تشبّ ین مصائب و بالیا

ز و یعز یاحبّان یان ایكه در م ید. در حالیجاد نمایدر آنها ا یا تزلزلیمبارك منع كند 

توانستم  یستاده بودم نمیا  ،ورزمیار دوستشان دارم و به آنها عشق میكه بس  ،گرانقدر

                                           
1
 م. -ران است.یدر ا یشمس 1334ع سال یاشاره به وقا -  



شناختم. یاز آنها را از قبل م یاریبس  ،عالوه بر آن زبان باز كنم. ای  هكلم یبه ادن

ساله بودم و  25من كه آن وقت  یپا یاز آنها آن زمان كه كودك بودند رو یریكث

مراقبت و   ،آنها محبّت یایكردم و در در یآنها زندگ یمّدت پنج سال در روستا

 نشسته بودند.  ،ودممواظبت آنها غوطه ور ب

خاطرات   ،هوده بود. عشق و تعلّق خاطریافتن كلمات بی یمن برا یتقال

من  یشتر از آن بود كه كلمات نارسایآنها به مراتب ب یهارنج یادآوریو  هگذشت

رو و یء كسب ناحبّاف یو از هر رد  ،كردمیان كند. همچنان به آنها نگاه میبتواند ب

ع امراهلل در یشرفت سریپ  ،یویز بولیعز یاحبّا ءهباالخره دربار  ،نمودم. بعدیالهام م

ام به سالهكیكه در سفر  ییهاآنها صحبت كردم و داستان یقا برایهندوستان و آفر

و  یالمللنیف كانونشن بیف كردم. توصیآنها تعر یكرده بودم برا یآورا جمعیدور دن

دم كه به یبه وضوح در وجوه آنها د دگان آنها آورد. آنگاهیاشك به د یمؤتمر جهان

در بند  یند اگر چه پایگو میحضرت بهاءاهلل مشغولند و به لسان حال  یشكر و ثنا

را آزادانه در اطراف و اكناف جهان به حركت  یتوانند مشعل الهیدارند و نم

یم  ،خود ءهثارگرانیبا خدمات ا  ،ایر نقاط دنیبرادران و خواهران آنها در سا  ،درآورند

 جهان بتابانند. ءهك و ناشناختیتار یایبه زوا یرا حتّ  یتوانند نور اله

از  دمجدّ  ییافتم و جدایك خود یزانم را نزدیعز  ،ست و پنج سالیبعد از ب

 ار دشوار مشاهده كردم.یخود بس یآنها را برا

افتم یرا  یت حضرت اعلیارت بیراز گذراندم و افتخار زیپنج شب هم در ش

ح یحضرت باب نشست و صوت مل ین رو در رویحس دم كه مالّ یرا د یقو همان اطا

فرمودند استماع یابالغ م یش را به ویآن حضرت را كه رسالت خو ینوا و خوش

 نمود.

به  یادیحضرت ا یبرا یمن افتاد. تلگراف یمعجزه آسا برا یراز اتّفاقیدر ش

ن كنند كه در ییا تعر یفا فرستاده و تقاضا كرده بودم كه روز و ساعت مشّخصیح

زمان ابم و همیحضرت باب حضور  ءهز در حجریمجتمع شوند و من ن یام اعلقم



 ءهآغاز و نقط ءهن نقطیب یسیمغناط یارهیب زنجین ترتیم. به ایدست به دعا بردار

راز و محل استقرار رمس اطهر در كوه یت مبارك در شیب یعنیشد؛ یده میان كشیپا

 كرمل.

ك روز یم. ین نكته را بگوید ایبگذار اّماافت كردم. یرا دردر طهران جوابم 

ده شدم و در حال تضّرع و یت مبارك كشیب یام به سویمرموز درون یبا قوا ییگو

محل عبورم را  یزانم در كشورهایزنان رفتم. در همان اطاق تمام عزكامل قدم یزار

ز یاران عزی یدم. وجوه نوراند نموییآنها دعا كردم و طلب تأ ءههم یاد آوردم و برایبه 

است كه جاودانه  ین احساسیدگانم بود. ایار كوچك در مقابل دیدر آن اطاق بس

ش از هر یخواهد ماند. آنچه كه ب یف باقیقابل توص ریشه غیبا من است و هم

و حجرات و حوض كوچك   ،ت بودیكوچك ب ءهر گذاشت اندازیدر من تأث یزیچ

كه تمام وجه ارض را فرا گرفت  یامیبا عظمت پ یكن كوچیا ءهسیاط. مقایدرون ح

له در ممالك مختلف یبدان وس یدارد كه امر الهیوام یما را به درك طرق مرموز

رود و یش میقه ها پیمسائل و معضالت و مض  ،هایعالم تحت مشكالت و دشوار

م است. آن اطاق به یچقدر عظ یاله ءهم است. نقشیابد. چقدر عظییتوسعه م

اء یاح ءهع بركات و سرچشمیمنشأ جم  ،حضرتش ءهت كوچك بنا به حكم و ارادیغا

فتح  یشد كه قوا به طور مستمّر و مداوم برا یاهیاّول ءهنوع انسان و نقط یبن یروحان

 شود.یصادر م نعالم از آ یروحان

از  یادیرا كه انتظارش را داشتم از حضرات ا یكه در طهران تلگراف یوقت

كه آنها در مقام حضرت  یافتم كه در همان روز و ساعتیدر  ،كردمافت یفا دریح

 راز بودم.یت مبارك در شیز در بیمن ن  ،گرد آمده بودند یاعل

 یآنقدر احساس خستگ  ،رانیبه خصوص ا  ،ن سفرهایاز زمان مراجعت از ا

دوارم با یدست بزنم. ام یجدّ  یچ كاریكردم كه ممكن نبود به هیم یو فرسودگ

 م را مجّددًا به دست آورم.یدر اعتاب مقّدسه قوا یشتریگذراندن اوقات بدعا و 



[ 1664ع ]یبد 121سال  ءهیاّول یهاهفته یعال العادهفوق امیان روزها یا

د ین سفر وارد شویفراوان به ا یرویتازه و ن یكنم كه با قوایدوارم و دعا میاست. ام

 آمادهمحبوبمان  العدلتیب ءهلباشكوه نه سا ءهنقش خود در نقش یفایا یو برا

شود و چگونه اعضاء یجاد مین نقشه چگونه ایم كه ایكنید. ما مالحظه میگرد

گذرانند؛ آنقدر یكردن مراحل مختلف م آمادهاعظم روزها و شبها را به  العدلتیب

مه شب كار یبًا بعد از نیم. آنها از صبح زود تا تقریآنها هست یكه ما نگران تندرست

ها و فرصت  ،م و مشحون از قدرتیار عظیكار بس ءهجیم كه نتینان دارینند. اطمكیم

ء را قادر به انجام دادن احبّاك از یخواهد بود كه هر  یاقّوهامكانات بال

اران محبوب یار یتازه و منابع فراوان در اخت یقهرمانانه خواهد كرد. قوا یشاهكارها

خود سوار خواهند  یگر بر مركبهاید ءهك مرتبیان ینان دارم كه بهائیخواهد بود و اطم

اق یآور و اشترتیش را با چنان سرعت حیخو ءهثارگرانیشد و خدمات فداكاران و ا

دگان تمام عالم را از اكمال و یم خواهند كرد كه دیبه امر مبارك تقد یزیانگشگفت

و ره خواهند ساخت. هر گونه مساعدت و معاضدت جانانه یع نقشه خیاتمام سر

دات یید جاذب تأیبالترد یاله ءهتحّقق اهداف نقش یاران برایتوّسط  یاساس

 نشان و اوطانشان خواهد بود.یمنسوب  ،ارانشانی  ،خودشان یبرا یاعل ه مالأ یالنها

حاّره و مداوم  ءهیگر شما را نسبت به ادعید ءهك مرتبی  ،ز و محبوبیاران عزی

 یادداشت عجوالنه را از بهجین یدهم. اینان میش در اعتاب مقّدسه اطمیخو

را كه در جّو  ینانیجه و آرامش و اطمین مكتوب رایدوارم ایسم و امینو میشما  یبرا

اورد. یشما ب ین عصر وجود دارد به سویدر ا یاله یط بر آرامگاه مظاهر كلّ یمح

 "یضیف  ،آستان محبوب یش شما در بندگیارادت ك

 

جّذاب و قشنگ كه  یادداشتیكردم و  ا نقل مكانیفرنیبه كرمل واقع در كال

اد گرفته بودم كه یافت كردم. یشان درینوشته شده بود از ا 1664دسامبر  3خ یبه تار



شان نوشته بودم "تو را دوستارم" یبه اای  هكنم و در نام محبّتاظهار  یبه زبان فارس

 شان به آن اشاره كرده بودند و نوشتند:یا

 ءهشان هستم و نامیا ءهطاق مجاور حجردر ا یالوریت حضرت مولیدر ب"

 یازافكار عال یقرمز آن نماد یها شما را بارها خواندم. گلبرگ ءهبا و تكان دهندیز

  ،اران محبوب گشوده شدهی یبه رو یاریبس ین كه راهها و درهایشما است... از ا

 دلالعتیبكه جلسات  11 ءهشما را به شمار ءهنام ءهآنقدر مسرور شدم كه بالفاصل

ینم یتیبلدند و اهمّ  یدو سه نفر فارس  ،دینترس فرستادم.   ،شودیل میاعظم تشك

كاش آن  یشما است. ا یفارس ءهد. مقصودم جملیدار محبّتدهند كه شما به من 

نان یك موضوع اطمیاز  ؛ تانیهادر مورد برنامه اّمادم. و یشنیرا از زبان شما م

 یكر شما فراغت ندارم و هرگز دست از دعا بران كه هرگز از فید و آن ایداشته باش

را  یحضرت اعل یاد شما دعایشان به یا ءهنجا دم در حجریدارم. ایشما بر نم

از  یكی یهاادداشتیسم. چند روز قبل ینویتان نامه میكنم و بعد برایتكرار م

 ءهتگذرانده بود. نك یالورید را با حضرت مولیمد یخواندم كه مّدتین را میزائر

كه به  ین است: زمانیّب مطلب اسم. لُ یشما بنو یلم برایدم كه مایدر آن د ییبایز

همه   ،ن حاكم بودیترس و اضطراب بر فلسط  ،یه ناآرامیشیأت تفتیحضور ه علّت

یكه در آرامش مطلق به سر م یالوریدر وحشت و هراس بودند به جز حضرت مول

كل مبارك یبه ه یچ گزندیدانستند كه هیمان داشتند و میء ااحبّابردند. اگر چه 

محبوبشان باعث  یم بود كه عشق آنها به موالیوخ یاوضاع به حدّ   ،دینخواهد رس

شان به آنها فرمودند: "بادبان را یش باشند. ایشان بخواهند كه مراقب خویشد از ا

جه ت دریز را در نهایسازم و همه چیكنم و طنابها را سفت و محكم میم یار قویبس

حركت  ینم و به آن سویبیم یبه روشن یش رویكنم و بعد هدف را در پیكامل م

 یرم منحرف سازد. اگر با هر موجیست مرا از مسیقادر ن یچ طوفانیكنم. هیم

د كه یآفتاب نگاه كن ءهحاصل نخواهد شد. به اشع یقیچ توفیه  ،ر دهمییرم را تغیمس

  ،ك نقطه متمركز شوندیبگذرند و در  یمنتشر است. اگر آنها از عدس جا در همه



زد نگاه یخ میآب جوش بر  یكه از رو یدهد. به بخاریم یاحتراق و اشتعال رو

ف و ناتوان ین بخار ضعین صورت همید. در ایك نقطه متمركز كنید. آن را در یكن

و  یذهن  ،یمادّ  یاران قوایها خواهد شد." اگر  یسبب حركت قطارها و كشت

ها را یب و شگفتیعجا  ،ا مقصد متمركز سازندیك هدف یبر  خود را یروحان

هستند كه  ییهانقشه یء در هر مرحله دارااحبّامالحظه خواهند كرد. خوشبختانه 

شكوهمندتر  ءهابند و بعد نقشید بر آن تمركز داشته باشند و به اهدافش دست یبا

نائل  یمیعظ یهاتینان دارم كه به موفقیاطم  ،ز منیرا شروع كنند. عز یگرید

كه خداوند به  یادیت زیابم و جذّ یت عظیمان و شخصیا  ،ن عشقید شد. ایخواه

 وصول بهح یق صحیشما را قادر خواهد ساخت كه طر هت فرمودیوفور به شما عنا

به  یابیراه یح برایق صحیافتن طرین امر در ید. همیدا كنیپرا ح تمركز یصح ءهنقط

از كسان  یارینتوانند. بس ینوز عالم ابدًا با آن برابرز مصداق دارد. كیقلوب نفوس ن

د ینائل خواه یابد مسّرتت خواهند شد و شما به یتوّسط شما به امر مبارك هدا

 "گشت.

كه  یرانیا یمویعطر ل یمت كرد و اندكیارت عزیاز دوستانم به قصد ز یكی

 نوشتند: 1664شان برد. روز هشتم دسامبر یا یده بودم برایخر یضیجناب ف یبرا

كنم. یم میتقد یرانیا یمویلعطر ام را به خاطر یه قلبیتشّكرات النها"

یكاش م یا  ،هم ارزشمند است. آیبرا یلیكنم. خیبا است كه استفاده نمیآنقدر ز

شان یها زم را در خانهیدوستان عز  ،م و دوستانم رایدور و دراز بنما یتوانستم سفر

دم. . .. و ... از یهم شن یبد یم. من خبرهایانابم و تا صبح به صحبت بگذریب

ن امر مبارك یز جز در خدمت امراهلل و در ظّل ایچ چیدا شدند. در هگر جیكدی

اند كه وجود ندارد. حضرت بهاءاهلل غالبًا فرموده یا سعادتی یشیا آسای  ،یآرامش

شده ن جهان خلق نیچه كه در ا  ،ده استیفا یشان نمودن بیآرامش از ا یتقاضا

  ،معطوف سازند یش را به خدمات امریخو توّجهز ین خواهران عزیاست. اگر ا

معنا و هدف را   ،شود. بعد میآنها بالمّره متحّول  یخواهند شد كه زندگ توّجهم



 یبه سو یاچ وقفهیكه به طور مداوم بدون ه یآنچنان متعال یهدف  ،افتیخواهند 

ن یدر ا  ،م گرفته شده باشدیو تصمهدف ثابت  یآن در حركت خواهند بود. وقت

كر یآن حركت خواهد كرد. هر قدر امواج وحشتناك و غول پ یصورت فرد به سو

 یلیكند كه هدف در دسترس اوست ... خینان میفرد احساس اطم  ،باشند

ه در منزل ین ناحین شبها را در ایباتریاز ز یكید. یكرمل هست ءهخوشحالم كه در منطق

را كه  یمحبّتو  ینوازهمانی[ گذراندم. مArthur Dahl]آرتور دال  آرتور گرانقدرمان

ار و قلوب تشنه را هرگز فراموش یبا نفوس گرانقدر بس ییبایز ءهمشاهده كردم و جلس

ات یتجرب علّتبه   ،كنمیا فكر میفرنینخواهم كرد. هر زمان كه به اقامتم در كال

ه ارض یار شبیكه بسای  هنقط  ،اشتمجهان د ءهز در آن نقطیعز یاحبّاكه با  یمتعال

 یاریبس ید. كارهایم دعا كنیكنم. لطفًا برایاحساس وجد و شعف م  ،اقدس است

و  یدر مورد گادپاسزبا یادیز یهاادداشتیلم ید انجام دهم. مایدارم كه با

ء در خصوص مسائل و مطالب مندرج در احبّاكه  یادیبخصوص در مورد سؤاالت ز

احمد كه لوح مبارك احمد به  ءهرا كه دربار یسم. مطلبیبنو  ،انددهیآن از من پرس

اسم اعظم نوشته ام به شما  ءهرا كه دربار یحاتیا مطالب و توضی هافتخارش نازل شد

لم در ین بفرستم. آنچه كه ماید تا توّسط زائریاگر نداده ام به من اّطالع ده دادم؟ 

ره را یو غ یخیاست كه نكات تار یلبسم در واقع مطایبنو یمورد كتاب گادپاسزبا

  ،صبر و پشتكار دارد. لذا  ،از به استراحت و فراغ بالین كار نیح خواهد داد. ایتوض

د انجام یمن است كه با ن رسالتیاز دارم. معتقدم كه ایشما ن یبه دعا یلیخ

و ه كنم یشود كه آن را ته میجاد یدر قلبم ا یلیم  ،نمیب میكه  ییبایز دهم. هر شئ

فشرده كه  ءهگل خشك شد یكوچك و مقدارای  هزانم ارسال دارم . صفحیعز یبرا

فرستم كه آنها را دوست داشته یشما م ید براین امیقرار داشت با ا یدر مقام اعل

اورد. یشما ب یبا را به سوین نقاط زیح ایم را و روامحبّت یدوارم تمامید. امیباش

د. یابی میات یاالبد در آنها حیشه و الیهم  ،دیكن میارت یكن را زاّمان یكه ا یموقع

كه با  یشود. وقتیابد و اثرات آنها بزرگتر و بزرگتر مییاد میرات در شما ازدیتأث



ران ترك یز و محبوب امراهلل و داع كردم و ارض اقدس را به قصد ایعز یحضرت ول

ارت یمباركش را ز شد كه مجّددًا وجه  میدائ یاتم تمنّا و آرزویوجودم و ح  ،نمودم

چشمانم را بستم و حضرتش را   ،نشستم یینگذشت مگر آن كه جا یچ روزیكنم. ه

روش سخن گفتن   ،شانیو خرام ا یمش ءهكتر ساختم. نحویكتر و نزدیبه خود نزد

شان یكردم مجّددًا در كنار ایكل مبارك آنقدر در ذهنم زنده و روشن بود كه فكر میه

ط ین شرایكرد. مرا و خانواده ام را در بدتریت میوت مرا تقین وضعیهستم. ا

 ممكن در طول پانزده سال زنده نگاه داشت.

ن یبا نادرتر ییبایت متبّركه را كه آنقدر به زامقامنان دارم شما یاطم  ،حال

را كه  یالوریت حضرت مولیب هكه مرتّب و منّظم شد یحدائق هگلها مفروش شد

 ین سراسر جهان است و باالتر از همه وجوه بّشاش و نورانندگایاستقبال از نما آمادءه

شه به یاعظم آمدند هم العدلتیبانتخابات  یع نفوس پاك و مقّدس را كه برایجم

خ نوع بشر یباشكوه لندن كه اگر چه در تار یآن روزها  ،د داشت. بعدیخاطر خواه

نان یرا اطمیز  ،ماند ل نخواهدیمث یهرگز در امر مبارك ب اّما  ،ر و نادر استینظیب

كه اهل بهاء  یزمان یعنی  ،ما قرار دارد یش روین روزها در پیتردارم كه شادمانه

برداشت ماحصل كارشان را  یشاهد به ثمر نشستن زحماتشان خواهند بود و روزها

ك ید و هر یفراخواهد رس یین روزهاید و به وجد و شعف خواهند آمد. چنیخواهند د

 "خواهد برد. یان پیپا یب از آنها به اسرار

را كه بر لوح احمد نوشته بودند و هنوز ناقص بود  یشرح  ،1665ه یدر ژانو

ند و بعدها با عنوان یفزایداشتند كه به آن ب یچه كه هنوز مطالب  ،م فرستادندیبرا
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به نشر سوم  1613هندوستان چاپ شد. در سال  یمطبوعات امر یتوّسط مؤّسسه ملّ  1666ن اثر در سال یا -  

 م. –ترجمه شده است  یرجم حاضر تحت عنوان شعلةالنّار به فارسن اثر توسط متید. ایرس



متبّسم  یماهایس  ،ندارم یماها خالصیها و ساز صورت ینجا در بهجیا"

یش چشمم میروم آنها را در پیزان من. هر جا كه میمتضّرع و ملتمس عز یبایز

شتر یب یدعا ینم كه تقاضایبیآورم آنها را میكه بر زبان م یینم. هر كالم دعایب

توان یاست كه م یسرور و شعفن یبزرگتر  ،ریخ  ،است یمیعظ یدارند. شادمان

 "زان.یعز یبایز یهاشهیبا اند یستن دائمیز یعنی  ،ش را داشتیآرزو

كه آن  Dorothy Beharبهار  یدوستم دوروت یز براین ییگلبرگها یضیجناب ف

او  یكو بود فرستاده بودند و از من خواستند كه آنها را برایوقت مهاجر پورتور

با فرستادند كه هنوز یسبز رنگ ز یرانیا یشمیابر یك روسریمن هم  یبفرستم. برا

و یاز تل او 1665ژوئن  16خ یدر تار یبعد ءهدارم. نامیز میام و عزآن را نگه داشته

 نوشته شده بود:

تور  یو هستم كه برایخودم؛ حدود چهار روز است كه در تل او ءهدربار اّماو "

 یبه كنسولگر یك كنسولگرید از یرم. صبح ها بایزا بگیاروپا و مدارس تابستانءه

خواهم یكه م یعودو موض یدارم كه رو یشتریگر بروم و بعدازظهرها وقت بید

كنم در ین دو موضوع را دوست دارم و فكر میس كنم تمركز داشته باشم. من ایتدر

 ءهفلسف یگریو د یخیتار یمعنا یكی  ،توان زدیم یادیز یحرفها  ،نهایچارچوب ا

ار جالب و یبر آثار مباركه است. موضوعات بس ی. هر دو مبتنیبهائ تیم و تربیتعل

ر یمكنون و مرموز روح و تقد یایاز زوا یاریبه بس ییهاهستند. روزنه یزیانگشگفت

من و  یق زندگیتحق ءهجینها نتیشوند. این مطالعه نمیقیبشر است. آنها با قطع و 

تر به قیتر و عمقیع عمیواضن میجوانان است كه در ا یبرا یشنهادیا پیسرنخ 

م دور هم جمع ینده بتوانیدر آ یخواهد كه زمانیبپردازند. چقدر دلم م یبررس

زنم و در یقدم م یم. وقتیرا مورد بحث قرار ده ییباین موضوعات زیم و چنیشو

ن را به یمحّقق یقرون متماد یكه در ط یان مسائل گستردهیمورد وجوه مختلف ا

شوم كه ناگهان یچنان مستغرق بحر افكار م  ،كنمیفكر مخود مشغول داشته 

 "ابم.یبه من كمك كند تا راه مراجعت به هتل را ب ید كسیكنم بایاحساس م



به امر مركز  ینات پزشكیل معایتكم یبرا یضیجناب ف  ،1665در اوت 

 سند:ینویشان میبه فرانكفورت رفته بودند. ا یجهان

گر در حال ید ءهبه نقط یامداوم از نقطه به طور هك مایش از یب یمّدت

شب به  11تا ساعت حدود   ،كردمیدر مدارس ]تابستانه[ شركت م  ،حركت بودم

كردم كه مركز یم ین همه آنقدر احساس خستگیدادم و بعد از ایها پاسخ مپرسش

ه ن نامیبه فرانكفورت بروم و لذا ا یكامل پزشك ءهنیك معای یامر فرمودند برا یجهان

ك هفته به یبخش هستند و بعد از تیها رضاشیسم. آزماینویرا از فرانكفورت م

ر وحشتناك را در نوشتن ینها تأخیدوارم ایمانده خواهم رفت. امیباق ءهتابستان ءهمدرس

ر از نام ینامه به شما برا ّّ افت ید و در انگلستان دریكه نوشته بود یقشنگ ءهتشّك

و روشن  یحضرت بودا و آگاه ءهرصت داشتم درباركاش ف ید. ایه نمایتوج  ،كردم

دو ساعت  یكیكاش  یح دهم.. ایت فرمود توضیكه به عالم عنا یمیعظ ینیب

م یها را بران نامهیباتریزم كه زیار عزیار بسیشما دوست بس یداشتم كه برایوقت م

د یدها و آرزوها را باین امینوشتم. اسفا كه ا میل یبه تفصای  هنام  ،دینگاشت

ق درآورد. زمان یكمبود وقت به حالت تعل علّتواگذاشت و تحّقق آنها را به 

و روز بروز   ،میپردازین دشمن و هماورد ما است كه همواره با آن به مسابقه میبزرگتر

ابند. لطفًا تمام ییش میر افزایتصّور ناپذ یابد و امتحانات با سرعتییشتر كاهش میب

ع ید. از مواضینان دهیه اطمین ادعینسبت به خالصانه تر د ویمرا به او برسان محبّت

تابستانه  ءهار در تمام مدرسیبا شور و شوق بس یت بهائیم و تربیتعل یخ و مبانیتار

 محبّتادداشت برداشتن هستم. محتاج یاستقبال شد. من هنوز در حال مطالعه و 

د. به نام یه برسانمرا به هم محبّتشما هستم. لطفًا  یشما و خبرها یدعاها  ،شما

 "حضرت دوست ارادتمند شما هستم.

ز اشاره كردند كه سؤاالت ید نیجد یاحبّااز  یكین نامه به یشان در ایا

 یضیجناب ف یاش براداشت كه خواهش كرده بود نامه یادیغامض و بغرنج ز

 ارسال شود.



 یاز دوستان به نام موه یكید. یرس یاز بهج 1665در سال  یبعد ءهنام

یانسبح
1
نامه بود.  ءهمیضم یرانیا یاتورهاینیاز م یكوچك یبایم آورد. كتاب زیبرا  

 سند:ینو می یضیجناب ف

آمد كه تصّور كردم كّل وجود شما  یاقیو اشت محبّت  ،با چنان شور یسبحان"

ار یبس اّما  ،ار مشغول هستمیام بسییتنها علّتاگر چه به  ن روزهایرا آورده است. ا

گر من توّسط محفل یافتد... دو كتاب دیشما م یبرا یچه اتفاق مشتاقم بدانم

 احبّا اّماستند ین یچندان بزرگ یهاشود. آنها كتابیچاپ و منتشر م یملّ  یروحان

سم. یهم بنو یسین كتابها را به انگلید كه ایار دوست دارند. لطفّا دعا كنیآنها را بس

دارد. به یباز م یدادن هر كار از آن مرا از انجام یناش فشار كار و اضطراِب 

نان دارم شما از یخواهد بود واطم یمركز جهان ءهندی[ نماید؟ پل ]هنیآئ میكانونشن 

دارم. آنها را یشما را نگاه م ید برد... تمام نامه هایشان لذت خواهیمالقات با ا

 "كنم.یداشتن آنها مباهات م بهدوست دارم و 

 د:یرس یاز بهج ادداشت كوچكین یا  ،چند روز بعد

از  یلیخ یلیبروم. خ یشما از بهج یتوانم بدون نوشتن چند سطر براینم"

ار تازه بودند و یر متشكّرم. آنها بسیار دلپذیبس یهایشما و نقاش یبایز یهانامه

 "ساختند. میشما را منعكس  یبایارواح ز ییبایز

ازدواجم  علّتا به یفرنیالت كالیدر ا  Monterey یاز مونتر  ،1665در سپتامبر 

ار یا سكونت اختیفرنیدر كال یوود غربینقل مكان و در هال اس یماس كاردو یبا ر

مهاجرت  یم كه خبر ازدواج و احتمال سفر براینامه نوشت یضیجناب ف یكردم. برا

مان نامه نوشتند. ی( برا1666ع )یبد 123م. در نوروز یشان بدهین را به ایبه آرژانت

خود در  یمهاجرت ءهم. آن موقع در نقطیافت نكردیشان را دریا ءهامتا ماه مه بعد ن

                                           
1
 م. -باشد ید مخّفف موهبت اهلل سبحانیشا -  



نامه بود كه گلبرگ ءهمیبا ضمیز یكارت  ،مین بودیواقع در آرژانت Mendoza مندوزا

 ن نامه نوشته بودند: یآن چسبانده بودند.  در ا یت متبّركه روامقاماز  ییها

بًا یاز مراجعت از سفر تقركه بعد  یز شما و اخبار خوبیآم محبّت یامهایاز پ"

متشكّرم. خبر  یلیخ یلیخ  ،افت كردمیدر ییاروپا یام به تمام كشورهاهشت ماهه

مهاجرت و خدمت به امراهلل نور به چشمم آورد و سرور  یشما و دورنما یازدواج عال

 "بر قلب پر از رنجم.

 فا نوشتند:یاز ح 1666ل یآور 24در   ،بعد

ز بود. در یانگر شگفتیدلپذ یمن به نحو یكه چقدر برا یچه خبر خوب"

 یروهاادهیپ یرو یكافه ها  ،یعال یهاابانیبا خ ییباید؟ شهر زیمندوزا ساكن شد

برگشتم  نیبه آرژانت یلیاز ش یوقت 1662ال ده از درختان بلند است. در سیپوش

ه یابانها شبیاز خ یاز آن خوشم آمد. بعض یلین شهر ماندم و خیچهار روز در ا

د كه یهست یماندم. حاال شما در شهریشتر میشتر وقتم داشتم حتمُا بیطهرانند. اگر ب

د چقدرخوشحالم كه شما ید تصّور كنیتوانیمن مشتاق بودم در آن اقامت كنم. نم

 یشخص ءهام به خانیروادهیپ ید. در ساعات طوالنیار كردیدر آنجا سكونت اخت

از  محبّتز و محترمش در كمال یر عزكرد. همسیصحبت م یسیرفتم كه انگلیم

از اعراب رفتم  یبعض ءهگر به خانید. روز دیپرسیرا م مسائلیكرد و یمن استقبال م

 "م.یصحبت كرد یم و عربیدینوش یعرب ءهو كّل خانواده جمع شدند. قهو

 فا نوشتند:یاز ح 1666ژوئن  2روز 

 یگریپس از د یكی  ،استقرار شما در مندوزا  ،مهاجرت و بعد  ،خبر ازدواج"

 یكنم كه شما با هم از زندگیدوارم و دعا میقلبم شد. ام یبهجت و تسلّ   ،سرور ءهیما

د كه آن قدر ینمائ یبه امر مبارك یاریخدمات ارزشمند بس  ،دید شوید و مؤیلّذت ببر

خدمت به امر  ید از داشتن فرصت برایبا  ،د. هر چه كه باشدیورزیبه آن عشق م

امتنان و احساس سعادت   ،كنندیكه تمام جهان آن را انكار م یمانمبارك در ز

خاطر را  ین تسلّ یشتریب  ،دین مورد تأّمل و تعّمق نمایدر ا ینمود. اگر هر مهاجر



  ،و ضعف نخواهد كرد. برعكس یرهاشدگ  ،ییهرگز احساس تنها افت. یخواهد 

او بهره  یات و قواینابا پروردگارش مشاهده خواهد كرد و از ع یخود را در وحدت

 مند خواهد شد.

د در راه یبه هندوستان برود. شا یغیتبل یسفر یاز همسرم دعوت شده كه برا

و  یم  ،را با من بگذراند. فرزندانم ید و چند روزیایمت به هندوستان نزد من بیعز

ت یدوارم امتحاناتشان با موفقیند. امیایممكن است در تابستان نزد من ب  ،سانین

شناسند و یز شما را میند. آنها نیاینزد من ب شترییی برویم شده باشد و با سرور و نتما

 "كنند.ین خانواده حساب میاز ا یعضو

گر اقامتشان در مندوزا یكبار دی  ،1666اكتبر  22در مكتوب  یضیجناب ف

 را به خاطر آوردند و نوشتند:

ید. میااجرت كردهشم كه به آن مهیاندیم یتمام به شهر محبّتهنوز با "

رو ادهیطهران است؟ در پ یابانهایه خیش شبیابانهایاز خ ید كه بعضیدان

آمد و به یشخدمت مینوشتم و پیم  ،كردمیفكر م  ،دمینوشیقهوه م  ،نشستم می

 كرد.یبا من صحبت م یعرب

كننده ار خستهین حال بسیو در ع یار عالیسفر من به چهار كشور )اروپا( بس

محفل  ءهدن به جلسیرس یك مرتبه برایدم. یخوابیبها فقط پنج ساعت مبود. ش

 "دم.یبه موقع رس یبودم ول یش از دو ساعت در تاكسیب یملّ  یروحان

 بود: 1661ه یفور 24 یبعد ءهخ نامیتار

د كه یفكر كن یكنم كه هنوز در مورد من به عنوان شخص میدوارم و دعا یام"

ست كه ین ین معنیبه ا  ،امشما نامه ننوشته یبراسخت مشغول است. اگر  یزنده ول

 یا از دعا كردن برایشما غافل شده  ءهشیاز اند یاا لحظهیام شما را فراموش كرده

د و روان یشه در قلب من هستیزتان همیام. شما و همسر عزشما دست برداشته

وارم امر دیكه ام یشهر  ،كشدیمندوزا پر م یبایشهر ز یشه به سویمن هم ءهچاریب

از مردم را  یارید و بسید نمایاز نفوس را خلق جد یاریبس  ،نفوذ كنددر آن  یاله



م ین سؤال برایار مشغول بودم. چندیر را بسیاخ ین ماههایع بخشد. ایروح بد

ك یكردم. یه میش تهیح و مناسب برایصح یهاجواب یستیبایمطرح شد كه م

ن یخاّص والد ءهفیت كودك و وظیم و تربیاز كانادا در خصوص تعل یانامه  ،مورد

دوارم آن را در یه كنم. امین تقاضا تهیا یبرا ید تا جوابیبود. سه هفته طول كش

 شما خواهم فرستاد. یبرا یاچاپ كنند. در هر حال نسخه یاخبار امر

االت متحده بود و یبه خطابات حضرت عبدالبهاء در امربوط گر یمورد د

ا ترجمه و منتشر نشده است. مطلب سوم در خصوص ك از آنهین كه كدام یا

اند در ماه مارس در اخبار احمد بود كه آنطور كه به من قول داده یداستان زندگ

به شما خواهد ای  هنان دارم كه نسخیاالت متحده چاپ خواهد شد. اطمیا یامر

 د.یرس

 اّما  ،كه چقدر سرم شلوغ بود  ،من  یار گرامیز و بسیدختر عز  ،دینیب میپس 

كنم از سالمت كامل یدوارم و دعا میكردم. امیهمواره به شما دو نفر فكر م

ل شما در یرود و دوستان تازه تسجیش مید. كار شما به طور مداوم پیبرخوردار باش

 غ امر محبوبمان به شما كمك خواهند كرد.یتبل

شه یار محبوب و همسر همیبه خصوص به هوپر بس همرا به هم محبّتلطفًا 

 "د.یاو ابالغ كن یمهربان و خوشرو

شه مهربان و یار محبوب" هوپر دانبار و "همسر همیالبتّه مقصود از "هوپر بس

رس در یاست كه در آن زمان در بوئنوس آ Marilyn Dunbarن دانبار یلیاو" مر یخوشرو

 فا نوشتند:یاز ح یضیجناب ف  ،1661ژوئن  16ستند. روز یزین میآرژانت

ن فرصت و یشما كه در بهتر یار عالیام بسیشّكر فراوان به خاطر پسپاس و ت"

د بركات و یاران بایمحبوب امراهلل فرمودند كه  یحضرت ول ید. زمانیزمان رس

كه در  یثبت مواهب یبراای  هلیچ وسیرسد حساب كنند. هیرا كه به آنها م یاتیعنا

ن كار خداوند یزتریز آمشود وجود ندارد. صرفًا اعجایپرتالطم واصل م امیان یا

 یین اندك و در جبهه هایچن ین كوتاه و توّسط نفوسیچن یمّدت یاست كه در ط



د آنچه را كه حضرت یشه باین كارها انجام شده است. ما همین متفاوت تمام ایچن

  ،د كردندیكه حضرت باب را شه یامراهلل در مورد سرنوشت و فرجام نفوس یول

ء احبّاست هزار نفر از یرا مسجون ساختند و ب یالور یحضرت بهاءاهلل و حضرت مول

د در ین بایم. همچنیخود تكرار كن یفرمودند برا میان یب  ،را به شهادت رساندند

است محافظ مراقد مقّدسه  مقّدرم كه یببر یپ یسه به مقام شامخ نفوسیمقام مقا

امر مباركش شاكر ش به درگاه حضرت بهاءاهلل و یش از پینها ما را بیباشند. تمام ا

لحظه یم. كار امراهلل حتّ یمحفوظ و مصون كه در ظّل آن كامالً  یامر مبارك ؛سازدیم

نان به یدر كمال اعتماد و اطم  ،نیاز جمله زائر  ،ما ءهد معّوق بماند. همینبا یا

شان به كار خود مشغول یا ت كننده و حفظ كنندءهیت حمااّماو اقد یطلعت ابه

 "م.یبود

ل بود. در یدر خصوص جنگ شش روزه در اسرائ یضیناب فاشارات ج

 ن نوشتند:یچن یلنویلمت واقع در ایاز و 1668ه یفور

 محبّتافتم و شما را دوست داشتم و یا شما را ین سفرم به دور دنیاّولدر "

ا شما را ین سفر دور دنیدارم. در دومیز میرا هنوز در قلبم عز همسرتانشما و 

البهاء ةدم كه امیكه فهم یبخصوص وقت  ،دل و جانم با شما بود اامّ   ،مالقات نكردم

تان یاالت متحده برایل بودم از ایما یلیكردند. خیعبور م نیه خانم از آرژانتیروح

به   ،محدود بود كه انتظار نداشتم درسها را بدهم یوقتم به قدر اّما  ،سمینامه بنو

به خانه  یارها از نو شروع كنم. وقتهتل بروم و همان كارها را روز بعد بارها و ب

ء احبّاكردم یشه فكر میآنقدر كه ابدًا تمركز نداشتم. هم  ،دًا خسته بودمیدم شدیرس

 "كنند.یاند و دارند از من سؤال ماطرافم را گرفته

 یعذرخواهنوشتند یمکه  یادر هر نامه یضیرسد جناب فیبه نظر م

ز و پرمهر بودند كه وقتشان را به یشان عزیا ند. چقدرسینویشتر نمیكه بكردند  می

اد بود و یشان زیا یكه فشار كار رو یبخصوص وقت  ،دادندینوشتن اختصاص م

 م.ینقدر عشق بورزیشان ایشد كه به این موضوع باعث میشدند. همیخسته م



ك نامه یخاور نزد یمجّددًا بعد از بازگشت از سفر شش ماهه به كشورها

ند كه پزشكان دستور یگویفا به ما میاز ح 1666ه یژوئ اّول ءهنوشتند. در نام

ماهه بهتر خواهد كیاند "قلب دردمندشان اند. نوشتهشان دادهیاستراحت مطلق به ا

ك لحظه یكنم یدان خدمت شوند. تصّور نمیستاد تا وارد میپا خواهند ا یشد و رو

ر حال استراحت و كه د یوقت یحتّ   ،شان صرف خدمت نشده باشدیا یاز زندگ

 در حال خواب هستند. یا حتّ ینقاهت  ءهگذراندن دور

 ءها نامفیاز ح  ،از ارض اقدس یبت طوالنیبعد از غ 1611ه یفور 15

ر یم به جزایج و عمق سفرهاینتا  ،ابعاد  ،ییبایز"مرقوم داشتند. نوشته اند:  یكوتاه

كنند. آنها در طول یال مسابقه بود. مردم به امر اقب یالعاده بانوس آرام فوقیاق

 یه اسم اعظم ملجأ و پناهید در سایاند و حاال باقرون و اعصار رنج فراوان برده

چند  ینسخ  ،چاپ شد یام. وقتم نوشتهیسفرها ءهدربار یاگونهابند. من نامهیب

تان خواهم فرستاد.یبرا
1
 

واهم كرد قا سفر خیبه آفر  ،فا خواهم ماند. اواخر مارسیم در حیك ماه و نی

دوارم ید به اروپا بروم كه امید و بعد از آن بایو مّدت سه ماه اقامتم طول خواهد كش

د. اگر چه خسته و یم دعا كنیخواهش دارم برا  ،فرزندانم را مالقات كنم. پس

د شما را فراموش یسم كه مبادا فكر كنینوین چند سطر را میشتابان ا  ،امفرسوده

 "د.یمن كن یادب یام و حمل بر بكرده

 یرعذرخواهیر در تحریفا از تأخیاز حای  هدر نام 1611اكتبر  25مجّددًا در 

 :كنند می

د. از زمان كنفرانس پالرمو تا به حال در یمرا ببخش ءهر ناخواستین تأخیلطفًا ا"

ر قارات یكه مّدت سه سال است كه به طور متناوب در سا ین معنیحال حركتم. به ا

انوس یر اقیشتر جزایام و سپس به بر پا گذاشتهیلند را زیوزیا و نیترالام. اسبه سر برده
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 118ع در یبد 135ط" باشد كه در سال ید به كتاب "اسفار بحر محیبا یضیجناب ف ءهح مترجم: اشاریتوض -  

 د.یبه طبع رس یمطبوعات امر یصفحه توّسط مؤّسسه ملّ 



ام. اروپا بوده یكشورها یقا و برخیر را در سفر آفریآرام سفر كرده و هفت ماه اخ

به  ید كه در داستان كوتاهیه من حضور داشتیشما آنقدر در قلب من و در ادع

رد. یپذیشود و خاتمه م میآن در مندوزا شروع  یصحنه ها  ،امنوشته یفارس

 یدر آنجا باشند كه بتوانند فارس یانیرانیشما خواهم فرستاد. اگر ا یبراای  هنسخ

 "ف كنند.یتان تعریاش را براد كه بخوانند و خالصهیبخوانند به آنها بده

ن یبه ا یافتم كه آن داستان كوتاه را بخوانم. اگر كسین ی)من هرگز فرصت

ن ادامه یچن یضیار ممنون خواهم شد.( جناب فیبس  ،م بفرستدیبرا  ،داستان برخورد

 دهند: می

 یاد چند روزیار خوشحال كرد و مرا به یشرفت امر در مندوزا مرا بسیخبر پ"

از  یام كه بعضبا به سر بردم انداخت. من در داستانم گفتهین شهر زیكه در ا

شه آنها را به یاندازد. من هم میطهران  یابانهایاد خیرا به  یرانیآن هر ا یابانهایخ

 "خاطر دارم.

چند گلبرگ از اعتاب مقدسه  1611دسامبر  4خ یبه تار یادداشتیدر 

 مان فرستادند و نوشتند:یبرا

 یابد محبّتحضرت بهاءاهلل عطر  ءهمبارك ءهروض یهان گلبرگیدوارم ایام "

 "ن گرداند.مستمّر من مطمئ ءهیمرا به مشام شما برساند و شما را نسبت به ادع

محبوب  یادیموهبت افتخار مالقات با ا نیان آرژانتیبهائ  ،1611ز یدر پائ

ن دانبار به مندوزا آمدند. یلیشان با هوپر و مریافتند. اینگا را یاولناك یا امراهلل جناب

 ین كه برایگو ا  ،ان در مندوزا وجود داشتیكوچك بهائ ءهك هستی  ،در آن زمان

ل یق كرده و تسجیمجاور تصد یدر روستاها یانی. بهائنبود یل محفل كافیتشك

  ،استان مجاور مندوزا  ،San Juanدر سان خوآن  یرانیز چند مهاجر ایشده بودند و ن

 ءهك جلسی  ،مینگا گذراندیاولرا با جناب  یالعاده عالسكونت داشتند. دو روز فوق

ل شد كه با صرف یتشكما  ءهون در خانیزیبا حضور گزارشگران روزنامه و تلو یعموم

كاردو ینگا با همسرم ریاولتنّفس جناب  یافت. در طیبعدازظهر خاتمه  یچا



Ricardo با  یان موضوع را در نامهیا یوقت  ،قا صحبت كردندیمهاجرت به آفر ءهدربار

 جواب دادند: 1611دسامبر  4در   ،ان گذاشتمیدر م یضیجناب ف

در آن  یام آوردند. نكتهیشما را برا یبایز ءهكه نام مبود یگریمشغول كار د"

دارد بالفاصله جواب بدهم و آن مهاجرت شما است. من ابدًا یاست كه مرا وام

ان كرده است و هرگز هم جرأت یز من بیعز یگانیاولستم كه ین یاهیمخالف نظر

شان را از اعماق قلبم یند ندارم. ایگوی" میشان "آریگفتن "نه" در مقابل آنچه كه ا

 گذارم.یشان احترام میست دارم و به احساسات و افكار ادو

شان سؤال  یمهاجرت ءهر نقطییتغ ءهكه غالبًا از من دربار ینیبه تمام مهاجر اّما

 ر است:یل خاضعانه من به شرح زیام و دالداده یبدون استثناء جواب منف  ،اندكرده

ن مّدت زبان یا ید و در طین هستیسال است كه در آرژانت 6تا  5شما مدت  -1

خودتان را به مردم   ،دیابا مردم تماس حاصل كرده  ،دیافرا گرفتهرا  یمحلّ 

 ره.ید و غیارا شروع كرده یكار  ،دیاشناسانده

 د.یل محفل هستیشما تازه در شرف تشك -2

ن بار را تحّمل یستند تا این ید شما هنوز آنقدر قوین جدین و مسّجلیمصّدق -3

 كنند.

 ممكن است كنار بروند.  ،ق هستندیرف تصدكه در ش یانیمبتد -4

با   ،دیزبان را دوباره شروع كن یرید فراگیبا  ،دیبرو یدیكاماًل جد ءهاگر به نقط -5

د یدا كنیل پیتسج یرا برا یكسان  ،دیخودتان را بشناسان  ،دیمردم تماس برقرار كن

كه  را یآن است كه شما سالهائ ین به معنایاست؟ ا ین به چه معنیره. ایو غ

ا آنها را در یداند كه آید داد و خدا مید از دست خواهیكرد ین سپریدر آرژانت

 ا نه.ید آورد یقا به دست خواهیآفر

 یمهاجرت ءهاند. در نقطفرموده ییبایشه امر به صبر و شكیحضرت بهاءاهلل هم -6

 یمهاجرت ءهن در نقطیم. بنابرایداشته باش ید صبر و بردباریاست كه ما با

چند محفل   ،دیشتر خدمت كنید كه بیتمام تالشتان را به كار ببر  ،دیمانخودتان ب



در  ید چند ماهیافتی یامكان مال یكاف ءهكه به انداز ید و وقتیل دهیتشك

ه است به یت روحیق و تقویتشو  ،ار طالب و محتاج الهامیكه بس یجنوب یكایآمر

 "د.یسفر بپرداز

 علّتبه   ،اّمام. یار ممنون شدیبس یضیكاردو و من از اظهارات جناب فیر

ن كه یم. نه ایخود را ترك كن یمهاجرت ءهم نقطیمجبور شد  ،یماریو ب یمسائل صحّ 

خوشحال  اّمام. یاالت متحده مراجعت نمائیبلكه به ا  ،میگر هجرت كنید ءهبه نقط

در  یجوامع بهائ یل داد و اكنون تعدادین محفلش را تشكیاّولم كه مندوزا یبود

ان آنجا مخلص و مؤمن و یوجود دارد. بهائ  ،ن استان استیمندوزا كه مركز ا اطراف

 ار فّعالند.یغ امراهلل بسیدر تبل

ا یفرنیدر كال Beverly Hillsلز یه یدر بورل هاالت متحدیبعد از مراجعت ما به ا

 ءهدربار ییاظهارنظرها یحاو 1611ل یخ آوریبه تار یام. نامهیار كردیسكونت اخت

 ت واصل شد:مهاجر

 ءهام و در اطاق مجاور حجرت حضرت عبدالبهاء آمدهیاكنون مخصوصًا به ب"

 سم و تمام كنم.یادداشت را بنوین یدارم ا یام و سعشان نشستهیا

دوارم هر یكنم و امیار شاد و مبارك آرزو میبس یافتیهر دو نفر شما ض یبرا

شما فراهم آورد  یتر براستردهگ یعدشتر و بُ یب یشده فرصت مقّدرشما  یآنچه كه برا

د و در كمال شهامت یورزیكه آنقدر به آن عشق م یبه امر مبارك یشتریكه خدمات ب

 د.ییم نمایتقد  ،دیكنیت میاز آن حما

ان كنم. یر را بیلم نكات زیما  ،شما یدر مورد امكانات مهاجرت اّماو 

 داشته باشم. یدیرات مفاث  ،شما به جلو ءهیحركت آت ین نكات را برایدوارم ایام

 یسكونت و استقامت در نقاط مهاجرت ءهلین وسیكنم كه مهاجر میشه دعا یهم -1

  ،مراسم  ،عادات  ،آنها با آداب  ،ادیز یسالها یخود را داشته باشند. در ط

یشوند. زبان آنها را مین كشور محّل اقامت خود آشنا میخ ساكنیسوابق و تار

 یو كسان یانیابند و مبتدییم یدوستان  ،شناسندیم مردمانش را  ،بعد  ،آموزند



 یگرید ءهد به نقطیآنها با  ،ن موارد حاصل شدیع ایجم یشناسند. وقتیآنها را م

الواقع اتالف پول یرا از ابتدا شروع كنند. ف یت روحاناّمان اقدیع ایبروند و جم

  ،ر شور و شوقگیرود و دین باال میسن مهاجر  ،ن ضمنیروست. در ایو وقت و ن

 خود را ندارند. ءهتجرب ءهیاّول یسالها ییبایرو  و شكین

پاشند مطمئنًّا یكه م یینان داشته باشند بذرهاید صبور باشند و اطمین بایمهاجر -2

 در زمان مناسب جوانه زده رشد خواهند كرد.

كسان یالعمل اهل عالم در سراسر جهان د بدانند پاسخ و عكسین بایمهاجر -3

مان یم كه هزاران نفر در هندوستان به امر مبارك ایشنویم یاًل وقتست. مثین

 یت در آلمان رخ دهد. گاهین وضعیم كه همید انتظار داشته باشینبا  ،اندآورده

به آنها  یرند. حتّ یگیمورد قضاوت قرار م ین مبنیچاره بر این بیاوقات مهاجر

 ءهاند و در نقطاقبال كردهد در هندوستان هزاران نفر ی"نگاه كن  ،شودیگفته م

ز ما را ین عزیش چشم مهاجرین اظهارنظر پیشما فقط پانزده نفر!" ا یمهاجرت

ن یاز آنها به سبب چن یكند. بعضیسازد و روح آنها را پژمرده میره و تار میت

 اند.به اوطان خود رجوع كرده ینادرست یهابرداشت

خود ثابت و  یمهاجرت ءهد در نقطین بایبه نظر من مهاجر  ،فتدیكه ب یهر اتفاق

 یاز من بپرسد به طور كلّ  یمن هستند و هر كس ید شخصینها عقایپابرجا باشند. ا

 یكه ورا یل و عللیشما به دال  ،ه شمایدر قض اّمان جواب را خواهم داد. و یهم

همان  ید برایشویم آمادهد ید. حال كه داریار شما بوده به وطن مراجعت كردیاخت

د یشما با  ،كسان هستندیع امكانات یمعتقدم اگر جم  ،دیبرو یگرید ءهه نقطهدف ب

در  ید. شما با ده سال زندگیزبان را انتخاب كنیولیاسپان یاز كشورها یكیمجّددًا 

 اّماره. ید و غیبا آنها صحبت كن  ،د یك شوید چگونه به آنها نزدیدانیم  ،ان آنهایم

زبان را انتخاب  یسیانگل یلطفًا حتمّا كشور  ،دیا بروقیاگر از شما خواسته شود به آفر

ت شما در یامكانات و ظرف  ،استعدادها  ،قوا  ،رویحفظ ن ید. هر آنچه كه برایكن

 شود.یان مینجا بیت تضّرع و تبتّل و مناجات در ایقلبم وجود داد در نها



تم و سیایدر اطاق حضرت عبدالبهاء م ءهدر آستان هقبل از مراجعت به خان

شه مطمئن و مسرور یخوانم. همیشما دعا م یت و سعادت ابدیموفق  ،انتیص یبرا

د و یكن آماده یگریجهش د ید. خود را براید. توّكل تام به خداوند داشته باشیباش

 یراهنما یمحبوب امراهلل را چون ستارگان درخشان یحضرت ول یقلب آمالكالم و 

د. ین نامه را عفو كنیتند نوشتنم در ا  ،دییببخشار را یرم در تحرید. تأخیخود قرار ده

د یشه در نظر داشته باشیهم اّما  ،دیاغماض بنگر ءهدیام را به دینظم ینقائض و ب

یشان نوشته میك به اطاق ایار نزدیت حضرت عبدالبهاء و بسیآن در ب ءهكه هر كلم

گر دعا كردم. یداران ی یشما و بعض یستادم و برایاطاق مبارك ا ءهشود. در آستان

د و آثار آن را در یكنیه را احساس مین ادعینان دارم كه شما حرارت ایاعتماد و اطم

ارزشمند مشترك خود در خدمت به امر محبوبمان مشاهده  یزندگ یزیبرنامه ر

ق ید و توفییتأ  ،بركت  ،مسّرتشما  ید و برایز من هستیشه دختر عزید كرد. همیخواه

 "كنم.یآرزو م

 بود: 1611مه  16بعد  ءهنام خیتار

آغاز است. دو ماه در  ءهنجا نقطید اجرا كنم. ایدارم كه با یطوالن یابرنامه"

 یشدن برا آماده  ،مراجعت به ارض اقدس  ،دو ماه اروپا  ،ایتالیك ماه در ای  ،رانیا

سفر  ءهیدانم. بقینجا را میلند. تا ایوزیا و نیسفر هندوستان و شرق دور و بعد استرال

 شما هستم. یشود. محتاج دعا یزیرشتر برنامهیب ءهد بعد از مشاوریبا

 یهاع كنفرانسیت جمیموفق یم و برایارت مقام مقّدس شتافتیهم اكنون به ز

ها رشتر خبیاست. ب یار عالیده بسیكه تا به حال رس یم. خبرهائیه دعا كردیانوسیاق

وس و یء همه مأاحبّابودم و  یجین موقع در فیش از حّد انتظار است. پارسال همیب

 م؟" یآئینجا برمیكنفرانس در ا یبرگزار ءه"چگونه از عهد  ،گفتندیدلسرد بودند و م

ن یار موفق بوده است. ایه كنفرانس بسک دهدیواصله نشان م یحاال خبرها اّما

كه  ییانوس آرام است. در جایمنطقه اق یاحبّا یبرا یعال یاندهیآ ءهدهندنشان

امر مبارك به سرعت در حال   ،اندبعد از صد سال شكست خورده یحین مسیغمبلّ 



 محبّت  ،هایدینوم  ،هایسخت  ،هامحاوره  ،اهایمساعدند. رؤ اع قویرشد است. جم

ابند. ییخدا راه م یق آنها به سویهستند كه مردم از طر ییمجراها تمامًان یمهاجر

 یستاده بودند مانند سدّ یا یاخت امر الهونكیان ثابت و یه جریكه عل ییع قوایجم

تمام تا افت یان خواهد یند و امر مبارك آزاد و رها جرختنیرفرو در حال كر یغول پ

ومًا در یومًا فی  ،ن فرمودندییامراهلل تع یكه حضرت ول یانقشه  ن را بپوشاند.یزم ءهكر

فوج فوج  هروه گروبعدها گ  ،نفوس معدودند  ،شان فرمودندیا .حال ظهور و بروز است

ن یخواهد بود. ا ید كه اقبالشان دسته جمعیفرا خواهد رس یخواهند آمد و زمان

ر منابع ما هزار برابر خواهد شد.یاست كه تعداد ما و سا یبدان معن
1
المثل یاگر ف  

ما را هزار  یك بهائین ید كه ایفرا خواهد رس یزمان  ،میباش یمنفرد ءهنقط یدارا

د و ین امین خواهد شد. باایچن یول  ،ستین یاهند كرد. باور كردناحاطه خو یبهائ

  ،سفر كنند  ،غ كنندیتبل  ،متفرق شوند  ،ام كنندید قیء بااحبّانان است كه یاطم

 "برخوردار باشند. یات بهائیصحبت كنند و از ح

 . داشت 1611ژوئن  8خ یطهران را به تار ءهشان مهر پستخانیا یمكتوب بعد

به ای  هشان برسد تا آن كه نامیاز ا یان كه نامهیتمام گذشت بدون ا ك سالیبعد 

 یدر آلمان واصل شد. من توّسط محفل روحان یااز نقطه 1612ژوئن  6خ یتار

از آنجا  فا فرستاده شده بود ویفرستاده بودم كه به ح یاشان نامهیا یبرا ییهاوا یملّ 

 به آلمان فرستاده بودند:

                                           
1
  ،تین تقوی"ا  ،ندیفرمااست که می 1920ژوئن  22خ یان حضرت ولی امراهلل به تاریرجم:  اشاره به بح متیتوض  

نی یبشیچنان که حضرت عبدالبهاء پ  ،کند کهع مییدهد و حلول روزی را تسردن روزی خبرمییاز فرا رس  ،بعالوه

  ،اگر خوب مالحظه شود  ،گردند؛ روزی کهک میفوج فوج نفوسی از ملل و اجناس مختلفه وارد امر مبار  ،اندفرموده

م یجءه مستقین ملل و اجناس در نتیجمعی نفوسی از همرفته و اقبال دستهمقّدمءه زمانی است که مّدتها انتظار آن می

ناگهان   ،ص دادیتوان آن را تشخبار که حال به زحمت میبتیمه و محتماًل حوادث مصیع عظیک سلسله وقای

ءه عددی و قدرت ماّدی و روحانی امر حضرت ینظم عالم را مضطرب ساخته و بن  ،گرگون کردهیرا  د مقّدرات امر

 (124ص  ،اهللعتین شریبهاءاهلل را هزار برابر خواهد کرد." )حصن حص



 ید كه از چند كشور گذشته تا برایكنیرا مالحظه م مه پاكت خودیبه ضم"

 شما همواره حامل آن است. یهارا به ارمغان آورد كه نامه یمن سرور

خود را به دست آورم  یدوارم قوایهستم و ام یبستر یشگاهیمن اكنون در آسا

 و شماره تلفن شما را دارم و مطمئنًا یم را مجّددًا شروع كنم. حاال نشانیتا سفرها

بهتر است. قلبم در  یلیتان خواهم نوشت. حالم خیحده برسم برااالت متّ یبه ا یوقت

 ش از حّد فرسوده شده است.یب یاثر خستگ

دوارم و دعا یام  ،نیام. بنابرااستراحت كرده یخوابم و به حّد كاف میحاال بهتر 

در فدا  اعظم و اطبّاء اجازه دهند سفر كنم. جان و روان من العدلتیبكنم كه یم

من  یء چقدر برااحبّاداند ینم یاحد  ،محبوب است یاحبّا یبرا یكردن زندگ

بخشد یات تازه میهستند كه ح یدیخون شه ءهو قطر یم رحمتیزند. هر كدام نسیعز

ست روز سرنوشت من معلوم خواهد شد. لطفًا یدمد. ظرف بیو در كالبد ما جان م

ز حّد به استراحت تلف نشود و هدر نرود. ش ایكه وقتم ب  ،زیعز یشرل  ،دیدعا كن

 ید. مؤّسسه مطبوعات امریافت كنیآنها را در یدوارم به زودیام و امنوشته یمطالب

 ر منتشر كند:یب زیك شكل به ترتی یهاهندوستان تقبّل كرده آنها را به صورت جزوه

زیچراغ شگفت انگ -1
1
 برادرمان یها یاز سخنران یكیموضوع آن برگرفته از  - 

 ساده كرده ام. یرز است كه آن را به صورت داستانیام سیلیو

النّارةشعل -2
2
 افت داشت.یدر مورد احمد كه لوح معروف احمد را در 

شرح اسم اعظم  -3
3

 

عّكا ینرگس ها به سو -4
4
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 - Wonder Lamp،  New Delhi،  Baha’i Publishing Trust 1975،  23pp،  21cm 

2
 - The Flame of Fire،  New Delhi،  Baha’i Publishing Trust 1969،  50pp،  23cm 

3
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-  Narcissus to Akka ع چاپ یبد 121خ یتار  ،22سال   ،1-2ع شماره یبه فارسی ترجمه شده و در آهنگ بد

م -شده است   



 یروزینخل پ -5
1
 

ب خواهند شد. در حال حاضر داستان ین فوق تركیكه با عناو یگریو موارد د

 ک به انتهی است به نامینزدسم یونیارك در هندوستان مدر مورد امر مبکه  یكوتاه

 "میمبادا فراموش كن"
2

ار یبس یه را كه به راستیاّول یاحبّان داستان شرح حال یا .  

از  یآن نقطه به تعداد كاف یاحبّادهد. اگر یجالب است به طور برجسته نشان م

ند؛ و اگر یز برآیانتشارات ن ریسا ءهتوانند از عهدیم آنها  ،ن جزوه ها سفارش بدهندیا

 یاحبّا  ،یفقدان بودجه معّطل خواهند ماند. به راست علّتنها به یا  ،سفارش ندهند

به زبان  ینوشتن شعر یاز پاكت شما را برا یرند. من بخشیفق یلیهندوستان خ

 یچش كرانیست كه هیعشق بحر»  ،دیگو میكه   ،امشما استفاده كرده یبرا یفارس

 "»ست.ین

درست از هامبورگ پست شده بود.  1612ه یژوئ 21خ یكه تار یبعد ءهمنا

اند كه شان نوشتهیدر آلمان بودند. ا یبهائ ءهشان نوشته بودند كه در مدرسه تابستانیا

فتاد. در یقلبشان ن یبرا یچ اتفاقیك ساعت صحبت كردند و هیشب قبل حدود 

 ادامه نوشته اند:

  ،ف شما نبودیمانند نفس خوب و شر یانزیشما و عز یدعاها علّتاگر به "

ق و یم دهم. مراتب سپاس عمیرا تعل یابم و دروسینجا حضور یقادر نبودم در ا

 نِ یصوص آخرخب  ،شما یامهایدر پ یار عالیبس یروحان ءهامتنان من به خاطر مائد

بود در   ،من یآن پسر روحان  ،چند از همسر گرانقدرتان یآنها كه همراه با سطور

 ان نكند.یرا ب ین بار معنویب كلمات نگنجد و الفاظ اقال

اروپا رخ داده است:  یدر آلمان و به طور كلّ  یمیعظ یداریست كه بین یشك

ع یجم یبه سو  ،یآلمان یهاگروه ءهشانه به شان  ،اندكه آمده یكائیآمر یهاگروه

 اند.داشته یاریشوند و تاكنون انتصارات بسیاهداف رهسپار م

                                           
1
 - Palm of Victory 

2
 - Lest We Would Forget 



در آلمان  Plinن یا و پلیتالیدر ا Paduaب در پادوآ یرانس بزرگ به ترتدو كنف

ب تمام كارها در دست جوانان است. در هر دو كنفرانس یل خواهد شد. ترتیتشك

اجازه دهد به سفر  یت صّحت جسمانیشركت خواهم كرد و بعد از آن اگر وضع

 گر خواهم رفت.ید یا جایاروپا 

من منبعث از فكر كردن به  یو قّوت روحان ّرتمس  ،ا باشمیهر جا كه هستم 

آنها و  یبایز یمایارت سیآنها است. اگر چه از ز یاران محبوب و دعا كردن برای

دوار به آنم كه خبر یام اّما  ،غ محروممین تبلیادیآنها در م یهاتیفعال ءهمشاهد

ها حرارت كنم كه آنیز دعا میافت كنم. و نیها را درع جبههیفتوحات آنها در جم

 "د.یفشارد احساس نمایشان را در بغل میآغوش مرا كه ا یمن و گرما ءهیادع

 سند:ینو میاز هامبورگ  1612اوت  26خ یمجددًا در تار

یه تحّمل میاّولن ین و مبلّغیكنم كه مهاجریفكر م ییهایبه سخت یوقت"

ف است كه ضع یهیباشم. بد یخود شاك یماریكنم از بیجرأت نم  ،كردند

اساسًا  اّما  ،كننده استوسیها تلخ و مأجنبه یقلب است و اگرچه از بعض یجیتدر

از او  یشترید و اعانت بییسازد تا تأیكتر میاست كه مرا به پروردگار نزد یفضل

 كسب كنم.

د یتوانینم  ،شومیدعوت م یش درسزا آموی یراد سخنرانیا یكه برا یوقت

د یی"تأ  ،خواهمیشوم و از او میتش متمّسك مل حضرید كه چگونه به ذیتصّور كن

احساس   ،شودیا درس تمام می یسخنران یالهام بخش" و وقت  ،ت فرمایهدا  ،كن

سابقه ین بیج دو كنفرانس پادوآ و پلیر و نتایتأث  ،كنم. جاللیم مسّرتو  یآسودگ

د یبگذار كرده اند؟ یا سعی"آ  ،فرمودندیشه میمحبوب امراهلل هم یبود. حضرت ول

 ت را مشاهده خواهند كرد."یالهام و هدا  ،ظهور باشكوه قدرت  ،كنند. بعد یسع

یم آنها مائده روح من است كه به موقع به دستم میها و ضمانامه  ،كارتها

ن لحظات مناسب یا اّما ؛نشانمیخسته هستم كه واقعًا خودم را م رسد. آنقدر

گر بار یكند و دیمرا لمس م ییجادو یتن شما مانند چوبدسیجّذاب و دلنش محبّت



كند. به خاطر شما است كه امروز یل میشاداب و پرشور تبد  ،یقو یمرا به شخص

 "كنم.یم آمادهادامه دارد  11تا  1امشب كه از  ءهجلس یسم و خود را براینویم

 سند:ینو میاز لندن  1612اكتبر  11روز 

ت یومات دارم و از هر كدام به غاد معلییدو كالس تز یادر حال حاضر هفته"

ك ساعت یكنم و شنوندگان مّدت یك ساعت صحبت میب یبرم. قریلّذت م

 كنم.یم مسّرتشعف و   ،یگردم احساس سبكیبه خانه بر م یكنند. وقتیسؤال م

  ،و بعد از آن  ،رسدیان مینوامبر به پا 15ن كشور روز یدو ماه اقامت من در ا

اروپا سفر خواهم كرد.  یاجازه دهد به كشورها یمانتا آنجا كه صّحت جس

 محروم نكند. ین خدمت جزئیز مرا از ایچ چیكنم هیدوارم و دعا میام

ك ساله هستند یو  21و  24ب یهمسرش و دخترش كه به ترت  ،در لندن با پسرم

كند. تمام كالس را نظم و یمن كار م یر براینم. پسرم به عنوان مدکیم یزندگ

ام بتوانم به را كه شروع كرده یخیتار یاز جزوه ها یدوارم بعضیبخشد. امینسق م

زم در یدوستان عز یبرا یجزئ یخدمت منشأق بتوانم ین طرید به ایان برسانم. شایپا

 "همه جا بشوم.

م. یز نقل مكان كردینویلیلمت واقع در ایكاردو به ویمن و ر  ،1612در دسامبر 

كردم. یغ خدمت میتبل یملّ  ءهلجن یهاكنندهز هماهنگا یكیمن در آنجا به عنوان 

د كه در یاز كپنهاك رس 1613ه یژانو اّولخ یمحبوب به تار یضیاز جناب ف یانامه

اقامت خود در اروپا  ءهع دوریشان به شرح وقایم شد. ایبه من تسل یالقدس ملّ  ةریحظ

 دهند: میادامه 

فرستم. یشما م یام را برااّرهه حیو ادع یقلب محبّت  ،وم بخصوصین یدر ا"

داشته  یگرام یم به امر اعظم الهیعظ ءهثارگرانیت ایوم با عبودیكنم كه هر یدعا م

 شود.

 ءهار ارزندیبس یام هایبا و پیز یبًا سه ماه در انگلستان ماندم. مرتبًا كارتهایتقر

ر اعماق ت و دشسنیاز آن به دلم م یاكردم. هر كلمهیافت میشما را در یروحان



ن یچن علّتآورد. به یم به ارمغان میرا برا یشد و آرامش و آسودگیر میگیآن جا

دو هفته است كه لندن   ،ام. حالگربار به حركت درآمدهیاست كه د یفیلط محبّت

من  مسّرتار موجب یسفربه هلند و دانمارك بس  ام.را به قصد قاّره اروپا ترك كرده

و باالتر   ،دیجد یهاتیمراكز و جمع  ،دیعالند. وجوه جدار فیاران متّحد و بسیشد. 

 ثار و اخالق وجود دارد.یاز ا یدیاز همه روح جد

كند و یع قلوب رئوف و نفوس مستعد عمل میمرموز امر مبارك در جم یقوا

 هدیكه چهارده سال قبل حضرت عبدالبهاء را در خواب د یگذارد. مردیر میتأث

 كند.یارك به امر اقبال مل مبیحال با مشاهده شما

 یسالن  ،هیباال را با تمام اثاث ءهطبق  ،هدیبه ارث به او رس یاكه خانه یمرد جوان

از شهرها استفاده  یكیالقدس  ةریار گذاشته تا به عنوان حظیره را در اختیبزرگ و غ

انجذاب به امر مبارك و   ،از اخالص یین نشانه هاین است كه چنیشود. مقصود ا

ش رفتن به یدهد كه نوع بشر در حال قدم برداشتن و پ میمات فداكارانه نشان خد

ز در آن نقطه ینان دارم كه شما نیاست. اطم یات ابدیو ح محبّت  ،نور منشأ یسو

امر  ید بدانند امر بهائیمحبوب با یاحبّاد. یرا دار یات مشابهیاز جهان تجرب

د و یخوانیت عالم میدر مورد وضع را یید است. شما كتابهایسرور و ام  ،اعتدال

در امر  اّماد. یابی میره و تار یدلسردكننده و ت  ،حزن آور ءهندیاز آ یریهمه را تصو

م. غرب یكنیشده مشاهده م مقّدرما  یانداز را از آنچه كه بران چشمیباتریمبارك ز

 ك اللهمیاد "لبیارض فر ءهعاشق شرق خواهد شد. از تمام اطراف و اكناف كر

ع مسائل یخواهد شد. جم یملكوت اله ءهنین مشت خاك آید. ایم شنیك" خواهیلب

مشورت حّل و فصل خواهند  یربّان و طرقِ  یاله محبّتر به یناپذو مشكالت غلبه

م كه یشمس وحدت هست ءهن اشعیاّولم و شاهد یكنیم یبا زندگیز یومیشد. ما در 

تمام نقاط جهان را  یگانگیآفتاب  بیتابد. عنقرین میگذرد و بر زمیاز ابرها م

به هوا برنخواهد  ید امر ابهیجز تمج ییگر صداید. دیخواهد بخش یروشن

 "خاست.



ام نوشته یص امیادر  یعنیداشت  را  1613مارس  1خ یتار یادداشت بعدی

و روح پاك و  محبّتشه مشحون از یمثل هم اّما  ،بود یادداشت كوتاهیشده بود. 

 شان:یف ایلط

و استعداد خاّص و  یكه هر ساعت آن موهوب به توانائ  ،بایز ین روزهایدر ا"

 یاحبّاكه به  یگریوم دیاز هر  یاّولاست به مراتب احسن و  یلحظاتو  یاستثنائ

و نوروز و رضوان  امیان یدر ا کردهآنها دعا  یزانم فكر و برایبه عز هت شدیعنا یاله

 كنم.ین ها را آرزو مینده بهتریآ

 یطوالن یسفر یل راهیماه آور ءهن هفتیرا آخریاز دارم زیشما ن ءهیبه ادع زیمن ن

رهنمون خواهد شد و از آن پس به كانادا و اروپا  ییكه مرا به كنفرانس هاوا هستم

 تمامًان سفر را یمارم. ایخواهم رفت. از ضعف و قصور هراس دارم چه كه سخت ب

وس ینان دارم كه آنها مرا مأیو اطمكنم یزم شروع میاران عزیه یه بر ادعیبا تك

 "نخواهند كرد.

 سند:ینو می 1613در رضوان 

 یزیآم محبّتام ین پیه چنک هر دو نفر شما بود محبّتت یقه نهایالحقیف"

دلم  یافت داشتم. هر كالمش در ژرفناین موقع درید. آن را در بهتریم فرستادیبرا

 یبامداد بهار م جانبخشین نسچو محبّتآكنده از  ءهن نامیگرفت و تمام ا یجا

  ،ش دارم مشغول شومیكه در پ یارهیف كثیراز بود. خوف از آن دارم كه به وظایش

 یدارم... بیشما ارسال م یبرا  ،امادداشت را اگر چه عجوالنه نوشتهین یلذا ا

 د.یغ مشغولیت مسرورم كه شما به امر تبلینها

توانم و نه خواهم یست. نه میمن نار یا نباشم در اختین كه در آنجا باشم یا

 العدلتیبكند و یشنهاد میپ یا آنجا باشم." نظم ادارینجا یل دارم ایگفت كه "م

ل خداوند است ظاهر و بارز یدوارم آنچه كه مید. امید حكم صادر فرمایاعظم با

دانم عكس ید؟ نمیافت كردیكتاب اقدس فرستادم در ءهرا كه دربار یشود. نوار

 "ست.یء چاحبّاپاسخ العمل و 
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هر دو نفر شما  اّماگذرد؛ یتان نامه دادم مّدتها میكه برا یان دفعهیاز آخر"

در انجمن  یر طوفان روحانین تأخیل اید. دالیدار یمن جا ءهیشه در قلب و ادعیهم

انبوه  بود كه امواج آن هنوز ما را در بر گرفته است. در مقابل یالمللنیشور ب

 یو كوشش هستم و خودم را برا د انجام دهم در حال تقالّ یكه هر روز با ییكارها

دوارم كه حرارت عواطف و یكنم. امیم آمادهك سفر كوتاه چهارماهه در اروپا ی

 "د.یز احساس نمائیمرا درك و ن ءهیادع

 1613نوامبر  22

 علّتت. به آن تان نوشتم گذشته اسیكه برا یان نامهید از آخریمد یمّدت"

شه و یاند  ،شه در قلبیزتان را فراموش كردم. شما همینبود كه شما و همسر عز

 د.یمخصوص دار یمن جا یبخصوص در دعاها

 یدوارم وقتیس بودم كه امیش نویگذشته مشغول تمام كردن سه پ یدر ماهها

دوارم یو ام  ،نها در هندوستان چاپ خواهند شدیء را مسرور سازد. ااحبّامنتشر شد 

 اد طول نكشد.یز

بندگان درگاهش مرتبًا به   ،دیم نگران باشینجا هستیما كه ا یندارد برا یلزوم

تیبر حاصل نشده است. یقه در جلسات ما تأخیك دقی یش مشغولند. حتّ یكار خو

از  یم كه انسان به زودیدواریكنند. امیع نوع بشر دعا میجم یاعظم برا العدل

گانه ی یو به بلوغ برسد و آنگاه تمام عالم را چون واحدت خارج شود یعصر طفول

 "ند.یك دار ببیك شاخسار و بار یع انسان ها را برگ یمشاهده كند و جم

 :1614ه یژانو 11

دراز  ید كه مّدتیستین توّجهد و ابدًا میگرفتار یلیشما خ  ،دوستان محبوب من"

دوارم یفر شما استمرار دارد. امهر دو ن یمن برا یدعاها اّماد. یاخبر گذاشتهیمرا ب

 ار فّعال باشد.یاد شما در آن مركز بسیت زیسكوت شما تنها در اثر مشغول



ار یافت كنند بسیاعظم را در العدلتیب ءهسالپنج ءهنقش یمحبوب وقت یاحبّا

افت كه یرا در آن خواهند  یمهم و بزرگ یهار و برنا نقشیشادمان خواهند شد. پ

خداداده استفاده  یهان فرصتیع از ایم كه جمیحت حق ملتمسفا كنند. از سایا

 "یضیف –ع و ابتهال د كه حالتان چطور است. با تضرّ یسیند. لطفًا بنویان بنمایشا

 سند:ینویم 1614ه یژانو 26بعد روز 

د یشما هستم. در ظرف سه ماه با یمحتاج دعاها یش از هر زمانیحاال ب"

كانادا و   ،ییهاوا  ،ایفرنیكال  ،یو مركز یجنوب یكایررا شروع كنم كه مرا به آم یسفر

یمن اجازه نم یت صحّ یاز دارم. متأسفم كه وضعیبه دعا ن یلیكشاند. خیاروپا م

لمت یء از من انتظار دارند. چقدر مشتاقم به واحبّارا عرضه دارم كه  یدهد خدمات

شتر یو ب شما خواهم بود؛ ار به فكریبس ینوبج یكایدر آمر اّما . نمیبرسم و شما را بب

 ن بار در آنجا شما را مالقات كردم.یاّولكه  یمركز یكایاز آن در آمر

هند چاپ  یمطبوعات امر ءهد كه مؤّسسیدیبرم د یاًل نام میرا كه ذ یاگر جزوات

  ،Wonder Lamp،  Flame of Fire  Symbol of the Greatest Nameد. یكرده به من خبر بده

Our Precious Trusts ،  Narcissus to Acca  نها جزوات من هستند كه در هندوستان ی. ا

 "اران چند نسخه بفرستم.یر یشما و سا یل بودم كه برایما یلیچاپ شدند. خ

 (:1614ل یآور اّول) 131شهر البهاء  12

ن یرم. هر قطره از اتان متشكّ دهنده یالهام بخش و كلمات دلدار ءهاز نام"

است و  یار طوالنیاز دارم. راه بسیدهنده را نرویو كالم ن یانبخش روحشربت جان

رفتم و شما را در  1663روم كه سال یرا م یرقابل اعتماد. همان راهیصّحت من غ

د. همان یما آغاز شد و شما دختر من شد یآن دفتر كوچكتان مالقات كردم و دوست

كه از دعا ظاهر  یمن از معجزات اّماد بروم. یشتر بایب یدیكمتر و ام ییرویراه را با ن

و  ییا بعد هاوایفرنیفقط كال اّما  ،دیحده خواهم رساالت متّ یشود خبر دارم. به ایم

ن كشور یدر ا یدیاند كه روح جداز ژاپن داشتم. نوشته یاسپس كانادا. امروز نامه

. یآن هم چه نفوس گرانقدر  ،شودیل میك نفر تسجیحّداقل  یروز ؛ده شدهیدم



قبل از آن كه  یش حتّ یآسارات معجزهیپنج ساله است. تأث ءهبعد از اعالم نقش نیا

 ء آن را بخوانند شروع شده است.احبّا

م. جمال و جالل را شاهد یش داریدر پ یار جالب و جاذبیبس یروزها

م ید امر محبوبمان را مشاهده خواهیق و شدیان عمیع و بنیشرفت سریم بود. پیخواه

 كرد.

نوشته شده  یافت داشتم كه در مجلّه دانشگاه بمبئیدرای  هل مقالچند روز قب

سندگان قرن ین نویسؤال كرد كه بهتر یسیات انگلیاز استاد ادب ییبود. دانشجو

د. یشناسی"شما او را نم  ،دیگویكشد و میم یهستند. استاد آه یستم چه كسانیب

ن یاّول ین اظهاراتی. چن God Passes Byكتاب  ءهسندیا هنوز او را نشناخته است. نویدن

م یكن ید دست در دست هم سعیامر است. همه با ییعالئم روز پرشكوه شناسا

 "م.یار پرشكوه خداوند را سرعت بخشیوم بسین یطلوع فجر ا

تدارك كنفرانس سنت  یلمت برایدر و یملّ  رةالقدسیحظكاركنان  امیان یا

یحده سخت كار ماالت متّ یدر ا سالهپنج ءهجهت افتتاح نقش  Saint Louis ییلو

 یضیجناب ف  ،ز كارم بودمیپشت م رةالقدسیحظكه در  یك روز موقعیكردند. 

ك ینزد  ،ند و گفتند كه در راه رفتن به تورنتوحضور دارا یفرنیتلفن كردند كه در كال

داشته  یلمت توقفیكوتاه در و یدارید ین فكرند كه برایهستند و در ا  ،لمتیو

شان در نظر یا یبرا یدر هتل ییدهم كه جا یبیتوانم ترتیا میدند كه آیسباشند و پر

به  یصرف چا یتلفن كردند كه مرا برا  ،دندیلمت رسیكه به و یگرفته شود. وقت

از   ،گفتگو یم. در طیهتل دعوت كنند. دو ساعت را به گفتگو گذراند ءهخانیچا

به ما  یینفرانس در سنت لوشركت در ك یتوانند برایا میشان سؤال كردم كه آیا

چ یاعظم قادر به انجام دادن ه العدلتیبل یملحق شوند. گفتند بدون اظهار تما

جناب   ،هستند یمركز جهان ءهندیه خانم محبوب نمایستند و چون روحین یكار

شان یست كه ایح نیاعظم صح العدلتیبكردند بدون دعوت یاحساس م یضیف

 ن كنفرانس بروند.یبه ا



عضو  Charlotte Linfootنفوت یكه به دفتر كار مراجعت كردم با شارلوت ل یوقت

را در پاسخ به سؤالم  یضیصحبت كردم و اظهارات جناب ف یملّ  یمحفل روحان

داد كه  یبیبازگو كردم. شارلوت ترت ییدر خصوص حضورشان در كنفرانس سنت لو

در كنفرانس  یضیحضور جناب ف یاعظم مخابره و تقاضا العدلتیببه  یتلگراف

تقاضا  یضید كه از جناب فیاعظم رس العدلتیباز  یبًا بالفاصله جوابیشود. تقر

 شركت كنند. یشده بود در كنفرانس سنت لوئ

  ،ه خانمیراهلل برخوردار بود: روحما یادیكنفرانس از موهبت حضور پنج ا

 یضیفرز و جناب یام سیلیجناب و  ،جناب جان روبارتز  ،جناب ذكراهلل خادم

ف شده بودند. یطاقت فرسا خسته و فرسوده و ضع یشان از سفرهایا اّمامحبوب. 

از   ،ته بودندسامراهلل نش یادیر ایكه در صحنه در كنار سا یها موقعاز برنامه یكی یط

سرعت   ،اّمااستراحت به پشت صحنه بروند.  یند و مجبور شدند برارفتهوش 

و اگر چه   ،شان را در هتل مالقات كردمیشب ا چون همان  ،بود یشان عالیا یبهبود

 بهتر بود. یلیحالشان خ اّما  ،ف بودندیهنوز ضع

مسّرتع و ین همه مكاتبات وسیا ءهدم چگونه از عهدیشان پرسیك بار از ای

محبوب امراهلل  یگفتند كه حضرت ول  ،ندیآیء در سراسر جهان بر ماحبّابخش با 

یداشتند جواب میافت میرا كه در ییهاتمام نامهكل مبارك یشان بود. هیسرمشق ا

ینم یضیشان جواب دهد(. جناب فیخواستند از طرف ایم یا از كسیدادند )

 ییبایار زیبس یاقوت ارغوانیشان سنگ یانجام دهند. ا ین كاریتوانستند كمتر از ا

 یعظم روام. )بعدها دادم اسم اه كردند كه تا امروز آن را نگه داشتهیرا به من هد

 1615ه یخ فوریبه تار یبعد ءهام.( نامبه گردن انداخته یریآن حّك كردند و با زنج

لمت یدر و یملّ  رةالقدسیحظكاردو و من تازه از خدمت در ید. ریفا رسیاز ح

 سند:ینو می یضیم. جناب فیا بودیفرنیم و حاال مجددًا در كالیبرگشته بود

ا را كه توّسط جناب م. یعل ءهركحضرت ورقه مبا یبایل زیمه شمایبه ضم"

د ییایارت بیز یكه در ماه ژوئن برا ید. وقتیكنیشده مالحظه م یه نقاشیعهد



یت متبّركه كه همراه همسرشان در آنجا خدمت مامقام ءهه را در آستانیجناب عهد

ورود شما منتظر خواهم شد. فكر  یگر براید كرد. چند ماه دیكنند مالقات خواه

 باشم. نجایكنم ا می

و  محبّتر مرا با آن همه یحق ءهیزتان است كه هدیت لطف همسر عزینها

كاردو یر یبا برایز یبیف جیك كیوب یا یشان توّسط وندیاند )ارفتهیت پذیعنا

انواع  یهستم كه برا یلید. من مانند اتومبیم دعا كنیلطفًا برا . فرستاده بودند(

 "شود. رگاه بردهید به تعمیمات بایرات و تنظیتعم
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ای  هد جزویتابستانه اروپا فرصت دارم. با ءهك ماه تا شروع نه مدرسیتنها "

 ان برسانم. یبه پا  ،ع اعصاریثاق در جمیم ودر مورد عهد  یمفّصل را به زبان فارس

ن ید نوشته شود. در چنیگر باید ءهصفح یهنوز س یول هشد آمادهاش پنجاه صفحه

 یز مانند دارویآمقیو عبارات تشو محبّتام شما با آن همه یافت پیدر یلحظات

شه در یرم. هممتشكّ  یلیر گذاشت. خیدر من تأث یبخش روحاناتیح ءهكنندتیتقو

خدمت به حضرت بهاءاهلل  یشما برا یدوارم آرزویاد شما هستم و امیان دعا به یاح

 دا كند.یتر تحّقق پعیوس یدانیدر م

 یم. اسامیكنیبرگزار م یود حضرت بهاءاهلل را در بهجصع ءهفردا شب جلس

ز شما قباًل در فهرست ثبت شده است. شما را در آنجا به خاطر خواهم داشت و یعز

را كه با آن به نام شما  یدوارم حرارتیشما خواهم خواند. ام یمخصوص برا یدعا

 ءهنیزمد شما را در هر ید. مطمئن باشییكنم احساس نمایبه ساحت حق دعا م

 "د خواهد فرمود.یید تأیكه باش یغیتبل

ك یكا نزدیبه سانتا مون  ،میا بودیفرنین كه هنوز در كالیبا ا  ،1615اواخر سال 

فا مرقوم یاز ح 1616اوت  6در  یضیم. جناب فیآنجلس نقل مكان كردلوس

 نمودند:



 انوس آرام هستم.یبه منطقه اق یطوالن یسفر یشدن برا آماده ءهدر بحبوح"

 یاز معهداعل یندگیلند است كه به نمایوزیش از حّد است. مقصد من نیجانم بیه

 ینان دارم كه مالء اعلیكاماًل اطم اّما  ،مضّر است یلیصّحت من خ یروم. برایم

د معارف در دست ییست درس تزیش از بیم حفظ خواهد كرد. بیبر صراط مستق مرا

 آرام مورد استفاده خواهد بود.انوس یر اقیاز جزا یاریه دارم كه در بسیته

 ءهیمن شد. او را محاط به ادع یموجب دلشكستگ همسرتان یماریخبر ب

 ام.فراوان ساخته

ش از شش هزار یرت آورند. بید؟ خبرها حیده ایس را شنیخبر كنفرانس پار

ل یاند. تفصفرستاده ییهاامیجهان پ ءهاند. نفوس مهماران اجتماع كردهینفر از 

 ش فعال خواهند شد.یش از پیء باحبّام خواهد شد و ع اعالیوقا

  ،زان وقتیرند كه بر میم بگید تصمیبا یاله یاحبّااست كه  ین مسلّمًا روزیا

ند؛ امر یفزایدهند بیاختصاص م یشرفت امر الهیپ یكه برا ییو قوا یمال یهاكمك

ات مواجه باشد كه از شش جهت با خطر میو پناه نوع بشر  ملجأكه تنها  یمبارك

 "است.

 نوشته شده بود:  1611سپتامبر  16خ یبه تار یبعد ءهنام

زانم مرا ینان به ارمغان آورد كه عزیز شما امروز واصل شد. سرور و اطمیعز ءهنام"

( 1د: یم آفریبرا میعظسرور  اّما  ،اگر چه كوتاه بود  ،شما ءهاند. رسالفراموش نكرده

تواند در یز خوب است و میعز یكاردوی( حال ر2ك ینزد ءهندیشما در آ یارتیسفر ز

د با شما یداریز میكه هر دو آنقدر عز یتمام خدمات ارزشمند شما به امر مبارك

تیقوا و قابل  ،ع استعدادهایت كند و از جمیدر كمال شهامت حما  ،دینما یهمكار

 یزندگن یز در ایاست همه چ ین موهبت الهین بزرگترید. اینما یبانیشما پشت یها

كه تنها به قصد ارتقاء  یاخاضعانه یكوتاه و زودگذر محكوم به فناست بجز مساع

ن یاست. ا ین جاودانیم. ایدار میم مبذول یاامر محبوبمان كه به آن اقبال كرده

نان یخواهد بود. اطم یالوریمحبوبمان حضرت مول یعبور ما به حضور موال ءهكلم



غ امراهلل ین مختلف تبلیادیبوت و رسوخ در مدارم كه هر دو نفر شما در كمال ث

ت و سعادت دوارم از صحّ یكنم و امیشما دعا م ید كرد. برایخواه یهمكار

د؛ یشان تنگ شده برسانیز كه دلم برایاران عزیمرا به  محبّتد. لطفًا یبرخوردار باش

 یدن برادعا كر  ،ن آرزو را با حفظ آنها در قلبمیا اّمادنشان هستم؛ یار مشتاق دیبس

اد یخشم. با شور و شوق زبمیتحّقق   ،آنها ءهجالب دربار یافت خبرهایآنها و در

 "یضیار.فیبس محبّتمنتظر ورود شما به ارض اقدس هستم. با 

 یارت به مركز جهانیز یم برایكاردو و من باالخره توانستیر  ،1618ه یدر فور

م. یمحبوب بگذران یضیف را با یلحظات كوتاه و زودگذر مسّرتم و در كمال یبرو

  ،روح است یار و شادیبس مسّرتو آكنده از  ییار استثنایبس یهر زائر یآن روزها برا

شان بود. از یدور ا یادم هالهیدیرا م یضیبه خاطر دارم كه هر زمان جناب ف  ،اّما

س یك قدّ یكردم در حضور یشد كه واقعًا احساس میساطع م یشان چنان نوریا

هر دفعه كه به  اّما  ،ستیزمان به وضوح معلوم بود كه حالشان خوب ن ن. آامستادهیا

همانطور كه   ،كردندیخود جذب م یدوستان را به سو  ،آمدندین میمسافرخانه زائر

نشستند و با یم یشان آرام در كناریسازد. ایآتش پروانه را مجذوب خود م ءهشعل

مقاومت  یء كه به نحواحبّاگهان شدند و نایاران به صحبت مشغول میاز  یكی

یادم میشدند.  میجمع  یضیدور جناب ف  ،شدندیده میشان كشیا یر به سویناپذ

ء احبّا یاعظم برا العدلتیباز اعضاء  یكی یك شب در مسافرخانه وقتید یآ

وارد  یضیجناب ف  ،بود( ینخجوان یكنم جناب علیكرد )فكر میصحبت م

شان یدادند و از ا یضیخود را به جناب ف یجا یانشدند. بالفاصله جناب نخجو

معدود را با  یلحظات  صحبت كنند.  ،احبّا یرند و برایشان را بگیا یخواستند جا

و  محبّتشان و محاط به یبودم كه در حضور ا یراض اّما  ،تنها بودم یضیجناب ف

 شان باشم.یت ایعنا

 ر واصل شد:یز ءهم. نامیبه خانه برگشت یارتیاز آن سفر باشكوه ز

 (:1618مارس  5ع )مهر پستخانه یبد 134ام یص امیا"



هنوز عطر حضور  اّماد یاك هفته است كه شما رفتهی  ،مرار گرانقدیدوستان بس

كنم. اگر چه یز هر دونفرتان را احساس میآم محبّتات توّجهشما را با خود دارم و 

د از خودم جدا كنم. یه كردین هدرا كه به م یتوانم ژاكتینم اّما هم تر شدیهوا مال

سم مصداق دارد. مرا گرم یام كه بنوز نشستهیپشت م ین موضوع بخصوص وقتیا

بخشد و انگشتان مرا به  میخاّص به قلب دردمندم  یشور و حرارت  ،داردینگه م

 دارد.یحركت وا م

ار به ما یبس یخود سهم محبّتن فصل عشق است. حضرت بهاءاهلل از االآ 

م. حضرت یور شوعشق غوطه یاید در دریشه باین لحاظ همیاند. بدهعطا كرد

 یسهم  ،شان را نداشته باشندیا محبّتاز  یء سهماحبّاند كه اگر یفرمایعبدالبهاء م

ن یتریها و قو یماریواقعًا عالج تمام دردها و ب از بهاء هم نخواهند داشت. 

 است. یكل بشریه ءهنگهدارند

 یوز و رضوان آنچنان تابان و درخشان است كه آدمن نوریب یبایز یروزها

ن روحیاست كه در ا یل اصلین دلیافته است. ایدوباره  یكند زندگیاحساس م

 سم.ینویشما نامه م ین ساعات سال برایتربخش

شمس   ،كند و در رضوانیطلوع م یعیاعتدال رب ءهد در نقطیخورش  ،در نوروز

قًا شاد و ید عمیكند. چقدر بایاش اشراق میقت با تمام شكوه و جالل الهیحق

ل ندارند چشم باز كنند و یاز آن م یمیت عظیكه اكثر یدر جهان ؛میممنون باش

 محبّتبه صرف   ،خداوند  ،ندیقت را مشاهده نمایعظمت و جالل شمس حق

م. یارت كنیاش را زیبه ما اجازه داده جمال مظهر ظهور كلّ   ،خود یم و متعالیعظ

م. به یاافت كردهیاست كه ما از خالق خود در ین موهبت الهیترمانهین كریا مسلّمًا

م چشمانشان باز شود و یكمك كن  ،میدار كنیگران را بیم دیكن ید سعیبا  ،بین ترتیا

فه یجالل و رحمت او وارد شوند. پروردگارمان چه وظ ءهم به سراپردیاز آنها دعوت كن

 ست.به ما داده ا یزیانگو شگفت یعال



بالاستثناء به   ،كنمیت مباركه عبور مامقاماطراف  یهانیهر زمان كه از زم

  ،ح و سالم نگاه داردیكنم شما را صحیافتم و از پروردگار تقاضا میزانم میاد عزی

د یتكلّم كن یبه شما توان بخشد به كالم  ،دید فرمایسابقه مؤیات بیبه بركات و عنا

نفوس  اری ازیبسبخشد كه  یو به شما انجذاب  ،ودش یاء نفوس بشریكه موجب اح

ه یالنها محبّتد و هر دو نفر شما را به یك سازیخالقشان نزد یره گم كرده را به سو

 د.یاز آن ببخش یر نفوس را سهمیاز سا یارید بسیموهوب سازد كه بتوان

  ،مانیق شما به موالیمان عمیز ایف و نیاحساسات لط  ،شما محبّتحرارت 

د یاز نفوس را متحّول خواه یاریبس یآورد كه زندگید میم پدیعظ یدین امدر م

 د نمود.یت خواهیهدا یاله ءهعیساخت و به شر

درآمده است  یبه چه شكل ینم اسم اعظم در مقصد غائیچقدر مشتاقم بب

آن اسم اعظم نقش  یكه روه كرده بودند یبه من هدای  هنیسنجاق س یضی)جناب ف

 .(بسته بود

دار دوست یكنم تا به د یشما را همراه  ،ك هر دو نفر شما باشمیكه نزد لمیما

مرا به او  ءهرات خالصانیو تكب محبّتا یم. آیوب برویا یزمان وندیار عزیمشترك و بس

دوارم و دعا ید؟ امیزمان چه خبر داریعز Beth McKinty ینتیاز بت مك ك د؟ یرساند

دمت امر مبارك كه مشتاقانه به آن كنم كه در صّحت و سالمت كامل و به خیم

 كران دارد.یب یفراوان و عشق یتیورزد قائم باشد. او جّذاب میعشق 

ك ینزد  ،میحاضر در دعاها  ،شه با منیع شماها است( همیشما )مقصودم جم

ام آنقدر كه غالبًا دست شما را بر شانه  ،دیت متبّركه هستامقاممن و در حول اطراف 

ن یار سنگیت بسین كه مسئولیگو ا  ،دیده میمرا به جلو سوق كنم كه یاحساس م

 است.

یع محذورات و موانع به نوشتن ادامه میرغم جمیعل  ،میهااز نوشته اّماو 

شما است  یقلب ءهیاز است ادعیشتر مورد نیب ینجا آنچه كه از هر مساعدتیدهم. در ا

ن یا ؛ن اوراقیاز ا ییهابستها یها نوشتهاز دست ییهادر مورد فرستادن بخش اّماو 



شتر است. چندان به پست اعتماد ندارم. چون یاست كه مستلزم تفّكر ب یامسأله

ن است كه یندارم. مقصود ا یاضاف ءهنسخ  ،آورمیكاغذ م یها را با قلم روداستان

افتم. در حال یاز آن مفقود شود به دردسر م یك نسخه دارم و اگر قسمتیفقط 

 كه كلّ  یسم. وقتینویند به سرعت میآیكه انگشتانم از عهده بر م حاضر تا آنجا

شما و بت  یكنم موضوع تمام شده و برایفكر م  ،كنمیم آمادهش و یراینوشته را و

 "شما آرزو دارم. یها را برانین ضمن بهتریخواهم نوشت. در ا

ه یفور 28خ مورّ  ءهبعد نام  ،دینرس یضیاز جناب ف یاك سال نامهیبًا مّدت یتقر

 واصل شد: 1616

د. هر كالم آن در یكه نوشته بود ییبایز ءهبه خاطر نام یكران قلبیسپاس ب"

د یبود یاد كسید به یكرد محبّتگرفت. چقدر شما هر دو نفر یم یعمق جان جا

 ورزد و هرگز فراموشتان نخواهد كرد.یكه به شما عشق م

 ءهگر به من اجازید از آن سال دداشتم. بع یتمام وقت یغیسال گذشته سفر تبل

 یگر از گشت و گذار خبریلذا د  ،به خطر افتاده  یشد. سالمتم تا حدّ نسفر داده 

دوارم و یكردن جزوه و كتاب هستم. ام آمادهنجا غالبًا در خانه و مشغول یست. این

 من به محبّت ءهن نشانیترمهم اّماد. یافت كنینده شما آنها را دریكنم در آیدعا م

شه یكنم. مانند همیمن است كه به نام آنها تالوت م یدوستان گرانقدرم دعاها

ت و راحت شما و فرصت یعاف  ،صّحت یشما در قلبم مكنون است و برا محبّت

 "كنم.ید دعا میورزیار به آن عشق میخدمت به امر مبارك كه بس

را نشان  1616مارس  6خ یمهر پستخانه تار اّما  ،خ نداشتیتار یبعد ءهنام

 داد: می

هر  یزانم هستم و برایعز ءهشیشود و من در اندیك مید نوروز به سرعت نزدیع"

كنم كه یدوارم و دعا میكنم. امیآكنده از روح بهار آرزو م یع آنها فصلیك و جمی

شما  یقلب یدائم مسّرتو  یشگیسرور هم ءهیغ امر مبارك كه ماید و به تبلیمسرور باش

شتر غرق یب یطانیومًا در اعمال شیومًا فیوف. از آنجا كه نوع بشر است مشغول و مأل



 یهاد نقشهیما با  ،اندازدیبه راه م یشتریب ءهانیشود و جنگها و منازعات وحشیم

م. یینما آمادهبارش تطره اوضاع و احوال مشقّ ینجات نوع بشر از س یبرا یشتریب

ر واضح است. انسان محاط به ایامراهلل بس یو حضرت ول یالوریوعود حضرت مول

 ین حال شتابان در جستجویدر ع اّما  ،است یرانیقتل و و یطانیحات شیع تسلیجم

ت یاست. موقع یرحمت اله یعنیو پناهش  ملجأپناه بردن به تنها  یبرا یافتن راهی

را به نفوس تشنه و  بهاءاهللبخش حضرت ام جانیار مغتنم است كه پیاران بسی یبرا

 یات انسان براان عمق مشقّ یامراهلل شروع به ب یكه حضرت ول یانند. وقتمشتاق برس

یآتش م یهاان شعلهیجنگها چگونه بالد در م ءهن نمودند كه در بحبوحیزائر

ل اوقات ین قبیحزن و الم گشتند. در ا یایاز شنوندگان غرق در یبعض  ،سوزند

جهان  ید." وقتیمسرور باشلم شما یند: "من مایفرمایامراهلل معمواًل م یحضرت ول

و  ید و افق نورانیگشایدگانش را میانسان د  ،ره برسدیات جنگ و غبه اعماق مشقّ 

نوع بشر با توّقف  یاست كه بن ین زمانیكند و اید را مشاهده میوم جدیتابان 

ام یانتشار پ آمادءهش یش از پید بیان بایكند. ما بهائیموافقت م یطانیش یهاجنگ

د و اذهان و یبگشا یزبان یاله یاحبّاك از یاست كه هر  ین زمانیم. ایباش یاله

 "بخشد. یبخش طراوت و تازگقت را با بشارات روحیان حقیعقول متحر

 :1616اوت  26 ءهاز نام

توانستم یام. نمرسد خسته شدهیقبل حالم بهتر است. به نظر م یهااز ماه"

ك ساعت مجبور بودم به بستر یهر  ر نشستن را تحمل كنم. بعد ازیز تحریپشت م

از  هحالم بهتر شد یلیگذشته خ یهاقه استراحت كنم. از ماهیبروم و پانزده دق

رسد تمام وجودم را احاطه كرده و مرا در یشما كه به نظر م ءهخالصان یدعاها

مفرط كه  یو درد پشت و قوزك پا كمك كرده و از خستگ یخالص شدن از فرسودگ

ها و ان سپاسیر و ممنونم. كلمات از بده متشكّ یبخش ییتر بود رهااز همه دردناك

ان تضّرع و ابتهال به خاطر یكه مرا در اح یزیاران عزیر یرات من به شما و ساتشكّ 

 من. یبایح و زیداشت همكار مل یمیر عظیداشتند قاصر و عاجز است. چه تأث



ت یاًل پاداش مرا عناد حضرت بهاءاهلل قبید شد كه بدانیمسرور و شادمان خواه

 یون موالیاز حوار یكیرا كه  ییبایز یاز كتابها یكیفرموده است. سالها قبل 

اتش را در یح ءهنوشته بود ترجمه كردم. بخش عمد یالوریمحبوبمان حضرت مول

محبوب حضرت  یموال  ،اتشیح یا گذرانده بود. در انتهایدن ین زندانهایبدتر

كل یدرحضور ه یار كند. وقتیفا سكونت اختیدر حعبدالبهاء از او خواستند كه 

ه فرمودند یت داشت. حضرت عبدالبهاء به او توصیاطهر بود از درد چشمانش شكا

 یجًا كتاب به انتهین كار را انجام داد و تدریسد. او همیاتش را بنویهر روز شرح ح

 یاحبّاار یتن كتاب را در اخیا ییكایكنم كه انتشارات آمر میدوارم و دعا ید. امیرس

 "محبوب عالم قرار دهد.

 Stories from the Delight of Heartsبدان اشاره نمودند  یضیكه جناب ف یكتاب

(Kalimat   Press 1980) توّسط  یدر علیرزا حیخاطرات جناب م ءهاست كه ترجم

است. یضیجناب ف
1
 

شت اددایافت داشتم یاور مهربانم دریزم و یكه از دوست عزای  هن نامیآخر

 یعنی  ،داد میرا نشان  1681اوت  3خ یفا تاریح ءهخانبود كه مهر پست یكوتاه

د خاطرنشان ساخت ی. )بایچند ماه قبل از انتقال آن نفس گرانقدر به ملكوت ابه

شان در آن زمان یا ید برایشان مشهود بود. باشان در دستخّط یا یماریكه حاصل ب

 د.(:ار مشكل بوده باشیدر دست گرفتن قلم بس

ن بهجت و سرور یقلبم را قر  ،دیبه دستم رس  ،دیمد یبعد از مّدت  ،زتانیعز ءهنام"

كه با تمام دل و جان  یساخت و مرا از صّحت و سالمت و خدماتتان به امر اله

حضرت  یمنتهاید. فضل بیادامه ده  ،مرحبا  ،نیمطمئن ساخت. آفر  ،دیپرست می

                                           
1
درعلی اصفهانی را به یرزا حیالّصدور" اثر جاودانی جناب می از "بهجتیهاضی قسمتیح مترجم:  جناب فیتوض  

متری توّسط انتشارات "کلمات" به یسانت 22صفحه به قطع  169در  1993سی ترجمه فرمودند که در سال یانگل

 اند.درعلی" گذاشتهیرزا حیخاطرات حاجی م  ،الّصدوری از بهجتیاهد.  نام آن را "داستانیطبع رس



كانتان دعا خواهم كرد. در یشما و نزد ینان برابهاءاهلل از آن شما خواهد بود. همچ

  "یضیشه با شما هستم. فیمان همیموال محبّت

 

 به افراد مختلف یضیجناب ف یاز نامه ها ییده هایگز

 

كردم و  یآگه The American Bahai ءهدیدر جر  ،ن طرح را شروع كردمیكه ا یوقت

 یادیاز ا یا نوارینامه  یسرا درج و تقاضا نمودم هر ك یادداشتیز ینترنت نیدر ا

ن مجموعه ارسال دارد. یاستفاده در ا یك نسخه برایدارد  یضیامراهلل جناب ف

ن تقاضا جواب یشان به ایهااز نامه ییهاز با ارسال نسخهیعز یاحبّاچند نفر از 

 گذارم.یار خوانندگان مینجا در اختیدادند كه در ا

 

 الف

سد: "فكر كردم ینویم ینویلیدر ا Darienن یاراز د Evelyn M. Marksماركز  نیاول

 نیاولد. )یرا داشته باش یضیجناب ف یهااز سؤاالت من و جواب یاد نسخهیلیما

تواند سؤاالتش یبه او گفتند م  Hugh Chanceوچنس یبود و جناب ه یارتیدر سفر ز

 بفرستد.( یضیجناب ف یرا برا
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ام انوس آرام بازگشتهیبه منطقه اق یاز سفر طوالن تازه  ،ز و محبوبیخواهر عز"

ها كنم. انبوه نامه آمادهقا و اروپا یسفر آفر یو پنج هفته فرصت دارم كه خود را برا

نجا نبودم كه یفم كه ااز آنها از شما است. متأسّ  یكیز كارم جمع شده كه یم یرو

 یهاا با جواببتوانم در مورد همه سؤاالت با شما بحث كنم. سؤاالت شما ر

دوارم موقع یهستند. ام یكاف اّمافرستم. آنها خالصه یشما م یار مختصرم برایبس

خود لذت برده  یارتید و از سفر زین نامه در كمال صّحت و سالمت باشیوصول ا



را در خدمت به امر حضرت بهاءاهلل  یمین افتخار عظید و اجر و پاداش چنیباش

 "یضیهمواره با شما هستم فت آستان حق ید. درعبودیكسب كن

 گردد:ینقل م یضیجناب ف یهااًل سؤاالت مزبور و جوابیذ

 1863ا ی 1853  ، 1844امبر بعد از سال یا هزار سال فاصله تا ظهور پیس= آ

 شود؟ میمحاسبه 

 شود. میشروع  1844م ما از سال یتقو -ج

احمد( . چرا  ن"؟ )لوحیمن السموات و االرض منعك كلّ یتوانند " میس= چگونه 

 آسمانها؟

 ان است.یاد یقوا یقان( به معنایبه كتاب ا توّجهآسمان )با  -ج

 د دارد؟یارت لوح احمد اجر صد شهیس= چرا ز

 ءهش در ارادیخو ءهساختن اراد یم شدن در مقابل حق و فانیمقصود از دعا تسل -ج

 د دارد.ین صورت اجر صد شهیدر ا  ،ن كندیبتواند چن یاو است اگر كس

نمود آنچه را كه بر اصغاء ی"لسان قرائت م  ،ندیفرما میس= چرا حضرت بهاءاهلل 

قادر نه." یآن احد
1

 شان بودند.(یهم در زندان با ا یگری؟ )كسان د

ا یآ  ،دیت حضرت بهاءاهلل در قشله عكا رفتیكه شما به محل مسجون یوقت -ج

 ؟تنها بودند یشان در آنجا تنهاید كه ایدیشن

ع یعت اهلل(: جمین شریحصن حص 34)ص  Citadel of Faith 21 س= از صفحه

م ین اقلیا در این ییالنبم تا ظهور خاتمیوم حضرت ابراهیه از یاله ءهسمظاهر مقدّ 

ز شامل یشنا را نیزرتشت و كر  ،ا بودایا مهاجر و مسافر بودند. آین ن متوطّ یفلسط

 شود؟ می

                                           
1
 چال.اهیع سی( دربارءه وقا11خ نجفی )صیان نازله در لوح شیح مترجم:  بیتوض  



 یهام هستند. سلسلهیت ابراهاست كه از نسل حضر ییایانب ءهمقصود سلسل -ج

كل مبارك به سلسله ینجا اشاره هیاء وجود دارد. در ایز از انبین یگریاد دیار زیبس

 م هستند.یم و از نسل حضرت ابراهیاست كه ما با آنها آشنا هست یائیانب

 یق مختوم"( وجود دارد در حالیق )"فك رحیا رحینقدر اشاره به شراب یس= چرا ا

 م؟یم شراب بنوشیتوان میكه ما ن

ات است. مانند شراب كه یان از جمله هنرها در ادبیاستفاده از استعاره در ب -ج

د یما با یاست. تجارب روحان یز موجب سرمستین یكالم اله  ،آوردیم یمست

وجود  یگریما مربوط باشد. راه د یان گردد كه به تجارب جسمانیب یدر كالم

 ندارد.

اعظم عالقمند هستند  العدلتیبا یه كرد. آیته یریاوتوان تصیس= از ستاره ها م

ا ی( 1261 ّولاال ی)پنجم جماد 1844 یم 23از آسمان كه در  ییهاعكس

ار یه شده در اختیورود به باغ رضوان( در بغداد ته اّول)روز  1863ل یآور 21

 داشته باشند؟

ارجاعات  یبراد. من عالقمندم یمن بفرست ید لطفًا برایدار یرین تصویاگر چن -ج

 كنم. یآوررا جمع ین اسناد و مداركیچن یخیتار

ران انجام یا یبرا 1611در سال  یتوانند كار خاّص  میاعظم  العدلتیبا یس= آ

 ن سالگرد تخت طاووس است.ین دو هزار و پانصدمیدهند؟ ا

ران است. یا یشاهنشاه  ،ستین تخت طاووس نید. ایسیبنو العدلتیببه  -ج

 ست سال است.یووس فقط دوقدمت تخت طا

ینصب كرد؟ )م یلمت پلّه برقیتوان در محل پلّكان مشرق االذكار ویا میس= آ

 توان از آسانسور استفاده كرد.(یدانم كه م

ق ید بعد از مشاورات دقیبا ین ابتكاراتید. چنیبپرس یملّ  یاز محفل روحان -ج

 ط آنها اجرا شود.توسّ 



 یزید چیكامل نبا یقدس بعد از وعده غذاح است كه طبق كتاب ایا صحیآس= 

 خورد؟

 ابدًا صحت ندارد. -ج

ومن ین ا ترزای)فرانسه( (Lourdes) لوردز  ءهامراهلل هرگز دربار یا حضرت ولیس= آ

 صحبت كرده اند؟ (Theresa Newman) یآلمان

 ند؟ینگونه امور نمایشان وقتشان را صرف اید ایر. چرا بایخ -ج

ك ساعت جهت ی را در فاصلءه یدیجد ءهن نقطییر تعیش سرعت سیاگر افزا -س

د یرا از محل سابق خارج و در محّل جد یتوان جسدیا میّسر سازد آین میتدف

 ك ساعت باشد؟ید یدفن كرد؟ و چرا با

 شود. میبله  -ج

 افتد؟یم یما فوت كند چه اتّفاقیا هواپی یكشت ءهبر عرش یس= اگر كس

 د.یسؤال كن العدلتیباز  -ج

 مردم است؟ یهاد كردن از تودهیتقل یاد كسیم تبّرعات به یا تقدی= آس

ار ممدوح یبس ید. عملیم تبّرعات بپردازیگران به تقدیاد دید به یتوان میشما  -ج

 ست.مردم" سؤال را مبهم كرده ا ید از توده هایعبارت "تقل اّمااست. 

 م؟یا ما به مجازات اعدام اعتقاد داریس= آ

 شود.یاز امور مربوط م یارین به بسیست؟ ایچمقصود شما  -ج

ن كه به یبه ا توّجهرود و با یل میما تحل یم طرف عصر قوایریس= اگر ما روزه بگ

ا حضرت یم كرد. آیل قوا كمتر كار خواهیبا تحل  ،خدمت خداوند است ءهمنزل

 م؟یرید روزه بگیاند چرا بابهاءاهلل فرموده

صرفًا چون به   ،میكنیم و به صندوق تبّرع میارزگینماز م  ،میریگیما روزه م -ج

 م.یورز میشان عشق یا

ر یكب ةد صلویا بایآ  ،دیار خسته باشیو شامگاهان بس  ،س= اگر نماز ظهرتان قضا شود

 د؟یارت كنیرا ز



 تواند بگزارد. میل است یكه شخص ما یر را در هر زمانیكب صلوة -ج

حضرت  یهستند؟ )دوازده نفر برا یوم آخر چه كسانیر یست و چهار پیس= ب

 حضرت باب و هجده نفر حضرت بهاءاهلل؟( یبرا یهجده حرف ح  ،حیمس

نفس حضرت باب و جناب   ،یر عبارتند از هجده حرف حیست و چهار پیب -ج

د یگر باین مشرق االذكار را در عشق آباد بنا كردند. چهار نفر دیاّولافنان كه 

 معلوم و اعالن شوند.

 

 ب

در نامه یجو .تگزاس Forth Worthاز فورت ورت  Joy Schmidtت یاشم یواز ج

نز یداب ینش گوردون و نانسیبه من نوشت كه والد 1664مارس  11خ یبه تار یا

Gordon & Nancy Dobbins افت یدر یضیاز جناب ف یانامه 1661 ءهل دهیاوا

در حصول به فورت ورت مهاجرت كرد تا  1651 ءهاواسط ده شداشتند. مادر

ساله به بذل مجهودات بپردازد. آنها در سال ده یر اكبر روحانیاهداف جهاد كب

همان  یل شد. جویتشك ین محفل روحانیاّول 1655وارد شدند و در سال  1654

كه  یدر همان محفل روحان  ،من نامه نوشت یبرا یكه جو یسال متولّد شد. زمان

نش اكنون یقائم به خدمت بود. والد  ،كردیلش را برگزار مین سالروز تشكیچهلم

نز به یداب یخطاب به گوردون و نانس یضیجناب ف ءههستند. نام یمهاجر اسلووان

 ن است:یچن یاز بهج 1665ل یآور 15خ یتار

دو دختر  یبایر زیش از دو سال است كه تصاویمن . ب یز روحانیاران عزی"

یت مباركه مامقامكنم به یا مدیل به دعا پیگرانقدر شما را دارم و هر زمان كه م

شوم. چشمانم را یبرم و به دعا مشغول میشتابم و اغلب آلبوم كودكان را با خود م

شوم و یء وارد ماحبّاپردازم و به منازل یاحت عالم میدل به س ءهدیبندم و با دیم

 یفرشته آسا یمایكنم. سیز را در بسترشان در نظرم مجّسم میعز یكوچولوها یحتّ 



كن اّمادهد نفحات یرم اجازه میف و حقیبوسم و تا آنجا كه توان ضعیآنها را م

 رسانم.یمقّدسه را به آنها م

ه مستمر و یساله باشند از ادع 11و  14د یز را كه اكنون بایعز یكوچولوها

د كه چقدر دوستشان دارم و چقدر یید. به آنها بگوینان دهیمن اطم یهامحبّت

دم چنان است كه آنها یگر داشته باشم. امید یداریوطنشان د مشتاقم آنها را در

خوب بدانند و در  یلیم مباركه را خیتعال  ،شده باشند یبرومند یاكنون اطفال بهائ

 ن خود كمك كنند.یدر آن منطقه به والد یو مهاجرت یغیخدمات تبل

 ت متبركه قرار داشته و خودمامقامرا كه در  یاشدهخشك یمه گلهایبه ضم

ن ارمغانها را ید. لطفًا ایكنیام مالحظه مكرده آمادهزم یعز یمخصوص كوچولوها

 د.یآنها را در آغوش گرفته ببوس محبّتت ید و از طرف من در نهایبه آنها بده

تیبام یت شما در خدمت به امر مبارك هستم. پیآرزومند سعادت و موفق

د و موجب یه قلبها خواهد بخشد و قّوت بیمحبوبمان نور به دلها خواهد تاب العدل

ن مخلص و راسخ خواهد شد. باشد كه هر لحظه از یع مهاجریع جمیق و تشجیتشو

شما صرف انتشار امر حضرت بهاءاهلل شود  یرویشما و هر ذّره از ن ءهیگرانما یزندگ

صادقانه و  هخالصان ین است دعایعاجل امراض نوع بشر است. ا یكه تنها شفا

 .یضیخاضع و خاشع شما. فن برادر یا پرشور

زتان است كه همراه با یفرزندان عز یمتبّرك برا ءهخشك شد یهاس: گلینو یپ

 "دارم.یپرشور و شوق ارسال مای  یهوافر و ادع یعشق

 

 ج

الت یدر ا Kirklandاز كركلند  Cary Enoch Rainsteinن ینشتایناك رایا یكر

افت یدر یضیرا كه از جناب ف ییهااز نامه ییهانسخه محبّتواشنگتون در كمال 

 یار هوشمند و عّكاسیبس ین هنرمندینشتایارم گذاشت. جناب رایداشته بود در اخت



نترنت یاو در ا شبكه ءهتوان در صفحیاز آثار او را اكنون م یمتبّحر است. برخ

آن  یو نشان Welcome to Enoch’s Vision Galleryافت. عنوان آن ی

era.net/bahaiision-http://newbounty.new  .است 

 :فای( از ح1615ع )مارس یبد 131شهرالبهاء  15 

كن اّمارا كه در  یلحظات ی. روزها و حتیاد ماندنیشه به یز و همیار عزیار بسی"

 ءهل چشم و در محفظشه به وضوح در مقابیم همیت مقّدسه با هم گذراندامقامحول 

و قّوت من است و مرا به خلوت و  مسّرت ءهیما ین خاطراتیاست. چن یخاطر باق

كشاند كه در كمال تضّرع و ابتهال دستها را به ساحت حّق متعال بلند یم ییانزوا

  ،در اطراف و اكناف عالم پراكنده ند وزانم كه مبتال به درد و رنجیعز یكنم و برایم

كنم. یدعا م  ،شوندیخود متحّمل م یه را در زندگیمتحانات و بلن ایدتریو شد

د هنوز بر عواطفم محسوس است و مشتاق فرا یكه نشان داد ییدهایر اسالیتأث

ار ید بسیم. امیدار نمایشما د یویهستم كه بتوانم شما را در استود یدن روزیرس

و  یقو  ،را مسرور شما  ،رسدیفرا م یمبارك ءهن لحظینچ یدم آن است كه وقتیوط

ه بر شما نازل گردد و شما را به یدات الهییكنم تأیم. دعا میآسوده مشاهده نما

ار محبوب و یق دهد. برادر بسیخدمت به ساحت قدسش به طرق مختلف توف

ع ما با تمام دل و جان و ید كه جمینان داشته باشیاطم  ،دًا ممتحن منیشد

ن یادداشت كوچك این یدوارم ایم. امیرن آرزوها شما را به خاطر دایپرشورتر

د كه چقدر شما را دوست دارم. با خضوع تمام. یاحساس را به شما منتقل نما

 "یضیف

 

 :فایح  ،(1615ل یع )آوریبد 132رضوان 

ادب و  یب ید از من دوستیفا شایاد در ورود به حیر زیق وفت و تأخیض"

آنچنان   ،و بعد اروپا یغرب ءهمكریس ساخته باشد. بعد از نه ماه سفر در ناناسپ

ده قرار گرفتم. اكنون بهترم و یفرسوده و خسته بودم كه اجبارًا تحت معالجات عد

http://newbounty.new-era.net/bahaivision
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 یبایر زیسه تصو یلم بارها و بارها برایما  ،زیكنم. قبل از هر چیشروع م از نوكارم را 

ن كه با هستند و در اطاق كوچك میار زیاز شما تشّكر كنم. آنها بس یمقام اعل یرنگ

قه از یالحقیاند. فار گرفتهیممكن را در اخت یاج نیام بهتردهیدر آن عزلت گز

دهم كه آنها  یبیاند ترتاران از من خواستهید. یكنین خود هنرمندانه استفاده میدورب

ار یمختلف سفارش بدهند. بس یهار را در اندازهین تصاویخود ا ءهقیبتوانند طبق سل

 ید. هزاران سپاس برایسیمن بنو یشد اگر لطف كرده براموجب امتنان من خواهد 

خاضع و خاشع شما.  ءهن كنندین تحسیان به اتمانهیكر یایواال و هدا یهاشهیاند

 "یضیف
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شما نوشتم و هنوز  یبرا یانامه هنه ماه یقبل بعد از مراجعت از سفر یچند"

 یت و سالمت شما هستم. لذا مجّددًا براام. نگران صحّ افت نكردهیجوابش را در

م یز خودتان برایوجود عز ءهسم و تقاضا دارم لطف كرده دربارینویشما نامه م

 د.یسیبنو

كوچك در خانه یو باغ رضوان را در اطاق یمقام اعل یرنگ یبایر زیسه تصو

د را مور یرهنرین تصویچن یلیمث یند و بیآیاران میاز  یاریام. بسام نصب كرده

شتر اوقات یاد باشد و بیت شما زیدوارم مشغولیدهند. امید قرار مین و تمجیتحس

 د.ییخود را صرف خدمت به امر مبارك نما

دوارم و یاروپا هستم. ام ءهمدارس تابستان یهاساختن درس آمادهفعاًل مشغول 

ن نایاطم  ،رومین دعوت را داشته باشد. هر جا میت و ارزش ایكنم كه قابلیدعا م

دوارم حرارت تضّرع ید. امیخود را دار یمن جا ید كه در افكار و دعاهایداشته باش

 ".یضید. ارادتمند شما هستم. فیو ابتهال مرا احساس كن
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تان یبایز ءهعكس شما و نام مسّرتفا در كمال یاقامتم در ح ین روزهایدر آخر"

ار نگران شما شده یار بسیگر بار بسیت كردم. از آنجا كه دافیجالب را در یو خبرها

دل دردمندم  یره از فضایت یار محبوب ابرهاین مكتوب بسیوصول ابا   ،بودم

 ییبایار زیدر مورد سه عكس بس اّماپراكنده شد و احساس امتنان و سرور نمودم. و 

ار یدر قطع بس اّما  ،شتریر بیافت تصاویدر یمن برا ید و تقاضایم ارسال داشتیكه برا

 یو به قطع پاكت پست یدرخواست كنم پنجاه عدد رنگ تًاخواهم جساریم  ،بزرگ

و مباهات من  مسّرتار موجب ید. بسییه نمایم تهین نامه است برایا یكه حاو

فا یعات در حد به صندوق تبرّ یسیم بنویزان كه برایآنها را به هر م یخواهد بود كه بها

افته است یدر جبل كرمل اختصاص  یاعظم اله العدلتیب كه به ساختمان مقرّ 

م قلوب ید شما باشد و ما مشتركًا بتوانیین كار مورد تأیدوارم ایم. امیپرداخت نما

مه است یم. آنچه را كه ضمیدر اطراف و اكناف جهان را مسرور ساز یاریاران بسی

دوارم و یفرستم. امیمشما  یم برایعظ ءهن واقعیا یم براین آرزوهایان بهتریب یبرا

ش را ی"مو و ر  ،ها یرانید و به قول ما ایار شادمان باشیكنم هر دو نفر شما بسیدعا م

ژرف مرا به  محبّتوجد و شعف و  ءهادداشت درجین یدوارم اید." امید كنیبا هم سف

نان بخشد. همواره یهر دو نفر اطم یمن برا ءهیشما منتقل كند و شما را نسبت به ادع

 "شما وفادار بوده و خواهم بود.به 

 

 :تابستانه ءهمدرس  ،لوكزامبورگ  ،بروكسل  ،1615سپتامبر  اّول

افت یخوش در یتابستانه در اروپا خبرها ءهمدرس ءهدر بحبوح   ،اران محبوبی"

ن یهفتم هستم و دو روز وقت استراحت دارم. بنابرا ءهمدرس یشد. اكنون در انتها

كنم. یمثال بود تشّكر م ید و در جمال بیه فرستاده بودك ییبایشتابان از كارت ز

 " د.ید كنیش و مو را با هم سفیها "ر یرانید و به قول ما ایكنم كه مسرور باشیدعا م

 مسّرتات شما را منشأ بهجت و یباشد كه فضل حضرت بهاءاهلل هر لحظه از ح



شما هستم.  شه ارادتمندید. همیش فرمایاحبّات یخدمت به امر مبارك و عبود

 "یضیف

 

یمن است. نم مسّرت ءهیاز شما همواره ما یبرخوصول هر  1615اكتبر  6"

د و از یاافتهید چقدر ممنون و خوشحالم كه شما كاماًل استقرار ید تصّور كنیتوان

یت قرار میمورد حما  ،دیداریز میشما آنقدر عز یكه هر دو یخدمت به امر مبارك

 ءهد. نامیبریلذت م  ،دیپردازیاستعداد خود به انتشار آن م و با تمام قّوت و  ،دیده

ه امتنان من است كه شما ابواب را یچقدر ما  ،افزود یآورد و بر شادمان یشما خوش

 یشتریب یهاعكس یخواهم از شما تقاضاید تا هر تعداد كه میمن باز گذاشت یبرا

 "م....ینما

 

 :انوس آرامیمنطقه اق  ،مانیر سلیجزا  ،1611مارس  28

ب یانوس آرام تعقیر اقیزتان مرا در شرق و در جزایعز ءهدوستان گرانقدر من نام"

ه امتنان گشت. تولّد یسرور آورد و بر حبورافزود و ما  ،دینجا به من رسیكرد تا در ا

  ،محبّتشه تحت یكنم كه همیدوارم و دعا میبود. ام یار خوبیل خبر بسینب

د یو ام مسّرت منشأنان دارم كه او یاهلل باشد. اطمت حضرت بهاءیت و هدایحما

خودم  یجهان یسفرها یك مرتبه در طیاران خواهد بود. چقدر مشتاقم كه یشما و 

دهد در آغوش خود بفشارم. یل را تا آنجا كه اجازه میا برسانم و نبیفرنیرا به كال

 یریجزا یاحبّااز  یاریار دوست دارم و آن را به بسیبا است. آن را بسیار زیكارت بس

فا یام در حیهنر یادگارهایان یام. مطمئنًا آن را در مكه از آن گذشتم نشان داده

ش چشمیكه موجب گشا یروحان یهاییباین زیكنم چنیحفظ خواهم كرد و دعا م

ها را در نید. بهتریدگان است خلق كنید نكرد یدن به دلها و نورانیبخش یراحت  ،ها

انوس یر از اقیادداشت حقین یكنم. این به امر گرانقدرمان آرزو مشغلتان و خدماتتا



ام را به هیمن و امواج ادع محبّت یاهایشما پرواز خواهد كرد و در یآرام به سو

 "یضیت آستان در كنار شما خواهم بود. فیشه در عبودیشما خواهد آورد. هم یسو

 

 د

در  Keri Keri یكر یركه در ك Russel & Gina Garciaا ینا گارسیراسل و ج

 یضیاز جناب ف 1611مارس  18خ یرا كه به تار یانامه  ،كنندیم یلند زندگیوزین

ن دو نفر ین نامه بعد از آن كه ایمن ارسال داشتند. ا یافت كردند برایفا دریاز ح

از كالس یبه عنوان بخش The Wonder Lampرا كه بر اساس كتاب  یكالیمتن موز

افت یدر  ،ه كرده بودندیخود ته یبهائ ءهجهت اطفال جامع كودكان یهفتگ یها

 .داشتند

د. هر یدر آسمان قلب دردمندم هست توأمانشما دو نجم   ،اران گرانقدر منی"

مرا  ءهافت كنم روح افسردیها و افتخارات شما درتیموفق  ،خدمات ءهكه دربار یخبر

 بخشد.یم یتعال

د آورد. مفاّد یحّد و مرز در من پد یب یگمان سروریمشترك شما ب ءهوصول نام

با آن  ید هر كاریحّق دار  ،دیافتیام منتشرشده یهاآن شادم كرد. هر جا كه از نوشته

سطور نهفته است احساس  یرا كه در البال ینان دارم شما روحید. اطمیانجام ده

ق و مشتا یدگانید. با دییافزایبه هر بند آن م ید و قّوت و عظمت روحانیكنیم

شما را مشاهده  یت هنریفعال ءهنم تا ثمرینشیاق به انتظار میمترصد و پراشت یقلب

 م.ینما

Meditation on the Eve of  November 4را كه به نام  یكتاب كوچك
th

ام نوشته 

د؟یادهید
1
شه در ید باشد. همیتواند مفیشما م یتكامل هنر ءهنیز در زمین اثر نیا 

                                           
1
س در سال یمتری توّسط مؤّسسءه ملّی مطبوعات امری انگلیسانت 16صفحه به قطع  02ن اثر در یح مترجم: ایتوض  

 طبع شد. 1913



. خاضعانه تان آرزو دارمیبرا یابید. فخر و كامیدار ین جام یروح و دعاها  ،قلب

 "یضیدر كنارتان هستم. ف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 امراهلل یادیت ایبه هدا یغینار تبلیسم

 یضیجناب ابوالقاسم ف

 1661سال   ،ییهاوا

 

 اّولجلسه 

لم جلسه را با یت جلسه: مایدر بدا Marc  Towers اظهارات مارك تاورز 

تقاضا كنم لطف كند با  Leann Woodward ن وود واردیلم از لیروع كنم و ماش یمناجات

 ءهجلس  ،شود.( خوبید. )مناجات تالوت میتالوت مناجات جلسه را شروع نما

دانم چند نفر از شما فضل و یز است. نمیانگمسّرتار یار بسیبس یتیامشب موقع

ك ماهه از موهبت ین یدر ا د. فقطیاشده توّجهم میدار ییرا كه در هاوا یتموهب

 یكیز یو ن Giachery یراکیامراهلل دكتر ج یادیا  ،اعظم العدلتیبازاعضاء  یكیسفر 

  ،گرید یچ جایم. در هیان ماه برخوردار شدهیامراهلل در هم یادیگر از حضرات اید

از  یادیتعداد ز ءهن همه مواهب برخوردار نبوده است. از مشاهدیاز ا یبهائ ءهجامع

 یضید كه جناب فیباش یناریاز سم ید تا بخشیاافتهینجا حضور یء كه در احبّاا

 یقبل از معرف  ام.جان آمدهیل شود سخت به هیشان تشكیاند با حضور اخواسته

نم باعث کیرا  به اّطالعتان برسانم كه احساس م ییلم خبرهایما  ،یضیجناب ف

نار بعد یسم ءهبرنام  ،ان اعالم شداریبهجت و سرور شما خواهد شد. همانطور كه به 

 یرییشنبه تغ ین محل خواهد بود. برایدر هم 1فردا شب ساعت   ،از امشب

م داشت. بعد یكالس خواه 12تا  6صورت گرفته است. صبح شنبه از ساعت 

تا هر زمان كه طول  8شب از ساعت م داشت. شنبهینخواه یچ كالسیازظهر ه

مت نخواهند كرد و لذا یشب عزشنبه یضیم داشت. جناب فیبكشد كالس خواه

ا تا هر زمان كه یك بعدازظهر یا ی 12از نه صبح تا  یگریكشنبه كالس دیصبح 

م یدور هم جمع شو یقیما به طر ءهم كه همیدواریم داشت. بعد امیطول بكشد خواه



 یم. هر كسیبرو ید همه به رستورانیم. شایبه صرف ناهار بپرداز یادیو با حضرت ا

م و بعد یال راحت به صرف ناهار بپردازید تا سر فرصت و با خیآیل باشد میاكه م

كن یبعدازظهر با پان امر 45/3شان ساعت یم. ایرویشان به فرودگاه میا ءهبدرق یبرا

ز خواهد بود. یانگجانیار هیما بس یك روز اضافه براین یپرواز خواهند كرد. پس ا

امراهلل را نه مدت  یادیاز حضرات ا یكیما  ام كهجان آمدهیبه ه یلیمن واقعًا خ

 مهم است. یلین خیم داشت. ایشتر با خود خواهیك روز بیشتر بلكه یقه بیك دقی

نجا یشان چند سال قبل اید. ایشناسیرا م یضیاز شماها جناب ف یاریبس 

ن یش از اید. من بیام برخوردار نبودهین موهبت عظیاز شما از ا یاریبودند. بس

ن است ید اید بشناسیتوانیرا م یضیكه جناب ف یزنم. در واقع تنها راهیمن یحرف

 یضیامراهلل جناب ف یادیل دارم ایاورند. لذا میف بینجا تشریبه ا یضیكه جناب ف

 كنم. یرا به شما معرف

من   ،فا آمده بودندیبه ح ییاز هاوا ینیكه زائر یاطر دارم زمانخ: به یضیجناب ف

كردم كه  یدواریرساندم و ابراز امیمطالب را به اتمام م یضتازه داشتم رئوس بع

دانستم ین رئوس مطالب را بخوانم. هرگز نمیاز ا یم و بعضیایبه هونولولو ب یروز

از دوستان  یكی ین امر در اثر مساعیسر شود. ایمن م ینجا برایآمدن به ا یكه روز

ن یان ایقبل از ب اّماكنم.  فیشما تعر ین را براید ایما حاصل شد. من با یربهائیغ

رفت تا موعظه كند. به  ییسایبه كل یشیم. كشین داستان را بگویل دارم ایموضوع م

. یپنجاه دالر یگریاست و د یده دالر یكی  ،حّضار گفت: "من دو موعظه دارم

به  اّولم كردم كه یم را تنظیهابرنامه  ،ن استیل اید؟" و دلیل داریكدام را م

ستان بروم و بعد به تمام ممالك شرق دور تا به ژاپن برسم و بعد به كنفرانس هندو

  ،ط را صادر كندین برنامه را به مسئول مربوطه دادم تا بلیا یفا برگردم. وقتیح

د. به یا سفر كنید و دور دنیشتر بدهیدالر ب 15"  ،بعدازظهر به من تلفن كرد و گفت

د مشورت كنم. ید." به او گفتم بایره برویورك و غیوین  ،لوس آنجلس  ،هونولولو

موضوع   ،ستیدهم مشورت نكن!" گفتم موضوع پول نی"پولش را من م  ،گفت



اد یه دوستان با اكراه زكنند. و البتیا دوستان من موافقت میوقت است كه آ

 رفتند.یپذ

 ییهادهیان بگذارم در واقع گزیز در میعز یاحبّاخواهم با  میحال آنچه كه 

مان یاز كتابها یبعض ءهمطالع یبرا یز روشیع مختلفه و نیمباركه در مواضاز الواح 

  ،باشد میانت ما ین بخش دیت است كه مهم تریم و تربیدر مورد تعل یكیاست. 

ند كه یفرمایكل مبارك میاست و ه یعالم انسان یرا عنوان حضرت بهاءاهلل مربّ یز

ت خود و فرزندان ید از تربیما با  ،نیاند. بنابراخته شدهیت نوع بشر برانگیترب یبرا

حضرت عبدالبهاء در اوائل  ید وقتیم. و لطفًا به خاطر داشته باشیش شروع كنیخو

"جمع   ،فرمودند  ،كردندیت میهدا یمحل یس محافل روحانیاران را به تأسی امیا

 نیدر ا یقیگران را." امشب وارد بحث عمیبعد د  ،دیت كنیابتدا خود را ترب  ،دیشو

ات مربوط به حضرت عبدالبهاء و یاز حكا یلم با بعضیما اّما  ،م شدیمورد نخواه

ر مطالب یشان شروع كنم. بعد از آن به آثار مباركه و سایط ات اطفال توسّ یترب ءهنحو

 م پرداخت.یخواه

د یگو میبًا از كار افتاده . یار كهنسال و تقریاست اكنون بس یفا مردیدر ح

م یقد یدر آن روزها هلیبا ت یباز یكرد. به جا میابانها قمار یبود در خ یكودك یوقت

  ،ره خارج شودیزد كه از دایم یرا طور یاسّكه یكرد. هر كسیم یبا سّكه باز

ك روز یمشغول بود.  ین بازیابانها به ایافت. او هر روز در خییق مه به او تعلّ سكّ 

 یسوزد. نگاهیگوشش ماحساس كرد   ،كردیه ها  را جمع مداشت سكّ  یوقت

گوشش گذاشته  ءهالل یرا رو یازهید كه سنگریانداخت و حضرت عبدالبهاء را د

حضرت عبدالبهاء را  ید وقتیگویدادند. او میبودند و با دو انگشت آن را فشار م

پرداخت. یابانها به قمار مید كه در خیار خجالت كشید بلكه بسیشان نترسید از اید

او را بلند كردند و همانطور كه گوشش را هنوز گرفته بودند با هم حضرت عبدالبهاء 

شتابند به راه افتادند. یارت آن مین به زیكه االن زائر  ،شانیت مبارك ایبه طرف ب

دم در خانه گوش او را رها كردند. وارد خانه شدند و خادم خود را صدا زدند و 



العاده بنوشم. پسر فوق یو چااست. آمده ام با ا یپسر خوب یلی"احمد خ  ،گفتند

ار شرمنده شدم ید آن روز بسیگو میبه ما بده." مرد  یچا یست. چند فنجایخوب

خواهند با او یشان میاست و ا یار خوبیچون حضرت عبدالبهاء فرمودند او پسر بس

م ساعت حضرت عبدالبهاء یدند . بعد از حدود نینوش یبنوشند. نشستند و چا یچا

كه احمد  ی"حاال وقت رفتن به خانه است." موقع  ،ند و فرمودندبه او نگاه كرد

به او بدهد.  یدیك مجیكرد حضرت عبدالبهاء به خادم فرمودند یخانه را ترك م

شان یاست كه آن روزها دو تا سه دالر ارزش داشت. ا یگرد ءهنقر ءهسك یدیمج

گر ید  ،آن زمان به بعدد از یگویالزم دارد." مرد م هبد یدیك مجی"به او   ،فرمودند

را حضرت یار واضح بود زیلش بسینپرداخت. دل یبازهو سكّ  یبازلهیهرگز به ت

شان فقط با او قدم زدند و با یعبدالبهاء حكم خود را به او نشان داده بودند. ا

  ،ست"ین جمله كه "احمد پسر خوبیت او را متحول ساختند و با ایكل ماه محبّت

مكنون در  یب بود ظاهر ساختند و با بارز  ساختن خوبآنچه را كه در او خو

 ده و زائل شد.یبالفاصله پوش یرگیت  ،وجودش

كرد كه یف میمن تعر یزمان حضرت بهاءاهلل برا یمیقد یاحبّااز  یكی

ها را مالحظه بچه یبوده هر جمعه حضرت عبدالبهاء مشق ها یپسرك كوچك یوقت

ا یكردند یق میا با كالم آنها را تشویشق ها م ءهشان بعد از مالحظیفرمودند. ایم

ك هفته مشقش را ید یگوین مرد میدادند. ایزه میره جایو غ ینیریش  ،مداد  ،قلم

كل مبارك آورد. حضرت ینشان دادن به ه یننوشته بود و لذا مشق هفته قبل را برا

اده بودند ستیاز پسرها ا یكه گروه یین آمدند تا به جاییعبدالبهاء از پله ها پا

"تمام   ،دیگویكردند. مرد مین آمدن به صورت او نگاه میشان موقع پائیدند. ایرس

شرفت یپ اّمابه مشقم كردند و فرمودند خوب است  یشان نگاهید. ایلرزیتنم م

تنها   ،؛نه اخم فرمودند  ،كالم مبارك بود. نه سرزنش كردند ن كلّ ی." ایانكرده

ر ینه رازش را در برابر سا  ،رش كردندینه تحق ان شد. یبود كه ب یهمان كالم زهیجا

كه  ید موقعیگو مین مرد یدگان خطاپوش داشتند. همیاطفال برمال ساختند. فقط د



یمردم بعدازظهرها م  ،گرم بود یلیعكا خ یتر بوده در تابستان كه هوابچه یلیخ

از جمله   ،دندهمه در قصر حضرت بهاءاهلل خواب بو ید وقتیگویدند. او میخواب

او به آشپزخانه رفت كف آشپزخانه   ،ده بودندیحضرت بهاءاهلل در اطاقشان خوابخوِد 

یخت. میلباسش و كف آشپزخانه ر یشكر فرو برد و رو ءهسیدستش را در ك  ،نشست

و قاشق  یك نعلبكیدم كه وارد آشپزخانه شدند. یبعد حضرت بهاءاهلل را د  ،دیگو

ن یبرادرم ببرم. ا یزم و مقدار هم برایبر یرا با قاشق در نعلبكآوردند و فرمودند شكر 

كه االن همه  یدانی؟ نمیدی"چرا نخواب  ،شان نفرمودندیتمام كالم مبارك بود. ا

م دادند یكل مبارك فقط به او تعلیآشپزخانه؟ ه یتو ییایبه تو گفت ب یخوابند؟ ك

 یدر نعلبك  ،اشق استفاده كنداز ق  ،شكر فرو نبرد ءهسیكه چه بكند؛ دستش را در ك

 برادرش هم ببرد. یزد و برایبر

 یهاهاند و آنچه كه ما با بچّ ان بزرگ انجام دادهین با آنچه كه تمام مربیا

ار تفاوت دارد. گفته شده است كه حضرت بهاءاهلل به یم بسیدهیزمان انجام میعز

ت یرعا یو آنها برا دادندیم ینیریحضرت عبدالبهاء ش یایصبا  ،خودشان یهانوه

رون بروند. یخواستند ب میل كنند و یخواستند در اطاق حضرت بهاءاهلل میادب نم

  ،دیرون بروید. اگر بیل كنیم جانیهم  ،ری"خ  ،گفتندیحضرت بهاءاهلل به آنها م

از پسرخاله یكیز یدهند." و ن میر اطفال یرند و به سایگینها را از شما میسركارآقا ا

تر ابان با برادر كوچكیك روز در خیامراهلل به من گفت كه  یت ولحضر یها

 یتر حضرت ولمشغول بود برادر جوان یل بازمحبوب امراهلل به گِ  یحضرت ول

بود و اصاًل  یباز توّجهكرد و حواسش میم یكرد واقعًا بازیم یباز یامراهلل وقت

یم یحال كه داشتم بازن یمن در ع اّما"  ،به اطرافش نداشت و بعد گفت یتوّجه

دم كه سركارآقا از یند. نگاه كردم و دیآیكردم حواسم بود كه سركارآقا چه موقع م

م دراز یستاده بودم و دستهایل بود. راست ام پر از گِ یند. دستهایآین میكوه كرمل پائ

ل بود ش در گِ یبه صورت پسر جوان كه دستها ینگاه یالوریبود. حضرت مول

ستاده و یچقدر قشنگ ا  ،ات نگاه كن"به پسرخاله  ،ندد فرمودانداختند و بع



 یادبیب ءهق نشانین طریران دراز كردن دست به ایش را دراز كرده." )در ایدستها

 ش در گل بود شرمنده شد.یكه دستها یشتر از كسیگفت ب میاست.( او 

حضرت عبدالبهاء در مورد  یتوان از زندگین نكات را میاز ا یاریبس

ن یتركرد. مهم نقل  ،آنها یت جسمانیت ارواح آنها و نه صرفًا هویترب ءهفال و نحواط

د یمورد تأك یكین كه یباشند نه ا توّجهن مورد ماأن دو توین است كه ایبخش ا

من  رد. یسپرده شود و ابدُا مورد اعتنا قرار نگ یبه فراموش یگریرد و دید قرار گیشد

ف كردم كه اگر ینجا هستند تعریكه كودكان ا علّتن ین داستان را مخصوصًا به ایا

 كلّ  اّما  ده باشند.یحضرت عبدالبهاء شن ءهرا دربار یكالم اّول  ،بخواهند بروند

 شود.ین نكات شروع مین دو سه روز در واقع با همیبحث ا

 یحضرت عبدالبهاء و حضرت ول  ،شما الواح و آثار حضرت بهاءاهلل وقتی

ن یجوهر ا  ،م كه امر حضرت بهاءاهللیرسین نكات میبه ا  ،دیكنیارت میامراهلل را ز

روشن  یلیم. خین سه ركن را بشناسید ایبر سه ركن برپا شده است و ما با  ،امر مبارك

د برپا شود و بلندتر و بلندتر گردد. یاست كه با ین ساختمانید كه ایاست. فرض كن

ن تنها سه ركن دارد و یا اّما  دانم.یمن نم  داند آن را چگونه بسازد؟یم یچه كس

یكه آنها فرو م یج و عمقیعواقب و نتا  ،تیك از آنها به ماهیدانستن و شناخت هر 

 ت دارد.یما اهم یروند برا

است و ثالث اصول نظم  یم روحانیاصول و تعال یثان  ،احكام است اّول

ن سه یوشته شده به ان سه مورد وجود ندارد. تمام آنچه كه نیر از ایغ یزی. چیادار

ا اصول نظم ی یا اصول روحانیاحكام است  ءها در زمری  ؛شودیم یركن طبقه بند

ن سه به یا ینهادند كه وقت یاد را به نحوی. حضرت بهاءاهلل اساس و بنیادار

 یار محكم و قویبنا بس  ،ك نگردندیگر تفكیكدیگر مدغم و ملحق شوند و از یهمد

از  اّما  ،را قبول دارم ی"من احكام و اصول روحان  ،دیید بگویتوانیشود. شما نم

ما  یست و وقتین ین صورت آن شخص بهائید." در ایآیخوشم نم ینظم ادار

 یا مثاًل كسیشود. یل آن كاماًل روشن میم دلین خصوص بدانیدر ا یشتریمطالب ب



به  یتعلقن یر. ایخ یاصول روحان اّما  ،دیآیخوشم م ی"من از نظم ادار  ،دیبگو

یل میو محكم تشك یار قوین سه مورد با هم اساس امر ما را بسیا  من ندارد."

در  یرت و اختالفیهر گونه مغا م. یسازین بنا را میه آنهاست كه ایدهند و ما بر پا

 یاست كه برا علّتن یبه ا  ،جاد شودیا یا جمعی یاعم از فرد  ،انیما بهائ یزندگ

 د.یآیش میپ ین سه اصل مشكلیاز ا یكی

ن قبل از یت والدیرضا  ،هافت نوزده روزیض  ،هروز  ،احكام مانند نماز

نها یا ؛ا مواد مخدریكننده مست ءها هر گونه مادّ یاز شرب مشروب  یخوددار  ،ازدواج

ن احكامند. افراد یا یمسئول اجرا یافرادند. افراد بهائ ین احكام برایا احكامند. 

ست. یمربوط ن یگریچ فرد دیبه ه  شند.یخو یخود و خدا نیمسئول خود و ب یبهائ

"امروز صبح   ،برود و بپرسد یست نزد كسیمجاز ن یچ كس در تمام عالم بهائیه

را مربوط به خود یز  ،كفر است ین در امر بهائیرممكن است. ای؟" غینماز خواند

اند تا هفرمود مقّدرافراد  یاست كه حضرت بهاءاهلل برا ین انضباطیشخص است. ا

ن یم. با ایك دستگاه هستیاز  یك از ما بخشیابند. هر یش كمال یدر درون خو

م. یم شد در كل دستگاه مورد استفاده واقع شویده خواهاآم  ،قلیش و صیپاال

 یبرا  ،میریروزه بگ  ،مینماز بخوان ؛مین موارد عامل باشید به این بایبنابرا

م. یافت نوزده روزه شركت كنیدر ض  ،  ،مین را كسب كنیت والدیازدواجمان رضا

توان ماهها مورد بحث ینها را میك از ایاست. حال هر  تكامل فرد ینها برایتمام ا

ن یما به ندرت در ا اّما د. یریهر كدام را كه در نظر بگ  ،هروز  ،مثل نماز  ،قرار داد

  ،ار و الواحارت آثیبا ز م. یدهیم و رئوس مطالب را ادامه میكنیموارد صحبت م

اند هبعد آنچه را كه حضرت بهاءاهلل در مورد نماز نوشت  ،میكنیم یآنها را طبقه بند

یكه به ما اعطاء م یرومندین قّوءهن یرا در مورد ا یاریجًا اسرار بسیم و تدریخوانیم

اند هدیمدد هستند كه حضرت بهاءاهلل در كل عالم یجد ینها قوایم. ایابییشود در م

 م. یاهن قوا استفاده نكردیما هرگز از ا  سان مورد استفاده قرار دهد.تا ان

نه خود از  ؛هدر وجود انسان مكنون است كه هنوز بكر ماند یاریبس یاستعدادها



د ین انضباط جدیبا ا اّمااند. افتهیگران به آن دست یآنها استفاده كرده نه د

 یهانشیظاهر و بارز و بد در انسان یجد یقوا  ،دیجد یو استعدادها یشخص

و با  یالعاده ادبفوق  ،بایار زیه و الواح بسیاعطاء خواهد شد. اگر چه ادع یدیجد

یارت میكه آنها را ز یلطفًا موقع اّما  ،است یبات لغوین تركیل ترین و جمیع تریبد

اند. هر با هستند نوشته شدهیار زیم كه آنها صرفًا چون بسید فكر كنیم هرگز نبایكن

مندمج و مودوع در آنها  ید به عمق معانیاست كه ما با یقتیك از آنها ظهور حقی

 م.یببر یپ

از  یاریبس  ،امنان دارم با تمام آنچه كه در مورد نماز و دعا گفتهیاطم  ،حال

 ءهیادع یم. وقتیم تمركز داشته باشیتوانیما ابدًا نم  ،"خوب  ،ندیگوینفوس م

  ،معامالت  ،افكار ما به بازار  ،میكنیهاءاهلل مم ساحت حضرت بیش را تقدیخو

 علّتن یاست." كاماًل درست است. به هم توّجها دفتر كارمان می  ،د و فروشیخر

شان واقفند كه در ابتدا ما یاند. ات كردهین انضباط را به ما عنایحضرت بهاءاهلل ا

م كه یرسیم یانقطهجًا به ین انضباط ما تدریم. با ایم تمركز داشته باشیتوانینم

و تمركز ما به خداوند باشد و  توّجهم و یك ساعت دعا بخوانیم و یستیم بایتوانیم

ت است و بعد شما ت شدّ یما در نها یع قوا و استعدادهایبس. در آن حالت جم

د؛ كشورها و ید؛ فتح قلوب كنیز انجام دهیانگب و شگفتیعج ید كارهایتوانیم

ن دعاها یاز سؤاالت در هم یاریبسا از اوقات كه جواب بسد و یقاره ها را فتح كن

  ،میگوئیآخر م ءهدر بخش قبل از سجد  ،ریكب صلوةدر   ،المثل یمكنون است. ف

برگردانده."  یاز تو رو ایحن كه از شدت شرم و یگناهكار را بب یمایا سی"خدا
1
 

ست یل نیما  ،میاكه ما انجام داده یكار علّتد كه نفس درون ما به یكنیمشاهده م

  ،خواهد او را داخل كندیكه برادرش م یكند. مانند كودك توّجهبه حضرت بهاءاهلل 

ن امر در مورد ما یخواهد داخل شود. همیدر آشپزخانه انجام داده و نم یاو كار اّما
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یحضرت بهاءاهلل م اّماكند.  توّجهل ندارد یز مصداق دارد. در آن لحظه روح ما مین

افت." ی تًا خلوص و صفا خواهییم بده و نهاانجا  ،عمل كن  ،كن توّجه"  ،ندیفرما

ا ی  ،چیپشما   ،رد. حالیگین چارچوب احكام صورت میر در ایان تطهین جریا

مورد  ید در حالیست؟ بایآن چ ءهدید. فایاز دستگاه را به طور كامل دار یاهقطع

ن یر كارخانه به كار گرفته شود. اد  ،تربزرگ ید در دستگاهیرد. بایاستفاده قرار گ

 است. یبهائ ءهكارخانه همان جامع

  ،میآن بحث كن ءهم كه درباریدر مورد احكام دار یگریروز پنجشنبه نكات د

بحث كنم.  یل دارم در مورد ثانیم اّماد. یكه شما سؤال داشته باش یصوص وقتخب

یگران عرضه میه دن دوازده اصل كه بیاست. معمواًل ا یمورد دوم اصول روحان

م ینیب می متأّسفانهحقوق زنان و مردان )و  یاست مانند تساو یاصول روحان  ،میكن

 یبلكه تساو  ،ستین درست نیمردان و زنان" ا یند "تساویگو میكه آنها غالبًا 

و كالم   ،یحل مسائل اقتصاد  ،ین المللیزبان ب  ،حقوق زنان و مردان است(

. دو جنبه یاجبار و یت عمومیم و تربیتعلعنی ی  ،افتد می كه معمواًل از قلم یگرید

م یكنین اصول را مطالعه میا یره. وقتیره و غیو غ یو اجبار یوجود دارد. عموم

 یتواند تساوینم یما باشد. فرد بهائ یشخص ءهفیم كه وظیابییرا نم یچ موردیه

و   ،س كندیرا تأس یللن المیتواند لسان بینم  ،حقوق رجال و نساء را برقرار سازد

 یجمع یهاتینها مسئولیع ایجهان را حل كند. جم یتواند مسائل اقتصادینم

ن احكام و ین تفاوت بین موارد را به وجود آورد. اید ایبا یاست. تمام عالم بهائ

بعد از  یكین كه حضرت بهاءاهلل چگونه آنها را یا اّمااست. و  یاصول روحان

م. ینکیده مااندازند. ابتدا ما خود را آم میان یجر ح بهیصح یدر مجار یگرید

م و بعد حضرت بهاءاهلل یشو یكامل یهام تا انسانیكنیم یه را طیر كمالیس

م. تمام آن اجزاء یكنیكنند. حال با هم كار میم  را احاله یاجتماع یهاتیمسئول

را  یین بنایرباتیشوند. شما زیدر كنار هم جمع م ین اصول روحانیچ ها در ایو پ



 علّتن ید كرد. به ایكه تا به حال خداوند بر وجه ارض ساخته است مشاهده خواه

 م.یخوانیارض م ءهكر یرو یاله ین نظم جهانیترعیاست كه آن را بد

 یتیمسئول  ،است یك مورد وجود دارد كه كاماًل فردینها یع ایان جمیدر م

 یمطلقًا فرد یتیمورد مسئولن یقت است. ایحق یك مورد تحرّ یاست. آن  یفرد

د یشود. بایق با فرد شروع میلش كاماًل واضح است. دو جنبه دارد. تحقیاست و دل

ند كه یخواهد ببیدا كند. میخواهد حضرت بهاءاهلل را پیم ید كه مبتدیفرض كن

ا آن حضرت را یآ  ،ریا خین عصر هستند یا یبرا یا حضرت بهاءاهلل مظهر ظهور الهیآ

قت شروع یحق یكند. تحرّ یق میو شروع به تحق  ،داوند مبعوث كرده استواقعًا خ

كند. یم یا حركت همراهیاحت ین سیا یفرد را در ط یزیشود. حال چه چ می

د كه یكنیان میاو ب یرا برا یاد با او همراه است. شما نكتهیشه شك و تردیهم

نها یا  ،ها عالئم ظهور استنین كه ایو ا ها قرآن نوشته شدید یعهد جد  ،قیدرعهد عت

كند كه یم یاو را همراه یشه عاملیهم اّما  ،است بهاءاهللت حضرت یادلّه حقان

د ید با او همراه است و او با مطالعه با دعا و گوش دادن بر تردید است. تردیترد

یاو اعالم م  ،شودید زائل میكه تمام آثار شك و ترد یاد. لحظهیآیخود فائق م

ین مرحله میبه ا یاست. او زمان یظهور اله یقیحضرت بهاءاهلل مظهر حقكند كه 

وجود داشته  یاگر هر گونه شك  ،د وجود نداشته باشدیترد ءهچگونه شائبیرسد كه ه

د در وجود ین بردن تردیكند از بیم یكه مبتد یكار اّولمان وجود ندارد. یا  ،باشد

  ،د بر آن غلبه كندیر سوزن باشد او باس ءهد به اندازین تردیاگر ا یش است؛ حتیخو

مانند مركز سرطان است و به مرور زمان   ،ن سر سوزن اگر وجود داشته باشدیرا ایز

نان ید صد در صد اطمین خواهد برد. او بایمان را از بیرشد خواهد كرد و مجددًا ا

 علّتن یت حضرت بهاءاهلل شهادت دهد. به ایانداشته باشد و با تمام وجود بر حقّ 



یت مظهر ظهورت شهادت میمن بر حقان یهر تار مو  ،ه آمده استیاست كه درادع

دهد."
1
 د.ین نكته را در مناجاتها مشاهده كنید ایتوانیشما م 

كنند و مشاهده كردهید كه به امر اقبال میادهیرا د یا هرگز كسانیدانم آینم

افتد. یآنها م یبرا یچه اتّفاق  ،كنم"ی"حاال قبول م  ،ندیگویناگهان م ید كه وقتیا

به من  Thompsonتامپسون  یبه نام آقا یشخص یك مرتبه در تاسمانید یآیادم می

  ،ییك شب استثنایشد. ین ماه در مورد امر مبارك با من صحبت می"چند  ،گفت

  ،ء زنگ بزنماحبّاشد. خواستم به  یبر من غلبه كرد و مستول یامر اله  ،نصفه شب

مه شب موجب مزاحمت آنها خواهم شد و ممكن است آنها را یر كردم نفك اّما

دن. یدانستم چكار كنم . داخل اطاقم شروع كردم به قدم زدن و رقصیبترسانم. نم

 ین سفر روحانیكرد." ایم ین سرور و نشاطم همراهیمن هم مرا در ا یمید قدیترد

 رد.یگیدر همه جا صورت م

ن سفرم به آن نقطه او را یبود. در آخر یمبتد از نقاط سالها یكیدر  یخانم

كرد. با او صحبت كردم و یء جالس بود و با آنها صحبت ماحبّاان یدم كه در مید

"من سؤال   ،د. چه شد؟" او گفتیداشت یادیشما سؤاالت ز  ،"خوب  ،گفتم

ینداشتم. هر چه كه م یدر واقع من سؤال اّما  ،داشتم چون به من گفتند سؤال كنم

شد كه  یمانند نور یاهر كلمه  ،ناگهان  ،ك شبی اّماتوانستم بفهمم. یخواندم نم

مان به حضرت یو ا محبّت  ،ن روحین قدر واضح بود. بنابرایآمد؛ ایمن م یبه سو

ن تجربه ید انمانَ  یباق یدیگر تردیكه د یبهاءاهلل تمام وجودم را در بر گرفت." وقت

 شود.یحاصل م

م چون یكنیما فكر م  ،امیان یدر ا متأّسفانهرسد و یمان میا ءهاو به مرحل  ،حال

ز تمام شده است و بسا از اوقات كه یكند همه چیرا امضاء م یلیكارت تسج یفرد

هم وجود  یگرید ءهاست؟ مرحل ین كافیا ایآ اّمام. یكنیاو را به حال خود رها م
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بلكه در مورد ما هم  یمبتدن نه تنها در مورد ید به آن واصل شد؛ ایدارد كه با

 ید به تحرّ ین درجه در اثر عمل و دعا است. او بایمصداق دارد. وصول به ا

ن تام. یقین مرحله است. ین آخریقان برسد. ایا ءهقت ادامه دهد تا به مرحلیحق

 دهم.یح میشما توض ین دو را برایتفاوت ا

ان یدن باران و جرآم یكنند. آنها برایاز كشاورزان دعا م ید گروهیفرض كن

بارد. یخوانند و باران نمیشان دعا میباغها یاریافتن رودخانه به مزارعشان و آبی

زند ید و پرده ها را كنار میآیم یآنها هنوز نشسته و مشغول دعا هستند. ناگهان كس

نند كه یروند تا از پنجره ها نگاه كنند و ببیبارد." آنها می"باران دارد م  ،دیگویو م

یخود م یگر بار سرجایمان دارند. دیبارد چون به آن شخص ایواقعًا باران م

آنها  یهابه حوض  ،ابدیشود كه باران به درون آن راه یبه باغ م یا كمكینند. آینش

 ره شود. یبرسد تا آب ذخ

 یم. از تشنگیام كاماًل تشنهینجا هستیما كه ا ءهد همیفرض كن  ،گریك مثال دی

یدهد و مینجا نشان میرون از ایرا ب یآب ءهچشم یكس  ،گری. بار دمیدر ُشُرف موت

م و آب یكنید." از پنجره نگاه مید و بنوشیبرو  ،وجود دارد یادر آنجا چشمه  ،دیگو

ن یم. اینینشیخود م یم و در جایگردیان دارد و بعد بر میم كه جرینیب میزالل را 

وجود  یم؟ اگر مانعید بكنیچه با یول  ،میمان دارین كالم ایمان است. ما به ایا

ن یدر ا  ،میآب را بنوش یم. وقتیم و آب بنوشیم و بروید آن را برطرف كنیبا  ،دارد

ن آب ین را كه ایقین یست ایدر جهان قادر ن یچ قدرتیم. هیرسین میقیصورت به 

الم م كه هر كیرسیمای  هاز ما سلب كند. در آن زمان است كه ما به مرحل  ،است

به  یتوان به آن افزود. هر عملیز نمیچ چیقت است و هین حقیع یمظهر ظهور اله

ز ما را یچ چیما خواهد شد. ه مسّرتباعث  یخواهد بود. هر اتفاق یاراده اله

العاده فوق مسّرتن یقیم. از یان واصل شدهیقی ءهرا به مرحلیناراحت نخواهد كرد. ز

را  یطوالن یك از ما مّدت زمانیهر  هرحلوصول به آن م یحاصل خواهد شد. برا

م تا به یم و ادامه دهیدعا كن  ،میش برویم و پیكن ید سعیبا اّما  ،صرف خواهد كرد



م. یرا اراده و قدرت او را مشاهده كن یمظهر ظهور اله یزیم كه هر چیبرس یامرحله

 م.یاز دارین نیما به ا

دهد. ین را نشان میقی قّوءه مهم است. یلیچون خ  ،دین داستان گوش كنیبه ا

ء احبّانزد حضرت عبدالبهاء رفت و وانمود كرد كه از  یمرد  ،اسجن عكّ  امیادر 

  ،فرمودندینم یشان هرگز به كسید. ایشناسیاست. همه حضرت عبدالبهاء را م

م موسوم به یقد یاحبّااز  یكید." بعد ی." فرمودند: "خوش آمدیستی"نه تو مؤمن ن

ست. او را همان تُ ین میا  ،ی"حاج  ،م را صدا زدند. وارد شد. فرمودندیابراه یحاج

 یهمانیبود كه حضرت عبدالبهاء م یمسرور و متباه یلیخ یات ببر." حاجبه خانه

و  یراحت یاو را به خانه برد و آنچه كه در توان داشت برا یحاج اند. را به او سپرده

همان نزد حضرت عبدالبهاء یدو هفته م یكیاش انجام داد. بعد از هسرور او در خان

نان دارم كه یه طال داشتم كه گم شده است. اطمست سكّ ی"من ب  ،آمد و گفت

را فرا خواندند و به او  یده است." حضرت عبدالبهاء حاجیزبانم آنها را دزدیم

  ،بالفاصله به خانه رفت یاو را به او بده." حاج یهاهبرو سكّ   ،ی"حاج  ،فرمودند

ل كرد و هنگام ظهر نزد حضرت یطال تبد ءهست سكّ یه داشت فروخت و به بهر چ

ه ها را به مرد د." حضرت عبدالبهاء سكّ ینها را به او بدهی"ا  ،عبدالبهاء آورد و گفت

ت یكه در ب یگر در جلساتیاش برگشت و دهبه خان یدادند. مرد رفت و حاج

ه یاز نظم یشت و شخصشد شركت نكرد. ماهها گذیل میحضرت عبدالبهاء تشك

 یاریبس یهاهاند كه به خانرا گرفته یت حضرت عبدالبهاء آمد و گفت دزدیبه ب

 یده است. وقتیه طال دزدست سكّ یها كه بیرانیاز ا یكیاز جمله منزل  هدستبرد زد

ده است یاو را دزد ءهست سكّ یب یگرید كه شخص دین خبر را شنیهمان مزبور ایكه م

ها بدانند كه یخواستم بهائیعبدالبهاء را امتحان كنم و م خواستمی"م  ،گفت

دند یحضرت عبدالبهاء موضوع را شن یداند." وقتیز را نمیعبدالبهاء همه چ

حضرت عبدالبهاء  اّماداند." یز را نمیعبدالبهاء همه چ ؛"درست است  ،فرمودند

اند. ت كردهیتربرا حضرت بهاءاهلل  ینیخواستند به او نشان دهند چه نوع مؤمنیم



؟" ییآیچرا به جلسات نم ی"حاج  ،دندیم رفتند و از او پرسیابراه یء نزد حاجاحبّا

م." یایگر به حضور حضرت عبدالبهاء بیكشم دی"خجالت م  ،گفت یحاج

 یوقت  ،"خوب  ،؟" او جواب دادیده بودیزددكه تو پول را ن ی"چرا نگفت  ،دندیپرس

افتم كه من پول را برداشتهینان یاطم  ،را به او بدهمحضرت عبدالبهاء فرمودند پول 

نان داشت ید در او وجود نداشت. اطمیترد ءهن شائبید كوچكتریكنیام." مشاهده م

ق موضوع نپرداخت. یو تحق یخودش به بررس یكه او پول را برداشته است. او حتّ 

ن مرد را یا كردم كه مورد عفو واقع شوم."یت دعا من مدّ ی"تمام ا  ،گفت میاو 

اه و مردود نخواهد شد. اگر ما یتوان امتحان كرد و او هرگز در امتحان روسیهرگز نم

ت اصول یعمل فرد به موجب احكام و رعا ءهجین نتیا  ،مین برسیقیبه آن درجه از 

 ه خواهد بود.یروحان

 ید تحرّ یكنیتصور م  ،دیرسیقان میا ءهبه مرحل یقت؛ وقتیحق یتحرّ  اّماو 

د؟ یادهیراه رس ید به انتهایكنیا فكر میده است. آیان رسیپا ءهقت شما به نقطیحق

ق یز همراه شما است. شما در آثار مباركه به تحقین نیقی اّماراه ادامه دارد.   ،ریخ

  ،ح استیاند صحد هر آنچه حضرت بهاءاهلل فرمودهینان داریاطم  ،دیپردازیم

د و نكات یاتفّحص كرده  ،دیابیید می دّر و مروارن در بحر آثار حضرت بهاءاهللیبنابرا

شود. ابتدا ین گونه شروع میقت ایحق ید. تحرّ یدانستید كه قباًل نمیابییم یاریبس

 ین ما را همراهیقی  ،قانیمان و ایا ءهو بعد از وصول به مرحل  ،د همراه ماستیترد

م و مانند یدهیدامه مكند؛ بعد تفّحص را با آثار مباركه حضرت بهاءاهلل ایم

 یهام و طرحیگذاریآنها را كنار هم م  ،میپردازیافتن جواهرات میبه  یگوهرشناس

در  یشماریق بیم. حقایآورید میگر پدیع دیمواض یاریبا و بسیز یدرس ها  ،عیبد

ك مورد یهستند. فقط  یاز آنها باورنكردن یآثار حضرت بهاءاهلل وجود دارد كه بعض

فقط  اّما  ،دیش آیل ندارم خلط مبحث پیكنم . اگر چه مین نمونه ذكر مرا به عنوا

 د.یرا درك كن یخواهم جالل و عظمت آثار مباركه جمال ابهیم



 اّما  ،شان استیند كه مغز انسان قادر به درك و شناخت ایفرمایكل مبارك میه

  ،نندید ببیا باهتواند كار كند مگر آن كه چشمها مشاهده كنند. ابتدا چشمیمغز نم

برد واال مغز درك نخواهد كرد. ابتدا یبه اسرار م یكند و پیبعد مغز شروع به كار م

توانم به مردم ی"چگونه م  ،ندیفرمایكند. بعد میبعد مغز درك م  ،ندیبیچشم م

ك یوجود دارد كه قادر است تمام جهان را در كمتر از  یاقّوها یبفهمانم كه در دن

را آن را یز  ،توانند آن را باور كنندیل كند. چگونه میاز خاكستر تبدای  هوده به تیثان

قان و ید. در كتاب ایابید دریتوانیچند نكته را م  ،دیكنیاند." مالحظه مدهیند

د.یخورین نكته بر میبه ا یهفت واد
1
در   ،یكه معتقد باش یند وقتیفرمایشان میا  

 ءهكه در منظوم یكرد." همان نظام یهده خواهرا مشا یشمس منظومءهای  ههر ذرّ 

ن موضوعات مهم یع ایه مشاهده خواهد شد. جمحاكم است در دل هر ذرّ  یشمس

ع آثار حضرت بهاءاهلل مورد بحث قرار یدر جم یو آسان یو بزرگ در كمال سادگ

 م.یكن یآورد آنها را جمعینجا و آنجا پراكنده است و ما بایا اّما هگرفت

 یند تحرّ یفرمایشان میم. ایگردیقت برمیحق یًا به مسأله تحرّ دحال مجدّ 

د به طور مداوم و مستمر یواجب است. او با یقت بر هر فرد بهائیباالستقالل حق

ن صورت یر ایرا در غیز  ،مید آن را بدانیك استثناء وجود دارد و ما بای اّماكند.  یسع

در  یم كه كسیشنوید. ما مم شیمواجه خواه یاریخود با مشكالت بس یدر زندگ

است. طبق  ید الهیمظهر ظهور جد د كه او بعد از حضرت بهاءاهللیگویهندوستان م

ن یم. مبادا به خاطر ایق بپردازیو تحق یم و به تحرّ ید بشتابیع ما بایجم  ،ن اصلیا

یفتد. حضرت بهاءاهلل میب یدر عالم بهائ ین اتفاقیقت چنیحق یاصل تحرّ 

نخواهد آمد. یچ مظهر ظهوریهزار سال ه "تا  ،ندیفرما
2
 یلذا هر آنچه كه هر كس  

ق و یتحق ید كشور خود را برایاست. ما نبا ین مورد منتفیا  ،دیدر تمام جهان بگو
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 (15ص  ،قانیحكمت كه در قطره پنهان گشته." )ا یمعارف كه در ذّره مستور شده و چه بحرها یچه آفتابها -  
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2
 31بند   ،كتاب اقدس -امرًا قبل اتمام الف سنه كامله انه كذاب مضر یدعیمن  -  



قت بر یمستّقل حق یم. موضوع روشن است؟ تحرّ ین خصوص ترك كنیص در اتفحّ 

  ،شودید حاصل میترد و بعد غلبه بر  ،شودید شروع میواجب است. با ترد یهر فرد

یمان میا قّوءهن یپس از آن با ا  ،و بعد  ،رسدیقان میمان و ایا ءهشخص به مرحل

م. یو اسرار را در آثار حضرت بهاءاهلل كشف كن  ،اتیواقع  ،قیاز حقا یاریم بسیتوان

ند كه تا یفرمایم یاز آثار درخصوص مظهر ظهور اله یحضرت بهاءاهلل در موضع

ن لحاظ ما ید. از ایایست كه بیمجاز ن یاحد  ،نخواهد آمد یدهزار سال اح

ان در حال پرواز یع بهائیجم م. واالّ یستیق نیمت و تحقیم و مجبور به عزیراحت

 سو روانند. آنن سو و یما در دست به ایط هواپیبل  ،خواهند بود

د است." ی"تكرار سبب تأك  ،ندیوگیم یدر عرب
1
م به كنین اگر تكرار میبنابرا 

است. احكام افراد را  یتكامل فرد یالمثل است. احكام بران ضربیا علّت

ما  یسازند. اصول روحانیم آمادهم یعظ یاكار در كارخانه یدهند و برایقل میص

ت و یدر حما یرا حضرت بهاءاهلل مشاركت عمومیسازد زیتر مكیرا به هم نزد

د یاند و حال آنها بات فرمودهیرا به ما عنا ین اصول روحانیع ایت از جمیتقو

در  ین جهات و مجاریدا كنند. این پیمع ین و جهتیمع ییمجرا  ،نیمع یشكل

یان نمیاز بهائ یاست كه گروه ین بدان معنیاند. اان شدهیب یاصول نظم ادار

س یرا تأس یم لسان عمومیخواهی"حال ما م  ،ندید دور هم جمع شوند و بگونتوان

 ءهاگر در زمر یحت  ،را انجام دهند ین كارینها بخواهند چناگر آ یم." حتیكن

خود مراجعه  یمحلّ  ید به محفل روحانید بكنند؟ آنها بایآنها چه با  ،ن باشندیقمحقّ 

آنها را به عنوان اعضاء  یخواهند متشّكل شوند و محفل روحانیند میكنند و بگو

نه آن كه   ،كار كنند یأت ادارید در چارچوب هیكند. آنها بایلجنه منصوب م

راه را گم   ،مستقل داشته باشند یند. اگر آنها وجودیت نمایخودشان مستقاًل فعال

از اهداف آن است.  یكین یخارج است. ا ین از حوزه عمل بهائیخواهند كرد. ا

                                           
1
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یما را دور هم جمع م یو ادار یو اصول روحان  ،احكام موجد افراد كامل است

 ین سه با هم عالم انسانیب اید كه تركیكنی. مالحظه مكند تا به ما شكل ببخشد

ز ین یگرید ءهفیوظ ینظم ادار  ،كند. عالوه بر آنیت میهدا یت كاملیرا به وضع

ن گفته شد. در سراسر آثار الآ م و به مراتب بزرگتر از آنچه كه ایعظ یافهیوظ  ،دارد

در  ید شد كه ملكوت الهمبّدل خواه یانهیم كه وجه عالم به آیكنیارت میمباركه ز

 یح است كه ملكوت  الهیحضرت مس ین تحّقق دعاید. ایآن منعكس خواهد گرد

س شود.یز تأسیهمانطور كه در آسمان وجود دارد بر وجه ارض ن
1

 یانعكاس یعنی  

در هر  ینه را به طور اتّفاقین آیتوان اینم  ،ن. حالیزم یدر رو یاز ملكوت اله

ره ید تیاگر بر آن بدم یار برجسته است. حتیدو صفت بس یانه داریرها كرد. آ ییجا

 ءهنین آیا  ،نیشكند. بنابرایم یار شكننده است و به آسانیز بسیخواهد شد و ن

  ،ن چارچوبید. ایدارد كه آن را حفظ نما یاز به قاب و چارچوبین یملكوت اله

آن را  ملكوت اهلل است. ءهنیقاب و چارچوب آ یاست. نظم ادار ینظم ادار

و  یمحافل محلّ   ،یاست كه محافل ملّ  علّتن یكند. به ایو حفظ م ینگهدار

 یقطعات مختلف دستگاه بزرگ یهاچیدرست مانند پ  ،شوندیل میها تشكلجنه

امراهلل  یان حضرت ولیبه ب  ،دوم است. سوم ءهفین وظیمزبور. ا ءهنیحفظ آ یصرفًا برا

افتن روح حضرت یان یجر یبرا یمفتوح ید مانند مجارین چارچوبها بایع ایجم

و  یخودخواه  ،ینفس انسان ءهلید به وسیبهاءاهلل در جوامع باشند. آنها هرگز نبا

 ره مسدود شوند.یو غ یال نفسانیام

ن امر حضرت یمحكم و مت ءهن سه با هم شالودیب ایم كه تركیاگر مالحظه كن

دارد.  یج محكم و ملموسیتان صورت درس ما نیدر ا  ،دهندیل میبهاءاهلل را تشك

 ید كه احكام تك تك قطعات را به موجودات كاملید احساس كنیشما اكنون با
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 یاست كه م 13تا  6ات یآ 66باب  یل متیح مندرج در انجیحضرت مس یح مترجم: اشاره به دعایتوض -  

ز ین نیتو چنان كه در آسمان است بر زم ءهد ارادیاینام تو مقّدس باد. ملكوت تو ب یپدر ما كه در آسمان ید: "ایفرما

 كرده شود..." 



یرا كنار هم مجتمع م ین قطعات فردیا یت اصول روحانیرعا  ،كنندیل میتبد

یبه آنها شكل م یاصول نظم ادار  ،شوندیكه آنها كنار هم جمع م یسازند و وقت

و  یچ سعیآورد كه بدون آنها هیآنها فراهم م یهمكار یبرا ییبخشد و فرصت ها

ن اساس و یباشند. ا ین مجارید در ایشه بایثمربخش نخواهد بود. آنها هم یتالش

  هست؟ ین مورد سؤالیا در ایآ  ،امر ما است. حال ءهشالود

 

د یت كند ابتدا باین كه مغز بتواند فعالیا ید برایفرمود یوقت  ،یضیجناب ف -س

 نا شد.یافراد ناب توّجهبود؟ چون فكر من م یشتر از لحاظ روحانیمنظورتان ب  ،ندیبب

 یاست و البته كاربردها یكل اّولز است. یهمه چ یاحكام حضرت بهاءاهلل برا -ج

دانم كه یستند. نمیم ننا هستند كاماًل محروم از تجسّ یكه ناب یز دارد. كسانیخاص ن

سات تحت ن مؤسّ یاز ا یآنها در برخ اّما  ،ریا خید یاداشته ییا هرگز با آنها آشنایآ

د كه برگ مزبور مربوط به چه ید و سؤال كنیرا به آنها بده یبرگ  ،اندم قرار گرفتهیتعل

از  یكیروت مرا به یره. آنها در بیاست و غ یاست و گل آن چه رنگ یدرخت

نا یكنان نابیرا به اجرا گذاشتند. تمام باز یاشنامهیمدارسشان دعوت كردند و نما

نان ینا هستند. اطمید كه آنها نابیكردیفراموش م یش شما به كلّ ینما یبودند. در ط

د. قوا و یرا خوانده ا H.T.Wellsان" اثر ولز ینایدارم كه شما داستان "در كشور ناب

آنها   ،ن برداردیاز زم ینا خم شد سنگیب یمرد یشد كه وقت یحواس آنها آنقدر قو

دند و یشنیكرد كه آنها میجاد میا یین حركت صدای"خم نشو". ا  ،به او گفتند

یم یر قوا قوین بردارد. سایرا از زم یداشت سنگ ین مرد سعیاحساس كردند كه ا

از كودكان محروم  یاریمانند بسکه ن یرند. نه ایم قرار گید تحت تعلیشوند. البته با

 ا شوند.محرومند به حال خود ره یاز مواهب اله یاریكه از بس

 یاصول روحان  ،احكام یعنی هوجوه سه گان یب و توالیدر ارتباط با ترت یسؤال) -س

 (مطرح شد. یو اصول نظم ادار



تر از همه مهم اّمان گونه امور در افراد مختلف متفاوت است. یت ایدرك اهمّ  -ج

ینمن سه یم كه امر مبارك را بدون ایم درك كنین سه با هم است تا بتوانیق ایتلف

محفل از او بخواهد  یوقت یدر سن پنجاه سالگ ید كه فردیدانیرفت. میتوان پذ

من فقط   ،"نه   ،دیبدهد و بگو یتواند جواب منفیرد نمیرا بپذ یات لجنهیعضو

 یل ندارم در امور اداریم اّمارا حفظ خواهم كرد  یكنم و اصول روحانیدعا م

ین جواب را میهستند كه ا یاریم." بسداشته باشم. به آن اعتقاد ندار یمشاركت

انت ما است. یاز د ین بخشیم كه ایكنید میاست كه ما تأك علّتن یدهند. به ا

ید معتقد باشد هر آنچه كه انجام میمان دارد بایكه به حضرت بهاءاهلل ا ینفس

اوقات  یده است. گاهیفایانجام شود. بدون آن ب یق نظم ادارید از طریبا  ،دهد

د به هم ملحق یبا  ،عمر خود یدر ط  ،در هر صورت اّما  ،میكنیر درك مید اریبس

 م.یل دهیاد امرمان را تشكیم تا اساس و بنیشو

 یات بهائیاز ح ین است كه برخورداریب مقصود شما این ترتیا به ایپس آ -س

در  یز هست و اگر مشاركتین یعبارت از مشاركت در نظم ادار یك فرد بهائی یبرا

 د؟یندار یات بهائید حینه نداشته باشیزمن یا

 یبخش ءهبه منزل یات بهائیاز ح یست؟ برخورداریچ یات بهائیمقصودتان از ح -ج

ن دستگاه یل ندارم در ای"من م  ،دیتواند بگویچ نمیك پین دستگاه است. یاز ا

ار ین دستگاه بسیكار كنم و خودم را بچرخانم." ا ییخواهم به تنهایباشم. م

ن شخص را ی"من ا  ،دیتواند بگوینم ین است كه احدیآن ا یبائیند است. زرومین

 یچا یگرید هخانه داد یرا زد. كس ین حرفیام." امكان ندارد بتوان چنغ كردهیتبل

داند چه یآورد. كه میفرد را به محل م یچهارم  ،كندیصحبت م یسوم  ،آورد یم

ل ساختن قلوب دست خداوند تحوّ ر قرار داده است؟ میقلب او را تحت تأث یكس

او   ،ریام." خغ كردهیرا تبل یو فالن ید "من فالنید بگویاز ما نبا یاست. پس احد

را كه در امر  یق و دانشمندن محقّ یغ شد. شما نام جناب ابوالفضائل بزرگتریتبل

ن یبزرگتر  ،شانین صفت ایند بزرگتریفرماید. حضرت عبدالبهاء میادهیم شنیاداشته



ن بود كه یكل مبارك ایه ءهبه فرمود  ،اندشان كردهیكه حضرت عبدالبهاء از ا یشیتاس

من   ،من گفتم  ،"من نوشتم  ،هرگز نگفت  ،"من". ابدًا  ،اش نگفت یهرگز در زندگ

 یفالن  ،ن كالم گفته شدیا  ،گفت: "كتاب نوشته شد میغ كردم." یمن تبل  ،آموختم

" د.یم دیفالن كس تعل  ،غ شدیتبل
1
ن یبه ا عبدالبهاء"من". حضرت   ،هرگز نگفت  

 یند كه روزیفرما میشان یش قرار دادند. این صفت او را مورد ستایبه سبب ا  ،علّت

"من" از زبانها حذف خواهد شد. ءهد كه كلمیفرا خواهد رس
2
ك یع ما قطرات یجم 

ضرت ح ید و آرزوین امیم بود. ایك باغ خواهی یك شمس و گلهای ءهبحر و اشع

 موفق نخواهد شد. ید "من" ابدًا در زندگیعبدالبهاء بود. هر كسب بگو

تواند  می یا كسیآ  ،قانیمان و ایبخش ا مسّرت ءهدر خصوص وصول به مرحل -س

 به آن مرحله برسد؟

نمیرا  ید كه در قرآن آمده است كه خداوند ابدًا از انسان كاریدان میبله.  -ج

.ت كرده استیكه به او عناباشد  ییاكه مافوق توان او و قوخواهد 
3
زمان وصول  اّما 

نجا تا مدرسه بدوند و ید از ایاز كودكان بخواه ید از گروهیتفاوت دارد. فرض كن

رسند و یقه میدر پنج دق یر. برخیدن به مدرسه است و الغیرس ید فقط براییبگو

 یتوانائ دن به مدرسه است. خداوند به آنهایهدف رس اّمادر دو ساعت.  یبرخ

 قّوهن ین است كه ما از ایمسأله ا اّمات كرده است. یعنا دن به مدرسه رایرس
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شان عرض یگفت خدمت ا یا من نوشتم. میمن گفتم   ،دمیمن از او نشن ءهن مدت كلمیاست كه فرمودند: "در ا

 یف  ،دارم یا اطالعیدارم  یشد كه من علم یاز او صادر نم یخدمت احبّاء عرض كردم. ابدًا كلمه ا  ،كردم

 ( 351ص  ،2ج  ،تیح هدایشد." )مصاب یبود... ابدًا رائحه وجود از او استشمام نم یقه محو و فانیالحق

2
من از زبانش  ءهت جمال مبارك هست كلمینوران یكه ذره ا ی"در قلب  ،ندیفرما یمترجم: حضرت عبدالبهاء م -  

 (433ص  ،مین و چنان كردم." )گلزار تعالیكند كه من چن یمن كه داللت بر خودپسند ءهكلم یعنی  ،شود ینم یجار

3
تم حجته یعرف به آثاراهلل و من دون ذلك لم یكل نفس ما  یف"اودع   ،ندیفرما یحضرت بهاءاهلل در لوح اشرف م - 

  ،امر العباد فوق طاقتهم." )مجموعه الواح طبع مصریظلم نفسًا و الین. انه الیعباده ان انتم من المتفكر یعل

ه یكلف اهلل نفسًا اال وسعها" )سوره بقره آیه قرآن است: "الین آیبه ا یضیح مترجم: اشاره جناب فی( توض212ص

 ه به صورت دعا آمده است: "ربنا و التحملنا ما ال طاقه لنا به." ی( و در همان آ286



انضباط  یغ امراهلل و برایتبل ید برایاست كه ما با ین زمانیم. ایكنیاستفاده نم

ن یم. و ایاستفاده كن  ،میكنیم و از آن استفاده نمیكه دار ییاز قوا یارینفس از بس

كه ما دور هم  یشود. وقتینگونه امور حاصل میارست در ان و ممیفقط در اثر تمر

 یر قوایشود كه در آن ساید میمشخص تول یجوّ   ،خاص یمحبّت  ،میشویجمع م

است كه در  علّتن ید. به ایآیبه فعل در م قّوهز یرسد و از حیمكنون به ظهور م

 یبهائ یگز كودكروم( هریا میاست كه من دور دن یان مرتبهین دومیسراسر جهان )ا

 یممتحن رو  ،المثل در ژاپنینباشد. ف اّولام كه در كالس خود شاگرد دهیرا ند

ن ی"مفتخرم كه به چن  ،ن نوشتیچن یبهائ یمربوط به پسر یاز اوراق امتحان یكی

  ،كنمیس مین دانشگاه تدریسال است كه در ا یام. سآموزش داده یدانشجوئ

ن یبهتر  ،دختر و پسر  ،آنها ءهام." و همبه تو درس دادهن است كه یافتخار من ا  ،حال

ن یرا ایز مصداق دارد. زیر نقاط نین موضوع در ساین كالسشان هستند. همیلمحّص 

یرسد. حضرت عبدالبهاء میبه ظهور و بروز م یروحان ین قوایاستعدادها در اثر ا

ك ماه آنچه یه باشند در دیت دیم و تربیتعل یكه با روح بهائ یند كه اطفال بهائیفرما

فرا خواهند گرفت.   ،آموزندیك سال میگران در یرا كه د
1
آنها  قّوءه یعنین یا 

ن موضوع یم به ایدیت رسیم و تربیبه مبحث تعل یشتر است. وقتیدوازده برابر ب

 م پرداخت.یخواه

را از ر ید مسیگر بایبه عبارت د  ،وجود ندارد یبرانیراه م  ،یدر مورد نظم ادار -س

 نطور است؟یهم  ،كرد ین طییباال تا پا

اگر   ،المثلیبودن است. ف یبهائ یاز نظم ادار یمقصود من بخش  ،بله -ج

  ،شودین عمل و خدمت محسوب میتریبپردازم كه متعال یغ امر بهائیبخواهم به تبل

 ءهند به لجیالعات بان اطّ یآورم. ایم یمبتد  ،دارم یغیت تبلیخودم ب ءهو در خان
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ر اطفال یل علوم و فنون از ساید در تحصیبا یثاق است: "اطفال بهائیان مركز مین بیح مترجم: اشاره به ایتوض -  

  ،ند تازه نهاالن جنت عرفانیل نمایك سال تحصیگر در مدت یتند. آنچه اطفال دیرا مشمول نظر عنایممتاز باشند ز

 (15ص  ،تیم و تربیاز آثار مباركه درباره تعل یند." )منتخباتیل نمایك ماه تحصید در مدت یبا  ی،كودكان بهائ



غ یدارم تبل  ،"خوب  ،دیید بگویداده شود. شما نبا یمحلّ  یا محفل روحانیغ یتبل

ن كار تحت یلع باشند و اد مّط یرا آنها بایم؟" زید به آنها بگویچرا با  ،كنمیم

كه  یند. هر كارین كار كمك و مساعدت نمایات آنها باشد و به اتوّجهات و یعنا

برخودار  ین صورت از الطاف الهیباشد. در ا یگروه یاز كار ید بخشیم بایكنیم

 ر.یالغ  ،د بودیخواه

 ان بخش سؤال و جواب(ی)پا

كلمات مكنونه را انتخاب   ،یخودآموز یبعد از بخش روحان  ،خوب فردا 

م پرداخت. چگونه كلمات مكنونه را یآن خواه ءهام كه فردا به بحث درباركرده

كه  یك بخش خواهد بود و امور روحانین یام. یم و چگونه به آن بپردازیمطالعه كن

است  ین جواهراتیباتریاز ز یكیم و من معتقدم كه كلمات مكنونه ید انجام دهیبا

  ،میپردازیگر میت فرموده است. بعد به دروس دیعنا یكه خداوند به عالم انسان

را  ید و مآخذ و مراجعیم كه تمام رؤس مطالب را استخراج كنیندار یت كافقو

ن یانت اسالم است. ایمربوط به د یقان خواهم داد كه جملگیكتاب ا ءهاردرب

د كه یالمثل بدانیف  ،دیپردازیبه مطالعه م یمراجع را به شما خواهم داد كه وقت

اند. قائل شده یادیت زیشان اهمین و شهادت ایحس امام یحضرت بهاءاهلل برا

ند مردم یفرمایرت بهاءاهلل مالمثل حضیشما نقل خواهم كرد. ف یداستانش را برا

را  یاز مآخذ اسالم یمزبور و برخ ءهسور ءههود را بخوانند. خالص یقرآن ءهد سوریبا

كّل كتاب قادر سازد. از  ءهن كار شما را به مطالعیدوارم ایبازگو خواهم كرد و ام

دار شما و ید دیار متشكرم. در واقع چهل و هشت ساعت به امیاستقبال گرمتان بس

 یلیمن برطرف شده است. خ یدم و حاال تمام خستگیحضور شما نخواب ضیف

 یمتشكرم. اهلل ابه

سؤال  یا كسیداشته باشند. آ یاران هنوز سؤاالتید یشا  ،یضیمارك تاورز: جناب ف

لم بدانم ینده مایدارم. در اشاره به كنفرانس سال آ یمن سؤال  ،ار خوبیدارد؟ بس

ل خواهد شد و یترانه تشكیدر مد یارهیر جزا صّحت دارد كه كنفرانس دیكه آ



ح یا صحیفا بروند؟ آیت شش روز به حتوانند مدّ یكنند میكه شركت م ینفوس

 است؟

است كه حضرت بهاءاهلل را به سجن  ین سالگرد زمانیكنفرانس در صدم هبل -ج

 ءهریم كنفرانس در جزیم گرفتیلذا تصم  ،ترانه عبور كردیاز مد یچون كشت  ،عكا بردند

یكه در كنفرانس حضور دارند م یع نفوسیجم  ،ل شود. بعد از آنیل تشكیسیس

 مت كنند.یارت سجن اعظم به ارض اقدس عزیز یتوانند برا

  م؟یسینامه بنوچطور  كسب اجازه یبرا -س

 اّمادهد. یست. صرف حضور در كنفرانس به شما امكان رفتن میاجازه الزم ن -ج

توانند یابند نمییكه در كنفرانس حضور نم ییاحبّار یسا د درك شود كهیمقررات با

 نهاست.یا ین فرصت فقط برایبه ارض اقدس بروند. ا

به  یا فردیخدمت كند  یابخواهد در لجنه یاز فرد یلیسؤال شد كه اگر تشك -س

ا امتناع از خدمت وجود یاستعفا  یبرا ییا مبنایآ  ،انتخاب شود یلیت تشكیعضو

 دارد؟

چقدر كار   ،كنندینم یتیگران فعالید امروزه كه دیدانینم  ،دوستان  ،انزیعز -ج

همه خواهند آمد و   ،وزراء  ،ن افرادیثروتمندتر هندیت دارد. در آیامر مبارك اهم یبرا

شه یهم اّمانخواهد كرد.  یتوّجهكنند یت میكه امروز فعال یچكس به كسانیه

شما ذكر  یبرا یكنند. مثالیكار م اّولد كه خواهد بو ین افتخار از آن كسانیبزرگتر

هوش و حواس بود كه  ید كه آنقدر بیشناسیر را میگیشما پطرس ماه ءهكنم. هم

شد كه آن یم توّجهد میرسیهفتم م ءهبه بست یكرد و وقتیهفت بسته غذا درست م

صخره شد؟ چرا؟  یوم سبت است. چه شد كه پطرس به معنایروز شنبه است و 

 یكنند؟" برخ میمن چه فكر  ءه"مردم دربار  ،دیح پرسیكلمه. حضرت مس كیفقط 

من  ءه"شما دربار  ،دی." بعد حضرت پرسیامبریتو پ  ،یهست ی"تو مرد خوب  ،گفتند

 ی"تو پسر خدا  ،چكدام جواب ندادند مگر پطرس. او گفتید؟" هیكنیچه فكر م

چون در  اّماار كرد. ح را انكیك كلمه. او سه بار حضرت مسی." فقط یهست یح



ح به او یاز داشت او آن جواب را داد حضرت مسیح به او نیكه حضرت مس یزمان

آن بنا خواهم كرد." هزاران هزار  یم را رویسایكه كل یهست یا"تو صخره  ،فرمود

ن یض و فخر ایهرگز ف اّما  ،شودیح نوشته میثاق حضرت مسیكتاب در مورد عهد و م

 رد.یگیق نمك كلمه به آنها تعلّ ی

ن یبه ب یاسالم ءهكن متبركاّماارت یز ید. برایشما دور اسالم را به خاطر دار 

ب را ید مرقد حبین بایحس امامارت مرقد ین رفتم. ابتدا به من گفتند قبل از زیالنهر

كه آب را به  یوقت  ،نیحس امامب كه بود؟ روز شهادت حضرت یارت كنم. حبیز

ن. یخانواده آورد. هم یآب برا یوانیل  ،طع كردنداش قشان و خانوادهیا یرو

  ،ن است. حاالیحس امامارت مرقد یتر از زارت مرقد او مهمیند زیگوین آنها میبنابرا

كه آب  یابانها و نقاطید در بیسفر كن یاسالم یعراق و كشورها  ،رانیبه سراسر ا

جاد شده تا یمردم ااز  یاریم آب توسط بسیمخازن عظ  ،شودیدا نمین پیعابر یبرا

ن یماند. ایاالبد در خاطر میوان آب الیآن ل اّمان بنوشند. یم حساامن به نام یعابر

 م.یكنیم امراهلل مین تقداست كه ما االآ  یوان آبیهمان ل

یآن م یمعمواًل نام سازنده را رو  ،سازندیكه مسجد و دروازه م یوقت 

كه مخارجش را پرداخته بود  یكس بزرگ را به نام یم و پلیعظ یسند. مسجدینو

پل حّك  ید نامش حاج احمد بود. فقط قرار بود نام او را رویساختند. فرض كن

كرد. یاز آنجا عبور م یروحان یشد. فردیل میمسجد تكم ین كار بنایكنند و با ا

"به خاطر خدا."   ،چه مسجد را ساخته است. او گفت ید برایاش پرساز سازنده

كرده نام  محبّت یتوانی"م  ،"بله." مرد گفت  ،؟" جواب دادیطمئند "میمرد پرس

"پس تو به   ،ام." مرد گفتمن پولش را داده اّما"  ،؟" او گفتیسیپل بنو یمرا رو

 یفیظر ءهد چه نكتیكن می توّجهنه به خاطر خدا."   ،یاخاطر اسمت آن را ساخته

 یچرا اسم خودت را رو  ،ستخدا ی. اگر برایسینویآن م یاست. "تو نامت را رو

 ؟"یسینویآن م



ن گونه در امر ید ایما با ؛هستند یاست كه واقعًا روحان یانن اعتقاد كسیا

گر یكدیاز وجود  یم و بخشید نفس خود را فراموش كنیبا  ،میت شویمبارك ترب

عظمت   ،میو از بحر عظ ؛میریگیم قرار مین صورت در صراط مستقیم. در ایشو

م و یاگر خود را برتر بدان  ،م. واالّ یشویز بهره مند میت و جاذبه و همه چقدر  ،ایدر

د ین است كه افراد بایامر مبارك هم یم. كل مبنایز نداریچ چیه  ،میكن یتفوق جوئ

 به خاطر اساس امر حضرت بهاءاهلل دور هم جمع شوند.

ت كنند و بهتر كنند از احكام اطاعیم یان را مشاهده كنم كه سعیتوانم بهائیم -س

توان گفت كه اصول یكند. چگونه میبرپا شده و عمل م یشوند و چگونه نظم ادار

ن سه یر آگاه ما كه ایا در ضمیگر اكنون فعال هستند؟ آیه همانند دو مورد دیروحان

اكنون در عالم م كه همینینها را ببیم ایتوانیا می  ،م فعالندیكنیق میمورد را تلف

 اند؟عمل درآمده ءهبه مرحل یبهائ

از ین اصول نیاست كه به ا یم كه امروز روزیه را انتشار دهین نظرید ایما با –ج 

نیها لسان بنن آیآسانتر  ،المثلیان خواهد رفت. فیاز م یم. وااّل عالم انسانیدار

فرود و پرواز   ،بودم در فرودگاه به چند زبان یجنوب یكایدر آمر یاست. وقت یالملل

در   ،از مردم سردرگم شده بودند. بعد ین همه بعضیشد و با ایا اعالم مماهیهواپ

  ،بودند یویا بولین یكه مثاًل عازم آرژانت یبه كسان  ،هااز فرودگاه یكیدر   ،لیبرز

مانند  هریو غ یآب  ،مثاًل زرد  ،بود داده بودند یخاّص  ءهكه رنگ آنها نشان ییكاغذها

یاعالن م یاریمختلف بس ینبودند. آنها به زبانها یفرا زبانها كایز  ،انیعهد مصر

كه كاغذ زرد  یتمام كسان  ،نیدند. بنابرایفهمیاز مردم نم یاریباز هم بس اّماكردند 

داشتند  یكه كاغذ آب یستادند. كسانیك صف ایبودند در  یویداشتند و عازم بول

هست  ییاز هم جاهاب  ،دیست زبان هم بدانیاگر شما ب ین بودند. حتیعازم آرژانت

ن است ین كشورها ایتر از همه در اكنندهد. خستهید فهمیكه ابدًا زبانشان را نخواه

كند یكه صحبت م یكس  ،ن حالیترجمه كند. در ا ید و كسیكه شما صحبت كن

یچ نمیگر هیشوند و دیشنوندگان خسته م  ،شودیخته میرشته افكارش از هم گس



شود. و همه یكنند و بعد بخش دوم ترجمه میراموش مفرا  اّولفهمند. آنها بخش 

ن یس شود. اید تأسیاست كه با ییزهاین چیاّولاز  یكی یالمللنیند زبان بیگویم

 ءهان جلسیم.           پایان مردم انتشار دهید در میاست كه ما با یاز موارد یكی

 اّولشب 

 

 دوم  ءهجلس

 یادینار با حضور این سمیا ءهن جلسیم حضور شما در دومیلیمارك تاورز: ما 

م جلسه را با تالوت یبخواه یم و از جودییرا خوش آمد بگو یضیامراهلل جناب ف

 یاحبّااز  یاریبس  ،نمیبیرا م یادیز یاحبّانجا یمناجات شروع كند. امشب در ا

نجا  در یأت معاونت فقط اید كه هیاز شما ممكن است ندان یارید و بسیجوان جد

 ءهه منطقأت معاونت در نُ یا اعضاء هیآسـایاسترال ءهبلكه در منطق  ،ستین ییهاوا

از  یكیاست كه  یكرونزین مناطق میاز ا یكیا حضور دارند و یسمختلف استراالآ 

ان ما است و من یدر م یكرونزیأت معاونت از میو عضو ه است؛ ییف هاوااهدا

ام یلطفًا ق  ،Virginia Breeksس كیا برینیرجیكنم. خانم و یشان را امشب معرفیلم ایما

است جلسه را به یلم از شما خواهش كنم امشب رینند. ماید تا دوستان شما را ببیكن

 د. یریعهده بگ

م ید كه ما افتخار عظیدانید و مینجا بودیشب ایكنم اكثر شما دیا: فكر مینیرجیو

ار یرا در اخت م و من جلسهیرا دار یضیامراهلل جناب ف یادیاستماع مجّدد كالم ا

 دهم.یقرار م یضیجناب ف

ش از چهارده یب  ،أت معاونت استیا عالوه بر آن كه عضو هینیرجی: ویضیجناب ف

م یدواریر بوده و در مقابل تمام مشكالت مقاومت كرده و ما امین جزایسال مهاجر ا

 یهااز خانم یكیك بار یت كند. یس و تثبیتأس یبتواند امر مبارك را در آن نواح

"جناب   ،رفت و گفت یل بهائیفاضل جل  ،نزد جناب ابوالفضائل ییكایآمر

نقدر تكرار یك موضوع را اید كه یكنیها چه فكر مییكایآمر ءهابوالفضائل شما دربار



شب چند مرتبه تكرار كردم؟" خانم ی"د  ،د؟" جناب ابوالفضائل گفتندیكنیم

یفكر م یعًا در مورد ما چد. واقیك موضوع را تكرار كردی"شش مرتبه   ،گفت

را من تكرار كردم؟" خانم  یزیچه چ  ،خوب یلی"خ  ،د؟" ابوالفضائل فرمودیكن

 "به خاطر ندارم."  ،گفت

اد یو بن یكنم. شالوده سنگید میامر مبارك تأك یق اساسین حقایمجددًا بر ا

ت امر حضر  ،مورد نظر حضرت بهاءاهلل یبنا  ،آن یمحكم امر مبارك كه بر رو

در نفوس ما و سپس در   ،كل خود مایجًا ساخته خواهد شد. در هیتدر  ،بهاءاهلل

یت میس و تثبیتأس یو اصول نظم ادار یاصول روحان  ،احكام  ،سراسر جهان

خواهد  یاكلیما را اعضاء ه  ،ن سه با هم در نفس و قلب مایق ایب و تلفیشود. ترك

است  ین بدان معنیمعروفند. ا یئساخت كه در سراسر جهان به عنوان جوامع بها

  ،یقلمرو نظم ادار یورا هخارج از جامع یفرد یهاتیفعال  ،كه در سراسر جهان

د در قالب و چارچوب نظم یز بایندارد. همه چ یریتأث  ،ندارد یمتیق  ،ندارد یارزش

خود مشغول شوند و  ءهنیاگر مردم به ساخت معابد به هز یانجام شود. حتّ  یادار

 یاد؛ صرفًا مانند خانهیآیچ به حساب نمیبه ه  ،محفل را نداشته باشند بیتصو

ماسه ساخته باشد.  یرو یكه كس یته یاخانه  ،ساخته باشد یاست كه كس یخال

ن صورت یدر ا  ،ب محفل با چوب ساخته شودیكوچك با تصو یااگر كلبه اّما

د درك یته را همه بان نكیامراهلل خواهد بود. ا یو محكم برا یسنگ یاشالوده

 كنند.

 یاز اصول روحان یم بخشیكه امشب انتخاب كرد ین موضوعیدوم  ،حال

ع و گسترده یما چقدر وس یهاات و نوشتهین نكته است كه ادبینشان دادن ا یبرا

موسوم به كلمات مكنونه است.  یار كوچكیات كتاب بسین ادبیاز ا یاست. بخش

ن یا یمعرف ییو نها یحّد اعل  ،میم امشب بگوخواهید آنچه كه میلطفًا فكر نكن

 یشنهادین موضوع است. تنها پیجامع ا ءهن مطالعید ایكتاب است. هرگز تصّور نكن

د ید بتوانید و شایو رئوس مطالب كار كن ین طرح كلّ یبه خود شما است تا طبق ا



ا ن كتاب كوچك ریخود ا ید در زندگید كه طبق آن بتوانیرا به وجود آور یائنب

جامع  بنده است نه آن كه مطالعءه ءهشنهاد و عرض خاضعانین پید. ایجًا بشناسیتدر

 كّل موضوع باشد.

در   ،است. در عراق شروع شد یكلمات مكنونه بذر امر بهائ  ،از نظر من

  ،ع آثار مباركه استیجم ءها ثمر داد. ضمنًا جوهر و عصارو در عكّ   ،ادرنه رشد كرد

شان جوهر و یاند كه اآن فرموده ءهمالمبارك در مقدّ اهلل بنفسههمانطور كه حضرت بهاء

انات مباركه را گرفته و در یخداوند و ب یبایع كلمات زیجم  ،هاع نوشتهیعصاره جم

نوع بشر  یت اختصار برایدر غا یا به آنها لباسی  ،اندختهیر یدیجد یقالبها

اند.پوشانده
1
ان شده است. یوچك بن كتاب كین راز انسان است كه در ایا  

ن ین است. در ایهم  ،ن كتاب بذر امر مبارك استین كه گفتم ایمقصود من از ا

د. ما ییخود مشاهده نما یید احكام و اصول را در شكل ابتدایتوانیكتاب شما م

. با عروج ینیجن ءهمبهم و در مرحل یبه شكل اّما  ،میشب به هر سه مورد اشاره كردید

را آشكار  یشتریشان موارد بیا  ،اءاهلل در افق ظهورشمس حضرت به یجیتدر

ع نكات مذكور در كلمات یاز جم یافح روشن و شفّ یتًا توضیساختند تا آن كه نها

آن را  ءهیكنم و بقیمكنونه ارائه فرمودند. من سه مورد را به عنوان نمونه و مثال ذكر م

 یكه دارا یكس  ،وشفرد باه  ،ند شخص خردمندیفرمایافت. مید یخود شما خواه

گرداند كه به آنچه كه بر یبر نم یهرگز از آب پاك و شفاف رو  ،است یروحان قّوءه

اورد.یب یند رویگویآن شراب م
2
ند. یفرماینجا آن را حرام نمید كه در ایهست توّجهم 

 ین رویاست از ا یكه روحان یشخص  ،كه عاقل است یدارند كسیفقط اظهار م

 اّمان حكم است. یا یحین اعالن تلویاّولن ید. اینما توّجهبه آن  گرداند كهیبر نم

 یآن را نه یشان به طور قطعیا  ،كتاب اقدس نازل شد یعنی  ،كتاب یوقت  ،ادر عكّ 

فرمودند كه شرب شراب  یچ ابهامیبا صراحت و بدون ه  ،شان به وضوحیفرمودند. ا

                                           
1
 كلمات مكنونه( ءههذا ما نّزل من جبروت .... )مقّدم یاالبه یهوالبه -  

2
 .62شماره  یكلمات مكنونه فارس -  



انسان ممنوع و حرام است. یبرا
1
ح یر كلمات مكنونه و توضمبهم د ءهشما اشار 

كنم  میاست كه عرض  علّتن ید. به ایكنیروشن در كتاب اقدس را مالحظه م

  ،وجود دارد یدر كلمات مكنونه است. هر آنچه كه در امر بهائ یامر بهائ ءهیاّولبذر 

 .ینیجن یادر مرحله اّما  ،در كلمات مكنونه وجود دارد

را كه با شما  ید آن بامدادیاش كردها فراموی"آ  ،ندیفرمایگر مید یدر جا

عهد بستم؟"
2
یدانست. من میچكس نمیداند. ه مینچكسی؟ هیچه عهد 

دانستند كه یم  ،امیادر آن  یحت  ،از نفوس یاریدانست. بسیچكس نمیم هیگو

كل   ،میصحبت كن یاگر به طور كلّ  اّماثاق خواهند بود. یحضرت عبدالبهاء مركز م

در عّكا  اّما  ،. عهد مشخص نبودیثاقیم  ،یشان فرمودند عهدیا دانستند.یعالم نم

ند همه یفرمایشان صعود میا ین عهد را روشن كردند كه وقتیبا نزول كتاب اقدس ا

دهد چگونه هر آنچه ین دو نمونه نشان مید به غصن اعظم ارجاع گردد. ایز بایچ

وجود دارد و  ینیجن یكه در امر حضرت بهاءاهلل است در كلمات مكنونه به شكل

ن نكات با صراحت تام به مردم یع ایجًا جمیتدر  ،ابعد از عبور از مراحل ادرنه و عكّ 

 ح داده شد.یع افراد توضیجم یبرا یگفته شد و به روشن

                                           
1
ن ی"بعضی از معارض  ،ن کهی( اشاره دارند به ا266رات شفاهی )صیاب اشراق خاوری در تقرح مترجم:  جنیتوض  

ذهُب به یشرب ما یس للعاقل أن یل»  ،ند درکتاب اقدس کلمءه حرام استعمال نشده و فقط فرموده استیگومی

رجٌس من عمل »  ،ندیرمافز راجع به شرب خمر کلمءه حرمت وارد نشده است.  البتّه میید نیدر قرآن مج».  العقل

ات قرآن راجع به شراب استعمال نشده یطان است.  ولکن کلمءه حرمت در سراسر آیعنی بد است و کار شی»  طان.یالشّ 

حًا مذکور است که شرب مسکرات حرام یاّما در لوح رام صر  ،است.  در کتاب اقدس اگرچه کلمءه "حّرمت" ذکر نشده

ن یز به این عنواِن "لوح رام" نقل شده است.(  حضرت ولی امراهلل نیات تحت هماست."  )لوح رام در کتاب محاضر

( که 99ص  ،0ج  ،عات مبارکهین خصوص نازل شده..." )توقی"شرب خمر حرام است و لوحی در ا  ،اشاره دارند

ن است که در یرات چنز به قرار مذکور در محاضین لوح رام اشاره دارند.  شأن نزول لوح مبارک مزبور نیاحتمااًل به هم

ال کند که یند مبادا کسی خیفرماده است.  در لوح مبارک رام مییلوح مبارک "از باغ الهی" کلمءه "رامء مذکور گرد

نوشند و عقول خود را مقصود ازکلمءه رام مذکور در لوح مزبور همان رام )از جمله مشروبات مخّدر( است که مردم می

ه است که یرام محّبت اله  ،م مسکر حرام است ومقصود از رام مذکور در لوح مبارکن رایرا ایز  ،دهندازدست می

 علّت حدوث آتش محبّت الهی در صدور ناس است.

2
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ن یاست. ا یمطالعه كلمات مكنونه و مشاهده رشد امر اله ءهقیك طرین یا

اء یع انبیفقط حضرت بهاءاهلل. جمبوده نه  یاء الهیع انبیجم ءهروش مورد استفاد

ت یم و تربیتعل ءهمطالع یعنی  ،انداستفاده كرده یجین روش حركت تدریاز ا یاله

كردند تا یم آمادهاوردند. آنها نفوس را ین یرو یناگهان ینوع بشر. آنها هرگز به روش

انت یداز  یابند. مثالیرا به وضوح در ید اوامر الهیرسیكه زمان مناسب فرا م یوقت

ما  یبزرگ برا ین درسیافت و اید یشما ذكر كنم و شما نكته را درخواه یاسالم برا

د در ید لطفًا هر آنچه كه داریكنیغ میكه تبل یم. وقتیغ چه كنین تبلیاست كه در ح

د كه شنونده درك یكن ید. كارید. نكته به نكته مطرح سازیان نكنین كالم بیاّول

ت یجًا در تمام وجودش تثبید كه مطلب تدریكن یكار د.یموضوع را جذب نما  ،كند

دچار سوء هاضمه  یمبتد  ،دیاو مطرح كن یز را در همان ابتدا برایشود. اگر همه چ

ن ید تا از ایار طول خواهد كشیو بس  ،شودیمار میب یاز لحاظ روحان  ،شودیم

 بحران خالص شود.

دن یادت به نوشاعراب ع  ،حضرت رسول در عربستان ظهور فرمود یوقت

ن شراب را یمن ا ؛مست كننده است یلیشد و خیه میداشتند كه از خرما ته یشراب

روان آن حضرت به آن یتمام پ یچون شانزده سال در عربستان بودم. وقت  ،شناسمیم

شان در ابتدا آنها را یداشت؟ ا ین مورد چه تفاوتیشان در ایاقدام ا  ،عادت داشتند

كه مست است نماز  یست كسیشان فرمودند درست نیردند. انك یدن آن نهیاز نوش

د. ین را به خاطر بسپارینگونه امر فرمودند. لطفًا ایا اّولد یكنیبخواند. مالحظه م

ز در آن یند نكات بحث برانگیان قرآن را مورد انتقاد قرار دهند و بگویحیاگر مس

دهم. یح میوضشما ت یاز آن موارد است و حكمت آن را برا یكین یا  ،است

د." ید نماز نخوانیكه مست هست ی"وقت  ،د ابتدا فرمودندحضرت محمّ 
1
ن یهمه در ا 

نماز را پنج   ،ت كردندین مورد تربیشان همه را در ایكه ا یمورد توافق كردند. وقت

                                           
1
 (46ه یآ  ،" )سوره النساءی"التقربوا الصلوة و انتم سكار -  



مغرب و   ،بعدازظهر  ،ظهر  ،صبح یعنی  ،دینکیمرتبه در روز قرار دادند. مالحظه م

تواند نماز یدن شراب بكند ظهر نمیورت اگر او شروع به نوشن صیعشاء. در ا

ب بود كه بعد ین ترتیندارد. به ا یدگاآمنماز بعدازظهر  یبگزارد. اگر ظهر بنوشد برا

افتند كه یشان دریا یوقت  ،دن شراب را كنار گذاشتندیآنها به طور كامل نوش یازمّدت

ن یا  ،دن را كنار گذاشتندیراب نوشش  ،بودند یقین حقیآنها كه مؤمن  ،نیع مؤمنیجم

س است و ین كار ابلیا  ،است یطانین عمل شی"ا  ،ه را در قرآن نازل كردندیآ

ند. مطلقًا حرام است." ین كار مبادرت نماید به این نبایمؤمن
1
 یجیت تدریترب 

ن اصل را حضرت باب و حضرت بهاءاهلل و ید. همییفرماینفوس را مالحظه م

 به كار بستند. یاء الهیع انبیجم

شنهاد خواهم كرد مطالعه یكه بنده پ یقیكلمات مكنونه را به طر یوقت  ،حال 

طلوع و غروب باشكوه آفتاب در  ییم كه گویریگیدر نظر م یآن را نوع  ،میكنیم

ت دارد كه دوس یقیبه آن نگاه كند آن را به طر یبا است. هر كسیز یجنگل

 ءهقیبه سل ین روش بستگیاتّخاذ ا  ،نی. بنابراكشدیر میا به تصویكند ف مییتوص

 من است. ءهشنهاد خاضعانین پیكنم كه ایشما دارد و مجددًا تكرار م

د ید بایداریكه بعدًا بر م یم. البته كاغذیكشیپنج خط م یكاغذ یرو 

م: "چرا یسینویم اّولرد. در ستون یبزرگتر باشد تا تمام كلمات مكنونه را در بر بگ

ن یكه ا یوقت  ،د؟" دومیبرگزخود عبادت  یخدا انسان را برا  ،م خلقتدر تما

ن یب ید كه قراردادیكلمات مكنونه را باالخره مطالعه كردم به نظرم رس یعنی  ،كتاب

 یبا من باش یلیز و عاشقانه. اگر مایآم محبّتار یبس یقرارداد  ،خدا و انسان است

سازد. یما مطرح م یمال وضوح براط را در كیشرا  ،ط سفر است." بعدین شرایا

                                           
1
ح ی( توض216ه یآ و اثمها اكبر من نفعهما" )بقرهر و منافع للنّاس یهما اثُم كبیسر قل فیسئلونك عن الخمر و المی" -  

سر و االنصاب و االزالم یه فوق: )انّما الخمر و المیر است نه آیه زیبه آ یضیجناب ف ءهرسد اشار یمترجم: به نظر م

ان امت ذكر یجاد عداوت و بغضا در میطان را ایه بعد مقصود شی( و در آ61ه یآ طان." )مائدهیرجس من عمل الش

 ند.یرماف یم



  ،كنمیم. تكرار مین سفر الزم داریآنچه كه در ا یعنیراه است  ءهدوم توش ءهنكت

 ینش انسان را برایعالم آفر ین گونه خواهد بود: "چرا خداوند از تمامیا اّولستون 

 را كه یاتوشه  ،ده استیكه خداوند او را برگز  ،د؟" حالیبرگز ین سفر روحانیا

كیل به پیك روز تعطیكه مردم  یست؟ وقتید همراه داشته باشد چین سفر بایا یبرا

دارند. پس یل بر میتوشه و بار و بند  یك روزه كلّ ی ءهك برنامی یروند برایك مین

یرهنمون م یكمال روحان یكه ما را به سو یزیانگدل ین سفر طوالنیچن یبرا

ن یكه در ا یم. وقتیم شروع كنیتوانیم وااّل نمینکفراهم  یاد توشهیقباًل با  ،سازد

م كه تاكنون ساخته ینیبیم یاهن جادّ یترم آن را كاملیكنیر حركتمان را شروع میمس

تمام عالئم راهنما  یدارا ؛سبز است یهاقرمز و چراغ یهاچراغ یشده است. دارا

ر ین مسیوارد ا ند هرگزیگویقرمز به شما م یهات كند. چراغیاست كه شما را هدا

  ،دیند به حركت ادامه دهیگویسبز م یهاد و چراغین نقاط توقف كنیا در ای  ،دینشو

 یهاد. پس ستون سوم ما چراغیاش گرفتهیراه درست را در پ  ،دید برویریسرعت بگ

دارد كه چراغ  یخودتان بستگ ءهقیبه سل اّماسبز.  یهاقرمز است و ستون چهارم چراغ

  ،ا چراغ قرمز را. )معمواًل خانمها به چراغ قرمز عالقه دارندید یسیبنو اّولسبز را 

رها ین مسیاز تمام ا  ،ن[. حالید انجام دهند.( ]خنده حاضریكه نبا ییكارها یعنی

ج یست؟ ستون پنجم به نتایچ ین سفر روحانیج حاصله از ایم. نتایكنیعبور م

 اختصاص دارد.

یقان را مالحظه میفصل دوم كتاب ا  ،زیقبل از هر چ  ،اّولستون   ،حال 

مظاهر  ءهدربار بهاءاهللحضرت   ،قانیه فصل دوم كتاب ایاّولم. در صفحات یكن

 د.یبریم یت انسان و خلقت او پیكنند. در آنجا شما به اهمّ یبحث م یظهور اله

را آنچه كه در فصل ید زیریخود آرام بگ یهایع شماها در صندلیلطفًا جم 

ج است كاماًل یو را اّولا متدید با آنچه كه امروزه در تمام دنیكنیحظه ممزبور مال

 یها و مدارس عالاست كه در دانشگاه ییهاهیتفاوت دارد. كاماًل برخالف نظر

ا و مدارس هت در دانشگاهیم و تربیتعل یهادهند. كاماًل برخالف روشیم میتعل



د یم اساتیرویاست. هر جا كه ممردم  یامروز یزندگ ءهویه است و برخالف شیعال

از  یان و پزشكان با كودكان و فرزندان ما مانند مجموعهیمعلم  ،انیمرب  ،هدانشگا

كنند. نظر آنها یرفتار م ینفسان یال و شهوات و هواهایاز ام یامجموعه  ،هاعصب

حضرت  اّماد ارضاء گردد. یبا یتیچ محدودینها بدون هیك از این است كه هر یا

 اّماح است ین قانون صحین غلط است. ایا  ،ستین نیر چنیند خیفرمایاءاهلل مبه

ن است كه یوان نه در عالم انسان. آنچه كه در جهان امروز غلط است ایدر عالم ح

است  علّتن یبندند و به همیوانات را در عالم انسان به كار میح یاین دنیآنها قوان

وان یح  ،میم. ما انسان نداریروبرو هست یشفتگن آیكه ما امروزه در تمام جهان با ا

وانات یكنند. حیگر نزاع میكدیه یعل  ،جنگندیگر میكدیوانات با یم. حیدار

 ؛قمار كردن هستند  ،دن مسكراتینوش  ،روز دنبال پول جمع كردنشبانه  ،صندیحر

هند. لند انجام دیما یكنند مواد مخّدر مصرف كنند و هر كاریه میتوص  ،به اطفال

د یشما است. شما با ین سفر روحانیا  ،دین كار را نكنیند ایفرمایحضرت بهاءاهلل م

 توّجهان ین بید ابتدا به اینكین قسمت را مطالعه میا ید. لطفًا وقتین سفر برویبه ا

و من سّر تو." ی"تو سّر من  ،دیفرماید كه میكن
1
ن مقام و موقف انسان است و یا  

ند كه چرا خداوند انسان یفرمایرا ذكر م یلیلمات مكنونه دالحضرت بهاءاهلل در ك

افتم پس یم به تو را درمحبّتكه  علّتن ی"به ا  ،ندیفرمایشان میرا خلق كرده است. ا

تو را خلق كردم."
2
  

د. حضرت عبدالبهاء یادداشت كنید و یست؟ لطفًا به خاطر بسپاریچ محبّت  ،حال

ك ی  ،و علم محبّت  ،نید یاند. براان فرمودهیبف واحد یك تعریز مختلف یبر سه چ

از  یكید. در یدا كنیف را لطفًا در مفاوضات پین تعریاند. اان كردهیف واحد بیتعر

                                           
1
 121است. به صفحه  یث قدسیح مترجم: حدی( )توض111ص  ،قانیو انا سّره." )كتاب ا ی"االنسان سرّ   -  

 قان مراجعه شود.(یجلد اّول قاموس ا

2
فقره  یاه اثبتك" )كلمات مكنونه عربیروح الح یاذكرك و ف یك یا ابن االنسان احببت خلقك فخلقتك فاحببنی" -  

 ك خلقتك"(یف ی"عرفت حب  ،كتر باشدینزد 2رسد به فقره  یبه نظر مح مترجم: ی( )توض4



ند. حضرت یفرمایان میف را بین تعاریكتاب مزبور حضرت عبدالبهاء ا یهافصل

"یسّر ظهور اله محبّتند یفرمایعبدالبهاء م
1
ت اهلل كولنور م محبّتاست.    

2
 

ده است.یدم یاست كه روح القدس در روح انسان ییبایاست. كلمات ز
3
 محبّت 

است. یقت در عالم عنصریظهور حق علّت
4
ف ین تعاریاگر ما هر كدام از ا  ،حال  

 یسعادت عظم ءهلیوس محبّتد فراموش كرد. یك مورد را نباین یا  ،میرا فراموش كن

است. یو روحان یدر دو جهان ماد
5
است كه خداوند در انسان  یزیهمان چ نیا 

انت" انسان  یند: "حصنیفرمایحضرت بهاءاهلل م  ،پس او را خلق كرد. بعد  ،افتی

 یم. "مشكاتیسینویانتخاب انسان م علّتاست. در ستون مربوط به  یحصن اله

"؛ یك جوهر نوری"؛ "اودعت فقّوهال یادیك؛" "صنعتك بایف یانت و مصباح

... انت ی... انت نور ی"من جوهر العلم اظهرتك" "انت ملكًا"؛ ی"خلقتك غن

 " یك روحًا منّ ی" ؛ "اودعت فیصی... انت قمیبهائ

گر را یموارد د یاریافت و بسیم ین موارد را در كلمات مكنونه خواهیع ایجم 

ب فهرست خود را ین ترتید كرد و به ایكه خطاب به انسان است مالحظه خواه

 شنهاد است.یك پین فقط ید كرد. ایل خواهیتكم

 ین سفر روحانیا یاز برایراه مورد ن ءهم كه توشیرسیحال به ستون دوم م 

 است.

القول املك  اّول ی"ف  ،ندیفرمایشان مید. ایدانیرا همه م اّولمطمئنًا مورد  

باشد.  ید مهربان و نورانیبا  ،د پاك باشدیرًا." سه شرط. قلب بایدًا حسنًا منیقلبًا ج

داشته  یجهان یعموم محبّتد یبا  ،ینوران اّماگران. یدوست داشتن د یعنیان مهرب

                                           
1
 (.م.258ص  ی،م بهائی)گلزار تعال –" ی"المحبه سّر البعت االله -  

2
 م. –" )همان( یالنور الملكوت ی"المحبه ه -  

3
 م.–" )همان( یالروح االنسان ینفثات روح القدس ف ی"المحبه ه -  

4
 م.–." )همان( یعالم االمكان یالحّق فسبب ظهور  ی"المحبه ه -  

5
 م.–" )همان( یو الجسمان یعالم الروحان یف یله السعاده الكبریوس یالمحبه ه -  



  ،ضیبدون تبع  ،سازدیتابد و آن را روشن میا مید كه به تمام دنیباشد مانند خورش

مصالحه  یبه معنا محبّتد یبدون تعّصب. لطفًا به خاطر داشته باش  ،بدون استثناء

  ،دیگویم یعرب یالمثلقت است. ضربیان حقیعبارت از ب محبّتست. یكردن ن

 ید." نه كسیگویقت را به تو میاست كه تو را دوست دارد و حق ی"دوست تو كس

د یمت از دست دادن دوستان بایبه ق یكند. حتید مییتأ ییگویكه هر چه م

ن یكاش ا ید ایاقبال به امر مبارك او بگو ءهكه در آستان یقت را گفت. وقتیحق

ن یچن  ،ار خوبیبس  ،دیید. نگویداشت با او مصالحه نكنیوجود نم ط در امریشرا

آن را   ،یخواهیوجود دارد. اگر نم  ،چرا  ،دییدر امراهلل وجود ندارد. بگو یشرط

 یهر چند جزئ یاورود او در ظّل امر مصالحه یابتدا یبرا یرا وقتیقبول نكن. ز

ن یا یطالب خواهد شد. او برارا  یگرید یهابه مرور زمان صدها مصالحه  ،میبكن

ك یم است. یو عظ یعال یموضوع محبّتنخواهد داشت.  یدگاآم یسفر روحان

 است. ییراستگو  ،آن صداقت است ءهجنب

راجع به قلب پاك و طاهر صحبت  یخواهم اندكیحاال م  ،ار خوبیبس 

است.  ن شرطیاّولن یند ایفرمایشان میرا ایما مهم است ز یار برایكنم. طهارت بس

ند فرض یفرمایشان میان كنم. ایآن را ب یالوریتوانم بهتر از حضرت مولیمن نم

كودكان و بزرگترها است. شما آن  یبرا ییر غذاید. شیر داریاز ش ید ظرف بزرگیكن

د. یآوریگر به دست مید یهار فراوردهید است. از شیشما مف ید و براینوشیرا م

شان ید. ایآیر بدست میگر از شیقل ده دوازده ماده دخامه و حدا  ،ریپن همانند كر

یر پاك و خالص است. بعد مین شیا اّماد و مولّد است. یر خودش مفیند شیفرمایم

كند. یر مییتش تغید. بالفاصله ماهیزیر برین شیك قطره سركه درون ایند حاال یفرما

یز آن به دست نمز ایچ چیست و هین یخوب یگر غذاید. دید آن را بنوشیتوانینم

را كه به خاطر خدا و  ی"هر كار  ،ان فرمودند. بعدًا فرمودندین مثال را بیشان اید. ایآ

د. یفقط به خاطر امر مبارك باشد. خودتان را كنار بگذار  ،دیدهیامر مبارك انجام م

كه نفس خود را مطرح  یاد. همان لحظهیهرگز نفس خود را در خدمات وارد نكن



چ یكند و هیع میشود كه خدمت را ضایل میتبد یابه قطره سركه  ،دیسازیم

است  علّتن ینخواهد داشت. به ا یشود. ابدًا حاصلیاز آن حاصل نمای  هجینت

 ن شرط است. ین نخستیند ایفرمایكه م

ی"م  ،ندیفرمایء ماحبّااز  یكیخطاب به  یدر لوح بهاءاهللحضرت   ،حال

ن پند یان كنم بزرگتریت بیخواهم براینچه كه مبكنم. آ یحتیخواهم به تو نص

در  اّماكردم. یان میت بیآن را برا  ،دا كنمیتوانستم پین میبهتر از ا یاست. اگر پند

ت یخواهم برایباتر از آنچه كه میمهم تر و ز یچ امریه یانات الهیتمام آثار و ب

دًا حسنًا." در یك قلبًا ج"امل  ،كنندیان را ذكر مین بیم وجود ندارد." و بعد ایبگو

ن سفر ین دشمن ما در ایست. بزرگترین نیز اعظم از ایچ چیع آثار مباركه هیجم

باز به   ،میح دهید هر چه كه توضینفس ما است. لطفًا به خاطر داشته باش یروحان

ما و   ،سازدیشه خود را ظاهر میدرون ما هم ءهراّمام. نفس یگردین موضوع بر میا

و  یم در اثر انجذاب دائمیدهیكند. هر چه كه انجام میع میا ضاما ر یایدن

ره را كنترل اّمان نفس یم ایم كه بتوانیباشد و دعا كن یكالم اله یمستمر به سو

ر پاك و خالص باشد. یم تا خدمات ما مانند شیم و آن را از سر راه خود كنار بزنینمائ

 را به بار خواهد آورد. یرگیار ارزنده دیج بسیاگر خوب و مطلوب باشد نتا

حضرت بهاءاهلل در كمال صراحت و   ،سفر است ءهادام آمادءهحال كه مسافر 

  ،یاوریب یاهیمن هد ین سفر برایدر ا یلیا مایند كه آیفرمایصداقت به او م

 یبه من بده یارمغان یخواهیزها نزد من انصاف است. اگر مین چیترمحبوب

 یزی. بهشت چیبهشت هست یند تو در جستجویمافریم  ،انصاف را بده. بعد

جًا یكه تدر یست مگر زمانین یزی؛ و جهنم چیشه نزد من باشینكه همیست مگر این

كه به من  یند هرگز مسرور مباش مگر زمانیفرمایشان می. ایشویاز من دور م

ن یترن و باشكوهیترلاگر در مجلّ  یحت  ،یكه از من دور هست ی. و زمانیكینزد

ن ین لحظات عمر تو است. لطفًا تمام ایبدان كه اندوهبارتر یغرقه هست یدگزن

كه  یاتوشه یعنی  ،دیادداشت كنید یدار یش رویكه در پ یكاغذ ینكات را رو



م. یكن آمادهم و قبل از سفر ید بدانیآنچه كه با یعنی  ،دهندیسفر به ما م یشان برایا

 ینیط معیبه سفر بروند. آنها در مورد شرا خواهندیافت كه مید یشما دو نفر را خواه

 كنند. میبا هم توافق 

نفس   ،نفس خود را  ،ندیفرمایشان میاز همه ا اّولقرمز.  یهاچراغ اّماو   

د. یك نكنیآن را تحر  ،دید." وارد آن نشویبه آن اعتناء نكن  ،دیره را محروم كناّما

"آنچه را   ،نشده است. مقّدرتو  یبرا اّما یهست یش و راحتیند طالب آسایفرما یم

از الواح  یكیخواهم از من طلب نكن." حضرت بهاءاهلل در یتو نم یكه برا

كند یفرزندش تصور م اّمادر دست دارد  یسمّ  یدارو یاشهیش یند كه پدریفرما یم

ید و مكرّرًا التماس میآیند كودك نزد پدر میفرمایاف است. مكه آب صاف و شفّ 

رد و به یپذیتًا مینها اّما  ،كند یپدر امتناع م اّمابدهد.  از آن به او یقدر كند كه پدر

یسّم را تحّمل كند. م یتواند تلخیو كودك نم  ،دهد از آن بچشدیكودك اجازه م

  ،دیخواهید و آن را مصّرًا میخواهیم یزید و چیكنیمستمرًا دعا م یند وقتیفرما

متعاقب آن  اّما  ،تًا خداوند آن را به شما خواهد دادیند نهایفرمایم بهاءاهللحضرت 

ست.یشما قابل تحّمل ن ید كه برایآیان میبه م یامتحانات
1
به خداوند اصرار  

 یارید. بسیرید و پاسخ او هر چه باشد بپذیرا به شما بدهد. دعا كن یزید كه چینكن

م یدانیاشد. ما نمد مثبت بیم پاسخ خداوند بایكنیدعا م یم وقتیكنیاز ما فكر م

  ،باشد یكه پاسخش منف یوقت یكه پاسخ خداوند هر چه باشد فضل اوست. حتّ 

 م.یم نداشته باشیاما بهتر است آنچه را كه خواسته یرا برایز

                                           
1
فرمایند، "ای نبیل  ( است که می99، ص4اشارءه جناب فیضی به این بیان حضرت بهاءاهلل )مائدءه آسمانی، ج  

اند.  آیا رضیع اگر سّم طلب  و به گمان خود شهد فائق خواستهنمایند  بعضی عباد از حق سّم قاتل طلب نموده و می

اند که بعضی در  اید و مشاهده نموده نماید، اعطای آن از بالغ جائز؟  ال ونفسی ولو یصیح و یبکی.  چنانچه شنیده

ا أرادوا عراق تلقاء وجه حاضر و از حق جّل شأنه خواستند آنچه سبب خسران شد ... و نفوس دیگر بعد أن وصلوا بم

بالمّره از حّق اعراض نمودند ... مقصود آن که احبّای الهی از تأخیر ما أرادوا ِمن ربّهم الکریم مکّدر و محزون نباشند 

یزل و الیزال معطی و باذل  چه که آن منبع کرم و مخزن جود و مبدأ فیوضات النهایه و مصدر عنایات غیرمتناهیه لم

 م  –بوده و خواهد بود." 



ما در   ،روندین دو نفر در كنار هم راه میا یوقت  ،دیدانیم هدر كلمات مكنون 

م كه با آن حضرت برابر یكنیتصّور م یگاهم و یداریكنار حضرت بهاءاهلل قدم بر م

"از حّد خود تجاوز نكن."   ،ندیفرمایشان میم. ایهست
1
حال ما غالبًا در كار امراهلل  

 یكیباشد و آن  ینطورید این چرا بای"ا  ،میگوئیم و میكنیاز حّد خود تجاوز م

در مورد  یتح  ،میكنیرا مطرح م یاریباشد؟ چرا؟ چرا؟ چرا؟ "سؤاالت بس یآنطور

است كه ما از حّد و  ینها مواقعیره. ایره و غیو غ یاء الهیدر مورد انب هآثار مبارك

دهد و یكه مسافر به سفرش ادامه م یم؛ و وقتیگذاریحدود خود پا را فراتر م

"به   ،ندیفرمایحضرت بهاءاهلل م  ،فروشدیكند و به او فخر میرا مشاهده م ینیمسك

مباهات نكن."   ،روشن فخر مفیمرد مسك
2
  

یبت میكند و زبان به غیرسد. دهان باز مین كارها میمسافر به بدتر  ،حال

؟"یاوب خود را فراموش كردهی"چگونه است كه نقائص و ع  ،ندیفرماید. میگشا
3
  

یشان قدم بر میشه همراه ایدهند. ما همیبالفاصله حضرت بهاءاهلل به او تذّكر م

د.یگران دم نزنید ید در مورد خطاهایخودتان خطاكار هستم. مادام كه یدار
4
ن یا  

یان را خطاب به ما مین بیا یشان در هر لحظه از زندگیند. ایفرمایرا به ما م

ذكر  یان الهیع ادیاست كه تاكنون در آثار مباركه جم ین كارین بدتریند. ایفرما

 یع است كه وقتیو شن نقدر زشتین كار ایبت كردن. در قرآن ایغ یعنیشده است. 

د.یخوریخود را م ءهن است كه گوشت برادر مردیقًا مانند اید دقیكنیبت میشما غ
5
  

یح میتوض یقیقان حضرت بهاءاهلل درباره مجاهد حقیباز هم در فصل دوم كتاب ا

                                           
1
 (24شماره  لنفسك...: )كلمات مكنونه ینبغیال تتّعد عن حّدك" و ال تدع ما ال" -  

2
االبد."  یك الیسوء حالك و العن عل یقدامه و اراك ف یامش ین بافتخار نفسك النیالمسك ی"التفتخر عل -  

 (25شماره 1

3
 (26"  )شماره یه لعنه منّ یذلك فعل یمن كان عل یوب عبادیوب نفسك و اشتغلت بعیت عیف نسی"ك -  

4
 (21ر ذلك ملعون انت و انا شاهد بذلك )شماره ی" التنفس بخطاء احد ما دمت خاطئا و ان نفعل بغ  -  

5
حب احدكم یغتب بعضكم بعضا ایحجرات است: "... التجسسوا و ال ءهاز سور 12ه یبه آ یضیجناب ف ءهاشار -  

 ح مترجم(یتًا... )توضیه میأكل لحم اخیان 



كل یقان هیاست. در ا یو نافذ یان نسبتًا طوالنید. بیان مزبور را بخوانیند. بیفرما

شه از آن ید همیبا یقیكه مجاهد حق ییاز كارها یكیند یفرمایح میمبارك توض

را سراج روح و قلب را یز  ،بت استیمطلقًا احتراز كند غ  ،دیز كنیپره  ،اجتناب كند

كند. یخاموش م
1
  

د در یدانیناراحت بودند و شما م یلیخ یلیك مرتبه حضرت عبدالبهاء خی

ن و یشان غمگیكه ا یشان بودند. موقعیامراقب  یمیقد یاحبّااز  یاریبس امیاآن 

یف میتعر یاتیشان را مسرور سازند. حكایكردند ایم یمحزون بودند آنها سع

شان آنقدر یآن روز ا اّما  ،شان شودیا مسّرتكردند كه موجب یم یا كاری  ،كردند

نشسته بودند كه  یادر جلسه  ،دًا در هم مچاله شده بودندین بودند كه شدیغمگ

بت كردن را از كجا ین نفوس هنر غیدانم اینم"اد زدند یان منفجر شدند و فرناگه

گفته  یزیچ ین بابت محزون هستند. كسیازا یلید خیرسیاند." به نظر ماد گرفتهی

  ،شان فرود آورد و گفتیم در مقابل ایام كرد و سر تعظیسالمند ق یاحبّااز  یكیبود. 

چاره آدم در ی"ب  ،"چطور؟" گفت  ،فرمودند از خود خداوند."  ،محبوب من ی"موال

  ،دیعهد جد  ،قیب خورد. خداوند آن را در عهد عتیك سیاش یتمام طول زندگ

تمام از  یبائین حزن و اندوه به زیقرآن و در تمام الواح ذكر كرده است." چقدر ا

 د.یخاطر بخش مسّرتخود را به  یحضرت عبدالبهاء گرفته شد و جا

ن نكته یا  ،میرا از قرآن به شما بگو یگرید ءهد نكتیبا  ،نیه با ادر رابط  ،حال 

 ینفوس خود ما و قلوب ما در مقابل بعض یز شفایانسان و ن یاز لحاظ روانشناس

ت است. بعد از آن كه حضرت محّمد در قرآن یار حائز اهمّ یبس یامراض روحان

  ،انسان است ءهبت كردن مانند خوردن گوشت برادر مردیح دادند كه غیتوض

كه  یكس یگرید و دنكیبت میكه غ یكس اّولبت دو وجه دارد. ید: "غیفرما یم

                                           
1
ر قلب یبت سراج منیرا غیبت را ضاللت شمرد و به آن عرصه هرگز قدم نگذارد زید... غیمجاهد... با"شخص   -  

 (146ص  ،قانیراند..." )ایات دل را بمید و حیرا خاموش نما



كند. هر دو از گناهكاران محسوبند."یگوش م
1
ن است كه ید بدتر از آن ایفرمایو م 

داشته باشد. سوء ظنّ ن یریدر مورد سا یكس
2

یبت میغ ید كه وقتیدانیشما م  

 یوقت اّماشود. یمم یسپارد تقسیبه شما گوش م كه ین شما و كسیموضوع ب  ،دینك

د؟ ما یكنیچه م  ،دیشویگران بدگمان مید در مورد دیكنیدا میپ سوء ظنّ  یبه كس

مرتكب  یم. لذا هر دو گناه را شخص واحدیكنیبت مینزد خود غ یكس ءهدربار

ده و یاشاز هم پ سوء ظنّ ها در اثر از خانواده یارید؛ بسیكنیشده است. مالحظه م

 یكیل یدلیب یدر اثر بدگمان یسات بازرگاناز مؤسّ  یارینابود شده است. بس

  ،كه برمال شده باشد ین رفته است. بخصوص وقتیاز ب یبه كلّ  یگرینسبت به د

شود. یدر دل انسان م سوء ظنّ ت یاز طرف مقابل باعث تقو ین حركتیتركوچك

به ما بدهد كه اگر  یخداوند شهامت كافم كه یم و دعا كنیم و دعا كنید دعا كنییایب

ینطور فكر می"من ا  ،مییم و بگوینزد او برو  ،میافتی سوء ظنّ ا یم یشك كرد یبه كس

م یكن ید موضوع بالفاصله حل شود سعیشا  ،بعد "ال مرا راحت كن.یكنم. لطفًا خ

 یعضم. بیگران مبتال نشوینسبت به د سوء ظنّ بت و یغ یروحان یمارین بیهرگز به ا

جنون و امراض العالج   ،وجود دارد كه عواقب آن خبط دماغ یامراض روحان

 خواهد بود.

د به شما یدوست ندار تانرا به آنچه كه خود ی"هرگز كس  ،ندیفرما یبعد م 

د." یمتّهم نكن  ،نسبت داده شود
3
 یاین دنیا  ،ن جهانی"در ا  ،ندیفرما یسپس م 

د." ینكن یروادهیافراط و ز یفان
4
 یخواهی"تو از من طال م  ،ندیفرمایپس آنگاه م  

                                           
1
چاپ مصر  یوطین سیر جالل الدیجامع الصغ 156است كه در صفحه  ینبو یثیبه حد یضیاشاره جناب ف -  

 م.–النار."  یهما فیسمع كلتی"من قال و من   ،سؤال شد فرمودند هین آیدرج است كه از ا

2
 رًا من الّظّن اّن بعض الّظّن اثٌم."ی"اجتنبوا كث  ،ه قرآن در همان سوره استین آیاشاره به ا -  

3
 (26ك فاعمل به." )شماره یعل ینفس ما التحبه لنفسك و التقل ما التفعل. هذا امر ی"التنسب ال -  

4
 (55ا الّن بالنّار نمتحن الّذهب و بالّذهب نمتحن العباد." )شماره یتغل بالّدن"التش -  



." یخواهم تو از آن پاك و منّزه گردیو من م یخواه
1
از  یر مناهیسا اری ازیبسو  

 ل در كلمات مكنونه وجود دارد.ین قبیا

داشته باش." توّجهشه به من یم. "همینکیم توّجهسبز  یهاحال به چراغ 
2
 

اعظم هوشمند فتح یبحث واقع شد. وقت ن موضوع در هندوستان موردیك مرتبه ای

 یبود و اقبال دسته جمع یملّ  یمحفل روحان یكه او منش یدر هندوستان بود و زمان

ن موضوع را مورد بحث قرار ین نقاط رفت و ایاز ا یاریهوشمند به بس  ،شروع شد

 هتوجّ م و به خداوند یرا مّد نظر داشته باش ید امر الهیشه بایداد و گفت كه ما هم

ها دور هم نشستند و آن را با خود مورد بحث قرار دادند تا یاز هند یم. گروهیكن

ن یباتریبلند شد و آن را به ز یگفت كه زنیح دهند. هوشمند میبتوانند آن را توض

رت كردند. او گفت: یع حیو جم ح داد كه همه آن را درك كردندیتوض یوجه نوع

 ءهستم تا با او درباریایم  ،نمیبیرا م یسك  ،رومی"من هر روز صبح به رودخانه م

خرم. یم یسبز یگر صحبت كنم. بعد در مغازه قدریهمسر و فرزندانش و مسائل د

كنم. یگر سؤال میمارش و موضوعات دیكودك ب ءهنم و از او درباریبیرا م یبعد زن

 یآب را رو یهاظرفتعادل دهم یانجام م یمختلف ین مّدت كه كارهایدر تمام ا

  ،در قلوب ما مصداق دارد یانت الهین موضوع در مورد دیكنم. همیسرم حفظ م

 ییبایح زین توضیآسان است." ا یلیم. خینجا موازنه را حفظ كنید ایشه بایما هم

م و یكن توّجهما به خداوند  یتین موضوع است كه در هر حالت و وضعیا یبرا

 م.یشه محفوظ و مصون بمانیهم

د."یكن یدگی"هر شب به حساب خود رس  ،ندیفرمایبعد م 
3
قبل از آن كه  

 یحضرت ول ید. در داستان زندگیندازیخود ب یهابه حساب ید نگاهیبخواب

یم یر كودكان بازیطفل بودند و با سا یوقت یكه حتّ  میخوانیمحبوب امراهلل م

                                           
1
 (56هك عنه..." )شماره ید تنزیدالّذهب و انا اری"انت تر -  

2
 (15..." )شماره یریو اعرض عن غ ی"وجه بوجه -  

3
 (31وم قبل ان تحاسب" )شماره یكل  ی"حاسب نفسك ف -  



مگر آن دند یخوابیهرگز نم  ،را در طول روز ناراحت كرده بودند یاگر كودك  ،كردند

توانستند بروند بخوابند. یآن كودك بروند و او را مسرور سازند. بعد م ءهكه به خان

كردند.ین میت چنیدر اوان طفول یشان حتیا
1
ند یفرمایاست كه م علّتن یبه ا  

ن كار را ید اید. هر روز شما بایكن یدگیخود رس یهاقبل از رفتن به بستر به حساب

 د.یانجام ده

د."یجرا كنارا احكام م  ،دیكه به من دار یمحبّتند "به خاطر یرمافیشان میا 
2
   

د. یورزیرا به آن حضرت عشق مید زی. اطاعت كنیزید به چیا امینه از ترس 

شما عشق باشد. "امر مرا بزرگ دار."  ءهزین انگید بزرگتریبگذار
3
ر یامر مبارك را حق  

مانند   ،بزرگ جلوه كند یمر الهد كه ایكن یشه كاریهم  ،دیر نكنید و تحقیندان

خداوند بر وجه ارض مالحظه شود. "امر مرا نصرت كن." یم از سویعظ یموهبت
4
  

ن من ذكر كن."یزم ی"مرا در رو
5
"با   ،ندیفرمایان میرا ب یار مهمّ یبس ءهبعد نكت   

سرور قلب خود مسرور باش."
6
  ،است كه سرور نفس ما ین معنیچه؟ به ا یعنی 

شود. یافت نمیا به جز در درون ما یدن یچ جایما و قلب ما در ه یگت زندمسرّ 

م تا آن كه فوران كند و یش را بكاوید اندرون خویبا  ،در درون ما مدفون است مسّرت

ت اسفناك اهل عالم یم كرد. وضعیشه احساس سرور خواهیان افتد؛ بعد همیبه جر

كنند یكنند. آنها فكر میم ات جستجویخاطر خود را در ماد مسّرتن است كه یدر ا

برخوردار  یزندگ یلذات ماد  ،افزونتر یماد یراحت  ،شتریب یالت مادّ اگر از تجمّ 

                                           
1
کل سجایای حق را به چشم بیانی از حضرت بهاءاهلل نیز این نکته بیان شده است: "در   .16ص  ،كتایگوهر  -  

)اقتدارات،  "اید که ابدًا محبوب نبوده که شبی بگذرد و یکی از احبّای الهی از این غالم آزرده باشد. خود دیده

 (211ص

2
ز به ین 38شماره  –ح مترجم ی)توض( 36)شماره  یابتغاء لرضائ یایو التنس وصا یحبًا لجمال ی"التترك اوامر -  

 ن موضوع داللت دارد.(یهم

3
 (41ك بانوار القدم." )شماره یك من اسرار العظم و اشرق علیالظهر عل ی"عظم امر -  

4
 (42الملك منصورًا )شماره  یناصرًا لتكون ف ی"كن المر -  

5
 (43" )شماره یسمائ یالذكرك ف یارض یف ی"اذكرن -  

6
 (36" )شماره یو مرآه لجمال یقلبك لتكون قاباًل للقائ"افرح بسرور  -  



ش یش از پیافت و لذا بیشتر خواهند یب یتر خواهند بود و شادمانخوشبخت  ،گردند

ت یو رضا مسّرتروند و هرگز احساس یشوند و به اعماق آن فرو میدر آن غرق م

آن را به ظهور   ،در درون شما است مسّرتند یفرمایحضرت بهاءاهلل م كنند.ینم

ان زمان حضرت بهاءاهلل را وصف یاز زندان یكی ید. حضرت عبدالبهاء زندگیبرسان

ند كه او هر روز یفرمایشد. م یا زندانعكّ  ءهنیكنند. او با حضرت بهاءاهلل در مدیم

 یند وقتیفرمایكرد. میرست مش دیخو یبرا یچا یخود فنجان یبا سماور برنج

وقت هوا چی"چقدر امروز هوا خوب است. ه  ،گفتیرا بنوشد م ینشست تا چایم

چیو طراوت درختان در صحرا ه یسبز  ،معّطر هتاز یمثل امروز خوب نبوده. هوا

هر آنچه   ،نبود." هر روز ین رنگیوقت اچیه یبا نبوده. چایوقت مثل امروز سبز و ز

را  یكرد و آن فنجان چایف میخود توص ین در تمام زندگیآن را بهتر  ،كه داشت

ا وجود یز در دنیچ چید. هینوشین موهبت خداوند به خود میبه عنوان ارزشمندتر

 شدند.یمسرور م  ،بردیخود م یكه از فنجان چا یلّذت ءهنداشت. همه از مشاهد

ای  هار مسخریبس زیچ  ،مبود یقه فروشیك عتیكه در  یموقع  ،دیدانیم 

چ یه ی"راست  ،دمیچهاردهم. از فروشنده پرس یعهد لوئ یهامشاهده كردم؛ فنجان

 یمتش سینها را از شما بخرد؟" چون قید ایایشود كه بیدا میا پیدر دن یاوانهید

ه دادن ید كه تا به حال با كراید فكرش را بكنیتوانی"اصاًل نم  ،هزار دالر بود. گفت

 ید آنها را برایآیكه م یام. كسكرده یهزار دالر كاسب یس مبه مردها ن فنجانیا

 یهاكند كه به دوستانش نشان دهد در فنجانیه میبعدازظهر كرا یچا یهمانیك می

 . پردازدیبعدازظهر هزار دالر م یك چای یداده و برا یبه آنها چا 14 یعهد لوئ

د. ممكن است یشر فكر كند. به فالكت قلب بیشیندیانسان ب یفقط به فقر فكر

به حال موت افتاده  ییغذایدر حال مرگ باشد و كودكش از ب یمادرش از گرسنگ

  ،د فروشنده شده استیآن فنجان ها عا یهزار دالر برا یتا آن وقت س اّما  ،باشد

ه یكرا یگران هم برایاند و دان كردهیگران بید ین را برایاز مردم ا یاریچون بس

دهد و حضرت ین گونه راه خود را ادامه میاند. جهان انموده كردن آن مراجعه



ن یم كه به ایهست ین كسانیاّولخواهند آن را به راه درست برگردانند و ما یبهاءاهلل م

 م.یاراه برگشته

حضرت  یرا برا یه به عّكا آمد و زندگیشیأت تفتیه یتقو  ،دیدانیم 

شان یبهاء به همه امر فرمودند بروند. احضرت عبدال  ،عبدالبهاء پر از مشّقت ساخت

از  یكیر بود تنها ماندند. یار پین خود كه بسیاز منسوب یكیا و یبا حضرت ورقه عل

ك روز به یقا بود در كنار حضرت عبدالبهاء ماند. ین مهاجر آفریاّولم كه یقد یاحبّا

ن یا ند كهیگوید. میمحبوب. لطفًا مراقب خود باش ی"موال  ،كل مبارك گفتیه

ب برسانند و اموال را یخواهند به شما آسیستمگرند. آنها م یلیه خیشیأت تفتیه

؟ ی"تو چرا نگران  ،به او انداخته فرمودند یمصادره كنند." حضرت عبدالبهاء نگاه

زد و  ی؟" بعد او لبخندیو بس. چرا نگران یكوچك دار یاچهیك فنجان و قالیتو 

دارم." و كل مسأله حّل شد و  یین موالیخوشحالم كه چن یلیخ  ،"خوب  ،گفت

شه آرام بود. ما ینكرد و قلب حضرت عبدالبهاء مثل هم یچ كاریه هیشیأت تفتیه

م. خالص یش داریدر پ یاریاگر چه مشكالت بس  ،مین مرحله برسیم به ایتوانیم

 مشکل اّما  ،باشد یكنم كار آسانیمشكل است. فكر نم یلیا خیشدن از شّر دن

 ر است.یپذدل یلیخ

  ،د. حالیه را خودتان استنباط كنیسبز هستند. بق یهااز چراغ ینها برخیا 

ن یشما به ا ین است كه وقتیجه ایند نتیفرمایشان میست؟ اینها چیتمام ا ءهجینت

د ید كرد و با گوش من خواهیبا چشم من مشاهده خواه  ،دیرسیمقام و موقف م

د.یشن
1
مهم  یلین خید داد. ایخود جواب خواه ید كرد و به دعایدعا خواه  

گر ید داد. و در مواضع دیخود جواب خواه ید كرد و به دعاهایاست. دعا خواه

                                           
1
 یب بریو جاهل شو تا از علمم نص یحم را شنویو كر شو تا لحن و صوت مل ینیپسر تراب كور شو تا جمالم ب ی"ا - 

از  یعنیرجمال من و كر شو یاز مشاهده غ یعنی. كور شو یزوال برداریزالم قسمت بیال یر شو تا از بحر غنایو فق

ف به ساحت قدسم یب و گوش لطیعلم من تا با چشم پاك و دل ط یاز سوا یعنیر من و جاهل شو یاستماع كالم غ

 (یفارس 11.)شماره ییدرآ



م كه دهانشان با دعا بسته یشناسیاز مردم را م یاریكه بس علّتن یند به ایفرمایم

دانند كه اگر یخواهند. آنها مینم یزیهرگز چ یكنند و لیشود. آنها دعا میم

فقط با خداوند   ،كنندیبخواهند به آنها داده خواهد شد. آنها هرگز دعا نم یزیچ

ند كه شما همه در یفرمایخواهند. بعد میاز او نم یزیبازند. هرگز چینرد عشق م

رفتار و   ،روند و از عملیگران راه میبا همان پا كه د  ،دیروین راه میك زمی یرو

؛اهد شدظاهر خو یات وحدت الهیكالم شما آ
1

اهل عالم مكشوف  یو برا   

عه یش را در وجود شما به ودید ساخت كه خداوند كنوز اسرار و جوهر علم خویخواه

گذاشته است.
2
ید. میارت كنیكلمات مكنونه را ز ءهن قطعیآخر هن فقریلطفُا آخر  

ر در بستر خود د یل داریا می؟ آیخواهیاكنون چه م  ،تأّمل كن  ،"فكر كن  ،دیفرما

. خودت راه ید شویدر راه حضرتش شه یلیا مای  ،یریات بمدر خانه  ،اطاقت

ن."یش را برگزیخو
3
 

كنم آرام و یارت مین لوح حضرت بهاءاهلل را زید هر زمان كه ایدان یم

اندازد كه توسط نفس حضرت یم یادیاد چهار ایرا مرا به یز  ،شومیراحت م

 یاز خود نداشتند و در زندگ یاهرگز خانه یادین چهار ایبهاءاهلل منصوب شدند. ا

  ،ء بودنداحبّا یهاشه در خانهیافتند. همیش دست نیو آسا یچگاه به راحتیخود ه

شان را به بر یهاتمام لباس  ،شبها یشه حتّ یگر در حال سفر و همیبه شهر د یو از شهر

اء یاّول ی"وقت  ،گفتندیم  ،كردندیآن سؤال م علّتگران از ید یداشتند. وقت

م و آنها را منتظر یباش آمادهشه یم همیل داریما م  ،ندیآ یان میحكومت دنبال بهائ

ت یخواستند به اذیآمد كه میش میران پیدر ا یم." هر زمان كه مشكالتینگه ندار

                                           
1
خلق  ین فیكل ح یاحد و تفكروا ف یفتخر احٌد علیا ابناء االنسان هل عرفتم لم خلقناكم من تراب واحد لئال ی" -  

 (68ء واحد ان تكونوا كنفس... )شماره ین شكما خلقناكم م ینبغیانفسكم اذًا 

2
 (66شماره 1..." یو جواهر علم یاسرار یكم كنزت الآلیالن ف یا ابناء الروح انتم خزائنی" -  

3
ن یند آخریفرما یم یضیح مترجم: اگر چه جناب فی(  )توض11ناك..." )شماره یا ابن االنسان اكتب ما القی" -  

فعلك اتحب ان  یامرك و تدبر ف یا ابن االنسان فكر فیكنند: " یرا نقل م 46ن فقره اّما مضمو فقره كلمات مكنونه

 التراب..."( یعل یلیسب یالفراش او تستشهد ف یتموت عل



یرفتند و میبالفاصله نزد حكومت م یادین حضرات ایا  ،ان بپردازندیو آزار بهائ

ان یر بهائیمتعّرض سا یم." تا كسینجائید. ما ایها هستیبهائ م دنبالیدی"شن  ،گفتند

 كردند.یء را حفظ ماحبّاانت و ینشود. آنها امر را ص

شدند و  یزندان یلیچ دلینازل شد كه دو نفر از آنها بدون ه ین لوح زمانیا

آنها قطعات نان  یر بودند و غذایر زنجیز ینیرزمیز یدر اطاق یمدت دو سال متوال

دو تن از  ی. وقتیسانده شده در روغن كرچك و آب بود. دو سال متوالیخشك خ

غذا و   ،به همان زندان افكنده شدند یاسیاشراف به دالئل س یهااعضاء خانواده

ین بودند و میشه غمگیآوردند. آنها همیشان میاز داشتند از خانه برایهر آنچه كه ن

كنند یمناجات تالوت م  ،كنندیف میگر داستان تعریكدی ین دو نفر برایدند كه اید

ست؟ شما ی"موضوع چ  ،شان آمد و گفتیاز آنها نزد ا یكی یخوانند. روزیو آواز م

ن یام یحاج  ،د." بعدیشه شادیهم یتان است ولین غذاید. اینیر زمیز  ،دیریر زنجیز

م یت كردند. شما تعلین تربیا یحضرت بهاءاهلل ما را برا  ،ز منی"عز  ،به او گفت

یء كمك ماحبّارفتند به یهر جا م  ،اتیح ءهن لحظیتا آخر  ،ن دو نفرید." ایادهیند

آن  علّتدند و به یرس یآن دو از زندان آزاد شدند و به مناصب حكومت .كردند

به   ،میكنیما پرواز میبا هواپ  ،میهست یادیما هم ا  ،كردند. حالیكلمات كمك م

ش ین آسایشتریاز ب  ،میاران داریبا از یز یجمعن یچن  ،میروین هتلها میبهتر

د هر یار باین سیوجود دارد كه مبلّغ ییهاالواح و مناجات  ،دیو باور كن  ،میبرخوردار

ها یع راحتیا از جمین مناجاتها آمده است: "خدایاز ا یكیروز صبح بخوانند. در 

گذشته ام."
1
ن دروغ گفتن به یا حضار( واقعًا ءهخوانم. )خندین را نمیمن هرگز ا 

رون یفا هستم. حّداقّل بیمن استراحت است. چون خارج از ح ین برایخدا است. ا

                                           
1
"الهی   ،ندیفرماضی است که میین مناجات مبارک حضرت عبدالبهاء مّد نظر جناب فیح مترجم:  احتمااًل ایتوض  

حًا یبًا طریدًا عن االوطان هائمًا فی هذه البلدان غریبع تارکًا الّراحة و الّرخاک ی... متوّکاًل علالهی ترانی والهًا منجذبًا 

 ب عبدالبهاء جلد سوم(یمکات 26به نقل از صفحه  121ص  ،غیعلی التّراب ..." )رساله راهنمای تبل



فردا طول تا فردا و پس  ،امراهلل با شما صحبت كنم یادیا ءهام. حال اگر دربارآمده

 د.یخواهد كش

ع یجم هدر بحث از كلمات مكنون ؛ن استیم ایخواستم بگویآنچه كه م 

در آنها   ،دیكنیكه آنها را مطالعه م یوقت حضرت بهاءاهلل یهاكتابع یجم  ،الواح

د ین نكته تأكیخواهم بر ایاست م علّتن ید. به ایكنیمشاهده م یتناقضات یگاه

آنها را  یاوقات وقت یند گاهیفرمایح دهم. حضرت عبدالبهاء بنفسه میكنم و توض

  ،دیند داخل آب شویفرمایما مد حضرت بهاءاهلل به شیكنید فكر میكنیمطالعه م

د. یداغ نشو اّماد یند وارد آتش شویفرماید. به شما میس نشویخ اّماد یدرون آب برو

مان داشته باشد حق یكه به امر من ا ی"كس  ،ندیفرمایحضرت بهاءاهلل در آثارشان م

د در بشقابها و یخالص. شما حق دار یطال جالس شود." طال یدارد بر كرس

د.یه و طال غذا بخورظروف نقر
1
د. ید به صندوق تبّرع دهیبا  ،دید وسوسه شویبا  

سات ین تأسیتمام ا  ،دیداشته باش یامر ءهكتابخان  ،دیداشته باش رةالقدسیحظد یبا

م؟ به یاز دارینها الزم است. به چه نیا ءهد. همیرا داشته باش یدر مركز جهان یامر

ا ین دنی"تو خودت را در ا  ،ندیفرما یحضرت در كلمات مكنونه مآن بعد   ،پول

ل ندارم تو آن را داشته یو من م  ،یخواهیپول م  ،یكنیافراط م  ،یكنیغرق م

."یباش
2
یرسد. حضرت عبدالبهاء بنفسه المبارك مین دو متناقض به نظر میا  

شان خطاب به ملوك یاست كه ا یاست. همان عبارات ین به چه معنیند كه ایفرما

ف ممالك تصرّ  ی"من برا  ،د. حضرت بهاءاهلل خطاب به ملوك فرمودندنیفرمایم

                                           
1
در كتاب مبارك  ی(. "حضرت اعل46 بند  ،ه." )اقدسیالّذهب و الفّضه البأس عل یستعمل او انی"من اراد ان  -  

كه در اسالم مكروه بوده مجاز  ین ظروفین استفاده از چنیان استفاده از ظروف طال و نقره را مجاز فرموده اند. بنابرایب

استوار است. حضرت  یث اسالمیاحاد یءهد نازل نشده بلكه بر پایگشته است. البته مكروه بودن آن در قرآن مج

 (155ص  ،12ادداشت شماره ی  ،ملحقات  ،د فرموده اند." )اقدسییرا تأ یه حكم حضرت اعلین آیبهاءاهلل در ا

2
سك عنه..." یتقد یه و انا عرفت الغناء فیهك عنه و انت عرفت غناء نفسك فید تنزید الّذهب و انا اری"انت تر -  

 (56)شماره 



ام تا قلوب مردم را تصّرف كنم.آمده  ،امدمیشما ن
1
ند یفرمایحضرت عبدالبهاء م  

قلبتان را به حضرتش  خواهند نه پول شما را. یكه حضرت بهاءاهلل قلوب شما را م

ن صورت اگر قلبتان را ید. در ایدارد نگهیل داریق كه مید و پولتان را به هر طریبده

شان مساعدت یت و سخاوت به امر ایتًا در كمال حرینها  ،دیبه حضرت بهاءاهلل بده

وجود ندارد و  یكالم مبارك. ابدًا تناقض ین است معنایند ایفرمایم د كرد. یخواه

 افت.یرا در یواقع ید معنیبا

د كه هنوز یدانیاست. م ییبایار زیكنم. داستان بسیشما ذكر م یبرا یمثال 

 یش به معنایشند. درویوجود دارند كه معتقدند درو یانیگداها و متكد  ،در شرق

مندرس به تن داشته فاقد خانه و مسكن  ید لباسیكه با  ،ن عالم استیمنقطع از ا

ار مشهور خود را یبس ید كه شخصیجوان شن یشیزها. درویل چین قبیباشد و ا

د ینم. باین مرد را ببید ای"من با  ،خواند. با خود گفتیش میع دراویسلطان جم

ك دست لباس داشت یاده به راه افتاد. او فقط یارت مكان او سفر كنم." پیز یبرا

زها یر چیغذا و سا یزان بود كه برایاز كمرش آو  ،بزرگتر یقدر  ،نیمانند ا یزیو چ

است. چهار ماه  ییداگ ءهنامند. كاس یكرد. آنها آن را "كشكول" میاستفاده م

گفتند   ،سراغ او را گرفت ید. وقتید تا به شهر محّل اقامت مرد مزبور رسیطول كش

 یك كوه اردوگاهیك كوه سكونت دارد. از شهر خارج شد و نزدیخارج از شهر نزد

مه یمحافظ خ یل شده بود. الوارهایتشك یشمیابر یهامهید كه از خیشاهانه د

مه را یده بودند كه خین كوبیكه به زم ییهاخیع مید و جمبو ییطال ین به عالئمیمز

ها وجود ن بالشیباترین و زیع با بهتریوس ییمه فضاینگاه دارد از طال بود. درون خ

 یبا وقار و شكوه تمام جالس بود.  خدمه با لباسها یمه مردیخ یداشت و در باال

و  یداشتند خوردنمه حضور یكه در خ یكسان یبا در رفت و آمد بودند و برایز

 آوردند.یا میو هدا یدنینوش

                                           
1
 (83بند   ،وب." )كتاب اقدسممالككم بل جئنا لتصّرف القل ید ان نتصّرف فی"تاهلل النر -  



 ست؟"ین مرد كی"ا  ،دیاو پرس

 ش است."ی"او سلطان دراو  ،گفتند

كرده بود تا به مالقات او نائل  یش جوان كه كوه و دشت و شهرها را طیدرو 

من  ن مكان آمدم؟ ین همه راه را به ایا"چرا   ،ار متأسف شد. مرد گفتیگردد بس

كه او مانند  یكه واقعًا منقطع باشد. در حال یكس  ،نمیرا بب یواقع یشیآمدم تا درو

 كند." یم یپادشاه زندگ

 یناگهان مرد از جا  ،كردین مورد تفّكر وتأّمل میكه او داشت در ا یموقع 

م." او یم با هم قدم بزنی"برو  ،ش برخاست نزد او آمد و سالم كرد و گفتیخو

 موافقت كرد.

دند. پادشاه یكوچك رس یراه رفتند تا به نهر یمدت  ،ادندآنها به راه افت 

م؟" او موافقت كرد. آنها مشغول یستیم و به نماز بایریوضو بگ یخواهی"م  ،گفت

وضو گرفت و با   ،ختیآو یدرخت ءهوضو گرفتن شدند. مرد كشكولش را به شاخ

 خوشحال بود. یلیستاد و خیپادشاه به نماز ا

م؟ شب یارت عتبات مقّدسه برویبا هم به ز یخواهی"م  ،پادشاه گفت  ،بعد 

ار خوب." ی"بس  ،م." مرد گفتیبرو  ،ریار دلپذیمهتاب است و هوا بس  ،است ییبایز

د برگردم." ی"من با  ،ش دوم گفتیدرو  ،م ساعتیآنها رهسپار شدند. بعد از ن

رده زان كیآو یدرخت ءهشاخ ی"كشكولم را رو  ،"چرا؟" مرد گفت  ،پادشاه گفت

به راهمان ادامه   ،ندارد ی"مانع  ،فراموش كردم آن را بردارم." پادشاه گفت  ،بودم

من به آن   ،ریخ  ،ری"خ  ،." مرد با سماجت گفتیندار یازیم. به آن نیدهیم

د آن را داشته باشم." پادشاه یاست كه من دارم و با یزین تنها چیاج دارم. ایاحت

 اّمام." یدهیبه راهمان ادامه م  ،یندار یاجیتم به آن احیگوی"به تو م  ،گفت

 یش واقعی"حاال درو  ،به او انداخت و گفت ید نگاهیاصرار مرد را د یوقت

 یهاخیها. آن ممهیآن خ  ،اهآن بالش  ،ست؟" من تمام آن تجّمل را ترك كردمیك

نه در ها را در خاك فرو كرده بودم خیمن آن م اّما. بله درست است. یدیطال  را د



سه برود و مرد كن مقدّ اّماارت یدل پاك و روان تابناك." او به راهش ادامه داد تا به ز

 را كه داشت بردارد. یئیگر بازگشت تا تنها شید

ند مقصود حضرت بهاءاهلل یفرمایحضرت عبدالبهاء م  ،دیكنی"مالحظه م 

آنقدر شهامت از دارد. یبه پول شما ن یرسد كه امر الهیفرا م ین است. زمانیا

 یتا امر اله  ،دیم كنیمانه آن را تقدید و كریا بردارید كه دل از مال دنیداشته باش

تعلّق  یویاء دنید به اشین است كه قلب شما نبایشان ایمحتاج نماند. مقصود ا

د به یبلكه با  ،باشد یویاء دنید منوط به اشیشما نبا یو فرح قلب مسّرتداشته باشد. 

 اّمااء منقطع باشد. ین اشیع اید از جمیباشد. دل و جان شما با یواقع یسرور قلب

مزرعه اش   ،ز به او داده استیاست كه پدرش همه چ یسرپانسان مانند  متأّسفانه

  ،دیگویم اّماز. یهمه چ  ،اش رایحساب بانك  ،لش رایاتومب  ،ش رایروستاها  ،را

 ه"ن  ،دیگو یاز دارم." او مین نیامن بگذار. من به  یرا برا یكین یفقط ا  ،"فرزندم

 كنم." یگارم را در آن خالیخواهم خاكستر س ین را بده به من. میا

  ،اما را به تو دادهی"تمام دن  ،ندیفرمایحضرت بهاءاهلل در كلمات مكنونه م 

ن."یفقط قلبت را به من بده. فقط هم
1
ین را به تو نمیر ای"خ  ،میگوئیما م  

ق خواهد گر تعلّ ید یزهایبه چ  ،میكه قلب را به حضرتش نداد یوقتم." و البته یده

ن یا خواهد گشت. در ایدن یگاریرسین حالت زیع خواهد شد و در ایافت و ضای

یند و میآیوجود نخواهد داشت. بعد م یدر آن نخواهد بود و سرور یصورت نور

ما  ءهجامع  ،استران یما و ءهخان  ،ما از هم گسسته است ءه"چرا خانواد  ،پرسند

 یجهان معدود فرا گرفته است." از كلّ  یت و بدبختا را مشقّ یاست. دن یمتالش

 ین معدود هم تعداد كمتریاند و از اهستند كه به امر مبارك اقبال كرده یبهائ

یكنند. چگونه میشان عمل میل ایرند و طبق میپذیحضرت بهاءاهلل را واقعًا م

                                           
1
جمال و  یتو مقرر داشتم مگر قلوب را كه محل نزول تجل ین است برایپسر خاك آنچه در آسمانها و زم ی"ا -  

 (21شماره 1ن فرمودم..." یاجالل خود مع



یك نكته بود كه مین یا كه جهان سعادتمند باشد؟  میم انتظار داشته باشیتوان

 ح دهم.یبحث توض ءهخواستم قبل از ادام

نظر  شه مدّ یدم و همیدر عربستان بودم شن یاست كه وقت یادوم تجربه ءهو نكت 

نم. بخصوص جوانان کیاش فكر مشه آن را به خاطر دارم و دربارهیمن است. هم

 یااچهیدر یدارا ینفت یر بسپارند. شركتن داستان را به خاطیخوب است كه ا

كند. یه میر حاصل از نفت را درون آن تخلیبزرگ در مجاورت شركت است كه ق

سفت  یقدر  ،در زمستان اّمار نرم و شل و مانند آب است. ین قیدر طول تابستان ا

ند جلو توانیاد نمیز اّما  ،ر راه بروندیق ءهن چالیا ءهتوانند در لبیشود و مردم میم

دهات و قصبات   ،چند قرار دارند ییبزرگ روستاها ءهاچین دریبروند. اطراف ا

خود بروند  یخواستند به روستایكه م یموقع  ،ك روز بعداز ظهر دو پسر عربی. یعرب

  ،كند و گفت یاز آنها خواست زرنگ یكیاچه را دور بزنند. ین دریمجبور بودند ا

  ،گفت یگریرسم." دیروم و زودتر به آن طرف میر راه میاچه قین دریا ی"من رو

شد." پسر  یر چسبناك است و هرگز از شّر آن خالص نخواهی"به آن اعتماد نكن. ق

ا" یب  ،سفت و محكم است یلین خی"بب  ،ر كرد و گفتیق یشروع به راه رفتن رو اّول

به  چپش یش رفت ناگهان احساس كرد پایكه پ یاندك اّماكرد. یق میاو را تشو

گرش ید یبعد پا  ،رون بكشد یكرد آن را ب یفرو رفت. سع یاندك ینحو نامحسوس

رون یتوانست خودش را بیفرو رفت كه نم یجًا طوریشتر فرو رفت و تدریب یاندك

د. مردم را یشب بود كه به آنجا رسمهید و نیگر به طرف روستا دویبكشد. پسر د

ر فرو رفته بود. ینجا در قیند. پسر تا ادیصدا زد. حدود صبح بود كه آنها به او رس

ر را بكشد. پسرك یكوپتر آوردند كه زنجیتًا از شركت هلیر انداختند و نهایآنها زنج

خواستند جدا كنند. آنها یتمام اعضاء بدنش را م ییكرد گو یزد و ناله م یاد میفر

برود. از آن زمان ر فرو یرون بكشند و مجبور شدند بگذارند زنده در قینتوانستند او را ب

یر فكر میاچه قین دریمانند هم  ،ان بشر از پروردگاریبه عص  ،هشه به گنایبه بعد هم

م. آنقدر كوچك یبشو توّجهم میتوانیز است. نمیار كوچك و ناچیبس اّولقدم  كنم. 



از وجود   ،میم. اگر در همان موقع مراقب باشینیم ببیتوانیت است كه نمیاهمّ یو ب

م داد و ممكن یكه در درون ما است پاسخ خواه یاله یبه ندا  ،میآگاه باشخداوند 

نخواهد  یاتفاق  ،ری"خ  ،میم و بگوئیشق باشهاگر كلّ  اّمام. یاست از گناه خارج شو

تواند ما را یز نمیچ چیم رفت و هیشتر فرو خواهیشتر و بین صورت بی" در ا ،افتاد

جهیچ نتید هیر هم لوح احمد را تالوت كنن صورت اگر هزار بایرون بكشد. در ایب

د است كه یگناه آنقدر شد یده ندارد. چون چسبناكینخواهد داشت. ابدًا فا یا

  ،نیخرد خواهد كرد. بنابرا  ،تمام تن انسان را قبل از آن كه بتواند از آن جدا شود

ید. حضرت عبدالبهاء میكن ید دوریآیوسوسه م یكه بو ییشه از جاهایهم

است و ما را حفظ خواهد  یارین كمك و یاهلل بزرگترةی"در آن لحظه خش  ،ندیفرما

همان موقع از آن   ،دیدر كودكان مشاهده كرد یكرد." اگر شما اندك عادت نامطلوب

د بالفاصله با حركت یتوانید. عادت به مانند تار عنكبوت است. میكن یریجلوگ

م ی"بگذار  ،میدا كند و بگوئیادامه پم یاگر بگذار اّما  ،دیدست خود آن را پاك كن

  ،خوش بگذراند. بگذار دخترم آزاد باشد و راه خود را انتخاب كند" یپسركم اندك

رممكن یل شده و شكستن آن غیر تبدیرسد كه تار عنكبوت به زنجیفرا م یزمان

 است.

انسان است. در  یعادات بد در زندگ  ،زها استین چیمورد دوم و سوم هم 

ون به یاف یك از شما هرگز بویچیاب و جالب است. هار جذّ یبس یدر كودك  ،ابتدا

یاك میكردم كه تریم یزندگ یاكه من در جامعه یده است. زمانیمشامتان نرس

 یشه دلتان میدارد. هم یندیخوشا یار بویام. بسآن را احساس كرده یبو  ،دندیكش

آن را  یسه بعدازظهر بواگر امروز ساعت  اّماد. یآن را احساس كن یخواهد بو

جًا ید و تدریخواهیآن را م  ،دین ساعت مشتاق آن هستیفردا هم  ،دیاستنشاق كن

شتر و یشتر و بیكشد. بیكند و میكند و شروع به مصرف میشخص به آن عادت م

تن قدر لذّ یسازد. چرا در آغاز ایاو را افسرده مون یاف یدارا شتر تا آن كه موادّ یب

ك ماه یحدود   ،"خوب  ،دیگویكند كه مرد جوان مینقدر نشئه مبخش است و آ



 ین مواد مخّدریك ماه است همه ایافتد. یم نمیبرا یچ اتفاقیكشم هیاست كه م

اها را دارم. درست ین رؤیكنم. بهتریدهند مصرف میكه در دانشگاه به من م

كه نزد  یبعدها وقت اّماافتد. یاو نم یبرا یچ اتفاقیو ماه دوم ه اّولاست. ماه 

غذا   ،هه ها از كار افتادیر  ،كندیم قلبم درست كار نمییگویم و میرویپزشك م

یر حاصل مید یلیجه خینت یشود. در زندگیمعلوم م هریره و غیشود و غیهضم نم

یبا نازل نمینازای  هند امتحانات هرگز با چهریفرمایشود. حضرت عبدالبهاء م

ن صورت و یباتریشه به زید. همیكنید و فرار میترسیباشند كه م بایشوند. اگر ناز

ن چهره و با یباتریند امتحانات با زیفرمایشان میشوند. این وجه ظاهر میترابجذّ 

  ،دانمینم  ،هثاق بین میاست كه ناقض علّتن یند. به ایآید میوه پدین شیترجاذب

مان را یاد ایند و بنیگویدو كلمه م یكیند و فقط یآین وجه نزد نفوس میترعیشن

ند كه َنَفس یفرمایاست كه حضرت عبدالبهاء م علّتن یكنند. به ایخراب م

 ن هم خطرناك است.یناقض

  ،محبوب یموال  ،محبوب امراهلل سؤال كرد ین از حضرت ولیاز زائر یكی 

 امراهلل یثاق است." حضرت ولیم مالقات كنم؟ او ناقض میتوانم با عمویم

ثاق بر او اثر گذاشته یك ناقض میس فَ بلكه نَ   ،ستیثاق نیر او ناقض می"خ  ،فرمودند

مهم  یلیما خ ین نكته برایش مالقات نكرد. دانستن ایاست." او هرگز با عمو

 ت دارد.یاهم یلیخ  ،است

 ید موقعیدانیف كنم. میتان تعریبت برایگر در مورد غیك داستان دیحاال  

مهمان بودند.  یادیز ءهاش دعوت كرد. عدمرا به خانه یشخص  ،كه در آلمان بودم

آنجا باشم. من رفتم. او شروع كرد پشت سر  11به من گفت زودتر بروم و ساعت 

  ،خواستم گوش بدهم و بالفاصله گفتمیمن نم بت كردن. یء غاحبّادو نفر از  یكی

نجا یا یكنم و هوایسفر منروژ و آلمان   ،سوئد  ،دو ماه است در فنالند  ،دیدان ی" م

ام حّمام كنم. در سرد است. هنوز نتوانسته یلیم خیآیمن كه از عربستان م یبرا

 د؟"یدار یمنزل حمام خوب



 د."یو هر چه كه الزم داشته باش یحمام برق ه"بل  ،گفت 

 توانم استفاده كنم؟"ی"م  ،گفتم 

 "بله".  ،گفت 

رون یسرد ب یبه هوا توّجهدم با یترسیم ستادم و هنوزیبه حّمام رفتم و آنجا ا 

رون یدم و از حمام بیآمدند شنیرا كه م یكسان یستادم تا صدایقدر انحمام كنم. آ

ن یتابستانه ا ءهك بار در مدرسیبت خالص شدم. یغ ب از شرّ ین ترتیآمدم. به ا

 یهاگر گرو  ،"خوب  ،دیبلند شد و پرس یپسر ف كردم. یجوانان تعر یداستان را برا

د كرد؟" یك حمام وجود داشته باشد چه بایبت كردن باشند و فقط یمشغول غ

ها كنم راهیشنهاد میم و پیگوین موضوع را به جوانان می)خنده حضار(. من عمدًا ا

ح در مورد كلمات مكنونه ین توضیدوارم ایام  ،دا كنند. خوبیپ یگرید یهاو بهانه

را در  یگریاران كمك كند مطالب دیبه  خاضعانه در مورد مطالعه یشنهادهایو پ

ار گرانبها كه از قلم مبارك نازل یجواهر بس  ،حضرت بهاءاهلل یار عالین كتاب بسیا

برسند  ییوصول به كمال را شروع كنند و به جا یبرا یدا كنند و سفر روحانیپ  ،شده

ن یزم یرور را در یك مسیم و یك گوش بشنویم و با ینیك چشم ببیكه همه واقعًا با 

ن صورت یم. در ایاهلل غرق شو محبّتم و در بحر یرا بشنو یكالم اله  ،میكن یط

م بود؛ هر جا كه یشه با هم خواهیهم  ،م كردیگر را احساس نخواهیكدیهرگز فقدان 

 م بود.یشه با هم خواهیهم  ،میكن یزندگ

 چه در  ،دیار خوشحال خواهم شد كه مطرح كنید بسیدار یحاال اگر سؤال 

 كه بتواند به ما كمك كند. یگریهر موضوع د ءها دربارین خصوص باشد یا

از آن در  یامراهلل مطرح شده كه قسمت یحضرت ول یهاانتصاب ءهدربار یسؤال -س

 ین سؤال كمكید ایشا یول  ،اعظم به هلند ذكر شده است العدلتیب یهاامیپ

 بكند.

د كه یشویم توّجهم  ،دیكنیرت مایرا ز یالوریحضرت مول یایالواح وصا یوقت -ج

انتصاب  یكیدادند. یست انجام میبایامراهلل دو انتصاب را م یحضرت ول



ذكر  یگریچ انتصاب دیا هیامراهلل. در الواح وصا یادین اییتع یگرین و دیجانش

ن ییامراهلل را تع یادین خود و اید جانشیامر با ین دو مورد است. ولیفقط هم هنشد

اند. قائل نشده یچ شرطیامراهلل حضرت عبدالبهاء ه یادیانتصاب ا یكند. برا

امراهلل  یادید به عنوان ایامراهلل با یرا حضرت ول یند چه نوع نفوسیفرمایشان نمیا

از هر   ،اندامراهلل را مطلقًا مختار و آزاد گذاشته یشان حضرت ولیمنصوب كنند. ا

ن یشان بخواهند و به ایهر چه كه ا  ،یتیفیبا هر ك  ،یدر هر سن  ،از هر نژاد  ،كشور

تواند سؤال كند كه چرا ینم یشان انتخاب كردند و هرگز كسیاست كه ا علّت

ار خود یشان به اختید كه ایكنیامراهلل شد و فالن كس نشد. مشاهده م یادیا یفالن

  ،دیكن یامراهلل را بررس یادیع ایواضح است. جم یلیرا انتخاب كردند. خ ینفوس

حضرت عبدالبهاء چهار   ،نین جانشییدر مورد تع اّماد شد. یه خواهین قضیا توّجهم

د یشان بایفرزند ارشد ا  ،اّولوار. یدند. چهار دیامراهلل كش یوار دور حضرت ولید

  ،ط الزم نباشدیواجد شرا یكین یولد بكر. بعد فرمودند كه اگر ا  ،امر شود یول

د در یگر باین غصن دیرا انتخاب كنند. ا یگرید غصن دیامراهلل با یحضرت ول

امراهلل  یادیباشد. چهارم آنكه نه نفر ا یافند یشوق یعنی امراهلل یسالله حضرت ول

وجود  یچ شرطیامراهلل ه یادیانتصاب ا یب كنند. براین انتصاب را تصوید ایبا

ن ییچهار شرط تع محبوب امراهلل یحضرت ول یحضرت عبدالبهاء برا اّما  ،ندارد

حضرت   ،ط نباشدی( اگر واجد شرا2امر شود؛ ) ید ولیشان بای( ولد بكر ا1كردند: )

 اّما( 3را انتخاب كند؛ ) یگریامراهلل غصن د یند حضرت ولیامفر یعبدالبهاء م

 یافند یحضرت شوق ءهاز سالل  ،یافند ید از نسل حضرت شوقیگر باین غصن دیا

ن غصن ید كرد. اید مالحظه خواهیه كننگا ها ذكر شدین در الواح وصایباشد. ا

( نه 4)  ،كه منصوب شد یباشد و وقت یافند یحضرت شوق ءهد از ساللیگر باید

امراهلل نفر  یحضرت ول . ن نه نفرهیت ایا اكثری  ،د كنندیید او را تأیامراهلل با یادیا

 چه امراهلل یفتاد. چكار كردند؟ حضرت ولین یچ اتفاقیو دوم را نداشتند و ه اّول

را كه حضرت عبدالبهاء  ینیتوانستند قوانیا میتوانستند بكنند؟ آیكردند؟ چه م



كردند ین كار را میكردند. اگر این كار را نمیوضع كرده بودند نقض كنند؟ هرگز ا

ن یكرد. در ایفكرش را م یا حتّ یكرد یم ین كاریا چنیبودند كه در دن ین نفریآخر

م كه یار كردند و ما معتقدیاخت  ،كوت مطلقس  ،ن مورد سكوتیصورت در ا

گفتار   ،شانیكردار ا یعنیامراهلل مصون از خطا بودند. مصون از خطا  یحضرت ول

شان هم یشه مصون از خطاست. سكوت ایشان همیشان و سكوت ایان ایب  ،شانیا

 از خطا مصون است.

ا یثاق یكنند ناقض مین حدود تجاوز میرا كه از ا یچرا ما كسان  ،حاال

را كه  ییوارهایكنند و دین قانون را نقض میم؟ چون آنها اییگویعهد م ءهشكنند

است  علّتن یشكنند. به ایم  ،اندامراهلل وضع كرده یحضرت ول  ،محبوب یموال

فرمودند كه یامراهلل اغلب م یشود و حضرت ولیثاق گفته میآنها ناقض مه كه ب

حضرت عبدالبهاء كاماًل اجرا  یایالواح وصا ن و مقررات وضع شده دریع قوانیجم

  ،اعظم وضع خواهند كرد. حاال العدلتیبن نشده ییخواهد شد و هر آنچه كه تع

چ یاند كه هافتهیا را به طور كامل مطالعه كرده و دریاعظم الواح وصا العدلتیب

د كرد. یامراهلل پسر نداشتند چه با ینشده كه اگر حضرت ول ینیبشیپ یشرط

ل نبودند یهم ما العدلتیباند و نكرده ینیش بیرا پ یچ شرطیضرت عبدالبهاء هح

م. یكنینها نهفته است كه ما درك نمیدر ا یند. اسراریفزایب یزیا چیبه الواح وصا

 یرانیا یك بهائیمحبوب امراهلل  یهزاران راز و رمز نهفته است. در زمان حضرت ول

را  یافند ید و حضرت شوقیگفت برویء مااحبّ رفت به یبود كه به هر جا كه م

 یگرید یامرها یما ول م. یهستند كه ما دار ین كسیشان آخرید كه ایارت كنیز

"چرا   ،ران او را احضار كردند و گفتندیا یملّ  یمحفل روحان یم داشت. حتینخواه

ن ی." بعد این صحبت ها را بكنید ای؟ هرگز نبایكنیرا پخش م ین مطالبیچن

از آن  ید آثاریتوانیشدند كه حق با او بوده است. شما م توّجهفتاد و آنها ماتفاق ا

 روشن است. كاماًل واضح. یلید. خیز مالحظه كنین یث اسالمیرا در احاد

 د؟یبده یحیتوض یث اسالمیموجود در احاد یهاد در مورد نشانهیتوانیم -س



كنم. ششصد یاشاره ماز آنها  یكیرت آور است. فقط به یاد است. حیز یلیخ -ج

ن یا متولد شده بود. او بزرگتریست كه در اسپانیزیعّكا م یدر حوال یسال قبل مرد

او هنوز  یجه قرنها بعد كتابهاین عارف زمان خود بود. در نتیلسوف عرب و بزرگتریف

 یشود. او آنقدر مهم بود كه وقتیمطالعه م یاسالم ءهن منبع فلسفیبه عنوان بزرگتر

یشان را متّهم میاز مردم ا یاریبس  ،ءاهلل شروع به نزول الواح نمودندحضرت بها

یشان از كالم ابن عربیگفتند ایكردند و م
1
از اشارات  یكیاند. در استفاده كرده  

روان قائم موعود كشته یادش به حضرت بهاءاهلل نوشت:  تمام همراهان و پیار زیبس

خواهد  یدر دشت عّكا به جمال ابه از آنها كه چهره او یكیخواهند شد به جز 

ا در دشت عكّ  ی" را او استفاده كرد. چهره او با جمال ابهی"ابه ءهد. كلمیدرخش

 یپسر جوان  ،كل خداوند را خواهد ساخت. بعد از اوید. غصن او هیخواهد درخش

ساله  یب سینامش "ش" است و قر اّولبر مسند جالس خواهد شد كه حرف 

ن یتر از اا واضحیخواهند كرد. آ توّجهو تمام جهان به خداوند خواهد بود. بعد از ا

بداند وااّل اصل كالم او را  ینم كه عربیبیرا نم ینجا كسیان كرد؟ در ایشود بیم

 كردم.یذكر م

كه خداوند بوده انسان كامل وجود داشته  یاند از زمانحضرت عبدالبهاء فرموده -س

كنند یحًا اشاره میشان تلویا ایست. آین یانسان ن انسان هریند ایفرمایاست. بعد م

كه خدا  یاز وقت  ،مانند انسان  ،كه انسان كامل مظهر ظهور است و مخلوقات خداوند

 بود وجود داشته اند؟
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عالوه ع  )طبع كانادا( آمده است: "به یقرن بد 311( ـ  در ص یالدیم 1165-1241) ین بن العربیالد ییمح -  

ث یراجع به اصحاب قائم مذكور است كه از احاد یخ ابن العربیف شیه تألیدر فتوحات مك یگریث مهّم دیحد

 یه محسوب و جناب ابوالفضائل آن را در كتاب فرائد نقل نموده و اشاره به ظهور مبارك است كه مینبو ءهمأثور

 An 211ن به صفحه یه." همچنیالمأدبه االله یمرج عكا ف ینزل فیقتلون كلّهم ااّل واحد منهم ی"و   ،دیفرما

Introduction to shi’i Islam  اثر موژان مؤمن و صفحهMuhammad and the Course of Islam  اثر حسن

 د.ییمراجعه نما یوزیبال



ن خصوص عرض كنم و بعد جواب شما یگر در ایك كالم دی  ،دیمرا ببخش . هبل -ج

دارد كه فراموش كردم به شما  وجود یاله ءهگر نقشید ءهرا خواهم داد در اشار

هستند كه  یكا كسانیسد در آمرینویامراهلل م یبه حضرت ول یم. هوراس هولیبگو

د گفت. یكنند. به آنها چه بایافت میت خاّص از خداوند دریاند هدایمّدع

د و یكا درج كنیآمر ین مكتوب مرا در اخبار امری"ا  ،ندیفرمایامراهلل م یحضرت ول

تیب ءهنده به واسطیامر و در آ یول ءهامروز به واسط یت الهید كه هدایمانبه آنها بفه

د كه چقدر واضح است. یكنیت خواهد شد." مالحظه میاعظم به بشر عنا العدل

ن یگر است. نشانه سوم اید ءهن نشانیاعظم. ا العدلتیبق ینده از طریو در آ  ،امروز

را اعالم كردند  یجهان یبر روحانر اكیامراهلل جهاد كب یحضرت ول یاست كه وقت

اعظم به  العدلتیبنده است كه توسط یآ یهابر نقشه یامهن مقدّ یفرمودند كه ا

له یند به وسیفرمایبلكه م  ،امر یند توّسط ولیفرمایشان نمیشود. ایان انداخته میجر

 اعظم. العدلتیب

ن نكته یو ا را داشته باشم. یالوریق حضرت مولیل دارم كالم دقیم  ،حال

انسان  هكه خدا وجود داشت یفرمودند از زمان یالوریح است كه حضرت مولیصح

توان پادشاه را بدون  یند كه نمیفرمایشان میرا ایهم توسط او خلق شده است. ز

د خلق داشته باشد. در ین خدا بایره تصّور نمود. بنابرایو سربازان و غ یقلمرو حكومت

 یانین بیام. در كجا چنان را نخواندهین بیدانم. ایممن ن  ،مورد انسان كامل

از الواح مباركه؟ یكیا در ین است یزائر یادداشتهایفرموده اند؟ در 
1
 

 دا كنم.یرا پآن د یم شایجو یم  ،از الواح است یكیكردم در  یفكر م ـ  س
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  ،ندیفرما( می96ان حضرت عبدالبهاء باشد که در مفاوضات )صین بیح مترجم: ممکن است سائل ناظر به ایتوض  

  ،دهیع صفات و کماالت در آن ظاهر و آشکار گردیقت به جمیه است؛ آفتاب حقی"اّما انسان کامل بمنزلءه مرآت صاف

قِت ذات یلهذا شمس حق  ،ت لطافت و پاکی بودینءه صاف شّفافی بوده که درنهایک آئیه یحیقت مسیلهذا حق

 دار گشت."ت و حرارتش در آن نموینه تجلّی فرمود و نورانیت در آن آئیالوه



ه ن است کیغمبری ایل هر پیکی از دالیشود که غی گفته مییوت تبلیس ـ گاهی در ب

و زرتشت موافق   ،شنایکر  ،ن مورد در خصوص بودایم باشد و ایاز نسل حضرت ابراه

 رسد.میبه نظر ن

د در یبا  ،مینکمیامر مبارک صحبت  غی دربارءهیوت تبلید که وقتی در بیدانمی ـج 

ن نکته ین بزرگ امر ایم.  مبلّغیم دّقت کنیدارمیکه به سوی مبتدی بر اّولمورد قدم 

دهند که ابتدا میادی به مبتدی یدهند؟  آنها فرصت زمیح ینه توضچگو  را

د هر آنچه که در دل یم.  بگذارین کار را انجام بدهیصحبت کند.  ما هم هم

میه یه کنند.  وقتی خودشان را تخلید خودشان را تخلیبگذار  ،زندیرون بریدارند ب

با   ،رییبدون ادنی تغ هشیطفًا همل  ،د.  بعدیدا کنید به آنها دسترسی پیتوانمی  ،کنند

د با چه ین است: از مبتدی خود بپرسیارها اید.  مقصود من از معیارها شروع کنیمع

سی را و حضرت یرفت؛ حضرت عیامبر خدا پذیاری حضرت موسی را به عنوان پیمع

ن یترن مهمیی دارد؟  ایارهایامبر الهی قبول کرده است؟ چه معیمحّمد را چگونه پ

وقتی که به   ،م.  حالیارها شروع کنیعنی با معیم.  ید انجام دهیاست که باکاری 

امبر از نسل یاری وجود ندارد که پین معید چنیشومی توّجهد میرسمیارها یمع

امبران یک سلسله از پیم یرا حضرت ابراهیم باشد؛ صّحت ندارد.  زیحضرت ابراه

های ههلل و حضرت عبدالبهاء سلسلخ و آثار حضرت بهاءایان گذاشت و طبق تاریرا بن

هاند.  آثار و نشانهخ عالم انسانی گم شدیامبران وجود دارند که در تاریادی از پیز

  ،المثلخ عالم انسان باقی مانده است.  فییار محو و کمرنگی از تاریبس یها

ز یم است؟  و زرتشت نیتوان گفت حضرت زرتشت از نسل حضرت ابراهمیچگونه 

ران زرتشت یکی از نقاط ایامبر در یند سی پیفرمامی.  حضرت باب کی نبودی

ک سلسله از ین یگری ظاهر شدند؛ ایکی بعد از دیرنها شدند که قمیخوانده 

  ،ست.  مبنای غلطی برای شروع است.  عالوه بر آنیار نین معیامبران است.  ایپ

م ییگومیما نست.  یت ظهوِر حضرت بهاءاهلل نیلی برای اثبات مظهرین دلیا

ر.  یاند. خمیحضرت بهاءاهلل مظهر ظهور الهی هستند چون از نسل حضرت ابراه



اء ید انبیند شما بایفرمامین.  حضرت بهاءاهلل یهم  ،شان مظهر ظهور الهی هستندیا

د.  یشناسمید ید را به وجود خوِد خورشیهمانطور که خورش  ،دیرا به خودشان بشناس

 ن.ید است.  همین خورشین اینابرانجا است.  بید ایخورش

ن ذاتییغی مفهوم جفت و قریوت تبلیبسا از اوقات در ب  ،ضییس ـ جناب ف
1
غ یتبل  

 ر؟یا خین موضوع صّحت دارد یا اید آییشود.  ممکن است بفرمامی

ان فارسی ین تفّکر در اثر برداشت و درک نادرست از بیکنم منشأ امیج ـ فکر 

د در فارسی وقتی که زن و یدانمیم باشد.  جغلط متر ءهحضرت عبدالبهاء و ترجم

ی از یم گوییگومی  ،در کمال اتّحاد و وفاق با هم زندگی کنند  ،زن و شوهری  ،مردی

ان احساس یف و بین صرفًا تعریا  اند.هگر ساخته شدیکدیگر و برای یکدیازل با 

شنوندگان آن را  ان کرده باشند ویی آن را بید حضرت عبدالبهاء جایاست.  شا

ن ذاتی یپس قر  ،اندهگر ساخته شدیکدیحمل بر ظاهر کرده باشند که آنها برای 

ست.  هر کسی یح نین صحین ذاتی بخوانند.  ایگر هستند و آنها را جفت و قریکدی

ن خصوص مطلقًا یچ نّصی در ایش را دارد و هیت خویش و موجودیت  خویهو

هاری از خانوادیبس  ،میوضوع را وارد امراهلل کنن میم ایوجود ندارد. اگر ما بخواه

میشود و میر از شوهر خود یهای ما نابود خواهند شد.  مثاًل زنی عاشق مردی غ

ن در امر ی"ا  ،دیگومین[  و یحاضر دا کرده است ]خندءهین ذاتی خود را پید قریگو

ت ندارد ن موضوع صحّ ین[  ایحاضر ست." ]خندءهیر من نیتقص  ،الهی وجود دارد

  م مطرح شود.  ما فقط دربارءهیکنمید در جلساتی که ما با مبتدی صحبت یو نبا

م که حضرت ییم و ثابت نمایها صحبت کند با مبتدییامر حضرت بهاءاهلل با

ل موضوعات را ین قبیبهاءاهلل مظهر ظهور الهی هستند.  حتّی اگر مبتدی از شما ا

ن است یل شده و آن ایی مقصودی خاّص تشکن جلسه براید که اییبگو  ،سؤال کند

ن یوقتی که ا  ،ر.  بعدیا خیا حضرت بهاءاهلل مظهر ظهور الهی هستند یم آینیکه بب
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  Soul-mate گر ساخته شده باشند ـ میکدیکه از ازل برای   ،از دو جنس مخالف  ،ـ دو فرد 



ر موضوعات یسا دربارءه  ،میآن برس مشّخصی دربارءه جءهیا ما به نتیموضوع ثابت شود 

 گری هست؟یم کرد.  سؤال دیصحبت خواه

بدون استثناء خواهند   ،ستیارشان چید که معیان سؤال کنیحیس ـ اگر شما از مس

 د؟یکنمین موضوع چگونه برخورد یان مردگان.  با ایام از میگفت ق

ل یح فرمود دلیا حضرت مسین بود که آیار ایح است.  مقصود من از معیج ـ صح

میان مردگان بر خواهم خاست؟  ین جسد خود از مین است که با ایغمبری من ایپ

مید یتان ذکر کنم.  فرض کنین است.  مثالی برایار ایمن از معمقصود   ،دیدان

م ینجا فرشی وجود دارد و ما قصد دارید در ایم.  فرض کنین فرش را بخریم ایخواه

خواهد بفروشد با میای وجود دارد.  شخصی که هنجا فروشندیم.  در ایآن را بخر

فوت است. کسی  5در  فوت 11د مثاًل یگومیرد و یگمیدست خود آن را اندازه 

 8ن یا  ،رید خیگومیکند و میخواهد بخرد آن را مجّددًا با دست خود وجب میکه 

برند.  میار خود را به کار یرا هر دو معیفوت است. هر دو حق دارند.  ز 3فوت در 

ن قطعه یآورند.  امیک قطعه چوب یکند؟  آنها ن مشکل را حّل مییزی ایچه چ

ست؟  ین چوب از چیت ایده مشکل را حّل خواهد کرد.  مرجعبندی شهچوِب درج

  ،آن استمیت دولت است که حایست.  مرجعیشتر نیسنت ب 4ا ی 3بهای آن که 

ند یگومیکنند و میک متر است.  هر دو نفر آن را قبول ین ید که ایگومیرا دولت یز

 رسد.میفوت است و فرش به فروش  11*5مثاًل فرش 

د که هر دو آن را قبول ین کنییاری را تعین خودتان و مبتدی معیابتدا ب  ،حال

هبه تماشا نشست  ،امهدیما بود.  من آنها را دمیین قدین روش مبلّغید.  ایداشته باش

اری از موارد یبس نشست و مبتدی دربارءهمین مبلّغ ساکت یام.  مّدت سه ماه ا

ز ی"عز  ،گفتمیعاقبت مبلّغ زد.  میو حرف   ،زدمیحرف   ،زدمیمختلف حرف 

میامبر الهی ید که چرا حضرت محّمد را پیاری به من ندادیچ معیشما ه  ،من

باشد   ،ر استیلی دیار خوب.  ولی االآن خی"بس  ،گفتمید."  طرف مقابل یدان

ی یتًا مبلّغ در جایشد.  نهامین حالت تکرار یآمد و هممیبعد  هفتءه  بعد." هفتءه



ن مرد یترگفت مثاًل "حضرت محّمد جّذابمیکرد و مبتدی می عحرف او را قط

د یامبر بای"شما در قرآن به من نشان بده که پ  ،گفتمیمبلّغ   ،جهان بود."  بعد

ن یست.  به ایار نین معیا  ،نیتوانست.  بنابرامین مرد جهان باشد."  او نیترجّذاب

 شد.میرفته یاء پذیک بحث و کالم انبیک به یب یترت

ت یء باحبّاکی از ی ف کنم.  در خانءهیتان تعریار جالبی را برایداستان بس

شه خارج یآمد و هممیغی باشد.  شخصی یت تبلین بید ایر بود.  فرض کنیغی دایتبل

او به   ،گفتمیشد.  هر چه مبلّغ مینشست و وارد اطاق نمیاط یاز اطاق در ح

دو  هک هفتیت ین وضعیگفت.  امیراه یفرستاد و بد و بمیحضرت بهاءاهلل لعنت 

روی دو زانو   ،ک شب مبلّغ عصبّانی شدیسه ماه تکرار شد.   هدو ما هک مای ههفت

"سه ماه تو به حضرت   ،نشست و شروع کرد به لعنت کردِن حضرت محّمد و گفت

ن کار یحال بگذار من حضرت محّمد را لعن کنم.  وقتی ا  ،بهاءاهلل لعنت فرستادی

د."  یک فنجان چای به من بدهی"  ،نشست و گفت  ،مرد وارد اطاق شد  ،ا کردر

د."  مبلّغ یدوباره شروع کن اّول اّول"حاال از   ،فنجانی چای به او داد.  مرد گفت

  ،ر حالت داد.  گفتیید که چرا تغیشروع به صحبت کرد.  آخر شب او از مبتدی پرس

ها بهائی خواهم به جلسءهمیتم و گفتم که نجا نزد آخوندی رفی"قبل از آمدن به ا

من »  ،خواهم که بتوانم با آنها مبارزه کنم.  آخوند گفتمیبروم و حاال مطلبی 

امبری را لعن یچون در قرآن آمده اگر پ  ،دهم.  تو بهاءاهلل را لعن کنمیاری به تو یمع

 ست."  ینار ین معیدم که ایحاال فهم»  د.یآمین ییسقف بالفاصله پا  ،کنی

ک یآنها  د که همءهیشومی توّجهد میکنمیاء را مطالعه یوقتی شما آثار انب

اء را درک یع انبیجی جمید ظهور تدریتوانمین مثال یکنند و با امیان یمطلب را ب

امبران یقی را از پیاء حقی"چگونه انب  ،د.  وقتی از حضرت موسی سؤال شدیکن

گز از ر"ه  ،شان فرمودندیواب دادند؟  اشان چه جیم؟"  ایص دهین تشخیدروغ

ن جواب حضرت ید که اید."  به خاطر داشته باشیآمیدرخت هلو انگور به عمل ن

م؟" یکذبه را چگونه بشناساء ی"انب  ،دندرسی سؤال کیموسی بود.  آنها از حضرت ع



د؟  رومیش یجًا پید چگونه تدرییفرمامی توّجهد."  ی"از درختانشان بشناس  ،فرمودند

د."  آنها از یشان بشناسیهاهوی"آنها را از م  ،ل شده استیخت تبدرحاال به د

قی خداوند مانند درختی است ی"کالم حق  ،حضرت محّمد سؤال کردند؛ فرمودند

وه ید.  از برگ و میآمیشاخ و برگ به عمل   ،کندمیشد ر هن غرس شدیکه در زم

خشکی است که  مانند شاخءه  ،اوند نباشدکه از آِن خدمیکال اّماشود.  میده یپوش

 د.  ابدًا رشد نخواهد کرد."یدرون خاک فرو کن

جًا یتدر اّماهر سه نفر آنها از عالم نبات مثال زدند.    ،دیکنمیمالحظه 

ن خصوص سؤال یدند.  وقتی از حضرت بهاءاهلل در ایف را ارتقاء بخشیهمان تعر

کند و بر میزنده است؛ رشد  نند شئقی خداوند ماید که کالم حقفرمودن  ،شد

شان یگذارد.  امیر یکند و بر عالم تأثمیگذارد.  کالم الهی رشد میر یجهان تأث

ن است که آنچه امروز مردم با آن مخالفند یر بر جهان ایمقصودشان از تأث  ،فرمودند

از ینها نیانده به یشان فرمودند که در آیان خواهند کرد.  این کلمات را بینده همیدر آ

ر و نفوذ کالم الهی است.ین تأثیم.  ایدار
1
 

ندگان بهائی یکا خواندم که نمایک بار در اخبار امری آمرید که یآمیادم ی

کا شرکت کردند.  آنها یکنفرانسی آموزشی در آمر رنفوسی بودند که د در زمرءه

ان یکه بهائبًا از همان اصطالحاتی یگر تقریکنندگان دگزارش دادند که تمام شرکت

ت استفاده یم و تربیان نقطه نظرات خود در خصوص تعلیکنند برای بمیاستفاده 

ی یگر جاید"  ،گر انداخته گفتندیکدیبهائی نگاهی به  ندءهین دو نمایا  ،کردند.  بعد

ت بهائی بود یم و تربیبرای صحبت کردن ما باقی نمانده؛ هر آنچه که اصول تعل

                                           
1
ب من  ی"ای حب  ،ندیفرمان اثر جمال مبارک است که مییضی اشاره به ایان جناب فیح مترجم: احتمااًل بیتوض  

عالم را کلمه مسّخر نموده و می  ،دیرمافکلمءه الهی سلطان کلمات است و نفوذ آن التحصی.  حضرت موجود می

ک یقه ابواب سماء است از او مفتوح.  یالحق ،د؛ اوست مفتاح اعظم در عالم.  چه که ابواب قلوب که فیینما

ست دارا وجامع؛ هر یکلمءه مبارکءه "انا المحبوب" در او منطبع.  بحر اتش در مرآت حّب اشراق نمودهیتجلّی از تجلّ 

 (23-21ص طبع قاهره  ،ز او ظاهر گردد..." )لوح مقصودچه ادراک شود ا



شه ینها در هوا موجود است."  من همی"ا  ،ری جواب دادگیدان کردند."  ین بیریسا

دهند.  زمانی فرا مینند و جواب کمیافت ین کالم را به خاطر دارم.  قلوب دریا

د یاز همه خواه  ،ع اصول امری رایعنی جمی  ،د که شما موضوعی واحدیخواهد رس

هویرا از م د آنهایاد نهاد که شما بایح بنین اصلی است که حضرت مسیا  د.یشن

ن نفرمود و اگر آنها به ییگری تعیار دیچ معیح هیحضرت مس  د.یشان بشناسیها

 د داشت.یگری نخواهیار دیچ معیشما ه  ،کتابشان متمّسک باشند

نده یا ممکن است اشارتی را که در کلمات مکنونه در خصوص مظهر ظهور آیس ـ آ

 د؟ییان بفرمایشده است ب

ند جمال قدم ظاهر شد و یفرمامیشان یکلمات مکنونه که اج ـ بله.  در آن قسمت از 

ح داد.  یو دوم را توض اّولحرف  حضرتشح داد؛ یرنجها و آالم خود توض دربارءه

گفته نشد.میگر کالیامر به توّقف صادر شد و د  ،قبل از آن که به حرف سوم برسد
1
  

ان شده در ی بن حروف که توّسط حضرت بهاءاهللیاند اهحضرت عبدالبهاء فرمود

ان یتوانستند بمیش از آن نیشان بیکل مبارک بوده و ایوصف آالم و رنجهای ه

کنند.
2

ان به مظهر ظهور آتی راجع است که ین بیحضرت ولی امراهلل فرمودند ا  

                                           
1
ستنی که یست؛ گریکل بقا از عقبءه زمّردی وفا به سدرءه منتهی رجوع نمود و گریجماِل ه  ،لی"ای پسر انصاف  در ل  

االمر  ،حسب از سبب نوحه و ندبه استفسار شد؛ مذکور داشت که  ،ستند و بعدین از نالءه او گرین و کّروبیع مالأ عالّ یجم

ملحوظ افتاد که حماّمات   ،آهنگ رجوع نمودم  ،افتم و بعدیدر عقبءه وفا منتظر ماندم و رائحءه وفا از اهل ارض ن

رون یءه الهی از قصر روحانی بی ستر و حجاب بیحور  ،ن وقتیاند.  در اقدسی چند در دست کالب ارض مبتال شده

حرف اّول اسم از لسان   ،از اسماء و چون اصرار رفتمذکور شد ااّل اسمیع یشان نمود و جمیاد و سؤال از اسامییدو

ختند.  در آن یع بر تراب رید جمیدند و چون به حرف دوم رسیرون دویجاری شد.  اهل غرفات از مکامن عّز خود ب

 (16علون." )شماره فینئٍذ ین جائز نه.  انّا کنّا شهداٌء علی ما فعلوا و حیاده بر اید زیوقت ندا از مکمن قرب رس

2
ان حضرت عبدالبهاء است که بعد از نقل مضمون فقرءه مزبور از کلمات مکنونه میین بیح مترجم: اشاره به ایتوض  

ان چه کردند یوفاد که بییینماکه در آن زمان بتمامه ذکر نشد چه بود.  مالحظه مید آن اسمییی"مالحظه نما  ،ندیفرما

ف جفا هر دم جسد مظلوم را قطعه یای نماند که نزدند و به ستی نبود که نکردند و صدمهیذی روا داشتند؛ ایو چه جفا

 باب سی و دوم(  ،2ج  ،ن در نزد عبد واضح و مشهود است." )مائدءه آسمانییقطعه نمودند و ا



ح خواهد داد.یان خواهد برد؛ حرف سوم را او توضیداستان را به پا
1

لی ین دلیا  

گری ظاهر خواهند ینده مظاهر ظهور دیمعتقدند در آان یواضح و کامل است که بهائ

انتی یگر دین است و دیانت آنها آخریند دیگومیست که یان نیر ادیشد؛ مثل سا

 ظاهر نخواهد شد.

ات یح را رسول الهی شجرءهیز  ،لی جالب استیموضوع خ  ،س ـ در مورد درختان

هقابل آن اشاره نفرمودزّقوم در م ا حضرت محّمد به شجرءهیست؟  آینطور نیا  ،است

 اند؟

اش پر از خار هو تلخ دارد و بوتمیای سهویزها است؛ مین چیترزّقوم تلخ هج ـ بل

ن و ین شجره برای مشرکیند ایفرمامیشود. حضرت محّمد میابان سبز یاست و در ب

های ارزنده به بار هویم  ،ا کالم الهیی  ،اتیم درخت حییگومین است.  ما یکافر

مردم   ،انت الهییمانند د  ،کییکند.  آن میهای تلخ عرضه هویکی میآورد و آن می

رو هگر دنبالیهای دو مسلک  ،سازدمیمجتمع   ،امن مءهیعنی خی  ،را در ظّل خداوند

وان آزاد باشد."ید انسان مانند حی"بگذار  ،ندیگومیال و شهوات بشرند که یام
2
  

                                           
1
  ،ندیفرمامیان حضرت ولی امراهلل است که در جواب سائل از حروف مذکور در فقرءه کلمات مکنونه یاشاره به ب  

عنی ی  ،"راجع به سؤال ثانی فرمودند مقصود از حروف مذکور حرف اّول و حرف ثانی اسم مبارک جمال قدم است

ظاهر نگشته و عالم   ،ن سه حرف مکنون و مخزون استیت این است که آنچه در هویب و هـ .  و مقصود مبارک ا

ت حرف ثالث که متّمم یج آنچه در هویافته؛ بتدریه را بتمامها نیهات الیت ظهور و بروز تجلّ یَکون هنوز استعداد و قابل

ای یگر مقصد بالیدان ظاهر و مکشوف گردد.  فرمودند و در مقامییاسم مبارک است مستور ومندمج است بر عالم

 ای از آن بر اهل عالم معلوم و مکشوف." )مائدهوارده بر جمال مبارک است که از حّد و احصاء خارج و شّمه

 باب هشتم(  ،جلد سوم  ،آسمانی

ست که ظهور یحًا مشعر بر آن نین کلمات تلویا ای"آ  ،اندن خصوص فرمودهیگر در ایدحضرت ولی امراهلل در مقامی

ام معترف بر آن است که امری که از ین پیا داللت بر آن ندارد که حامل ایالهی همواره رو به ترّقی و تکامل است و آ

  ،ست؟" )دور بهائییت الهی نیت و هداین مشیت ندارد و ظهور او آخرین مبعوث گشته جنبءه خاتمجانب خداوند بر آ

 (09ص

2
ة و مظاهرها هی ی"فاعلموا اّن مطالع الحرّ   ،ندیفرماه کتاب اقدس است که مییحی به آیح مترجم: اشارتی تلویتوض  

 (120ن." )بند یه و ضّر الماکرکون تحت سنن تحفظه عن جهل نفسینبغی ان یوان؛ و االنساُن یالح



ای خواهد بود که انسان تا کنون هوین میترتًا تلخینها اّما  ،ن استیریآنها ابتدا ش وءهیم

 ده است.یچش

ن؟یعنی افسنتی  ،شودمیگری است که استفاده یس ـ مانند اصطالح د
1
 

 ج ـ بله.

رسد میبه نظر   ،ن خودمان وجود داردیی که بیهاغی و در بحثیوت تبلیس ـ در ب

ن یا ممکن است در اید دارد.  آادی وجویم" ابهام و اشتباه زیدر مورد "بالی عظ

 د؟ییخصوص قدری صحبت نما

ادی از آن شده یهای نادرست زن سؤال مطرح و برداشتیز ایر جوامع نیج ـ در سا

م و یمعنای بالی عظ د اوقات گرانبهای زندگی خود را به تفّکر دربارءهیما نبا  است.

را برای رشد و یز  ،مینره تلف کیره و غیو آنچه که رخ خواهد داد و غ میبت عظیمص

ر وجود یتکامل روحانی ما ضرر دارد.  در آثار بهائی آنقدر نکات دلچسب و دلپذ

انبار هستند از آنها ینها که برای ما زید به جای ایات است که ما بایح دارد که مائدءه

ان اهل یعص علّتند بالئی ناگهانی به یفرمامیم.  حضرت بهاءاهلل یاستفاده کن

جو است ن نبوده که خداوند انتقامیشان چنینها نازل خواهد شد.  مقصود اعالم بر آ

بل در عالم   ،کل مبارک قانون الهی بر وجه ارضیا خداوند اهل تالفی است.  هی

شان ابدًا یپردازند.  امیان قانون الهی یشان صرفًا به بیدهند.  امیح یرا توض  ،وجود

ار مهربار و رئوف است.  یگرفت.  خداوند بسند که خداوند انتقام خواهد یفرمامین

د یروگاه برقی وجود دارد؛ گروهی از اطفال را دارین است که نیشان ایمقصود ا اّما

کند مین معلّم کسی است که آنها را جمع یترنجا به بازی مشغولند و مهربانیکه در ا

رد."  یگمیرق شما را ب  ،دینجا وارد کنیاگر شما دستتان را به ا  ،هاه"بچ  ،دیگومیو 

                                           
1
ز استفاده مییا درمند آمده و مجازًا به معنای تجربءه تلخ نیبه معنی خارگوش  wormwoodح مترجم: لغت یتوض  

؛ 19ه یآ 29ه باب ی؛ سفر تثن1ه یآ 2باب  افت: عاموس نبییها آن را ن بخشیتوان در اشود.  در کتاب مقّدس می

؛ 0ه یآ 2باب   ،مانی؛ امثال سل19و  12ات یآ 0باب   ،ای؛ مراثی ارم12ه یآ  ،20؛ باب 2ه یآ 9باب  اء نبییارم

 11ه یآ 9باب   ،وحّنایمکاشفات 



ن یا جءهیشما نت  ،رین انتقام است؟  خیا اید.  آین نکته را ابتدا به آنها بگوید ایاو با

مید که اگر اطاعت نکنند چه اتّفاقی یکنمیان و سرکشی را به آنها گوشزد یعص

ن موضوع در مورد هشدارها و اخطارهای حضرت بهاءاهلل مصداق دارد.  یافتد.  هم

ای که امسال هیافتد.  هدف از اعالممین اتّفاق یا  ،ان ورزدیم انسانی عصاگر عال

ن بود که حضرت بهاءاهلل الواحی خطاب یم چه بود؟  هدف ایم و هنوز داریداشت

ه را به یح الهی"من نصا  ،ن رهبران و ملوک و حّکام عالم نازل کرده فرمودندیبه ا

د در یل الهی قدم بردارید و در سبیکن دهم.  اگر کالم من و اندرز مرا طلبمیشما 

د برد.یت به سر خواهیامن
1

د خواهد بود که از یج و عواقبش آنقدر شدینتا  ،واالّ   

ار شما خارج خواهد شد.  بال از شش جهت شما را احاطه خواهد کرد.  یسلطه و اخت

 عنی حکم الهی.ی  ،شان خطاب به آنها بودیان این بیا

"وقتی که   ،شان فرمودندیان کردند.  ایار جالبی را بیبس حضرت بهاءاهلل نکتءه

حّکام جهان را مشاهده کردم که مانند کودکان با ِگل و   ،وارد شهر استانبول شدم

کردند."میالی بازی 
2
عی یی و از چه افق منید از چه مقام بلند و واالیفقط فکر کن  

ی بودند.  چه شان چه کسانیکردند و طرف خطاب امیحضرت بهاءاهلل صحبت 

م؟  یگر چه انتظاری داریم! دین که ما اکنون دچارش هستیبتی بدتر از ایمص

  ،ناستیا نابهچشم  ،أت عالم بشری ناشنواستیند کّل هیفرمامیحضرت عبدالبهاء 

دن نه؛ خونش مسموم است و مردم واقعًا یست و گوشها قادر به شنیقادر به مشاهده ن

بار ات یشود و روح حمیاء آنها یا امری که سبب احاند.  تنههشکسته و خستدرهم

                                           
1
"ای نادانان   ،ندیفرمااز جمله می اری از قلم حضرت بهاءاهلل نازل شدهیانات بسین باب بیح مترجم: در ایتوض  

ب نرساند.  اسم بزرگ خداوند که ببزرگی آمده ید تا بگذرد و به شما آسییگرفتاری ناگهان شما را از پی.  کوشش نما

 (231ص  ،طبع مصر  ،د؛ اوست داننده و دارنده و نگهبان." )مجموعه الواحیبشناس

2
ن.  فلّما وردنا یکون ذکر للمؤمنیبقی ذکرها فی االرض و ین ورودک لینة حیت فی المدیا عبد ما رأی"ثّم اذکر   

لعبوا به ما وجدنا منهم من بالٍغ لنعلّمه ما عّلمنی اهلل و ین لیجتمعون علی الّط ین یرؤساها کاالطفال الّذ نة وجدنایالمد

 (24ص  ،الواح نازله خطاب به ملوک  ،الملوکع." )سورةیه من کلمات حکمٍة منینلقی عل



ن و فورییاّولن و یتر ،عیانت الهی است که سرین دیروح ا  ،دمدمیدر آنها گر ید

  عالم انسانی است. کل مردءهین هیاز این نیتر

گر یت امروز رخ داده است.  دیزی است که برای بشریبت همان چین مصیا

میها هن مدارس و دانشگایتی فرزندانمان را به ام؟  وقیانتظار چه امری را دار

میرود و میای نزد معلّمش هسالستیم؟  پسر بیگر چه انتظاری دارید  ،میفرست

د یتو با  ،ار خوبی"بس  ،دیگومیتوانم حواسم را متمرکز کنم."  معلّم می"من ن  ،دیگو

همعاشرت کنی."  بچّ دو سه تا دوست دختر داشته باشی که بتوانی با آنها آزادانه 

ن اطفال سّر الهی یستند که این افراد هستند که ابدًا معتقد نیهای ما در دست ا

م.  به یکنمیا صحبت یبال م و دربارءهینینشمیهای خداوندند؛ و ما هنیگنج  ،هستند

می"اگر   ،ندیفرمامین بزرگ یکی از مبلّغیاست که حضرت عبدالبهاء به  علّتن یا

میابدًا آب ن  ،دییخوابمیهرگز ن  ،م استین تعالیا محتاج ایر دندانستی چقد

و   ،کردیمیغ یتبل  ،کردیمیغ یو به جای آن تبل  ،خوردیمیغذا هرگز ن  ،دیینوش

م ین جهان خواهیشتری در ایم جنود نور بیغ کنیشتر تبلیکردی."  هر چه بمیغ یتبل

کل مبارک.  ین بود مقصود هیبات کم خواهد شد.  این مصیزان ایداشت و از م

ک یرا حضرت ولی امراهلل به هر یز  ،دیه نکنین تکّ یهای زائرادداشتینقدر به یلطفًا ا

میفرمودند.  ما نمیاناتی ین طبق اوضاع و احوال و در جواب سؤاالتشان بیاز زائر

مین گرفتاری و اشکال یها دچار ابعضی از جواب اّما  ،م سؤاالت چه بودندیدان

 کنند.میو زندگی ما را خراب   ،سرور ما  ،ند و سعادت ماشو

د یاند زمانی خواهد رسهد که حضرت بهاءاهلل فرمودیلطفًا به خاطر داشته باش

د.  زمانی خواهد ید شنیک" را خواهیک اللّهّم لبّ یاد "لبّ یجهان فر که از هر گوشءه

را نخواهد رفت.  ن امر مبارک به آسمانها فیا ءهیی جز ادعیچ صداید که هیرس

د که مردم به سوی شما یند بزودی زمانی خواهد رسیفرمامیحضرت عبدالبهاء 

مارانی که در جستجوی اطبّاء و پزشکانند.  آنها همانند یمانند ب  ،خواهند شتافت

مجروحانی که طالب شفا و درمانند نزد شما خواهند آمد.  آنها حتّی شتابان به سوی 



نها فکر یا ی رهبرانشان طلب بخشش کنند.  چرا ما دربارءهشما خواهند آمد که برا

بای حضرت عبدالبهاء و حضرت بهاءاهلل که به یانات زین بیا م؟  چرا دربارءهیکنمین

  ،بخشندمیمان قّوت یهانقدر به تالشیا  ،دهندمیتسلّی   ،بخشندمید ینقدر امیما ا

میفکر ن  ،کنندمیی ما را پربار های روحانجمع  ،کنندمیت یامور اداری ما را تقو

زه یره و تار پاک و پاکیع افکار تیجّو را از جم  ،کنندمیز را بهتر ینها همه چیم؟  ایکن

  ،انیان مبتدیبخصوص در م  ،ن کالم است و هرگزیا ن اعتقاد من دربارءهیکنند.  امی

چون   ،ث کردآن بح بشود دربارءهست که ینن مطلبی یکنم.  امین مورد بحث نیدر ا

ن است و بس یهای زائرادداشتیم.  فقط یآن ندار چ متنی در آثار مبارکه دربارءهیه

های مختلفی که حضرت ولی تیموقع علّتن هم معمواًل به یهای زائرادداشتیو 

 ن استنباط و برداشت من است.یمتفاوت است.  ا  ،ن مذاکرات داشتندیامراهلل با زائر

 توان مجّزا ساخت؟میح از استعداد یحوی صحنفس را چگونه به ن –س 

زی یج ـ استعداد امری است مثبت و مطلوب؛ موهبِت الهی است.  نفس آن چ

 د که شروع به صحبت دربارءهیفرض کن  ،المثلفیکند.  میاست که نفوس را گمراه 

مین کار دعا و با حضرت بهاءاهلل تکلّم یشه قبل از اید.  همیکنمیحضرت بهاءاهلل 

د یلطفًا بگذار آنچه را که برای امر مبارکت مف ا حضرت بهاءاهللی"  ،دییگومید و یکن

نان داشته یاورم.  نگذار امشب عاجز و ناتوان بمانم."  بعالوه اطمیاست بر زبان ب

های حضرت عبدالبهاء و آموزش جءهیان حضرت ولی امراهلل و نتین بید )ایباش

د ناطق بزرگ یفرض کن  ،ان داشته باشدیب قّوءه حضرت ولی امراهلل است( هر کس که

خواهند  توّجهاران بالفاصله می  ،و زبردستی باشد و بخواهد آن را منشأ نفس سازد

ند نفس عبارت از کالم و عملی است که مردم از یفرمامیشد.  حضرت ولی امراهلل 

لّغی که خودخواه شان حتّی فرمودند مبیشوند.  امیه آن یکر رائحءه توّجهراه دور هم م

آنها از ظّل امر  تًا همءهینها  ،ت کندیپرست باشد و نفوسی را به ظّل امر هداو نفس

 دربارءه  ،میکنمیت بهائی صحبت یم و تربیتعل خارج خواهند شد.  وقتی ما دربارءه

 م کرد.یز قوا و مواهب الهی بحث خواهینفس و ن



مقصودم کمتر از ده سال   ،ا اطفالیل است.  آیسیکنفرانس س ن سؤال دربارءهیس ـ ا

 ن کنفرانس شرکت کنند؟یتوانند در امی  ،است

ن لحظات یترد گرمیدانمیار مشکل خواهد بود.  همانطور که یج ـ در آن زمان بس

ات را یعنی زمانی که حضرت بهاءاهلل را به سجن اعظم بردند.  جزئی  ،سال است

 ح خواهند داد.یالعدل اعظم توضتیب

حکمت و فرزانگی حضرت عبدالبهاء  ک مرتبه دربارءهیداستانی است که شما س ـ 

 د؟یف کنید.  ممکن است دوباره آن را تعریان کردیهای مشروب بو بطری

ت با ینهان بییرید در ارتباط با سایشما با  ،ز منیم ای دوستان عزیج ـ به شما بگو

گران.  حضرت ولی یز با دیان و نبا خودم هد.  البتّ یمانه عمل کنید و حکیباش محبّت

ست که نتوان آن را با حکمت و یای نهچ مسألیاند که ههمحبوب امراهلل فرمود

 محبّتست که نتوان با حکمت و یای نهچ مسألیه  ،ایهچ مسألیحّل کرد.  ه محبّت

رسد که میای هد محفلی به نقطیجًا حل خواهد شد.  فرض کنیآن را حّل کرد.  تدر

ا چند روز ی"چند هفته   ،ندیفرمامیرد.  حضرت عبدالبهاء یم بگیند تصمتوامین

حّل خواهد شد."  زمان به نحوی آن   ،دید و بعد دوباره به آن بپردازیمسأله را رها کن

 ی که عضو آن محفل هستند حّل خواهد کرد.یاحبّارا در ذهن 

ز یوستان عزهودی صحبت کردم که از دی میهاخا ش دربارءهیچند روز پ اّما

ک روز نزد حضرت عبدالبهاء آمد و یحضرت عبدالبهاء بود.  او نود سال داشت.  

توانستم حرکت میض و بستری بودم و نیمّدتی دراز مر  ،ز منی"دوست عز  ،گفت

دوباره جوان و   ،ن شراب کهنه را که مّدت هفت ماه استفاده کردمیکنم.  ولی ا

ام که تو هم هت آوردین دو بطری را برایام اهمددارت آیرومند شدم و حال که به دین

نه ـ در امر بهائی شراب  هن ه"ن  ،میگفتمیحتمًا   ،میاستفاده کنی."  اگر ما آنجا بود

کردی."  و بالفاصله دل مردی را که با آن مین کار را یستی ایبامیتو ن  ،حرام است

م.  یشکستمی  ،لبهاء کردحّق حضرت عبدا رن لطف را دیز بزرگتریآممحبّتحرکت 

شان صرف کند و اواخر روز یحضرت عبدالبهاء او را دعوت کردند که ناهار را با ا



  ،ز منی"دوست عز  ،به او فرمودند  ،اش کنندهخان او را روانءه خواستندمیوقتی که 

لی در یم آوردی.  من خین شراب را برایلی ممنونم که به مالقات من آمدی و ایخ

؛ وقتی تو ینها را برای خودت نگه دارید ایکنم بامیفکر کردم و فکر  ن بارهیا

گذارد.  لطفًا آن را با میام و روی من اثر همصرف کنی انگار که من مصرف کرد

لی یای مصرف کن.  برای تو بهتر است.  من خهخودت ببر و همانطور که تجربه کرد

 خوشحال و  سالم خواهم بود."

شان یع موارد ایدر جم  گونه فرمودند که دل او نشکند.نیحضرت عبدالبهاء ا

ان یک بار حضرت عبدالبهاء در میگفتند که مین ینطور بودند.  گروهی از زائریا

د."  بعد کسی را ی"در عقب را برای من باز کن  ،ناگهان فرمودند  ،اران نشسته بودندی

بوده است.  مردی ن شخص در حال عبور یکردند امیصدا زدند.  فرمودند احساس 

لباس چندانی به تن نداشت؛ فقط قدری لباس   ،بًا برهنه بودیتقر  ،عرب وارد شد

گر بردند و با او شروع به یمرد را به اطاقی د  ،ده بود.  بعدیچیمندرس دور خود پ

پس او را به   ،د شدی"فکر کردم شما ناراحت خواه  ،صحبت کردند.  بعدًا فرمودند

کل مبارک او را مسرور یدو ساعت با او صحبت کردم."  ه گری بردم ویاطاق د

 ت کردند.یگر هم عنایزهای دیمبلغی پول و چ  ،به او لباس دادند  ،فرمودند

 م.متشّکرشما  محبّتسؤال بماند برای فردا صبح.  از بردباری و  ءهیبق  ،خوب

 

----------------------  ...---------------------- 

 جلسه سوم )صبح(

م.  به ییگومیآمد ن صبح بارانی به شما خوشیس جلسه )مارک تاورز(:  در ایرئ

نان یم و اطمیق انداختیصبح به تعو 2/9بارندگی جلسه را تا ساعت  ادامءه علّت

م.  یم که االآن شروع کنیلیاند.  ولی ماهم بعضی از دوستان در باران گرفتار شدیدار

خانم  ادی محبوب امراهللیکه ا میل هستزده و خوشحاجانیار هیامروز صبح بس



با ما هستند.  خانم الکساندر جلسه را با تالوت مناجاتی شروع   ،آگنس الکساندر

 خواهند کرد.

 ارت کردند:ین مناجات را زیخانم الکساندر ا

 میتک العظیئک علی االتّحاد و اظهر لهم عنااحبّاالهی الهی اجمع قلوب 

هم و یا الهی فی سعیعتک اعنهم یحفظون شری تّبعون اوامرک ویو اجعلهم 

ا الهی الأنفسهم أنر یهب لهم من لدنک قّوة علی خدمة امرک و التترکهم 

ک انّک أنت الههم و محبّتلهم خطواتهم بنور معرفتک و اشرح صدرهم ب

نهم.یُمع
1
 

 

القارات نیهای بکی از کنفرانسیه یار شبین مؤتمر بسید که ایلم بدانیمارک: ما

م؟  دو تن از حضرات ید امروز صبح از چه موهبتی برخورداریهست توّجها میآ  است.

امروز  لی سعادتمند است.  برای شروع جلسءهیی خیادی امراهلل با ما هستند.  هاوایا

ضی دعوت کنم یادی محبوب امراهلل جناب فیگر از اید ک مرتبءهیلم یصبح ما

 اورند.یف بیتشر

 

ار یای را از مناجات بسهلم جملیضوع امروز ماضی:  قبل از شروع مویجناب ف

قبل در سال  تان ترجمه کنم.  وقتی که دفعءهیکوچکی از حضرت عبدالبهاء برا

ن مناجات به یرا معتقدم که این مناجات را تکرار کردم.  زیا  ،نجا بودمیا 1962

مین مناجات یرا در ایی مربوط است.  زیبه هاوا  ،انوس آرام مربوط استیاق

زدان من و خداوند مهربان من ... قدرتی بخش که چون بحر ی"ای پاک   ،ندیرماف

م."یط موج بر ساحل شرق و غرب زنیمح
2
ن است که به یکل مبارک ای)مقصود ه  

ع اجتماعات ما آنقدر روحانی ید آن که جمین قدرت عطا شود.(  امیک از ما ایهر 

                                           
1
 م -د ید نقل گردیکتاب بهاءاهلل و عصر جد 114اصل مناجات مبارک از صفحه   

2
 م -چاپ دوم نقل شد   ،های طبع آلمانمجموعه مناجات 122صل مناجات مبارک از صفح ا  



م مانند یتًا واقعًا احساس کنیک کند که نهایگر نزدیکدیباشد و آنقدر ما را به 

م و مردگان را یک بحر و مآاًل به شرق و غرب زنیم و امواج یک موجیقطرات 

ای هن نکتیت کرده است.  دومیم که ما را به امر حضرت بهاءاهلل هدایاتی بخشیح

تک ی"اظهر لهم عنا  ،ندیفرمامیان شد که یز بیکه در مناجات آمده توّسط آگنس عز

تک."یر لهم عنااظه میالعظ
1
ش را بر آنها ظاهر کن.(  وقتی که برای ی)مقصود خو  

اری یرا در بسیم داشت.  زیگر از خود و برای خود مقصودی نخواهید  ،ما ظاهر شود

ن است که افرادی سعی یبت ایه و مصین بلیبزرگتر  ،از جوامع بهائی در سراسر عالم

مر بهائی کنند.  آنها مقصود الهی ش را وارد امور اداری ایات خویکنند مقاصد و ن

ن ین آن سازند.  اشتباه گرفتن ایگزیهای خود را جاهلند نقشیکنند و مامیرا فراموش 

میروز یامر الهی مظّفر و پ  ،تًایآورد.  نهامیلرزه در به دو با هم اساس امر بهائی را 

م ید دعا کنییایب ست. ین ابدًا خوب نیا اّما  ،گردندمیشود و افراد ُخرد و منکوب 

فتد.  حضرت بهاءاهلل در همان مناجات ین اتّفاقی نیبهائی چن چ جامعءهیهرگز در ه

ای ها آنها را به خود وامگذار(.  لحظیا الهی الأنفسهم" )خدای"التترکهم   ،ندیفرمامی

:أِنر لهم   ،ندیفرمامیم و بعد یرومیاز دست   ،میکه ما به حال خود رها شو

روز یت فرما(.  دیهای آنها را به نور معرفت خود هدار معرفتک" )قدمخطواتهم بنو

ن است که وقتی ید.  معنای تفّکر و تعّمق ایک نفر معنای تفّکر و تعّمق را پرسی

می  ،میپردازمیوقتی بامداد به تالوت نماز و مناجات   ،شودمیمناجاتی خوانده 

روح م تا مناجات ما کالم بییکنمیم فکر یم و به معنای مناجاتی که خواندینینش

م و بعد سعی یکنمیتأّمل   ،میکنمیم.  فکر یرانمینباشد که در محضر خدا بر زبان 

خود مورد  زندگی روزمّرءه ری دیبه عنوان رهنمودها  ،م آنها را مانند نوریکنمی

در نها یعمل کردن به موجب ا ؛ن است معنای تفّکر و تعّمقیم.  ایاستفاده قرار ده

                                           
1
برگردانده شده که به معنای  purposeت" به یسی مناجات مبارک کلمءه "عنایح مترجم: در ترجمءه انگلیتوض  

 "مقصود و هدف" است.



کالم الهی را به   ،میریگمیزی قرار یچ ای که تحت وسوسءهه.  لحظزندگی روزمّره

 م.یشومیم و حفظ یآورمیخاطر 

م.  یت بهائی صحبت کنیم و تربیرؤوس کلّی تعل م دربارءهیخواهمیامروز 

ات یم که به جزئیرا فرصت نداریز  ،ن فقط رؤوس کلّی استیکنم که امید یتأک

های مختلف موضوع کلّی هنیم.  من فقط اشاراتی به زمیبهائی بپرداز تیم و تربیتعل

با غور و   ،با خواندن آثار  ،ق خودید با مطالعات دقیخواهم داشت تا شما بتوان

 د.یحضرت بهاءاهلل و حضرت عبدالبهاء فواصل خالی را پر کن خوض در آثار مبارکءه

ت وجود دارد.  یم و تربین تعلیادی بیم تفاوت زید بگویز بایقبل از هر چ

گر است.  شما یم عبارت از انتقال معلومات و دانش از شخصی به شخص دیتعل

میر موضوعات را به محّصل منتقل یو سا مییش  ،کیزیف  ،خیتار  ،اضییدانش ر

گردد.  شما آنها را مشحون از علم میا کتاب به افراد منتقل ینها از شخص ید.  ایکن

  ،اضییهای رکند ذهن خود را از فرمولمیجًا فرد سعی یرد. تدیکنمیو دانش 

اری انباشته سازد.  یاّطالعات بس و خی و منابعیهای تارهداد  ،مییهای شفرمول

ن موجب فخر و مباهات یست.  این  ،رین زندگی کمال مطلوب است؟  خیا ایآ  ،اّما

باشد؛ به وجود ست که نوع انسان برای آن به وجود آمده یزی نین چیست.  این

ا جمع کردن هر ی  ،ن کار درست مانند جمع کردن پولیندوزد.  ایامده که علم بین

م.  اگر آن را یکنمیی است که ما جمع یزهایکی از چیگری است.  دانش یز دیچ

م.  یاهرسالت خودمان را در زندگی به عنوان آحاد انسان انجام نداد  ،میمتوقّف ساز

قًا در آنها یو عم دیؤّسسات آموزشی جهان را مرور کنبوط به مهای مراگر شما داستان

  ،ستیت نیست.  تربین نین است و جز ایافت که همید یدر خواه  ،دییدقّت نما

ن یم است.  معلّمان و استادان دانشگاه غالبًا معلومات خود را به محّصلیفقط تعل

گری یت امر دیارد.  تربق کلمه وجود ندیتی به معنای دقیچ تربیدهند.  همیانتقال 

 تری از زندگی انسان است.ت وجه متعالییاست.  ترب



ت در صورتی کاماًل درک خواهد شد که مردم به مقام انسان در یمعنای ترب

همند فد دانشگاه نمیین صورت وقتی که اساتیعت و عالم وجود پی ببرند.  در ایطب

ن خود بدهند.  یا به محّصلح ریت صحیتوانند تربمیچطور   ،ستیکه سّر انسان چ

خداوند به صَور   ،شب گفته شدید خلق شود؟  همانطور که دیچرا اصاًل انسان با

ن یکی از آنها ایدهد.  میگوناگون و با اصطالحات مختلف انسان را مخاطب قرار 

است که انسان سّر الهی است.
1
ان یف که حضرت بهاءاهلل بین تعریلطفًا به ا  ،حال  

ند ما یفرمامید.  حضرت بهاءاهلل یکن توّجه  ،ت بهائی استیاساس ترب اند وهکرد

ی به ین گوهرهام که خداوند در آیریای در نظر بگهنید هر فرد را به عنوان گنجیبا

مند شد.هتوان آنها را ظاهر ساخت و از آن بهرمیت یترب عه گذاشته که بهیود
2
 

ف و برداشت فرد بهائی از ین تعریعی بیتفاوت وس  ،شب گفتمیهمانطور که د

شب مثالی یکنند وجود دارد.  داز آن درک میمردم ت انسان و آنچه که امروزه یماه

ذکر کردم.  من با انواع و اقسام نفوس در سراسر عالم در تماس هستم.  انواع 

ت دارند.  وقتی یمسائل خودشان شکا ند و دربارءهیآمین جوان نزد من یمحّصل

ات شخصی خودم است.  یانات حضرت بهاءاهلل و تجربیم از بیگومیمطلبی به شما 

عّفت و عصمت قبل از ازدواج با ما  "شما دربارءه  ،پسری نزد من آمد و گفت

 اّما"  ،"بله."  گفت  ،ن کالم حضرت بهاءاهلل است؟"  گفتمیا اید.  آیکنمیصحبت 

میم و نیرکز داشته باشم تمیتوانمیم که نییگومیم و یرومیما نزد پزشک دانشگاه 

چکار   ،میع درسی را درک کنیم و مواضیبهتر حفظ کن  ،میریاد بگیم خوب یتوان

الت نفسانی خود یم و تمایدا کنید دوست دختر پید بایگومیم؟  او به ما ید بکنیبا

                                           
1
سّری و أنـَـا سّره" است که جمال مبارک در  ث قدسی "االنسانُ یضی به حدیح مترجم: احتمااًل اشاره جناب فیتوض  

 مراجعه شود. 123ص  ،قانیح آن به جلد اّول قاموس ایاند.  برای توض( نقل فرموده16قان )صیکتاب ا

2
ت او را از آنچه با ی: "انسان طلسم اعظم است ولکن عدم ترب12ص  ،ای دانشیدر  ،د به لوح مقصودینگاه کن  

گر مراتب و یت نمود و به کلمءه دیم هدایبه کلمءه ُاخری به مقام تعل  ،کلمه خلق فرمود کیاوست محروم نموده.  به 

مه است مشاهده یانسان را بمثابءه معدن که دارای احجار کر  ،دیفرمامقاماتش را حفظ فرمود.  حضرت موجود می

 ."د و عالم انسانی از آن منتفع گرددیجواهر آن به عرصءه شهود آ  ،تینما.  به ترب



هف "سّر انسان" که انسان را مجموعین است درک آنها از تعریم."  ایرا ارضاء کن

های باز هد راینها بایدانند؛ و تمام امیها ها و هوسال و هوییو امها ای از عصب

مشکلی نداشته باشد.    ،و آزادی برای ارضاء داشته باشند تا انسان راحت شود

عه یبه ود ییای؛ من در تو گوهرهاهنیتو گنج  ،ری"خ  ،ندیفرمامیحضرت بهاءاهلل 

  ،پزشکان  ،جود دارد و بر معلّمانی ویها گوهرهاک از انسانیدر هر   ام."هگذاشت

ن گوهرها را در یاستادان مؤّسسات آموزشی الزم بل واجب است که سعی کنند ا

ابند.یاطفال و جوانان ب
1

میو نفوسی را که اّدعا   ،انیمربّ   ،دیحتّی اسات   ،اسفا اّما  

ز پسران یراال و غیم که به امینیبمیگر تخٌصص دارند یتی و موارد دیکنند در امور ترب

وانی یآنها را به زندگی ح  ،ات انسانییپردازند و به جای حمیو دختران جوان 

که هر فردی   ،ن را درک کندیفقط ا  ،ن را بفهمدیا ایاگر دن  ،کنند.  حالمیداللت 

ن ید ایا تمام انواع تعّصبات را کنار نخواهد گذاشت؟  چرا بایآ  ،الهی است نءهیگنج

اند که قرنها مقهور و تحت هباشد که مردم هندوستان خلق شدتصّور وجود داشته 

اه یچون س  ،قاین گمان وجود داشته باشد که اهالی آفرید ایُسلطه باشند؟  چرا با

د در سراسر زندگی خود و در طول قرنها برده باشند؟  حضرت یبا  ،اندهده شدیآفر

کسانی که در   ،اندهمتولّد شد قایحتّی کسانی که در آفر  ،ری"خ  ،ندیفرمامیبهاءاهلل 

ن نقاط عالم یکسانی که در دورتر  ،اندهانوس آرام پای به جهان نهادیر اقیجزا

 اّماد.  یع نکنیک از آنها کنزی از کنوز خداوندند.  آنها را ضایهر   ،اندهافتیوالدت 

های سر با استنباط  ،های نادرستبا برداشت  ،ِت غلطیم؟  با تربیکنمیبا آنها چه 

                                           
1
ن امر است.  در لوحی )مجموعه یح مترجم:  از نظر حضرت بهاءاهلل نفِس ظهور مظهر الهی برای همیتوض  

حی بر ی"حق جّل جالله از برای ظهور جواهر معانی از معدن انسانی آمده." )در توض  ،ندیفرما( می102ص  ،اشراقات

ن بهائی" درج شده است.(.  ییتاب "انسان در آک  96جناب دکتر داودی مطلبی دارند که در صفحه   ،انین بیا

ه تشبّث نمود یءه کافیح شافین مّدت به مواعظ حسنه ونصاین مظلوم در ای"ا  ،ندیفرماگری مییان دیجمال مبارک در ب

 (141ص  ،تا بر کّل ثابت و واضح شد که حق از برای ظهور کنوز مودعءه در نفوس آمده..." )مجموعه اشراقات



  ،میاههای الهی را در معرض انهدام جمعی قرار دادهنین گنجیتمام ا هتا پا اشتبا

 م.یاهکمر به نابودی آنها بست

ت دو قسم است: با اقوال و با یند که تربیفرمامیان یشان به بهائیا  ،بعد

ت.  ت اطفال با اعمال اسیترب  ،ن روشین و مؤثّرتریند بهتریفرمامیشان یاعمال.  ا

در   ،ن حضرت محّمدیجانش  ،ری ابدی بر آنها خواهد داشت.  حضرت علیین تأثیا

ک انطوی العالم االأکبر."یر و فی"أتزعُم انّک جرٌم صغ  ،دیفرمامیآثار خود 
1

ن یا  

وقتی حضرت   ،است که در قرآن علّتن یف الهی در مورد انسان است.  به ایتعر

  ،کنندمیآنها سؤال   ،ندیفرمامیق یالهی تشو اهلل اعراب را به معرفتمحّمد رسول

را یافت.  زید یخدا را خواه ،دی"به خود بنگر  ،"چگونه؟"  حضرت پاسخ دادند

ده است."یش آفریخداوند شما را به صورت و مثال خو
2

میحضرت بهاءاهلل   

آنها  هر چه که شما  ،هاییتوانا  ،هاتیقابل  ،ن استعدادهای ارزشمندیع ایند جمیفرما

تی ظاهر خواهد شد.  من یح تربیبا قوای صح  ،د و در انسان مکنون استیرا بنام

  ،شان فرمودندیم"؛  ای"تعل  ،شان هرگز نفرمودندیچون ا  ،کنممین کلمات را تکرار یا

 شاخءه  ،بذری به محصولی  ،حیت صحیترب لءهیشان فرمودند به وسی".  اتی"ترب

د در نظر داشته باشند که انسان یان بایهد شد.  مربّ ل خوایری تبدیری به شجر کبیصغ

ن که او در اوج کمال خلقت عنصری است که به او یو ا هق خلق شدین طریبه ا

ن است.  او یتکامل روحانی شود.  مقصودشان ا ن رتبءهیاّولدهد وارد میاجازه 

ط بر آن که مشرو  ،ن کار را بکندیاست که ا آمادهمستعّد انجام دادِن آن است.  او 

د شأن و مقام انسان یخواهمیند اگر یفرمامیبه او فرصت دهند.  حضرت عبدالبهاء 

                                           
1
 ظهر المضمر."ین الّذی ِبـأحُرِفه ی"... و أنت کتاٌب مب  ،ن استیان حضرت علی ایرجم: ادامءه بح متیتوض  

2
 (10شماره  ومًا" )کلمات مکنونه عربییک قائمًا قادرًا مقتدرًا قیک لتجدنی فی"... فارجع البصر ال  

"لقد خلقنا االنسان فی   ،دیفرماح مترجم: در قرآن به خلقت مطلوب انسان اشاراتی موجود است.  از جمله مییتوض

"خلق الّسموات و االرض بالحّق و صّورکم فاحسن صَوَرکم   ،دیفرماز میی( و ن4ه یآ  ،(92ن )یم" )سوره تیاحسن تقو

 (0ه یآ  ،(64..." )سورءه تغابن )



د ین نکته فکر کنیفقط به ا  ،دیگاه او را در کّل عالم درک کنیجا تعالِی   ،دیرا بدان

کند که میها را انتخاب کی از انسانی  ،که وقتی خداوند بخواهد خود را ظاهر کند

مین عظمت و علّو شأن و مقام انسان را نشان ین باشد.  ایاو روی زم ندءهیتنها نما

مید یت تأکیم بر تربیر از تعلیغ  ،ع الواح خودیدهد.  حضرت عبدالبهاء در جم

د یت عالم انسانی باید تنها برای تربیالتی که داریند که تمام تشکیفرمامیند.  یفرما

رون آمده ید از صدف بیست.  وقتی مروارد این کار مانند پرورش مرواریجاد شود.  ایا

با صبر و   ،فیار ظریار بسیبا هنر و فّن بس  ،ناپاک است؛ بعد  ،ف استیکث  ،باشد

کند تا وقتی که میانسان شروع به پرداخت کردن آن   ،بردباری و استفاده از استعداد

مان انجام د با فرزندانین کار را بایدار شود.  ما همیدی درخشان ظاهر و پدیمروار

آنها را   ،رفتار کودکان اد و با تأّمل و تفّکر دربارءهیو بردباری ز محبّتم؛ با یده

ت شده به ظهور برسد.  آنها نشان یی که به او عناید تا وقتی استعدادهایقل دهیص

ح یت کودک بر علم او ترجیند که تربیفرمامیشان یخواهند داد که چه هستند؛ ا

د به یکنند.  فقط نبامیهم حرکت ن ح الهی شانه به شانءهیحت صین با تربیدارد.  ا

ح الهی به قلب و روح یت صحیترب  ،رفتار  ،تیت شخصیبلکه ترب  ،دانش اکتفا کرد

 است کشنده. یمّ ی غالبًا سیدانش به تنها  ،ندیفرمامیشان ید برسد.  ایکودکان با

  ،الهی نشده است تیترب  ،بی که ُخلق بد داردیشان حتّی فرمودند که طبیا

د ین رازی است که بایمار.  ایت بیموجب مرگ خواهد شد نه سبب بهتر شدن وضع

ت الهی یترب اّما  ،نجا پزشکی حاذق و ماهر وجود داردید.  در ایآن فکر کن دربارءه

ست.  یرسالت انسان در زندگی ن  ،مقام شامخ انسانی  ،ندارد.  او دارای روح انسانی

نه سبب بهبودی؛ و   ،شودمیسبب مرگ  بین طبیند ایفرمایمحضرت عبدالبهاء 

نه سبب رفع امراض.  ،اندمارییب علّتفرمودند که اغلب پزشکان 
1
 

                                           
1
اگر مقارن ُحسن   ،"علم و دانش ممدوح  ،ندیفرماان حضرت عبدالبهاء است که میین بیح مترجم: اشاره به ایتوض  

ب بدخو و خائن سبب هالک گردد و علّت انواع یوااّل سّم قاتل است و آفت هائل.  طب  ،آداب و اخالق گردد

 (132ص  ،م بهائییامراض." )گلزار تعال



ت یح الهی تربیق صحین به طریکودکی که توّسط والد  ،ندیفرمامیشان یا

اری یبه مراتب بهتر از طفلی است که بس  ،و خواندن و نوشتن نداند  ،شده باشد

برای  اّولرا طفل یادب ندارد.  ز  ،ندارد محبّت  ،اخالق ندارد اّما  ،داندمیزها یچ

د یسعی کن  ،ان مبارکیبنا به ب  ،نید است و طفل دوم مضّر.  بنابرایعالم انسانی مف

هم  د شانه به شانءهیح الهی بایت صحید.  علم و تربیب کنین دو را با هم ترکیا

ن صورت نوٌر علی نور خواهد شد.یدر ا ند کهیفرمامیشان یحرکت کنند.  ا
1
 

ت اطفال را شروع کرد؟  حضرت ید تربیدر چه زمانی و چگونه با  ،باری

ت از زمان انعقاد نطفه یح برای شروع تربیند وقت مناسب و صحیفرمامیعبدالبهاء 

ه و ید در اوقات مختلف روز و شب به تالوت ادعین بایو بارداری مادر است.  والد

ن کلمات مانند آفتاب برای یند که ایفرمامیشان یواز و شعر بپردازند.  اخواندن آ

ند به محض انعقاد نطفه یفرمامیحضرت عبدالبهاء   ،دیدانمیروح کودک است.  

دعا و روح کودک مانند باران و  کند.  رابطءهمیدا یکودک وجود پ  ،و آغاز بارداری

ن موقع یدر ا  ،دهدمیر یمادر به او ش  ،دیآمیا یوقتی کودک به دن  ،گلها است.  بعد

میز یکالم الهی را ن  ،نوشدمیر ید تکلّم کرد و موقعی که کودک شیبه کالم الهی با

 نوشد.

می"چگونه   ،رانی در مکتوبی به حضرت بهاءاهلل نوشتیی ااحبّاکی از ی

رم به ر مادیم که حّب تو با شیا حضرتت را ترک گوی  ،توانم حّب تو را واگذارم

ن یام رخت بربندد."  مقصود او ااز هستی  ،افته و چون جانم به در َرَودیدرونم راه 

ز به یالهی را ن محبّت  ،ر دادن به او را شروع کردیبود که وقتی مادرش از زمانی که ش

                                           
1
نت و خوشیطب طاهر وخوشی"طفل ط  ،ندیفرماان حضرت عبدالبهاء است که میین بیح مترجم: اشاره به ایتوض  

رفتار را طفل خوشیع فنون ماهر گردد.  زیولو در جم  ،ِف بداخالقیادب کثلو جاهل باشد بهتر از طفل بیاخالق و

اموزد نور علی نور ینافع است ولو جاهل و طفل بداخالق فاسد و مضّر است ولو عالم.  ولی اگر علم و ادب هر دو ب

جلد اّول منتخباتی  122نه حدود و احکام و صیگنج 91-9به نقل از صفحه  139ص  ،م بهائییگردد." )گلزار تعال

 ب حضرت عبدالبهاء(یاز مکات



ن یا  ،ر مادریت نمود.  با شیحّب حضرت بهاءاهلل را در وجودش تثب  ،او القاء نمود

چگونه او   ،نش جای گرفت و زمانی که روح جسم را ترک کندعشق در دل و جا

ن اثر را بر یشتریر مادر همراه با جّو روحانی بین عشق باقی بماند.  شیتواند بدون امی

اطفال مؤمن   ،ند وقتی مادر مؤمن باشدیفرمامیطفل دارد.  حضرت عبدالبهاء 

  ،ندیفرمامی  ،در مؤمن نباشدمان داشته باشد و مایاگر فقط پدر ا اّماخواهند بود.  

ت یا تربیر مادر یر روحانی شیت تأثین که اهمّ یشوند.  برای امیندرًة اطفال مؤمن 

کنم.  وقتی حضرت بهاءاهلل در زندگی در اوج مین نکته را تکرار یا  ،میمادر را بدان

ر پاک ی"ای کاش از آن ش  ،ندیفرمامیخود  ءهیکی از ادعیدر   ،مشکالت بودند

ده بودم."یننوش
1
 

ان حضرت یز به بیشود نمیحتّی وقتی که طفل در بستر گذاشته   ،باری

انات ین اشعار و بیبا ا  ،ن اصواتیبا ا  ،ن کلماتیبی داد که با اید ترتیعبدالبهاء با

ن کلمات مانند نور آفتاب برای ین فرمودند که ایشان همچنیه به خواب برود.  ایاله

 طفل است.

زند که میاری از دوستان سؤاالت موج یم در عمق وجود بسکنمیاحساس 

ن معنی یقًا به این دقیست؟"  ایاد نیش از حّد زیک کودک بینهمه برای یا ای"آ

ست؟  هرچه یاد نیرد برای او زیش از حّد در پرتو آفتاب قرار گیا اگر گل بیاست که آ

ن مورد در خصوص طفل یمرشد گلها و درختان بهتر.  ه  ،شتریشتر و باران بیآفتاب ب

شان فرمودند کودکان را در سّن پنجیاده از حّد نخواهد بود؛ ایمصداق دارد.  ز

                                           
1
ا ی"فواهلل   ،ندیفرماان مبارک جمال قدم باشد که میین بیضی به ایرسد اشاره جناب فح مترجم:  به نظر مییتوض  

.  فیقوم انّی الأکون متح
ّ
رًا ولکن یدُت مارَضعُت و ماِصرُت کبت ماُوِلدُت ِمن اّمی و ا ن ُولِ یا لیرًا فی امری و ما ورد علی

(   مورد 92ص  ،1ج  ،اهلل الواحد القّهار." )مائده آسمانیظهر ما ظهر و نّزلت جنود الوحی و قضی االأمر من لدی

ان مبارک است که حضرت ولی امراهلل از جمال مبارک در گاد ین بیابد این مورد بیگری که مترجم توانست در اید

ت کّل ما شهدت ِمن اّول ی"فآٍه آه فو الّذی قد استکّف ورقاء المحزون فی صدر البهاء َلنس  ،اندودهپاسز بای نقل فرم

 249ص  ،طبع کانادا  ،عیدی النّاس." )قرن بدینئٍذ بما اکتسبت ایالی حوم الّذی شربت لبن المصّفی من ثدی امیی

 (92ص  ،2ج  ،/ طبع طهران



ند آنها را دور یفرمامینجا ید که در ایکنمیمالحظه  اّماد.  یسالگی دور هم جمع کن

د.  به آنها یاموزیشان هرگز نفرمودند خواندن ونوشتن را به آنها بید؛ ایهم جمع کن

سالگی که دور د.  در پنجیمهربانی و ادب را آموزش ده  ،طرز رفتار را  ،را هاروش

مهربانی و   ،رفتار وءهید؛ شیل موارد به آنها را شروع کنین قبیآموزش ا  ،هم هستند

رفتار و  وءهیگر و بخصوص شیدکیادب نسبت به   ،گریکدیمهربانی نسبت به   ،ادب

وانات را به آنها یبه ح محبّتت یطفولند از همان ابتدای یفرمامیو   سلوک؛

اند به آنها آب بدهند و هوقتی تشن  ،اند به آنها غذا بدهندهد.  وقتی گرسنیاموزیب

چاره زبان یوانات بیند که چون حیفرمامیشان یهرگز آنها را تحت فشار قرار ندهند.  ا

بزرگ  تمحبّ ن ید که اطفال با ایکاری کن  ،نیبنابرا  ،ت کنندیندارند که شکا

ن مورد افراط یلطفًا در ا اّما  وانات را درک کنند.یشوند؛ با هم معنای درد و رنج ح

وانات بپردازند و افراد بشر را فراموش کنند.  فقط ید که فقط به مراقبت از حینکن

 کنم.مینجا ذکر یمثالی را در ا

اند و هه کردیقا تهیاحان آلمانِی آفریرا که چند تن از س میلیدانم فمین

قا یوانات در آفریت حیآنها برای وضع  ر.یا خید یاهدیقه است دیدق 02حدود 

د یاند.  ما باهقا منقرض شدیوانات در آفریکردند.  نسل بعضی از حمیسوگواری 

های بهتری باغ  ،میمراتع بهتری برای آنها داشته باش  ،میم آنها را حفظ کنیسعی کن

وانات پول یت برخی از حیجهان برای حفظ و حمام و از تمام نقاط ینیتدارک بب

ی که از گرسنگی یقایآفر چارءهیچ ذکری از اطفال بیلم هیدر سراسر ف اّمام.  یجمع کن

وان با آنها یچاره که مثل حیان بییقایست.  ابدًا به آفرین  ،ک به موت هستندینزد

کنم تا میف یعرکند.  من فقط مثل خودم را برای شما تمیاشاره ن  ،شودمیرفتار 

ا آنها یم یا حمله کنیک از مردم دنیچیم به هیل نداریرا میز  ،ستید مقصودم چیبدان

 م.یرا مورد انتقاد قرار ده

ر ین شرکت و سایاری از مسئولیمّدت شانزده سال در عربستان بودم و چون بس

م و همه بًا مورد احترام بودیک معلّم تقریدادم و آنجا به عنوان مینقاط را آموزش 



مارستان یپزشکی که در ب  ،دانستند که من بهائی هستم.  وقتی دخترم متولّد شدمی

چون من  همن متولّد شد هرگز گواهی صادر نکرد که دختری در خانوادءه  ،مسئول بود

 ست؟ید مقصود من چیکنمیی نبودم.  مالحظه یاروپا

سانها درد و رنج دارند.  ن که چقدر انیشند و ایندیبه نوع بشر ب اّولد یآنها با

ار ید بسیها به هندوستان بروند.  آنها برای هر آنچه که به آنها بدههد بچیبگذار

ن کشورهای شرقی بروند؛ ید به پاکستان بروند؛ به ایسپاسگزار خواهند بود.  بگذار

چ کشوری را به یوی بروند.  هرگز هینوا بروند؛ به بولیر و بیاری از کشورهای فقیبه بس

رون یتی از آنها از جنگل بیء رفتم.  جمعاحبّادم.  نزد یوی ندیقر و تنگدستِی بولف

ا یبرنج  سءهیچه لباسی به تن داشتند؟  ک اّما"اهلل ابهی هرمانو!"    ،اد زدندیآمدند و فر

زی بود که داشتند؛ ین تنها چیگندم که قسمت باالی آن را سوراخ کرده بودند.  ا

ها آنقدر در کوهها راه رفته بودند که پای آنها مثل چرم کفش به پا نداشتند.  آن

قهوه و   ،برای آنها قرص نان  ،ن با آنها مالقات کردندیسفت شده بود.  وقتی مهاجر

ما قهوه درست کنند.  بعضی از آنها قطعات نان را  شکر آوردند تا برای جلسءه

ان داشتم که آن را برای نیسه گونی خود پنهان کردند.  اطمیر کیها زدند و بعضییبلع

توان میپنهان کردند.  اصاًل به کالم ن  ،شان بودندیفرزندانشان که در چادرها

شان نگهداری یهاهد که از سگ و گربینیبمیف کرد.  آن وقت شما کسانی را یتوص

 ن طرف است.ین افراط از ایره.  ایره و غیکنند و غمی

ای امروز نهضتیم.  در دنیای را بگوهلم نکتیما  ،زیدوستان عز هن رابطیدر ا

م ین نهضت با تعالیند ایگومیند و یآمیادی وجود دارد.  آنها نزد شما یار زیهای بس

شوند میغ امراهلل هستند آنقدر خوشحال یارانی که مشتاق تبلیشما نظر موافق دارد و 

  ،میها کار کنکند؛ با آنمیت یالمللی فعالنیکه نهضتی وجود دارد که برای زبانی ب

  ،انت ماستین بخشی از دیره.  درست است که ایره و غیم و غیبه آنها کمک کن

کنند.  در میها با هم رشد کند.  تمام قسمتمیکل بشر رشد یانت مانند هید اّما

ف و فرتوت یکل ضعین هیا ءهیخواهند رشد کنند و بقمیتنها دستها   ،آن نهضت



کل عالم انسانی با ید کّل هیب ندهد.  بگذاریما را فرنگونه امور شیباقی بماند.  ا

ه را ید و بقیک قسمت افراط کنیوااّل اگر در به تعادل.    ،به نسبت  ،هم رشد کند

 لی زشت خواهد شد.یکل عالم بشری خیه  ،دیدست نخورده باقی بگذار

کنند و بعد مین موارد را ذکر یم که حضرت عبدالبهاء تمام ایگومیدوباره 

شروع به آموزِش خواندن و نوشتن به آنها   ،اندک اندک  ،جًایند تدریفرمامیز آن ا

انتهی از طرف مربّی به بی محبّتد با دّقت تمام و مراقبت تاّم و ین باید و ایبکن

تواند میی و بردباری.  در مورد کودکی که نیباین شکیکودک انجام شود.  همچن

م احمق ییگومیم.  یرومیاز کوره در   ،سدیبعد از دو هفته حرف "الف" را بنو

میم.  نیکنمیر ینادان است؛ و او را در مقابل تمام کالس کوچک و حق  ،است

ها هنگونه رفتاری با بچیم وقتی ایدانمیم؛ نیزنمیم به او یای دارهم چه لطمیدان

 د کودکی چون حرفیآمیادم یم.  یشومیم چه گناه و خطای بزرگی مرتکب یدار

ه شد.  چند روز حرف "الف" را نگفت.  وقتی یچند بار تنب  ،کردمیالف را ادا ن

وقتی معلّم   ،لی آسان است؟"ین که خیا  ،ییگومی"چرا ن  ،دندیدوستانش از او پرس

وقتی  اّما  ،میدانم چطور الف بگومی"  ،ش گفتیکودک به رفقا  ،حضور نداشت

 ج ..."بگو   ،خواهد گفت بگو ب  ،م "الف"یبگو

د قدری یبا  ،ندیفرمامیشه یحضرت عبدالبهاء هم  ،نیهمراه با ا  ،حال

د تالش کرد.  آن را با ید  با  ،ج  ،ب  ،ری حروف الفیادگیحتّی برای   ،تالش کرد

تر داشته باشند.  بلندتر و دوردست  ،ترعیها هدفی وسهد تا بچیقدری تالش همراه کن

شان فرمودند هر یود به آن اهداف نائل گردند.  اد سعی کنند در زندگی خیآنها با

زمان مّدت اّمال نکات دارای استعدادی است؛ ین قبیری ایادگیکودکی برای 

ن یش هم همعلّتم و یرومینجاست که ما از کوره در یری متفاوت است.  در ایادگی

ماه.  ک یک روز و برخی در یبعضی در  اّما  ،اد خواهند گرفتیتًا یاست.  آنها نها

 ا
ّ
باشد.   محبّتت و با یار با دراید بسیزمان است که معلّم و مربّی بان مّدتیدر طی

رند و یگمیاد ینی یمع نجا تا نقطءهیکنند و از امینجا شروع یگروهی از کودکان در ا



ن است و بس.  کسی ممکن است در پنج یدن به مقصد است.  همیرس  ،مقصود

کسی هم هست  اّما  ،ک روزیگران در یقطه قرار دارد.  دن نیاموزد و او در ایقه بیدق

 دو روز به مقصد 
ّ
 رسد.میکه در طی

دِن به مقصد است و در طول یند مقصود رسیفرمامیحضرت عبدالبهاء 

میشان یبا باشند.  ایت و شکیار بادرایبس  ،اریبس  ،ارید بسیان بایری مربّ یادگیمّدت 

  ،د آنها را در طول راه سرزنش کرد و گفتینبا  د به مقصد برسد.یند کودک بایفرما

مین روح کودک را نابود یدند؟"  ایقه به مقصد رسیگران در پنج دقینی دیبمی"ن

د ابدًا کار درستی ین کودک مانند مادر قرار دهیگران را برای این که دیکند.  ا

 ست.ین

ن را به یلهی دد احکام اینها بایند که شما در کنار ایفرمامیحضرت بهاءاهلل 

  ،ندیفرمامیی تمام یبایکالم با ز حضرت بهاءاهلل در ادامءه اّماد.  یآنها آموزش ده

نه به نوعی که نفوس انسانی به تعّصب جاهلی گرفتار شوند." اّما"
1

ها را هبچ  

ن یگری بدبیانت دیه دیا معاذاهلل علی  ،دیاورینسبت به امر مبارک متعّصب بار ن

هر حرکت کوچکی که ممکن است در قلوب اطفال   ،ا حرکتیی د.  هر کالمینکن

ن کار ید ایار مضّر است.  هرگز نبایمبادرت به آن در مدارس بس  ،جاد کندیتعّصب ا

ت و یوحدت الوه  ،دیان جلب کنیشه نظر آنها را به وحدت ادیم.  همیرا انجام ده

ن نکات در امر بهائی یترن سه از مهمید.  ایاد بدهیگانگی نوع بشر را به آنها ی

سمس در یگر در کریهای دهد بچید و بگویاید کودکی نزد شما بیاست.  فرض کن

آنها   ،"ُخب  ،دییسمس دارند.  فقط کافی است بگویشان درخت کریهاهخان

جاد یان ایحیه مسیک جمله در قلب کودک بهائی علین یحی هستند."  همیمس

ز موضوع را یآممحبّتد به لحنی یکرد.  با ن کار راید ایکند.  هرگز نبامیتعّصب 

                                           
1
م ین تعلید در ابتدا اوالد را به شرائط دیم بای"دارالتّعل  ،ندیفرماه مییات فردوسحضرت بهاءاهلل در ورق هشتم ازکلم  

ن دارد.  ولکن به قدری که ید و به طراز اوامر مزیشان را از مناهی منع نماید مذکور در کتب الهی ایدهند تا وعد و وع

 (120ص  ،ه منجر و منتهی نگردد." )مجموعه اشراقاتیءه جاهلیبه تعّصب و حم



گران دارند احترام قائل ینسبت به آنچه که د بین ترتیم؛ به ایح دهیشان توضیبرا

 م. نکتءهید متفاوت باشیم که ما باین حال به آنها نشان بدهیخواهند شد و در ع

 د درک کرد.یاست که با میار مهیبس

د یت کنیت طوری تربیاز اوان طفولند کودکان را یفرمامیحضرت عبدالبهاء 

زنند میکنند آن را به آخر برسانند.  دست به هر کاری که میکه هر کاری که شروع 

ان برسانند.یدر انجام دادنش سرسخت و مصّر باشند تا آن را به پا
1

ن را به آنان یا  

ی د تا با آن موشی بسازند.  حاال وقتیای موم به آنها بدههد.  قطعیآموزش بده

د تمامش کنی.  یبا  ،ری"خ  ،دیید بگویدارد.  بامیدست بر  ،دیکودک به وسط کار رس

د تا کارش را تمام ید تمام شود."  به او کمک کنیبی و شکلی که باشد بایبه هر ترت

را وقتی شما به یز  ،شودمید ین کار عایادی از ایار زیکند.  منفعت روحانی بس

ت ید شد.  حتّی اگر موّفقیم نائل خواهیار عظیی بستمسرّ به   ،دیابیمیقی دست یتوف

فقط   ،دیسینومیای برای دوستتان هناما دعوتیای هزی باشد.  وقتی نامیار ناچیبس

د.  یاهدیان رسانید که آن را به پایکنمی مسّرتوقتی که نامه امضاء شد احساس 

بهاء و حضرت هی است.  حضرت عبدالین امر واضح و بدیگر در مورد کودک اید

شادمانی داشتند و وقتی کاری را  چهرءه  ،زدندمیشه کسانی را که لبخند یبهاءاهلل هم

داشتند.  حضرت بهاءاهلل میدوست   ،رساندندمیان یآن را به پا  ،کردندمیشروع 

اند که خداوند کاری را که شروع نشده باشد به کاری که ناتمام هخودشان فرمود

د.دهنمیح یمانده ترج
2
 

  ،دیز را دنبال کنیآمن روش حکمتیند اگر شما ایفرمامیعبدالبهاء  حضرت

د و به یریت بگید و آنها را تحت حفظ و حماییاز اطفال مراقبت نما محبّتبا کمال 

                                           
1
ت تاّم ی"اّمهات از صغر سن اوالد را به ترب  ،ان مبارک استین بیضی به ایح مترجم: احتمااًل اشارءه جناب فیتوض  

هر کاری را که شروع کنند از اموزند.  یت افکار و حّب و ترّقی و بلندی هّمت و عّفت و عصمت بیند ... علویت نمایترب

 (91-99صص   ،عیبد 102 ،تیم و تربیدربارءه تعل ..." )منتخباتی از آثار مبارکهندیعهده برآ

2
 (123ص  ،قانید آنچه را که وفا نکند." )ایر نپسندد و نگویپسندد برای غ"آنچه برای خود نمی  



ی خواهند بود یهامانند شمع  ،وقتی به سّن بلوغ برسند  ،دیق با آنها رفتار کنین طریا

  ،هابخشند؛ آنها قربانی هوسمیان مشتعلند و نور ک جهیای تاریزوا ءهیکه در کلّ 

 نخواهند شد.  ،وان تعلّق داردیال خود که به عالم حیو ام آمال

لی یء خاحبّال ندارم یم داشت.  میم و بعد تنّفس خواهین نکته را هم بگویا

ای با تعدادی مبتدی بودند هکردند که در جلسمیف یه خانم تعریخسته شوند.  روح

در آن  ییایتانین بریو چند نفر هم از مهاجر ییکایآمر  ،رانییفر از مهاجران ا)چند ن

که دختر  ییایتانین بریکی از مهاجریغی حضور داشتند(.  دختر یت تبلیجلسه و ب

کی از یمًا به طرف ین کرد و مستقینگاهی به حاضر  ،لی کوچکی بود وارد شدیخ

رش به نوازش یش شءهیمن بازی با شاهپوستان رفت و روی زانوی او نشست و در ضیس

  ،ردین رفت که بچه را بگیکی از مهاجریاهپوست پرداخت.  یدن مرد سیو بوس

ه خانم به فارسی به او گفتند که کودک را به حال خود بگذارد چون مشغول یروح

مان کرد.  به یاهپوست اظهار ایمرد س  ،دیغی به آخر رسیت تبلیغ است.  وقتی بیتبل

با شما   ،دیرومیغ امر بهائی یلم هر جا که برای تبلیما  ،"خانم  ،گفت ه خانمیروح

"شما بهائی   ،دندیرم و خودم مبلّغ بشوم."  خانم پرسیاد بگیل دارم از شما یم.  میایب

ن ی"به خاطر ا  ،چرا؟"  مرد گفت اّما"  ،"بله."  خانم گفتند  ،د؟"  مرد گفتیهست

با من بازی کرد و   ،روی زانوی من نشست  ،آمدمًا نزد من ین طفل مستقیکودک.  ا

ها اهپوستیه سیاش در وجود او علهن به من ثابت کرد که خانوادید.  ایمرا بوس

ل ین دلین تعّصبات پاک و مبّراست.  ایاند.  خانواده از اهاوردیتعّصب به وجود ن

 برای من کافی است."

در   ،قتی بزرگ شوندم ویت کنید اگر اطفال را درست تربیکنمیمالحظه 

از روش و   ،از تمّسکشان  ،شانمحبّتاز   ،کنند؟  شما از کودکانمیا چه یدن

وجود آنها  چءهید از دریتوانمید.  یبرمیز پی به خانواده یاز همه چ  ،رفتارشان

میاست که حضرت عبدالبهاء غالبًا به کودکی  علّتن ید.  به اینیخانواده را بب

د که یدانمیار خوبی تعلّق دارد.  شما یبس ودند که او به خانوادءهفرممیستند و ینگر



م.  ید سعی کنیما با اّما  ،ار مشکل استیتی حضرت عبدالبهاء بسیروی از روش تربیپ

  ،کردند و در اعماق وجودشا زن مانند مشعل نگاه مییمرد  ک به چهرءهرکل مبایه

دند.  ما یکشرون مییده بود بیو پسندرفتند و آنچه را که در او خوب میفرو   ،روحش

م یم.  در روح و روان کودک جستجو و سعی کنید انجام دهین کار را بایهم

شه به یم و همیرون بکشیم و بیدا کنیعه گذاشته شده پیجواهری را که در آنجا به ود

ن ین گوهر را در وجودش دارد.  حضرت عبدالبهاء بارها و بارها ایم که او اییاو بگو

 ر را انجام دادند.کا

شد و همواره برای میء احبّاشه باعث دردسر یمردی بود که هم عّکادر 

ک روز به حضرت عبدالبهاء یآمد.  میشان یا مالقات با حضرت عبدالبهاء به خانءه

د ولی به یایب عّکاخواهد به میفا است که یدر ح ییکاید که زائری آمریخبر رس

د.  حضرت عبدالبهاء چه کردند؟  یایتواند بیمها نتیمقّررات و محدود علّت

خواهم می"  ،کرد صدا زدند و فرمودندمین مرد را که آنهمه دردسر درست یهم

موالی  ه"بل  ،."  مرد گفتییآمیدانم که از عهده برمیم انجام دهی و یکاری برا

می.  فاستین اسم و رسم در حی"زائری به ا  ،د بکنم؟"  فرمودندیمن.  چه کار با

بعد او را به کشتی  ،ماندمیآوری.  دو سه روز نزد من مینجا یفا و او را ایروی به ح

دا کند."  ین موضوع اّطالع پید از ایچکس نبایر از تو و من هیگردانی.  غمیاش بر

چکس از آن یشان انجام داد.  هین کار را برایو حضرت عبدالبهاء فرمودند که او ا

وقتی به او  اّما  ،کردمیجاد یبرای حضرت عبدالبهاء مشکل اافت.  مرد یاّطالع ن

ِت خوب مرد بروز ی" ماه ،دهیمین کار را برای من انجام یدانم که امی"  ،فرمودند

ن یت کامل حضرت عبدالبهاء را به دست آَوَرد و ایل بود رضایطلبانه ماهکرد.  او جا

 شان انجام داد.یکار را برای ا

د هر کسی مصداق دارد.  البتّه نفوسی که در حضور ن موضوع در موریا

ار بود یو اقبال با آنها  تحضرت عبدالبهاء و حضرت ولی امراهلل بودند و آنقدر بخ

لی مسرور بودند.  به یخ  ،ل داشتندیتما  ،که به آنچه که برای آن ساخته شده بودند



بود.  حضرت  روت آمدهیل در رشته کشاورزی به بیپسری برای تحص  ،خاطر دارم

ل طّب ید تحصیر.  شما بایخ  ،ری"خ  ،ولی امراهلل نگاهی به او انداخته فرمودند

ن رشته نداشت.  یل در ایلی به تحصیم  ،د."  درست قبل از آن که شروع کندیبکن

 اّمارد.  یکشاورزی تخّصص بگ خواست در رشتءهمیران زارع بود و یچون پدرش در ا

ل یان ماها به شوخی و مزاح تبدیدر م  ،ل طّب کردیحصد وقتی شروع به تیباور کن

تا   ،میگفتمیآمد میای که هصفح ن کلمءهیاّولم و یکردمیح را باز یشد.  کتاب تشر

 میآخر صفحه را از حفظ 
ّ
پزشکی را تمام کرد.  هرگز  دورءه پنج سالخواند.  در طی

نان داشتند یداشت.  آنها اطمقبولی را  نمرءه هشیاستادانش او را امتحان نکردند.  هم

ک ین در اثر فقط یداند و باالخره پزشک و جّراح قابلی شد.  امیز را یکه او همه چ

ن استعداد در او وجود دارد و یدانستند که امیشان یکالم حضرت ولی امراهلل بود.  ا

نها نفوس یم ایگومید."  یل طّب بکنید تحصیر.  شما بایخ  ،ری"خ  ،فرمودند

ان و مادران و پدران است که صفات یمربّ  فءهیوظ  ،خت و مسروری بودند.  حالخوشب

 ظهور و بروز برسانند. م را در اطفالشان مشاهده کنند و به منّصءهیهای عظتیو قابل

میم و بعد یم داشت که نفسی تازه کنیقه استراحت خواهیحدود ده دق

ف و ین تعریمن بزرگتر  ،شودم.  اگر قرار بود پاداشی پرداخت یم ادامه دهیتوان

می"ای کاش   ،افت کردم که گفتین پسر کوچک درید را امروز صبح از ایتمج

 لی مسرور شدم.یادداشت بردارم."  خیتوانستم تندتر 

ری را یادگیو  تیربن تیکنم که تفاوت بمیف یداستانی را برای شما تعر

ل یگری که مایا هر موضوع دی نهین زمیلم سؤاالتی در اید و بعد از آن مایشو توّجهم

  ،رییادگین یق بین داستان تفاوت دقیم.  ایدهمید و بعد ادامه یمطرح کن  ،دیهست

کی از ی قی دربارءهین داستان حقیت را روشن خواهد کرد.  ایو ترب  ،رییادگیهر نوع 

استخدام کرد.  پسرها در آن زمان میپادشاهان هند است که برای چهار پسرش معلّ 

  ،هفلسف نءهیخواست به آنها در زممیخواندند و پادشاه میرستان درس یدب دورءهدر 

 س شود.یبه طور خصوصی تدر امیار موضوعاِت آن یشناسی و ساهافسان



د و در هر یی خود را از دست مدهیبای"هرگز شک  ،ای به آنها دادهمعلّم جمل

لّم به آنها داد وگفت آن را ای بود که معهن جملیاّولن ید."  ایطی لبخند بزنیشرا

سند.  چهار پسر به کالس آمدند.  سه تن از یحفظ کنند و برای روز بعد صد مرتبه بنو

هاد نگرفتین را ی"من هنوز ا  ،گفتمیآنها جمله را نوشته و حفظ کرده بودند. چهار

ماه  س به شاگردانش ادامه داد.  بعد از چندیمعلّم منتظر او نشد و به تدر اّماام."  

ش افتاده و خودش شخصًا آنها را یند چه اتّفاقی برای پسرهاین که ببیپادشاه برای ا

رانش و چند نفر از فالسفه و نفوس مّطلع دربارش به کالس یبا وز  ،امتحان کند

اند.  آنها هشرفت کردیلی پین سه پسر خی"ا  ،ح داد و گفتیرفت.  ابتدا معلّم توض

  ،افسوس اّمااند؛ هادی را انجام دادیف زیو تکال اری را حفظ کردهیکتابهای بس

کی یاد نگرفته است."  یام هی را که به او داداّول کی هنوز جملءهین یا  ،حضرتایاعل

ن شرمندگی را برای دربار شاه ی"چرا ا  ،از وزرا جلو آمد و پسر را سرزنش کرد و گفت

زد.  آن میپسر لبخند   کردی."مید بهتر عمل یباعث شدی؟  تو پسر پادشاهی و با

ن یا  ،حضرتای"اعل  ،ش آمد و گفتیت برد.  معلّم پیوقت ناگهان معلّم پی به واقع

 اند."هگران فقط حفظ کردید هاد گرفتیتنها کسی است که درس را 

زد؛ او میاو همچنان لبخند  اّما  ،همه او را سرزنش کردند  ،دیکنمیمالحظه 

اد؛ او آن را فرا گرفته بود.  او خود را منضبط ساخته دمیاش را از دست نییبایشک

ن آنچه که یطی لبخند بزند.  بیاش را از دست ندهد و تحت هر شراییبایبود که شک

ادی وجود داشت.  آنها به یتفاوت ز  ،آنها انجام داده بودند و کاری که او کرده بود

او قلب و  اّماه بودند؛ حفظ کردن پرداخته و مغز خود را با نکات و کتابها انباشت

طی لبخند یشه تحت هر شرایروحش را و تمام وجودش را منضبط ساخته بود که هم

ها در زندگی.  ن آموزشیعنی عملی ساختن ای  ،ت استین معنای واقعی تربیبزند.  ا

 ک از ما در اثر ضعف و فتور خود جهت حرکت نقشءهیچقدر اتّفاق افتاده که هر 

م دنبال کرده و از یای را که خود برای زندگی دارهم و نقشیاهالهی را رها کرد

میدر نماز  روی کنند وهر روزیم پیما دار ای کههم که از نقشیاهز خواستیگران نید



  ،مین اکتفا کنیاگر به هم اّمام.  یکنمی" و آن را تکرار ه"ما أَردُت االّ ما أَردتَ   ،مییگو

رفتار و   ،د با اعمالیم.  بایکنمیند که تکرار محتوا و تهی هستنها کلماتی بییا

ت واقعی الهی خواهد یک تربیه یبعد کّل قض  ،میرا داشته باش قّوهن ینگرش خود ا

 شد.

ه ید و بعد به بقید مطرح کنید بپرسیخواهمید که یلطفًا اگر سؤالی دار  ،حاال

م که یمشب را دارهنوز ا  ،ن مبحث تمام نشودیم. اگر امروز صبح ایپردازمیموضوع 

 م.یمطلب بپرداز به ادامءه

 

لی ین برای من خید و ایری صحبت کردیادگیت و ین تربیتفاوت ب س ـ قباًل دربارءه

اری از یدر آنجا بس  کنم.میس یرا از قضا در دانشگاه تدریز  ،د استیمف

قًا  به همان سؤاالتی که شما قباًل مطرح ینم که خودشان دقیبمیان را یدانشجو

هه نظام آموزشی در دانشگاه و تمام دانشگایآنها عل  ،عنییار عالقمندند.  ید بسیکرد

میافت یرا مطالبی را دریز  ،نندیلی خشمگیکنند و نسبت به آن خمیان یها عص

ن و نظام به آنها برای ین که مدّرسیکنند و امیوار تلّقی ری طوطییادگیکنند که 

  ،نامممیه واقعی یالت عالیتحص  ،دیح کردیتصر از آن لحاظ که شما  ،آنچه که من

ن یبهائی با ا ی که جامعءهیهاهن فکرم که در مورد راید.  در اندهمیچ فرصتی نیه

و به معنای  هن معنای کلمیه به بهتریالت عالیای تحصیانی که خودشان جویدانشجو

ما را   ،کندمیقرار "خدا" تماس بر د بدون به کار بردن کلمءهیشا  ،هستند هواقعی کلم

ن یآئ  ،ا به اصطالحی  ،خودمید.  آنها حتّی موقعی که خدای بویی کنیراهنما

ن یهم  ،انین حال همان دانشجویدر ع  ،کنندمیی را رد یا بودایهودی ی  ،حییمس

اری از آنها از لحاظی یروحانی برتری هستند.  بس قّوءهجوانانی هستند که طالب 

ا یرتم که آین حیدر ا  ،میتر بگوقیدق  ،اّمادانند.  میخودشان ن اّما  ،بهائی هستند

تواند به آنها بپردازد و عالئق میبهائی چگونه  د که جامعءهید نظر بدهیتوانمیشما 

بهائی متفاوت است مّد نظر قرار دهد.  بعضی از  آنها را که تا حّدی با عالئق جامعءه



ا هر یپردازند میف اشعار یعضی به تصنهای صلح همکاری دارند؛ بآنها با نهضت

زی است ین همان چیروحانی برتر را دارند و ا قّوءهن عالقه به یآنها ا اّماگر.  یز دیچ

م.  یتر شوکیم به آنهانزدیتوانمیرم که چگونه یش هستند و من متحیکه در جستجو

ن یا  ،بهائی دارندا تصّوری که از امر ی  ،خبرندبعضی از آنها به کلّی از امر بهائی بی

 ار سفت و سخت و جّدی.یگرا و بسته و بسای است درونهاست که جامع

به هر   ،م.  ابتدا به اهل عالمیکنمیه ین سؤال را به چند بخش مختلف تجزیج ـ ما ا

د انکار یکنند بامیف یی که تعریرا خداید خدا را انکار کنند؛ زیاجازه بده  ،لییدل

ی که ین است خدایی خدا را رّد کنند؛ مقصودم اعلّتل و یدلد به هر یشود.  بگذار

او   ،دیکنمیف ید هم رّد شود.  وقتی که خدا را تعریبا  ،کنندمیف یآنها توص

ن برای یتواند مخلوق شما باشد؟  امیخالق شما چطور   ،مخلوق فکر شماست

م.  یم به آنها بدهیدانمیخدا د آنچه را که دربارءهیان کاماًل روشن است.  ما بایبهائ

دَرک یتمام جهان هستی است؛ ال ند که خدا خالقیفرمامیحضرت بهاءاهلل به ما 

اری یی داده شده که بسیر قابل درک است.  به انسان استعدادهایاست؛ مطلقًا غ

ای هن نکتیاّولن یداده نشده است.  ابه او استعداد درک خدا  اّمازها را بفهمد؛ یچ

چون استعداد درک او به ما   ،ر قابل درک استیم.  او غییها بگود به آنیاست که با

ان ما یک نفر را از می  ،ن که خود را به ما بشناساندیبرای ا اّما  داده نشده است.

هن نقطیدهد.  باالترمیکند و او را مظهر ظهور خود برای نوع بشر قرار میانتخاب 

م یی که ما امکان وصول به آن را داران نقطهیترمتعالی  ،میم برسیتوانمیای که 

مین تمام کاری است که یعبارت از عرفان مظهر ظهور الهی بر وجه ارض است.  ا

امبرانی است که یم معرفت پیم برسیتوانمیای که ن نقطهیم.  باالتریم انجام دهیتوان

ان یح را بین توضیترشوند.  حضرت عبدالبهاء سادهمی ظاهردر ادوار مختلف 

کنند.  نور و گرمای میدی آن را درک یچ تردیز بدون هیاند.  حتّی کودکان نهودفرم

ن یا  ،رید آنجاست؟  خیا خورشیآ اّماد.  یکنمید و حّس ینیبمید را در آنجا یخورش

گاه خود؛ در عالم خود؛ در ید آن باالست؛ در مکان و جایست.  خورشید نیخورش



د؟  یگومیکند که خود را به ما بشناساند؟  چه میکند؟  چه میچه  اّمامرکز خود.  

د.  خداوند در ملکوت ید نه خود خورشیخورش ند اشعءهیفرمامیحضرت عبدالبهاء 

میاش را برای ما هکه برای ما ناشناخته است؛ اشع  ،ش است؛ در مرکز خودیخو

ت و یداآورند؛ نور همیای الهی که نور و گرمای خدا را برای ما یانب فرستد؛ اشعءه

خود خدا را   ،امبر را شناختین پیآورند.  هرکس امیبه خلق را  محبّتگرمای 

 خدا را منکر شده است.  ،امبر را منکر شدیشناخته است.  هرکس پ

ن برای ید ایفرض کن  کنم.میتان ذکر یگری براین نکته مثال دیح ایبرای توض  ،حال

م.  ینیبمین بار در زندگی خود یاّولبرای شود.  ما آن را مین بار برای ما آورده یاّول

ست؟  معمواًل هر کسی سؤال خواهد یم کرد چین سؤالی که مطرح خواهیاّول  ،حال

برای  دو راه  ،ست؟" حالیت و هدف از آن چسین چیست؟  این برای چی"ا  ،کرد

ق یح.  طریق صحیگری طریق جاهالنه و دیکی طریپرداختن به آن وجود دارد.  

م یبی که دوست داریدن از کسی آن را به هر ترتین است که بدون پرسیاجاهالنه 

م برد.  ین خواهیم کرد و از بیقه آن را خراب خواهیک دقیم و بعد در یدستکاری کن

د.  یصبر کن  ،ندیفرمامیح و عاقالنه چه اتّفاقی خواهد افتاد؟  یق صحیدر طر اّما

ن برای یح دهد ایخواهد فرستاد تا توضن را ساخته کسی را یای که اهالبتّه کارخان

میدستورالعمل را هم   ،فرستدمین را یچه ساخته شده است.  وقتی کارخانه ا

فرستد.  شخص با کتاب راهنمای میا شخصی را با آن یراهنما  فرستد؛ دفترچءه

نجا یکوچک است که در ا لءهین وسین طرز کار با ای"ا  ،دیگومید و یآمیکوچکی 

 کا است."  یسازنده مرا فرستاده است.  کارخانه در آمر کارخانءهد.  یدار

شود.  میای متولّد هن کودک در خانوادیم.  ایافزامین یک نکته به ای  ،حال

د.  یکنمیق با او رفتار ید.  به دو طرینیبمیای  است که فرزند خود را هن دفعیاّولن یا

ن که صبر یا ایم؛ یم با او عمل کنیدارل یق مین است که به هر طرین راه ایترآسان

ن کودک به من دارد.  یم خدا او را به من داده و البتّه هدفی از دادن اییم و بگویکن

د که هدف از خلقت یگومیامبرش با کتابش و یبلکه پ  ،نه خودش  ،دیآمیخداوند 



وش ن ریع مسائل زندگی ایرفتار با اوست.  برای جم ن نحوءهین است و ایکودک ا

ح یتوض  ،ا پسریاعم از دختر   ،انتانیوقتی شما آن را برای دانشجو  را به کار ببر.

اگر هدفی برای خلقت وجود   ،د واالّ یار آن را خواهند فهمیبا وضوح بس  ،دیبده

هرج و مرج   ،نش احمقانه خواهد بود.  اگر هدفی نباشدیکّل آفر  ،نداشته باشد

ن اکتشافات آنچه که یع ایرا بعد از جمیز  ،داردخواهد بود؛ و هرج و مرجی وجود ن

مقصودی وجود   ،مقصدی  ،اند در کمال نظم بوده و لذا هدفیهافتیدر عالم وجود 

 رد که خودش آنها را درک کند.یگمیاد یانسان  دارد و

مید؛ وقتی جعبه را باز یخرمیکی برای فرزند خود یک جعبه لوازم مکانی

ن لوازم را چطور کنار یکند امیی یتابی قرار دارد که راهنمالوازم ک روی کلّ   ،دیکن

کند.  در کتاب آمده میها سفت چین لوازم را با پیچ و اید و بعد دو پیهم قرار ده

د که طفل از یکنمید طبق الگوی کتاب رفتار کند.  شما اصرار یاست که کودک با

ما   ،تب ارزشمندتر استدر خلقت کودک که به مرا اّماروی کند.  یالگوی کتاب پ

ن تفاوت یم.  ایروی کنیی که خداوند به ما داده پیم که از الگویاصاًل اصرار ندار

ن یترن و نسبت به خود ظالمیترانسان است. انسان در قرآن به عنوان کسی که جاهل

ف شده است.یاست توص
1
دانم می"  ،دیگومیرا مغرور است.  او یز  ،ار جاهلیبس 

ار نسبت به خود ین بسیی کسی ندارم."  و بنابرایاجی به راهنمایحتچه بکنم.  ا

ن نکته مصداق ندارد که جّوی در یا امروز ایکند. آمیظالم است؛ او خود را نابود 

اند؛ هتمام عالم برقرار است؛ آنها طالب تحّول هستند؛ از آنچه که دارند خسته شد

د نوع لباسشان را یا بایست.  آیر چیین تغیدانند که امین اّما  ،ر بدهندییخواهند تغمی

                                           
1
"انّا عرضنا االّمانة علی الّسموات و   ،از سورءه احزاب است 12ه یضی به آیح مترجم: احتمااًل اشاره جناب فیتوض  

حملها و اشفقن منها و حملها االنسان انّه کان ظلومًا جهوال."  اّما حضرت عبدالبهاء در ین أن یفاب  ،االرض و الجبال

ن ظلوم و جهول ید؛ ایفرماءه قرآن که در حّق حامل امانت کبری ظلوم و جهول میی"هواهلل اّما آ  ،ندیفرمان آن میییتب

را خلق یز  ،عنی حامل امانت کبری مظلوم استیول است؛ اش مظلوم و مجهست؛ بلکه معنییمبالغءه ظالم و جاهل ن

باب چهلم / طبع   ،2ج  ،دانند." )مائده آسمانیقدر او را نمی  ،القدر استند و مجهولینماانکار و استکبار می

 (23ص  ،129



انواع و اقسام مشروبات و ا ی را؛ زندگی ا نحوءهیش موهای خود را؛ یا آرایر دهند ییتغ

ن یعی فسادی است که سراسر عالم را فرا گرفته؛ ایطب جءهین نتی؟  ارا مواّد مخّدر

فرمودند و  به ما عّکااز   ،زی است که حضرت بهاءاهلل هفتاد سال قبلیهمان چ

شان فرمودندیهشدار دادند.  ا
1
و اوضاع بدتر و بدتر  توّجه"وجه عالم به المذهبی م  ،

ف یر قابل توصید که اکنون غیتی خواهد رسیتا به وضع  ،روز به روز  ،خواهد شد

" است.
2
  

میشان یا  ،ف نبود.  بعدیت ابدًا توّسط حضرت بهاءاهلل قابل توصین وضعیا

ط آنقدر برای جوامع یبعد شرا  ،افتیساد و انحطاط تداوم خواهد ن فی"ا  ،ندیفرما

گر تحّمل نخواهد کرد.  باالخره یجامعه د ءهیر قابل تحّمل خواهد شد که بنیبشری غ

داری منجر خواهد شد."یآن اتّفاق خواهد افتاد و بعد از آن به ب
3
 

رکت د برای نجات اهل عالم حید ما بایگومین زمان است که پزشک یدر ا

ست که آنها را ین نیکت کردن ارمقصود من از ح  ،دیلطفًا مراقب باش  ،اّمام.  یکن

شنهاد ین پیا  ،دیخواهمیر ییشما تغ  ،دید؛ ابالغ کنیم.  به آنها اعالم کنیهمراهی کن

  ،د.  اگر صادق باشندید و گوش کنییایرةالقدس بیبه حظ  ،دیماست.  اگر دوست دار

میت خواهند کرد.  اگر صادق نباشند و یهند داد و تبعوش خواگخواهند آمد و 

ار یبس  ،خواهد انجام دهندمیوانات آزاد باشند که هر کار دلشان یخواهند مانند ح

                                           
1
و وجه آن بر د یومًا در تزایومًا فی"عالم منقلب است و انقالب او   ،ن استیان مبارک ایح مترجم: اصل بیتوض  

به شأنی که ذکر آن حال مقتضی نه و   ،اد خواهد شدین فقره شّدت خواهد نمود و زیغفلت و المذهبی متوّجه و ا

غّرد العنادل یرتفع االأعالم و یرتعّد به فرائص العالم اذًا یظهر بغتًة ما یقات یرود.   اذا تّم المام میین نهج ایمّدتی بر ا

 (412ص  ،4ج  ،علی االفنان." )امر و خلق

2
اق اعظم الزم.  سواد نحاس امم را یدر ف شدهیمان در اقطار عالم ضعیءه ایان: "قّوه و بنین دو بید با ایسه کنیمقا  

ن سبب قّوت جّهال و ی( ـ "سستی ارکان د101ص د." )منتخباتی از آثار حضرت بهاءاهللیر اعظم بایاکس اخذ نموده

جه باالخره هرج و یبر غفلت اشرار افزود و نت  ،ن کاستیم آنچه ازمقام بلند دیوگجرأت  جسارت شده.  براستی می

 (119ص  ،مجموعه اشراقات هیمرج است." )ورق دوم از کلمات فردوس

3
اد است.  یا در ازدین است: "روز به روز هرج و مرج در دنیان مبارک حضرت عبدالبهاء ایح مترجم: اصل بیتوض  

 (419ص  ،4ج  ،ءه انسانی را تحّمل نماند؛ آن وقت انتباه رخ دهد." )امر و خلقیکه بنای رسد عاقبت به درجه



ما ابالغ امر به آنهاست؛  فءهید به راه خود بروند.  ولی امروز وظیبگذار  ،خوب

کند.  اگر میی یارا معلّم شاگردانش را راهنمیبخصوص کسانی که معلّم هستند؛ ز

شاگردانشان بهائی خواهند شد.  حضرت عبدالبهاء   ،ان خوبی باشندیها بهائمعلّم

ان یاضی درس بدهد و در کالسش ذکری از خدا به میرمیند حتّی اگر معلّ یفرمامی

ها منتقل خواهد هروح او کالم امر الهی را به بچ  ،قلبًا بهائی خوبی باشد اّما  ،دیاین

 کنم.میتان ذکر یا بهائی خواهند شد.  مثالی براکرد و آنه

یب  ،بهائی شد  ،ن فاضل و محّقق امر مبارکیبزرگتر  ،رزا ابوالفضائلیوقتی م

 ز به او ندادند.  مدرسءهیچ چین هیون بود.  بنابراین روحانیکی از بزرگتریکار بود.  او 

درس بدهد. چند  ات فارسییشان خواست که برود و فارسی و ادبیها از ازرتشتی

س مشغول بود.  ابدًا ذکری از امراهلل به یسالهای متوالی به تدر  ،س کردیسال تدر

ن شاگردانی یان همیزرتشتی داشتند از م ه که سابقءهیاّولی احبّاه یاورد و کلّ یان نیم

عّزت نفس و   ،وقار علّتن به یخواندند و امیبودند که با جناب ابوالفضائل درس 

میها هخانهاگر جناب ابوالفضائل با آنها به قهو اّمان مرد بود.  یی اقوای روحان

دند و با آنها سازش و مصالحه یکشمیان ینشستند و همراه آنها قلمیبا آنها   ،رفتند

میک از آنها به امر جذب نیچیه  ،کردندمیق یهای آنها را تصدهکردند و گفتمی

دن شراب مشغول ینشست و آنها به نوشمیان رفت و در کنارشمیشد؛ و بعد با آنها 

دند و فقط یکشمیشان خودشان را کنار یا اّماچون برای آنها آزاد بود؛   ،شدندمی

ای بر زبان هبدون آن که کلم  ،دندیمان را تابیدند؛ نور ایرا بر آنها تاب محبّتشعاع 

 ائل هستند.ان شاگردان ابوالفضیه از نسل زرتشتیاّولی احبّااورند.  تمام یب

م روحانی داشته باشد.  پس یعظ قّوءهن یچنمین باالتر که معلّ یچه فضلی از ا

ن جوانان یع ایرش جمیرةالقدس خود را برای پذیم و حظید از آن استفاده کنیما با

ای به آنها هچ مداهنه و مصالحیقی امر بهائی را بدون هیر حقیم و تصویساز آماده

ن هدف امر بهائی است: وحدت عالم انسانی.  اگر ید اییم.  به آنها بگوینشان ده

د؛ تمام یع انواع تعّصبات پاک و طاهر کنید خود را از جمیبا  ،دیآن را دوست دار



ر؛ همه ممنوع یر و تفسیتعب  ،مواّد مخّدر  ،عادات مضّره ممنوعند؛ شرب مسکرات

میدگی خود کردی روحانی در زنیرو  ،ریید و طالب تحّول و تغیاست.  اگر صادق

ن راهی است که ما یا  ،دیرید داخل محدوده قرار بگیخواهمیتًا ینها  ،دیخواه

ن راهی ید که ایح دهید سؤال کنند و برای آنها توضی؛ و بگذارمیکنمیشنهاد یپ

د ین موارد بایع ایجم اّمامن است.   شنهاد خاضعانءهین پیم.  اید برویاست که ما با

 خودتان هماهنگ شود. ی با جامعءهح اداریق مجاری صحیاز طر

ن بود که یداشتم ا توّجهسؤالی که اساسًا به آن   گر اضافه کنم.ید ک نکتءهی

م.  به عبارت ییم امر مبارک را ابالغ نمایم که بتوانیچگونه با آنها ارتباط برقرار کن

ل ین دلیا به اینجا واقع است یرةالقدس در این حظیکه ا علّتن یصرفًا به ا  ،گرید

نجا نخواهند یان به اید؟" دانشجوییآمینجا نی"چرا ا  ،مییگومیگران یا دیکه من 

برای صلح   ،انیدرست مثل بهائ  ،دهند.  آنهامیآمد.  آنها کارهای مختلفی انجام 

ش برای یز خویف و ناچیضع وءهیا به شی  ،اسی خودیق سیکنند.  آنها به طرمیکار 

ن است که چگونه یمن سعی دارم از خود بپرسم اکنند؛ و آنچه که میصلح کار 

ان به مسائل ین وهله نزد آنها بروند و نشان دهند که بهائیاّولتوانند در میان یبهائ

او  اّماک بهائی آمده.  ی ه"او  ،ندیکه آنها بگو یمشغولند و به آن عالقمند به طور

مینها ق آین باعث تشویهم شخصی است که به صلح عالقمند است"؛ و هم

ن یره.  همیره و غید و غیایرةالقدس بیبه حظ  ،دیایغ بیت تبلیشود؛ فکر کنم که به ب

ان "افراطی و تندرو" یها" و گاهی دانشجوپییعدم ارتباط با آنچه که ما گاهی "ه

ا ی  ،مید با آنها مرتبط شوین که چگونه بایو ا  ،باعث نگرانی من است  ،میخوانمی

م تا آنها بدانند که ما در یدهند آشنا سازمینچه که آنها انجام حّد اقّل خود را با آ

 م.یت هستیای مشغول به فّعالهمیع عظیچه مواض

ا در تاالرهای ی  ،دهندمیانه انجام نین کار را مخفیآنها ا  ،دیدانمی

کی دو نفر از یدهند.  در آن زمان میگر انجام یا جای دیاجتماعات دانشگاه 

ا یند که شما مشتاق صلح جهانی یند نزد آنها بروند و به آنها بگوتوانمیان یبهائ



  ،حال  ،دیهست  ،برندمیاز اصطالحاتی که آنها به کار  ارییبسا ی میعمو محبّت

د به یتوانمیم.  یکنمیگر برای وحدت جهانی است که ما عرض یشنهادی دین پیا

قت یحق تحّریاگر واقعًا م  د.ید و به بحث و استدالل ما گوش کنییایرةالقدس بیحظ

میم و بعد یریگمیم؟  با آنها تماس یکنمیان را دعوت ید؛ ما چگونه مبتدیهست

 د."ییایرةالقدس بیا حظی"لطفًا به منزل من   ،مییگو

ا نفوِس فاسد تلّقی یگران ید نفوسی را مادون دین بدان معنی است که نبایا

بکند؟   یین اّدعایتواند چنمیچه کسی   ستند.یا منحّط نیکرد.  آنها ضرورًة فاسد 

چکس را مورد یم.  ما هیگران به قضاوت بپردازیم در مورد دیتوانمیرا ما هرگز نیز

چکس یح فرمودند در مورد هیم.  حضرت ولی امراهلل تصریدهمیقضاوت قرار ن

 زان نفوذ کلمةاهلل در افرادیشما از م  ،دیکالم الهی را ابالغ کن  ،دیقضاوت نکن

د.یخبربیمختلف 
1
 

د.  یاهدیشن  Father Dunnعنی پدر دان ی  ،ایپدر روحانِی استرال البد دربارءه

داری بود هشان صحبت نکرد.  کسی مشغول صحبت با مغازیمًا با ایچکس مستقیه

حّب الوطن بل یس الفخر لمن ی"ل  ،دیگومیامبری وجود دارد که یگفت که پمیو 

د از یکرد.  پدر دان مشغول خرمین کالم گوش نیدار به اهحّب العالم."  مغازیلمن 

اش را بگو."  مرد مشغول هی"بق  ،نزد او رفت و گفت  ،دین کالم را شنیمغازه بود؛ ا

افت کرد.  به یام را درید و پیکی حرفش را شنین یا  ،گری بودیصحبت با کس د

عات خود یو توق بین مکاتیاست که حضرت ولی محبوب امراهلل در آخر علّتن یا

  ،طبقات د در ظّل امر وارد شود؛ همءهیای از اجتماع انسانی باهفرمودند که هر طبق

ن فرصتی ی"ا  ،مییم و بگوید کالم الهی را به آنها ابالغ کنیتمام اهل عالم.  ما با

                                           
1
د امر را به ی"احبّاء با  ،ندیفرماان حضرت ولی امراهلل باشد که میین بیضی به اید اشارءه جناب فیح مترجم: شایتوض  

قی نفوذ کلمةاهلل در افکار و یاس حقیرا مقیابالغ کنند.  ز  ،رسندحتّی کسانی که مستعّد به نظر نمی  ،ع نفوسیجم

حتّی به آنان که به صورت ظاهر فاقد هر گونه   ،د ابالغ کلمه کنندیند.  بایتوانند قضاوت نماقلوب نفوس را نمی
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خود آنها و  فءهیگر وظید  ،د."  بعدًایع کالم الهی شوید و مطییایبرای شماست که ب

 کند.میشان حکومت یهاست که بر زندگی اوجدان آن

م که یدانمیم و یا گرفتارین قسمت جهان چنان در دنیما در ا  ،ضییس ـ جناب ف

میا در قسمتی که ما در آن زندگی یار دنیم؛ معیاهار گرفتار شدین دو معیاکثر ما ب

م و یلن است که فرضًا فقط در تعیارهای حضرت بهاءاهلل.  مقصود من ایو مع  ،میکن

د که هر زمان که ما پی به یکنمین خصوص صحبت یت.  هر زمان که شما در ایترب

و وقتی که ما به آن   ،میگر اراده و هدفی از آِن خود ندارید  ،میمقصود الهی برد

وم ین یشتر به اسرار الهی و ارتباط آن با اید بیم که شایدینقطه از تفّکر و درک رس

در  اّماما حاصل خواهد شد.   م برای ما و خانوادءهیعظو آرامش  مسّرت  ،میپی ببر

ار مورد یک معیفرزندان ما با   ،کنممیای که من صحبت هن نقطیاز ا  ،انین میا

 رند.یگمیسنجش و قضاوت قرار 

ز مطرح شده است.  آنچه که یر جوامع نیاری از ساین سؤال در بسید که ایدانمیج ـ 

ل نشده یای تشکهچ مؤّسسیی است که هنوز برای آن هت بهائیم و تربیم تعلییگومی

م در یست تا بتوانیت چیم و تربیهای تعلم که آرمانید بدانیان بایما بهائ اّمااست.  

منی جهان ید اهریم با قوای پلیتوانمیت خود تا آنجا که یت و قابلیظرف محدودءه

چ یرا هیز  ،میب برسن کمال مطلویم به ایتوانمیم.  ما فعاًل نیخارج مبارزه کن

ان بهائی یم؛ ما مربّ یالت بهائی برای آن نداریم.  ما تشکین کار نداریلی برای ایتشک

  ،ه شده باشدین موارد تهیع ایم؛ ما هنوز کتب درسی بهائی که برای جمیندار

د در امر بهائی وجود دارد و ین آرمانها و آنچه شما گفتیم که اید بدانیبا اّمام.  یندار

ن کاری است که ما یم کرد و ایاش صحبت خواههوضوع بعدی است که دربارن میا

ع را ون موضیا  ،ها تمام شدم.  وقتی که سؤالیهای خود انجام دههد در خانیبا

 ح خواهم داد.یتوض

ک مرتبه به مبتدی یز را ید که همه چیکردمین خصوص صحبت یروز در ایس ـ د

وحدت مطرح شده است.   افتن نقطءهی دربارءهانات مبارکه مطلبی ید.  در بیدهمین



کنم میکنم و فکرمین نفوس مالقات یادی از ایروم و با تعداد زمیمن به دانشگاه 

کنند میتالش   ،بدون آن که معرفتی و دانشی داشته باشند هاری از آنها صادقانیبس

ح ین کار صحیا ایک است.  آیار نزدیجاد کنند که به امر بهائی بسیتا تحّولی را ا

ت یم از نقطه نظر وحدت فعالیبلکه سعی کن  ،مین کار را انجام ندهیاست که ما ا

 م؟یم که بهائی هستیم و بعد به آنها بفهمانیکن

د امر حضرت بهاءاهلل را ابالغ یع اوقات ما بایدانم.  در جممیج ـ من شخصًا ن

د به یو هرگز نبا  ،اشدطی که بیدر هر شرا  ،مید به کسی حمله کنیم.  هرگز نبایکن

احساسات آنها نسبت به جامعه و حتّی آداب و عادات آنها حمله   ،انت آنهاید

بارتر و بتیعنی مصی  ،اک معتادندیران هنوز کسانی هستند که به تریم.  در ایکن

  ،کنندمیء با آنها شروع به صحبت احبّاموقعی که  اّماگر.  یز دیتر از هر چاسفناک

ن یا اّولاک حرام است.  اگر در همان کالم یند که تریگومیبه آنها ن اّولدر قدم 

کنند؟  میآنها هرگز به حرفشان گوش نخواهند داد.  پس چکار   ،ندیموضوع را بگو

به خاطر   ،مان برخوردار شدیکنند و وقتی که از امیجاد یمان را در وجود او ایابتدا ا

ن ید؛ ایامر حضرت بهاءاهلل را ابالغ کن لاوّ کند.  میز را ترک یامر مبارک همه چ

است که حضرت  یینها هشدارهایهدف اصلی آن است و ا نیدی است؛ ایامر جد

تواند برای نجات عالم انسانی طرحی میچ انسانی نیه  ،ًایاند.  ثانهبهاءاهلل داد

 دست انسان های ساختءههنها را وضع کرده است.  نقشیاورد مگر خود خداوند که ایب

میار یدار و هشیب  ،ابندینها را دریجًا ایرساند.  اگر آنها تدرمیی نیهرگز ما را به جا

افت که نهضتی برای یدر خواهند   ،زها را ترک نکنندیل چین قبیشوند؛ حتّی اگر ا

 ن کار وجود دارد.یا

ست که فرد فرد یا الزم نیبه امر بهائی آ  ،بخصوص جوانان  ،برای جذب نفوسس ـ 

های ساخت دست انسان هم؟  نقشیشتر اّطالع داشته باشیهای آنها بهینظر ما از

ممکن است   ،دیاکنون به آن اطالق کردآنچه که هم  ،برای نجات عالم انسانی

 اّما  ،تًا ممکن است اعتباری نداشته باشندین کاماًل درست که نهایمعتبر نباشند؛ ا



ند آنچه که در نهضت فعلی صلح مان  ،باشندمیار مهیممکن است حاوی نکات بس

ار ارزشمندی باشد یز ممکن است نکات بسین نهضت نیوجود دارد؛ در ا ییکایآمر

الهی است. البتّه آنها آن را در متن  را بخشی از نقشءهیز  ،که آنها بتوانند حفظ کنند

های عالی و هیکنند و نظرمیر نفوس کار یکنند.  ولی با سامیالهی مشاهده ن نقشءه

آنچه  د دربارءهیا ما نباین آیآثار الهی است.  بنابرا مطالعءه علّتم به یبزرگی که دار

م به ین صورت بتوانیم تا در ایشتر بدانیدهند بمیکنند و انجام میکه آنها فکر 

م؟  یمنجر خواهد شد پی ببر یجاد موضوع بهائیتًا به اینقاط تماس با آنها که نها

 ت روزنامءهین ماهیبندم.  امیآن وقت دهانم را   ،انمک لحظه بتویاگر فقط برای 

میسکو منتشر یفرانساست و در سان  Oracleموسوم به اوراِکل  ییکاینی آمریرزمیز

چون   ،ک مقاله را بخوانمیک پاراگراف کوچک از یل داشتم فقط یشود.  م

به ارمشایانواع جستجو و طلب برای حصول اهداف روحانی است که بس ندءهینما

خبرند.  ن نفوس جوان بییء از وجود ااحبّاکنم اکثر میفکر  اّمااهداف امری است؛ 

 شودمیک پاراگراف نقل ینجا فقط یا

ه کرده؛ معمار ی"معمار بزرگ عالم وجود طرحی واحد را ته  ،دیگومیاو 

شود و میده یتی که انسان نامیشخص رءهین طرح را به طور اخّص برای زنجیبزرگ ا

ن ین طرح واحد مقّدم بر کّل زمان است و با ایهان ظاهر در نظر گرفته است.  ان جیا

ع یع وقایر زمان است.  جمیدارای خّط س  ،افتنین شکوفا شدن و بروز یهمه در ح

ع را یا وقایدهد میاعمال را انجام   ،کندمیمربوط به زمان حال است.  ذهن عمل 

ا بدون ینظم چ وجه بییبه ه  ،باشد ن طرحیکند.  آنچه که مربوط به امیدرک 

  ،ب استیا بدون ترتینظم ا برداشت او بییست.  آنچه که در نظر انسان یب نیترت

ز یچ چیه  ،ستیچ اشتباهی نیب است.  هیشه در درون خود در کمال نظم و ترتیهم

وجود دارد.  وقتی طرح   ،شودمیز آنطور که مشاهده یست؛ همه چینی نیبشیقابل پ

ب الهی ین نظم و ترتیاری از فرهنگها آن را احساس کرد؛ ایانسان در بس  ،زه داداجا

 خوانند."میداد ین احساس کردن طرح مزبور را رویاست.  ا



خواهم مینجا یپی در کّل کشور است و من در ایه ان عمدءهین بیا  ،حال

وّسط مت از طبقءه  ،باشدمیات یپی واقعی که شخصی در جستجوی روحانیبرای ه

ز قائل شوم.  او یوجه تما  ،های روحانی استشود و به دنبال ارزشمیجامعه خارج 

نگزبرگیا شعر آالن گین روزنامه یپی واقعی است.  کسی که ایه
1
میرون یرا ب 

ش یرواقعی که صرفًا شخصی است که ممکن است ریپی غیاندازد؛ او را با ه

رند؛ او یگمیاشتباه   ،اوردیری روی بگیا مواّد مخّدر دیبگذارد و به ماری جوانا 

کنم میکسانی صحبت  کنم.  من دربارءهمیاش صحبت هست که من درباریکسی ن

اری از آنها در یاری از آنها وجود دارند؛ بسیکنند و بسمیق را احساس ین طریکه ا

 ها هستند.هاری از آنها در دانشگایی و بسیهاوا

قًا در ینها دقیو ا  ،تراشندمیشان را من صورت ثلاری از آنها درست میبس

آنها آن را بر حسب  اّما  ،دیجومیزی هستند که جوان بهائی یجستجوی همان چ

ا یآ هن است کیکنم امیند.  آنچه که من مطرح یجومیست یآنچه که اکنون بهائی ن

های دانشگاهی و جامعه به طور ان در کلوپیبهائی و بهائ ست که جامعءهیالزم ن

 باست؟یزی زیی چه چیهای دانشجون نهضتیی بخواهند کشف کنند؟  در اکلّ 

اگر در آنچه که آنها   با هر آنچه که او گفت موافقم.  ،ن قسمتیر از آخریج ـ غ

ن صورت در گروه بهائی وحدتی وجود یدر ا  ،میمشارکت کن  ،دهندمیانجام 

ام حضرت بهاءاهلل نه یپ از انتقال مینخواهد داشت.  معتقدم که درکی کلّی و عمو

ع نفوس ید با جمیع اهل عالم وجود دارد.  سعی کنین نفوس بلکه به جمیتنها به ا

ان را نابود نکند.  حضرت یقی که بهائیبه طر اّما  ،دیریق ممکن تماس بگیبه هر طر
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اند.  هق فرمودیه و تشویغ را توصیحضرت عبدالبهاء و حضرت ولی امراهلل تبل  ،بهاءاهلل

اری از نقاط و کشورها منع شده است.  حتّی در مرکز ین حال در بسیدر ع اامّ 

ت متبّرکه احدی را امقامو  اماکنغ امراهلل ممنوع است.  آنها در یجهانی بهائی تبل

  ،ان هستندیلیاری از اسرائیان آنها بسیکنند.  روزانه هزار جهانگرد که در ممیغ نیتبل

ت متبّرکه برای آنها امقامند.  ما فقط در مورد یآیممبارکه و مقام اعلی  به روضءه

میما جواب منفی   ،خواستند بهائی شوندمیم.  بعضی از آنها یدهمیح یتوض

افت.  در ید یخواه آمادگی   ،دیامر بهائی بپرداز م به مطالعه دربارءهییگومیم و یده

منوع است.  من غ امراهلل میه تبلیهای ترکحتّی در بعضی قسمت  ،روتیدمشق و ب

غ یتبل  ،دیشانزده سال در عربستان بودم.   حضرت ولی امراهلل فرمودند فقط آنجا باش

م.  وقتی یط را درک کنید شرایبا  ،میکنمیغ ین وقتی صحبت از تبلید.  بنابراینکن

غ یم که به تبلیفرستمیا نیآنها را به تمام نقاط دن  ،میکنمیق یغ تشویجوانان را به تبل

  ،ط فعلی که دارندین نفوس با شرایروند.  امیازند.  آنها به تمام جوامع بپرد

ستند؛ مانند کسانی که یبعضی ن  ،واقعی هستند  ،دیهمانطور که شما گفت  ،بعضی

نها کسانی هستند که جوانان را یقت کنند و ایحق تحّریخواهند میکنند میوانمود 

که بروند و در هر  یق جوانان بهائیتشو  ،گردانند.  لذامیمشان بریاز صراط مستق

الهی   دهند شرکت کنند خطرناک است.  برای آن که نقشءهمیآنچه که آنها انجام 

گری و فرصت ید راه دیم؟  باید با آنها به عمق دّره فرو افتیم بایرا به آنها بفهمان

 م.یدا کنیگری برای صحبت با آنها پید

ن نفوس مجذوب امر بهائی یم که ایکندا یلی پیها و وساهرا  ،میفکر کن

د وقتی با یق کنیان بهائی را تشویدانشجو همدّرس در دانشگا شما به عنوانشوند.  

رةالقدس دعوت کنند.  اگر دو سه نفر از یآنها را به حظ  ،رندیگمین نفوس تماس یا

ند آورد؛ گران خواهند گفت و آنها را خواهیخواهند رفت و به د  ،ندیاینجا بیآنها به ا

مید که خود را در هر آنچه که آنها انجام یق کنین که کّل جوانان بهائی را تشوینه ا

شنهاد است.  معتقدم که شما به ین پیترن خطرناکیکنم امیر کنند.  فکر یدهند درگ



شنهاد ید که وقتی موضوعی را به جوانان پیعنوان استاد مجّرب دانشگاه با من موافق

صورت آنها کنترلی روی آن ندارند.  اگر آنها در هر آنچه که  نیدر ا  ،دیکنمی

ن مشارکت را کنترل یتواند امیچه کسی   ،دهند شرکت کنندمیگران انجام ید

 نجاست.  وقتی شما آنها را به عنوان مبتدی به خانءهید خطر ایکنمیکند؟  مالحظه 

شنهاد ین پید اییگومیا زی هستند و شمیآنها در جستجوی چ  ،دیآورمینجا یا ایخود 

م.  لطفًا یکنمیان ین موضوع را برای شما بید ما فقط ایلیماست.  در صورتی که ما

از فردا به بعد خّط فکری   ،دید.   اگر آن را دوست نداریری و مطالعه کنیگیخودتان پ

د ین کاری است که ما بایکنم امیار دوستانه.  فکر ید؛ روابطی بسیخود را دنبال کن

م که در هر آنچه که آنها یق کنینه آن که کّل جوانان بهائی را تشو  ،مینجام دها

را گاهی اوقات آنها را به یلی خطرناک است؛ زین خیدهند وارد شوند.  امیانجام 

ن کار در امر بهائی است.  چون حضرت عبدالبهاء یکشند که مضرترمیی یهاتیفعال

مردم از امر مبارک   ،دیکاری انجام دهن ید چنیخواهمیند وقتی شما یفرمامی

نجا ین نفوس اگر در ایکنند؛ و اکثر امیاسی مداخله یشوند و در امور سمیخارج 

ر کشورها به آن مبادرت خواهند کرد.  آنها خود را در امور ین کار را نکنند در سایا

جهانی را د تفّکر ییایب  ،ار خطرناک است و عالوه بر آنین بسیشناسند و امیاسی یس

 م.یاموزیبه خود ب

نجا مقّرراتی برای ین است؛ وقتی شما در ایمقصود من از تفّکر جهانی ا

م در ییگومیان به کار َرَود.  وقتی ید در سراسر جهان برای بهائیبا  ،دیغ داریتبل

در   ،ها مراوده داشته باشندپییاند که با ههغ را اتّخاذ کردیتبل قءهین طریهونولولو ا

و بعد شما در   ،اورندیرةالقدس بیو آنها را به حظ  ،های آنها شرکت کنندتیفعال تمام

د چه اتّفاقی برای یبعد مالحظه کن  ،دیدهمیا آن را انجام یع نقاط دنیکا و جمیآمر

جهانی است.   ،ستینمحلّی   ک مسألءهین یافتد.  امیعالم بهائی و جوانان بهائی 

چ یچ کنترلی در هیه  ،ها نقل خواهد شد و بعدهر نامد  ،در اخبار نوشته خواهد شد

ست؟  تفّکر جهانی؛ ید مقصودم چیهست توّجهجا بر آنها وجود نخواهد داشت.  م



د یر کشورها انجام دهند فکر کنیگران در ساید و هر چه که دیبه هر چه که انجام ده

ی شأن و مقام ت امر مضّر نباشد؛ برایثیکه آن را به نحوی انجام دهند که برای ح

ان نداشته یامر حضرت بهاءاهلل ز وقفءهشرفت مداوم و بییامر مضّر نباشد و برای پ

 باشد.

م مبارکه نقصی ندارند و یست؟  تعالیا نفس امر بهائی محفوظ و مصون نیس ـ آ

ا زنان یم.  پس چطور ممکن است آوردن مردان یما در ظّل آن محفوظ هست همءه

از کنترل   ،میرةالقدس که از نظراتشان آگاه شویعوام به حظ جواِن غافل و در زمرءه

 خارج شود و ما را در مخاطره افکند؟

ی است که ید؛ آنچه که من گفتم در مورد شرکت در کارهایکن توّجهر.  یخ  ،ریج ـ خ

د.  آنها را ید و با آنها صحبت کنیاوریآنها را ب  ،مکنمید یدهند.  تأکمیآنها انجام 

د ید؟  من با آنچه که شما گفتیهست توّجهد.  میاوریب  ،نجایبه ا  ،ی خودهاهبه خان

دهند.  میی که آنها انجام یعنی شرکت کردن در کارهایر از آن قسمت؛ یموافقم غ

د آنها را نفوسی یتوان انجام داد.  چرا بامین کاری است که یترن خطرناکیا

ک ین یرد.  ایی اجتماع را در بر بگهاع قسمتید جمیغ بایی تلّقی کرد؟  تبلیاستثنا

قوای خود را   ،امدندیفبَها المراد.  اگر ن  ،م. اگر آمدندیکنمیقسمت است.  ما سعی 

ار خوب؛ یکّل عالم هستند.  بس جامعءه م.  آنها در زمرءهیکنمیدر آن قسمت متمرکز ن

ن نفوس یبر ان که تمام قوای خود را ینه ا اّما  ،لی خوب استیخ  ،دییایم بییگومی

 م.یمتمرکز ساز

 اّما  ،میکنمین نفوس مبذول نیچ سعی و تالشی را برای ایم ما هیگومیس ـ من ن

میم چه ین نفوس اختصاص دهیم اگر قدری از مساعی خودمان را به ایگومی

 شود؟

ست.  بلکه یم بهائی چیین که بگوینه فقط برای ا  ،میاوریالبتّه.  آنها را ب هج ـ بل

ای هن بدان معنی است که ما عرصیا اّمام که آنها چه حرفی دارند که بزنند.  یبشنو



د عرصه را برای آنها فراهم ینه برای خودمان.   چرا ما با  ،میکنمی آمادهرا برای آنها 

 م؟یکن

دند بزنم.  من یپرس Curianان یح آنچه که دکتر کوریخواهم مثالی در توضمی

ن یی به تمام سؤاالتی از ایجواب نها  ،میکن توّجه ن موضوعیمعتقدم اگر ما به ا

عنی کّل عالم ی  ،میم که جهانی فکر کنیاموزید بیدست خواهد بود.  گفتم که ما با

احتمالی  ءهین فرضید.  ایکن توّجهل ین تمثیم.  لطفًا به ایکلی واحد بدانیانسانی را ه

ست.  یمن ن شءهیا اندیکالم   ،کنممیان ینجا بیرا آنچه که در ایز  ،ستیاز سوی من ن

 توّجهم لطفًا یگومینها مقتبس از الواح حضرت عبدالبهاء است.  و وقتی یع ایجم

د نه آنچه یکن توّجهاند هن است که به آنچه حضرت عبدالبهاء فرمودید منظورم ایکن

 م.یکه من قصد دارم بگو

نسانی.  کل عالم اید؛ هیکلی واحد مجّسم کنیلطفًا تمام عالم را چون ه

مار است و مالزم بستر؛ چشمیکل عالم انسانی بیاند که ههحضرت عبدالبهاء فرمود

تپد؛ میدن محروم است؛ قلب نیی شنیدن ندارد و گوشها از توانایها توان د

ن درمان ین و بهتریاّولخته است؛ خون مسموم است.  یاعصاب خسته و از هم گس

  ،ر.  حاالیه روح امر مبارک است و الغکل به روح الهی است؛ بین هیزنده کردن ا

نجا افتاده است.  امروز دردی در بازو احساس یض در ایکل مانند انسانی مرین هیا

بی است که یکی طبیاش بپردازند: هب وجود دارد که به معالجیکند.  دو نوع طبمی

خواهد هر روز میص که یا حریا جاهل است یپردازد؛ حال میبه درمان موقّت 

درد را موّقتًا آرام   ،کندمیدهد؛ دوا و درمان میی یرد؛ به او دارویض بگیلی از مرپو

شود.  مجّددًا همان مقدار پول میک هفته دوباره درد شروع یبعد از  اّما  ،سازدمی

ب واقعی یطب اّماکند.  ز میید و او همان دارو را تجویدهمیب یبه همان طب

د خون را ید خون مسموم شده و ما بایگومی ب واقعی کسی است کهیست؟  طبیک

میگر ظاهر یا جای دینجا ید درد دوباره در ایم؛ هر قدر دارو مصرف کنیعوض کن

 م.ید خون را به کلّی عوض کنیشود؛ ما با



م و یکن ییمایولو راهپابان هونولیم و در خینجا بلند شوید همه از اییایحاال ب

فرض   ،م.  بعد از دو روزین بر سر قبرس مخالفونایه و ین ترکیم ما با جنگ بییبگو

ب یقًا مانند کار طبیشود که کار ما دقمیمعلوم بعد   ؛مییبگوگری یمطلب د  ،دیکن

ا امّ   ،دیسازمیدردها را آرام   ،دیبرمینجا به کار یی را در ایاست.  شما دارو اّول

در کره   ،دیدهمین ینجا تسکیآن را ا  ،ردیگمیتنام در ین جنگ در ویمجّددًا هم

رد؛ در یگمیقای جنوبی در یدر آفر  ،دیکنمیشود؛ در آنجا موضوع را حّل میظاهر 

با   ،پزشک الهی  ،قییب حقیشود.  طبمیکا به شکل تعّصب نژادی ظاهر یآمر

د ید که خون مسموم است؛ هر کاری بکنیگومیی به سوی شما آمده و یخدا نسخءه

م که خون را یشود.  ما مأمورمیدا یاش پهوباره سر و کلّ د  ،شودمیمجّددًا ظاهر 

م.  در یآنها را با کالم الهی الهام ببخش  ،میام الهی را به مردم بدهیم؛ پیعوض کن

شود.  مهم مین مشکالت برطرف یو تمام ا شودمیجًا خون عوض ین صورت تدریا

مادام   ،جنگ باشندهر کشور هم مخالف  کنند.  اگر کّل جامعءهمیست مردم چه ین

جنگ ادامه خواهد   ،تا وقتی که خون مسموم است  ،ه وجود داردین روحیکه ا

داشت؛ هر قدر که مردم در مقابل آن مقاومت کنند.  مقاومت مردم در مقابل آن 

ن یست.  راه درست ایمخالفت درست ن ن نحوءهیا اّماروح زمان است؛  دهندءهنشان

های ییات و راهنمایخوردار شوند که مطابق با هدااست که آنها از روح الهی بر

ان در یی دانشجویمایپهگری وجود ندارد.  رایچ راه دیخداوند زندگی کنند؛ ه

دن؟  یا از گرسنگی به حّد مرگ رسی  ،ستادن در آفتابیا ایابان چه سودی دارد؟  یخ

ها با ه هندینهمیچ جنگی را متوّقف کردند؟  ایا هینها مظاهر اعتراضند.  آیتمام ا

ن و هند را متوّقف کردند؟  ابدًا.  یا جنگ چیآ  ،اعتصاب غذا از گرسنگی مردند

ن همان ید متحّول شود؛ و ایر کند؛ روح بایید تغیه باید عوض شود؛ روحیخون با

د در آنچه که یم.  نبایخواهند ما انجام دهمیکاری است که حضرت بهاءاهلل 

ع که حضرت بهاءاهلل یشه از افقی وسیم.  همیم کندهند راه را گمیگران انجام ید



گران در یم که دیفتیری بیر حقیم؛ نه آن که در مسیاند نگاه کنهت کردیبه ما عنا

 اند.هش گرفتیپ

کی از یار مذهبی )مثاًل یک بار حضرت عبدالبهاء فرمودند که مردی بسی

شب با او بروند شان گفت که چهل یع اعصار هستند( به ایها؛ چون درجمپیین هیا

ری را احساس ییان چهل شب چه تغینند در پایو چهل شب با او به دعا بپردازند و بب

شان یک شب با ایفقط   ،خواهند کرد؛ و بعد حضرت عبدالبهاء به او فرمودند

نطور یقًا همیک شب چه تحّولی را مشاهده خواهد کرد.  دقیند در یهمراه شود و بب

بنده است.  یار جّذاب و فریل بسین قبیاز ا میی مردشنهادهایاست.  چون تمام پ

ن ید داشت!  ایی خواهیبایای زیچه رؤ  ،دین ماّده مخّدر مصرف کنید از اییایب

میشنهاد یسی پیبرند و به جوانان انگلمیروشی است که آنها در انگلستان به کار 

ن یع ایجم اّمادم؛ یران سوئد دیکنند.  من به سوئد رفتم و آنها را در شهرهای و

اند و هصبح مثل مرده افتاد  ،کنندمینفوس به خاطر مواّد مخّدری که شب مصرف 

های انگلستان هد که در روزنامیآورمینامند.  به خاطر نمیقت یحق تحّریخود را م

س به حّد اقل سه هزار خانه زنگ زده و به آنها یپل رءهیای چاپ شد که داهمقال

د؟  آنها سه روز و سه یا جمع کنیتان را از ساحل درید دخترهاییایگفته بود لطفًا ب

حال و بیبًا بییا تقریقت وقت صرف کرده بودند و در کنار دریشب به دنبال حق

ام؛ در آلمان هدیحرکت افتاده بودند.  اکثر آنها مرده بودند.  آنها را در فرانسه هم د

 بدتر از همه در سوئد است. اّماام؛ هدیهم د

مصرف مواّد مخّدر و  اّماـ در مورد مواّد مخّدر با شما موافقم؛ مسلّمًا موافقم.  س 

د به یتوانستمیی را که یارهایهر حال تمام مع کسان است؟  بهیستادن در آفتاب یا

ظهور حضرت   ،ای داشتهدیح چه فاید ظهور حضرت مسییگومید و یبرمیکار 

نها نگاهی به فساد اطراف یا بعد از همءه  ،ای داشت.  به هر حالهدیزرتشت چه فا

درمورد آنچه   ،دیاهی را که به کار بردیارهاید همان معیتوانستمید.  شما یندازیخود ب



به کار   ،داریهزندچه سودی از شب  ،ییمایپهای از راهد چه استفادییگومیکه 

 ای امروز پر از فساد است.ید؛ چون هنوز دنیببر

ستادن در آفتاب ید ایکنمیکنم.  اگر فکر میته پافشاری نن نکیج ـ من بر ا

غ یستند.  من اصراری ندارم.  روش تبلید بایخوب بگذار  ،کندمیمشکالت را حّل 

د انتقال داده شود و یبلکه مطلبی است که با  ،ستین مورد نیما بحث و جدل در ا

  ،دینیبمینجا یدم را ان است که شما مرید در مورد آن فکر کنند.  مقصودم ایمردم با

ن یع ایام مرا به جمهء خواستاحبّااز    ام.هدین مردم را در سراسر جهان دیو من ا

توان کرد؟  مین جامعه چه یاز دارم.  در مقابل ایات را نین تجربیرا ایز  ،ببرند اماکن

های امروز به شما ای است که قصد داشتم در دور دوم صحبتهن همان نکتیا

ن وجهی ید؛ آنها را به بهتریکنمیت یشما فرزندان خود را به روش بهائی ترب  م.یبگو

ای دارد؛ جاذبه و کششی قوی هاجتماع جاذب اّماد؛ یدهمیپرورش   ،دیتوانمیکه 

نقدر ین کشش را دارد؟  چرا ایکند.  چرا امیز را به طرف خود جذب یکه همه چ

کی در آنجا وجود دارد؛ و شما سپاه یلشکر تار  ،را قوای ظلمتیرومند است؟  زین

میغ مطرح یتبل نجا مسألءهیکند.  امیکی مبارزه یه لشکر تارید.  سپاه نور علینور هست

د و شما ییفزایپس بر قوای نور در اجتماع ب  ،دیشود.  اگر فرزندان خود را دوست دار

ن یت آن برای این صورت جّذابید.  در ایغ و دعوت کنیی تبلید آنها را به امر بهایبا

ت اطفال خواهد بود.  حضرت ین کمکی برای تربیاطفال کمتر خواهد شد.  ا

کند و چنگال لشکر میکی مبارزه یه لشکر تاریند که سپاه نور علیفرمامیعبدالبهاء 

م یبنده است.  نگذاریار فریش بسیقوا  ،نافذ است  ،ز و بّرنده استیار تیظلمت بس

شما   ،را هستندینها جّذاب و گیند ایفرمامیشان یهند.  اب دیها ما را فرن نهضتیا

 کنند.میرا جذب 

میکل مبارک یه  ،دیء؛ لطفًا به خاطر داشته باشاحبّاهای هدر خان اّماو 

فداکاری  ،خدمات آنها  ،کارهای آنها  ،میی قداحبّا ها دربارءههغالبًا در خان  ،ندیفرما

ا یاط یشود.  حتّی اگر کودکان در حمینها صحبت آ ت قهرمانانءهاّمااقد  ،های آنها



دهند.  میهای شما گوش ند به حرفیکنمیفکر   ،رونی مشغول بازی باشندیسالن ب

ن مکالماتی جّو و یند چنیفرمامیگوش ندهند.  حضرت عبدالبهاء   ،ار خوبیبس

شود روح کودک رشد میکند؛ باعث میجاد یفضای روحانی خاّصی در خانه ا

میکودک کمک میشود که به رشد جسمیجاد ی؛ جّو خاّصی در رحم مادر اکند

ن یند همیفرمامیشان یشود.  امیّسر یکند تا آن زمان که والدت جسمانی کودک م

د طوری باشد که یز مصداق دارد.  فضای خانه بایموضوع درمورد تولّد روحانی ن

ن فضای روحانی یبه حال ا ش از همهیتولّد روحانی طفل مقدور گردد.  آنچه که ب

کس برای م که فالنییگومیای که در خانه هبت است.  لحظیغ  ،مضّر است

م.  آنچه که یین سخنی بگوید چنیاقت نداشت؛ فرض کنیلملّی  ت محفلیعضو

روح  اّما  ،دهدمیم کودک گوش نیکنمیاست.  فکر ملّی  م محفلیم تصمییگومی

ای جوهر است.  آب هن کالم مانند قطریا طفل مانند آب صاف و شّفاف است. 

کودک به سّن پانزده سالگی  ف است. حال وقتییست؛ کثیگر شّفاف و پاک نید

شوی؟"  او میل یجانی.  به عنوان طفل بهائی تسج  ،"ُخب  ،دییگومید شما یرس

ل یخواهد تسجمید و او نیاهست؟  شما روح کودک را کشتیر کیرد؛ تقصیپذمین

 21و  12او در سّن   ،دیبود هبت را در خانه مرتکب نشدیشما آن غ شود.  اگر

 ل شود.یرفت که تسجیپذمیسالگی با راحتی 

م ید درک کنیم بایشومیوقتی ما در ظّل امر وارد   ،دیداشته باش توّجهلطفًا 

م.  بعضی از ما به امر مبارک به یروی کنیحضرت بهاءاهلل پ د از نقشه و برنامءهیکه با

 اّماکنند. میاقبال   ،ای فکری و عقالنیهبه عنوان فلسف  ،ری منطقییگهجیان نتعنو

ر قرار یسازد و ارواح ما را تحت تأثمیما به آن به عنوان آنچه که قلوب ما را متحّول 

م در امر بهائی طبق راه و روش خود یخواهمین ما یم.  بنابرایکنمیدهد اقبال می

م؛ یای ندارهبه امر بهائی عالق  ،میروش خود را نداشته باشم.  اگر راه و یزندگی کن

در   ،ممکن ن صورِت یترحیم به صریکنمید هر آنچه را که فکر یلی بد است.  بایخ

فبها   ،رفتیم.  اگر محفل پذیت پاک و خالص مطرح سازیکمال شهامت و با ن



دکان به آن فکر د و هرگز در منزل در حضور کویفراموش کن  ،رفتیالمراد؛ اگر نپذ

 د.ینکن

گر اشاره ید ک مسألءهیم به ین مبحث را خاتمه دهیقبل از آن که ا  ،حال

کی کتک یگر هم برای کودکان مضّر است.  یند که دو امر دیفرمامیشان یکنم.  ا

ن یاورند و او را بزنند.  اید کودکی را به جلوی کالس بیزدن طفل است.  فرض کن

کشد؛ میکند؛ روح کودک را میکند؛ سرکوب میه کار روح درون کودک را خف

میشود کودک خود را پس بکشد؛ به درون خود پناه ببرد و فقط خدا میباعث 

شان یداند که چه زمانی او به خود خواهد آمد و از آن حالت خارج خواهد شد.  ا

آنها موقع  د. یریاد بگی  ،کنندمیت یها را تربن کار را از اعراب که اسبیند ایفرمامی

ت یهرگز ترب  ،ک بار آنها را بزنندیند اگر یگومیزنند.  میت اسبها هرگز آنها را نیترب

ن است؛ یخ و مالمت و توهیی است توباّولدوم که بدتر از  نخواهند شد.  و مسألءه

  ،گرانیسوء رفتار با او در حضور د  ،ر کردن کودکید.  تحقین کار را نکنیابدًا ا

کل مبارک یانبار است.  هیار زیگران بسیودک در خانه بدون حضور در کیحتّی تحق

حکمت و   ،محبّتار ضرر دارد.  ین کار برای روح کودک بسیند که ایفرمامی

ی هستند که یهای گرانبهاهنینت خدا نزد ما هستند.  آنها گنجامابردباری.  آنها 

م؛ در یداشته باش بّتمحد نسبت به آنها یت کرده است و ما بایخداوند به ما عنا

 م.یم و نسبت به آنها عشق بورزیم؛ بردبار باشیت خردمندی حرکت کنینها

 د؟یکنمیس ـ کودک را چگونه منضبط 

ه ید او را تنبیدانمیو حکمت و رفتار خود. به هر نحو که مناسب  محبّتج ـ با 

 ن کردن.یمگر کتک زدن و سرزنش کردن و توه  ،دیکن

اری مشکالت یمخصوص و بس فا دو هفته جلسءهیح زمانی در  ،دیدانمی

 یبهائ با جامعءه  ،میم.  برای خالص شدن از آن همه کاری که داشتیگر داشتید

کی از مادرها ین موضوع صحبت کرد.  یا کی از ما دربارءهیک شب یم و ینشست

ح و یار ملیاش که طفل بسهسالکودِک حدود هشت صبح نزد من آمد و دربارءه



دم یفهم  ،"ُخب  ،د؟"  او گفتیدیشب چه فهمی"د  ،بود سؤال کرد.  گفتمنی یریش

داشته باشند و هر چه آنها دوست دارند  محبّتد به فرزندانشان یکه پدر و مادر با

 جنگ پنجیبرا
ّ
روزه به زبان عبری اعالم کردند که چه شان فراهم کنند.  در طی

ر مورد مختلف را اعالم کردند.  د فراهم شود.  سه چهایها باهی برای خانیزهایچ

دانست(.  مید و ترجمه کند )او عبری یایهمان مادر از همان پسرش خواست که ب

دِن ین را شنیه کنند.  من ایپسرک گفت دولت به پدر و مادرها گفته بستنی ته

 م.یگومینشی یگز

وت یاری از بیرا در بسیپرسم.  زمیای مطرح است که جوابش را از شما هس ـ نکت

رسد مسائلی را پخش میشود.  دکتر ...... به نظر میا جلسات از ما سؤال یغی یتبل

نجا مطرح شود و آن ید در ایکنم بامیکند و فکر میان نیبه طور کامل ب اّماکند می

شود و چون ما به راحتی با امر مبارک میده یان پرسیشه از بهائیای است که همهنکت

افت کنم و آن موضع یاران درینجا جواب را از شما برای یدر الم یما  ،مییآمیکنار 

تنام است؛ موضع بهائی در مورد قبرس؛ موضع بهائی در یبهائی در خصوص و

ن یا علّتکای جنوبی و همه جا است.  به یدر آمر  ،کایمورد تعّصب نژادی در آمر

چ یارد هن مویست؟  ما در ایموضع بهائی در موردوحدت عالم انسانی چ  ،موارد

 م.یکنمینظری ابراز ن

 م؟ ابدًا!یکنمیا جانبداری یج ـ آ

ن حال یم.  با ایگری را الگو قرار ندهید که هرگز کودک دیس ـ امروز صبح گفت

   ،ار خوبی"بس  ،مییگومی هدانم کمین مورد مقصّر یو من خودم را در ا  ،نیوالد

 ر را بر طفل ندارد؟یثن همان تأیا ایمن وقتی که به سّن تو بودم..."  آ

ل شده است.  گاهی یها تبدهن به شوخی با بچین خوب است.  چون ایا  ،ریج ـ خ

چون پدرش به   ،جاد کندیحقارت ا تواند در کودک نوعی عقدءهمین یاوقات ا

م.  و یم و مراقب باشید دّقت کنیز بایتواند برسد.  در همه چمیده که او نیی رسیجا

ات بهائی؛ من صادقانه داستان دو کودک را که در آلمان یح در مورد داشتن اّما



ک هفته از وقتم را یک هفته آنجا بودم.  یکنم.  من حدود میف یتان تعریبودند برا

را پدر و مادرشان آنها را از ین عربستان در آلمان گذراندم.  زیبه خاطر دو فرزند مهاجر

واستند به عربستان مهاجرت کنند.  خمیچون   ،ت در آلمان گذاشته بودندیاوان طفول

نجا آوردند و ید از ده سالگی او را به ایگومیدختر مطلقًا با امر مخالف است.  او 

گفت میلی صادق بود.  به من یمانی ندارد.  او خیاکنون دختری آلمانی است و ا

ئی ا بهایادی امراهلل یکه ا علّتن یدن من آمد نه به ایچون به من عالقه داشت به د

هغفلت پدر و مادرش در را علّتبودم.  برادرش به کلّی از دست رفته بود.  او به 

کند.  پدر و مادر گفته بودند قصد دارند به میه کارها شرکت یها و بقییمایپ

مید به آلمان بروند و پدر و مادر خرجشان را یها باهعربستان مهاجرت کنند پس بچ

ن یم.  ارتباط بیلی دقّت کنین موارد خیدر اد یدهند که درس بخوانند.  ما با

است که حضرت بهاءاهلل  علّتن یانت شود.  به اید صیشه باین همیفرزندان و والد

ه منجر ید به نحوی باشد که به تعّصب جاهلیت کودکان بایم و تربیند تعلیفرمامی

 نشود.

 

 شامگاهی جلسءه

ن بحث امشب و یم.  ایدهمیرا ادامه  یت بهائیم و تربیبحث در مورد تعل

م فقط یگومیادآوری کنم آنچه که ید یفردا صبح تمام نخواهد شد.  باز هم با

ارت آثار حضرت بهاءاهلل و یبا ز  ،رؤوس مطلب است و بعد شما خودتان با مطالعات

 د.یها را پر کنهد و فاصلیل کنیمطلب را تکم ن خالصءهیحضرت عبدالبهاء ا

  ت فرزندان است.ین در تربیوالد فءهیکرد وظم یبعدی که بحث خواه نکتءه

ت فرزندان ین تربین امر و دستور خداوند به والدیند بزرگتریفرمامیحضرت بهاءاهلل 

ن ید.  اگر از ایت فرزندان را مّد نظر داشته باشیم و تربین تعلیشه ایاست.  لطفًا هم



د گناه آنها را نزد خداوند مسئول خواهند بود و خداون  ،فرمان الهی غفلت کنند

د.یهرگز نخواهد بخش
1
د به خداوند جواب بدهند.یآنها با  

2
 

آنها از شما   ،دیت نکنیند اگر فرزندانتان را تربیفرمامیحضرت عبدالبهاء 

هر   ،به شما احترام نخواهند گذاشت؛ آنها از شما و خداوند  ،اطاعت نخواهند کرد

ن یاعتناء خواهند شد و چنن بییغافل خواهند شد؛ نسبت به خداوند و والد  ،دو

طفلی در کمال آزادی هر چه که نفسش به او حکم کند انجام خواهد داد.
3
  

من فقط ن غفلت اشاره دارند.  یگری به عواقب ایان دیحضرت عبدالبهاء در ب

د.  یآن فکر و تعّمق کن شما دربارءه  ،کنم و بعدمیکی از آنها را نقل یمضمون  ترجمءه

ت فرزندانشان غفلت ین از تربی"اگر والد  ،شودمینگونه شروع یمبارک ا انیالبتّه ب

را در تمام یز  ،چاره در صحرای غفلت و نادانی تنها رها شوندین اطفال بیا  ،کنند

ت خود را از دست بدهند؛ یدوران زندگی قربانی غفلت و غرور شوند؛ هوش و درا

ول زندگی شرمسار گردند و ر شوند؛ در تمام طیف و حقینزد جامعه و مردم خف

                                           
1
ن خصوص قصور ی.. اگر در ا".  ،ندیفرماان حضرت عبدالبهاء است که مییضی به بیح مترجم: اشارءه جناب فیتوض  

 (021ص  ،0ج  ،ر مغفور..." )امر و خلقین گناهی است غیور مأخوذ و مذموم و مدحورند و ایکنند در نزد رّب غ

2
ة ابنه و بنته بالعلم و الخّط و دونهما عّما حّدد فی ی"کتب علی کّل اٍب ترب  ،ندیفرما( می49در کتاب اقدس )بند   

العدل؛ انّا تیًا وااّل ترجع الی بیتهما ا ن کان غنیکون الزمًا لتربیأخذوا منه ما یمر به فلالمناء أن اللّوح و الّذی ترک ما اُ 

تی و یه بهائی و عناین.  اّن الّذی ربّی ابنه او ابنًا ِمن االأبناء کأنّه ربّی أحَد ابنائی علیجعلناه مأوی الفقراء و المساک

 ن."یرحمتی الّتی سبقت العالم

عنی بر پدر و مادر یاری.  یت امر اجباری است نه اختیم و تربیع تعلین دور بدی"... در ا  ،ندیفرمابهاء میحضرت عبدال

ر دهند و در آغوش علوم یند و از پستان عرفان شیت نمایم و تربیت هّمت تعلین است که دختر و پسر را به نهایفرض ع

  ،ور مأخوذ و مذموم و مدحورند" )امر و خلقیزد رّب غن خصوص قصور کنند در نیو معارف پرورش بخشند واگر در ا

 (.021ص  ،0ج

3
ن طراز اّول ی"اگر اوالد به ا  ،ندیفرماان جمال مبارکند که میین بیضی ناظر به ایح مترجم: احتمااًل جناب فیتوض  

فعل ی  ،ت نداشته و نداردن اوالد مباالیگر چنیاطاعةاهلل است غافل گردد.  دن که در مقامییفائز نگردد از اطاعت ابو

 (026ص  ،0ج  ،شاء.." )امر و خلقیبأهوائه ما 



شه در اوقات امتحان زندگی رنج برند."یهم
1

ن غفلت چقدر ید ایکنمیمالحظه   

م آنها را درست یند اگر از ابتدا نتوانیفرمامیی یعواقب نامطلوب دارد.  در جا

د ین نکته تأکیلم بر ایدهند.  مامیت خود را از دست یم آنها شعور و درایت کنیترب

 افت.یا را یقضا ءهیج و بقیف و نتایتوان تعرمیر موارد به راحتی یکنم.  در سا

م چون نور وجود دارد اگر بپرسم که یاهن اطاق نشستیاالآن که در ا  ،دیدانمی

ق یها جای دقچشم توانند جای آن را نشان دهند.  همءهمیهمه   ،بلندگو کجاست

وان و صندلی کجا یل  ،نند که گلهایبمیقًا یهمه دق  ،نند؛ گلها کجا هستندیبمیآن را 

  ،ج خواهند شدیهمه گ  ،نور وجود نداشته باشد  ،ک باشدینجا تاریهستند.  اگر ا

بعضی خواهند گفت   ،اشتباه خواهند کرد.  بعضی خواهند گفت بلندگو آنجاست

کل و ین هید ایفرض کن  ،گر است و قس علی ذلک.  حالیها در اطاق دصندلی

ن صورت یدر ا  ،مان روشن و فروزان شودیکر طفل نور ایاگر در پ کر کودک است. یپ

ن اجزاء هوش یا کّل اجزاء وجود طفل به طور مناسب رشد خواهند کرد؛ از جملءه

میدتر یاش شدهدّراک قّوءه  ،شودمیبهتر   ،شودمیمان روشن یاوست.  هوش به نور ا

تواند درست کار کند.  میهوش ن  ،مان وجود نداشته باشدیوقتی که نور ا اّماشود.  

هوش خود   ،ت خود رایند آنها درایفرمامیاست که حضرت عبدالبهاء  علّتن یبه ا

بخش برای هوش تینور هدا  ،ن حال نوری وجود نداردیدهند.  در امیرا از دست 

حضرت بهاءاهلل و حضرت عبدالبهاء مؤّکدًا و   ،گریاز طرف د  ،وجود ندارد.  حال

اند.   هت احترام پدر و مادر اشاره کردیانات و آثار مبارکه به لزوم رعایدر بمکّررًا 

  ،دیادداشت کنیان را ین بیند ـ ایفرمامیانات خود یکی از بیحضرت بهاءاهلل در 

                                           
1
ن خصوص ین است: "اگر در ایا  ،ضی مضمون آن را انتقال دادندیان مبارک که جناب فیح مترجم: اصل بیتوض  

ات طفل یالحمند؛ مادایچاره را آوارءه صحرای جهالت کنند و بدبخت و گرفتار و معّذب نمایقصور کنند ... آن طفل ب

ل و در محافل یم و علیل و در نزد حق سقیشعور ماند ... در نزد خلق خوار و ذلر جهل و غرور و نادان و بییمظلوم اس

ن چه ذلّت ابدی ین چه بدبختی است و ایدان امتحان مغلوب و مذموم صغار و کبار.  ایخجل و شرمسار و در م

 (021ص  ،0ج  ،است." )امر و خلق



ر کنند که یبلکه برای فرزندان ما ـ "اگر شما را مخ  ،نه برای خود ما  ،لی مهم استیخ

به خدمت   ،دیکی را انتخاب کنین یت به والدن خدمت به امر مبارک و خدمیب

د."یابیق خدمت به آنها راهی به سوی من بید و از طرین بپردازیوالد
1

میشان یا  

ن شما محزون شود."ید که قلب والدی"مبادا مبادا کاری کن  ،ندیفرما
2

خواهم می  

 ابم.یبن نتوانستم در آثار مثالی یان کنم.  من اعظم از ایای برای شما بهنمون

ذکر نام پسر جوانی که لوح حضرت بهاءاهلل را   ،ن سالیو بخصوص در ا

گری یت است.  او ابتدا نام دیحائز اهمّ   ،عیعنی جناب بدی  ،ران بردیبرای سلطان ا

ر کرد.  او ابتدا مؤمن نبود.  پدرش ییداشت.  به شما خواهم گفت چرا نامش تغ

ناگهان تحّولی در او   ،نتوانست.  بعد اامّ اورد.  یمان بید او ایلی سعی کرد شایخ

به راه  عّکااده به طرف یپای پ  ،ای که به امر مبارک اقبال کردهجاد شد و لحظیا

 ارت حضرت بهاءاهلل نائل شود.  آن موقع فقط هفده سالش بود.یافتاد تا به ز

فرستاده نشد.   اّما  ،ران در ادرنه نازل شدیلوح مبارک خطاب به سلطان ا

حضرت بهاءاهلل  اّما  ،ء داوطلب شدند که آن را به مخاطب برساننداحبّااری از یبس

اری از یباز هم بس  ،بودند  ،عّکادر سجن   ،عّکاموافقت نفرمودند.  وقتی که آنها در 

حضرت بهاءاهلل   ،ء عرض کردند که حاضرند آن لوح را ببرند.  بعداحبّاقدمای 

بود.  به  عّکاد؛ و آن پسر در راه یآمیاو دارد   ،فرمودند رسول آن لوح در راه است

توانست برود.  حضرت میی که به آن سوی آنها نیوارهاید  ،دیرس عّکاوارهای ید

ک مرتبه به حضور یبرد.  او فقط  عّکابهاءاهلل شخصی را فرستادند که او را داخل 

"به او   ،فرمودندشان ید.  ایشان شنیک کالم از ایشتر و ینه ب  ،دیحضرت بهاءاهلل رس

                                           
1
 العظیر علینزل الخیکم و وّقرواهما و بذلک یقوم عّززوا ابوا ی"قل   

ّ
م ... و ا ن یکم من سحاب رحمة ربّکم العلی

 سبیخی
ّ
  ،0ج  ،ل." )امر و خلقیرکم احٌد فی خدمتی و خدمة آبائکم و اّمهاتکم أِن اختاروا خدمتهم ثّم اتّخذوا بها الی

 (26ص

2
حزن به آبائکم و یاکم أن ترتکبوا ما ی"ا  ،مندرج است 0و خلق ج امر 21ان مورد نظر در صفحه یح مترجم: بیتوض  

 م." یل مستقیاّمهاتکم.  أن اسلکوا سبل الحّق و اّنه لسب



توانست بر کّل عالم می م و کّل وجودش متحّول شد.  در آن موقعیک کالم گفتی

"غلبه کند؛
1
د یع به معنی خلق جدیشان؛ بدید ایدند.  خلق جدیع نامیو او را بد 

 ران فرستادند.ین قّوت نزد سلطان ایاست؛ و او را با ا

رت بهاءاهلل در پی او ن صندوق حضیخارج شد و ام عّکا ع از دروازءهیبد

ن یاند."  اهن را برای تو فرستادی"حضرت بهاءاهلل ا  ،ای به او داد وگفتهرفت.  بست

دانست که درون بسته می" و ن ،ن برای ُتستی"ا  ،شاه بود.  او گفتنیلوح ناصرالدّ 

ن را برای تو ی"حضرت بهاءاهلل ا  ،دانست.  فقط گفتمین صندوق نیست.  امیچ

به آن سجده کرد.  پس آن   ،ن گذاشتیروی زم  ،ع بسته را گرفتیاند."  بدهفرستاد

ن صندوق یام  ،ش گذاشت و کمربندش را محکم کرد.  بعدیداخل ردا  ،را برداشت

افت؛ یاو را ن  ،ن بازگشتیاورم.  وقتی امیت بی"صبر کن بروم و قدری پول برا  ،گفت

د.  فقط مسافت کوتاهی را کسی توانست صبر کنمیگر نیرفته بود؛ بدون پول؛ د

مود.  کسی که او را همراهی کرده بودیی پیوااّل تمام راه را به تنها  ،با او رفت
2
او را  

رو به   ،گذاشتمین یروی زم  ،آوردمیرون یبش بیای را از جهد که گاهی بستیدمی

ل بازپس به فضل دادی به عد هآنچه را ک "ای بهاءاهلل  ،گفتمیستاد و یامی عّکا

مان یهر زمان که از بردن لوح پش  ،را حضرت بهاءاهلل به او فرموده بودندیر."  زیمگ

ن یگری آن را خواهد برد.  بنابرایکس د  ،ن بگذارد و برودیفقط آن را روی زم  ،شد

خواهم آن را به می  ،ریآن را از من مگ "ای بهاءاهلل  ،رون آورد و گفتیبارها آن را ب

 "مقصد برسانم.

                                           
1
ع اذ خلقناه بدعًا و ارسلناه الی ی"و اذکر البد  ،ان مبارک باشدین بیضی به اید اشاره جناب فیح مترجم: شایتوض  

ث ما منعته یِمن امرنا و اظهرناه بالقدرة و االقتدار و ارسلناه کجبل النّار بح ه روحًاین لعمری نفخنا فیس الّظالمیرئ

ن." )اسراراالآثار یقابل َمن فی الّسموات و االأرضین؛ لو امرناه انّه بنفسه لَ ین کفروا برّب العالمیالجنود و ال سطوة الّذ

 (02ص  ،2ج  ،خصوصی

2
 بهاءاهلل 090دی است.  به صفحه یسعاجی احمد پورتبرادر ح  ،ح مترجم: مقصود مرحوم حاجی علییتوض  

 قت مراجعه شود.یشمس حق



رفت؛ رفت و رفت تا به میاده یو به راه خود ادامه داد.  مّدت چهار ماه پ

کی از یران به مرقد ید.  شامگاه پنجشنبه بود و شب جمعه.  شاه ایطهران رس

شدند و میاری از فقرا جمع یبس  ،دیرسمیشهر  رفت و وقتی به دروازءهمین یمقّدس

آورد و برای حفظ میرون یها را بسّکهکرد و میای از پول هسیشاه دست در ک

ستاده یشد کسی ا توّجهم  ،رون آوردید.  وقتی که پول را بیپاشمیش به روی آنها یخو

ا سه بار شاه پول یکند.  او هرگز خم نشد تا پول جمع کند.  دو میبه او نگاه 

د ین شخص تکان نخورد و خم نشد.  به او بدگمان شد و از خود پرسیو ا  ،ختیر

کند.  بعد از چند روز در میران را جمع نیهای سلطان اسّکهست که یپسر کن یا

د که یهمان پسر جوان را د  ،کردمین به اطراف نگاه یاش با دوربقرارگاه تابستانی

  ،دموضوعی مطرح باشدیبا  ،در دهکده روی تلّی از خاک نشسته.  با خود گفت

میکنم و بعدًا ادامه مینجا قطع یا پس کسی را پی او فرستاد.  حاال داستان را در

 دهم.

رانیم ایهای قدکی از صدراعظمیکتاب مفاوضات به 
1
داده شد که در  

ه یع برخورد و در حاشیشاه صدراعظم بود.  موقع مطالعه به نام بدنیزمان ناصرالدّ 

ست.  من آنچه را که او نوشت عّکان کتاب حاال در یر را نوشت.  ایکتاب عبارات ز

ستاده بودم که بغتًة با گروهی وارد یر وزرا ای"با سا  ،گفتمیکنم.  او مینقل  نجایا

  ،ای سلطان»  ،ر وارد شد و گفتیستاده بود.  مانند شیشد.  شاه در چند متری ا

رون یم کرد.  بی؛ مکتوب را به شاه تسل»امهن برای تو آوردیاز سلطان سالطمیایپ

د آن را یخودم با»رند؛  امتناع کرده بود که یسعی کرده بودند مکتوب را از او بگ

ضه ید عرین کار را کرد.  آنها به او فشار آوردند که بگویم کنم"؛  و خودش ایتسل

ست.  لوحی از حضرت بهاءاهلل یضه نیلوح است؛ عر  ،ری"خ  ،او گفت  ،است

ها م کرد.  شاه به فّراشیاست."  پسر جوان به دنبال او رفت و آن را به شاه تسل

                                           
1
بهاءاهلل  091ادداشت مزبور به صفحه یخان سپهدار اعظم است.  برای مطالعءه توضح مترجم: مقصود محّمدولی  

 د.یقت مراجعه کنیشمس حق



ی یشناسد."  آنها بازجومیان را در شهر یا کسی از بابید آینید ببیق کنی"تحق  ،گفت

ن یام.  اه"با احدی مالقات نکرد  ،ابند.  گفتیجه را بیاز او را شروع کردند تا نت

کنم.  احدی با من مالقات نکرده مینجا مالقات ین باری است که کسی را ایاّول

ساعتها   ،گداخته بر بدنش نهادند لءهیم  ،داغ کردنداست."  آنها ساعتها او را 

و باالخره به قتلش رساندند."  ،اش کردندهشکنج
1
ن داستان را به خاطر یحاال ا 

 د.یداشته باش

ع یشان لوحی خطاب به پدر جناب بدید و ایخبرها به حضرت بهاءاهلل رس

ن یه مقّربیکه ادع "فرزندت به بحری واصل شد  ،ندیفرمامینازل فرمودند که در آن 

اگر او مرتکب   ،ن اموریع ایرغم جمیعل  ،اّماد.  یحت پسرت نخواهد رساابدًا به س

او را عفو کن." هامری شده که قلب تو را محزون ساخت
2
 

ن ین نکته که جوانی با ایم به اید پی ببریم تا که شاید اندکی فکر کنییایب

میگذارند که از پدرش میبه جای ای هن سابقیحضرت بهاءاهلل از او چن  ،مقام

ن یاو را ببخشد.  ا هخواهند که اگر مرتکب قصوری شده که قلب او را محزون ساخت

را که به او اعطاء شده با آنچه که  مین مقایچن  ،مقام درد و رنج است.  حال

 ی کهید؛ جایسه کنیرند مقایگمیها فرا هدانشگا  ،هاکالج  ،فرزندان ما در مدارس

                                           
1
جلد ثانی  629ی ترجمه و در صفحه ح مترجم: شرحی که جناب ابوالفضائل نوشته و جناب اشراق خاوریتوض  

ن است: "... مأموران به حکم شاه او را مأخوذ داشته و سه روز متوالی با آهن گداخته یچن  ،اندق مختوم درج کردهیرح

ع گوشت بدنش از استخوان منفصل و هر عضوی از جای خود مقطوع گشت.  با یبدن او را داغ نمودند تا آن که جم

د.  یقان نه آهی برآورد و نه آثار اضطرابی در وی مشهود گردیمان و عصارءه وفا و ایآن جوهر ا  ،بین همه رنج و آسیا

د و به گلشن الهی و رضوان ملکوت ربّانی یبا تا مرغ روحش از قفس تن پریا و زحمات شکیا صابر بود و در رزایدر بال

ن یا  ،مندرج است 1خطابات جلد  122حه که در صف 1911نوامبر  1د."  )حضرت عبدالبهاء در خطابءه یمقّر گز

 اند.(موضوع را شرح داده

2
-412ع مندرج در صفحات یان حضرت بهاءاهلل در لوح نازله خطاب به جناب ابابدیح مترجم: اشاره به بیتوض  

 "... أ تحسبه َکَاحٍد من العباد ال ومالک  ،ندیفرماضی است که مییلئالی درخشان اثر جناب محّمدعلی ف 412

ه االأسماء ال و مالکها قد ارتقی الی مقاٍم انقطعت عنه االأذکار ... َلو فات عنه فی خدمتک یصُل الیجاد ... هل یاال

 ز العاّلم..."یأمرک سلطان االأمر اّنه هو العزیشیٌء فاعِف عنه ثّم ارَض کذلک 



ز قصد اطاعت ندارند.  آنها اگر بخواهند از یکنند و آنها نمیع از آنها غفلت یجم

ن دون شأن آنها است؛ با یکنند.  امیاحساس شرم   ،ن خود اطاعت کنندیوالد

بازسازی عالم   ،میت آنها سازگاری ندارد.  هر آنچه که ما در امر الهی داریثیح

فسادی که امروزه در عالم  علّتبه  انسان اتیح ن جنبءهیترانسانی است؛ مقّدس

تی برای کسی یچ اهمّ ینابود شده است.  چند نفرند کسانی که ه  ،وجود دارد

 ن مؤّسسءهیلند استحکام خانواده را مجّددًا برقرار کنند.  ایندارند.  حضرت بهاءاهلل ما

ات بشر سازند یت اصلی حیأت و شخصیل دهند؛ آن را هیمقّدس را دوباره تشک

ن پدر و مادر و یبا بیز ن رابطءهین باشند و ایات عائله در ظّل والدیزندان در حتا فر

 م.  رابطءهین باره بگویتوانم مطلبی در امین نیش از ایفرزند برقرار باشد.  من واقعًا ب

 د دوباره در زندگی برقرار شود.ین و فرزندان باین والدیب

ان در ید که مربّ یدانمیشما   ،یم.  قبل از هر امریرسمیان یحال به مقام مربّ 

شوند.  میخانواده محسوب  هستند که جزو اعضاءمیدارای چنان مقا یات بهائیح

کی ین است که یلش ایدلشوند؛ چرا؟  میاعضاء خانواده محسوب  ان در زمرءهیمربّ 

مربّی.    ،رهخوا  ،برادر  ،مادر  ،پدر  ،مربّی است.  فرزندان  ،از وّراث هر شخصی

راث ما دارند.یاز ممیان سهیبّ مر
1
بعد مین احتمال وجود دارد که معلّ یا هالبتّ   ،حال  

رد که او در یگمیای تعلّق هراثش به مؤّسسیی از مشبخ اّما  ،از شاگردانش زنده نباشد

الت آموزشی از لحاظ مالی یافتد؟  تشکمیل کرده است.  چه اتّفاقی یآنجا تحص

میچه اتّفاقی   ،تر شوندوند.  و اگر آنها از لحاظ مالی قویشمیرومندتر یتر و نقوی

خسته و به  چارءهیک کالس پنجاه نفره با معلّم بین خواهد بود که یجه چنیافتد؟  نت

انت یاز به مراقبت و صیم داشت.  چون هر کودکی نیای نخواههحال خود رها شد

                                           
1
ت اوالد ید که تربیشکرانه نمائمید شما هر دی"با  ،ن حکم استیای علّت ایان حضرت عبدالبهاء گوین بیمترجم: ا  

ات جسمانی است اّما پدر یرا پدر جسمانی سبب حید.  پدر روحانی اعظم از پدر جسمانی است زیینماروحانی می

ت یعةاهلل معدودند." )آثار مبارکه دربارءه تربین است که از وّراث به موجب شریروحانی سبب زندگانی جاودانی.  ا

 (23ص  ،بهائی



ک گروه ینه   ،شوندمیار ک معلّم واگذیا پنج کودک به یچهار   ،هفردی دارد.  س

ک چوب رانده شوند.  یستند که به یها گله گوسفند و بز نها صد نفری.  بچیهفتاد 

ن ید که ایفرض کن  ،بخصوص برای خودش.  تنها امروز  ،ازی داردیک از آنها نیهر 

ر ین مقدار صرف سایشود؛ امینجا صرف جنگ یکشور باشد؛ تا ا مقدار بودجءه

ست محّصل را ین آنها مجبورند دویگردد.  بنابرامیآموزش و پرورش  از جمله  ،موارد

ها به شان را دوست ندارند؛ معلّمهها مدرسها سه معلّم بگذارند.  بچیار دو یدر اخت

میهای ما در آن زندگی هبازاری است که بچهن آشفتیکارشان عالقه ندارند؛ و ا

رش کمال مطلوبی برای فرزندانمان داشته م آموزش و پرویتوانمین ما نیکنند.  بنابرا

دا یابد که امر بهائی تمّکن تاّم پیمیتی تنها زمانی تحّقق یم و تربین تعلیم.  چنیباش

ن صورت ما دارای یت شود.  در ایم بهائی تبعیقًا از تعالیکرده باشد؛ زمانی که دق

ی و با یی به تنهاعنی وقتی که با هر کودکیم بود؛ یت واقعی بهائی خواهیم و تربیتعل

 ات خودش معامله شود.یبه خصوص توّجه

ند که خدمت به اطفال افتخار یفرمامیان یکی از مربّ یحضرت عبدالبهاء به 

شما از آن   ،ند حالیفرمامیمباهات من است؛ و  ءهیبلکه کار من و ما  ،من

  ،بپردازد ت اطفالیم و تربیهر نفسی که به تعل  ،نید و من محروم.  بنابرایبرخوردار

ت یدهد.  او بخشی از مسئولمین کار را انجام یابه از حضرت عبدالبهاء ایبالنّ 

"اعظم عبادت نزد   ،ندیفرمامیشان یا  ،کند. بعدمیفا یالوری را احضرت مولی

ت اطفال است."یم و تربیزدان تعلی
1
ست و چهار ساعت صرف نماز و روزه یاگر ما ب  

ت اطفال شود ارزش ندارد.  یم و تربیه که صرف تعلقیک دقی به اندازءه  ،میکن

ت اطفال یم و تربیل کالس برای تعلین کسانی که وقت خود را صرف تشکیبنابرا

نان داشته یتوانند اطممی  ،ندیتا روح بهائی را به فرزندان ما منتقل نما  ،کنندمی

                                           
1
ت یزدان اعظم پرستش و عبادت تربی"در نزد   ،دین مضمون مالحظه گردیان مبارک با ایمترجم: دو بح یتوض  

ت نونهاالن یم اطفال و تربین تصّور نتوان نمود."   "تعلیت و ثوابی اعظم از ایکودکان است به آداب کمال انسان

 (136ص  ،م بهائییا است." )گلزار تعالیجنّت ابهی از اعظم خدمات درگاه کبر



  ،پاداش را دارد نیدهند.  حاال کمترمین عبادت را عنداهلل انجام یباشند که بزرگتر

 م.یار عظیز بسیاعظم خدمت است؛ و اجر آن ن اّما

مدرسه در خانمان و بیبی  ،بایبه خاطر دارم زمانی که با ششصد کودک ز

ست یدر ب  ،م.  بعدیم چه کنیدانستمیاری داشتم؛ نیران تجارب بسیآن روستای ا

آوردند و میمن  م.  گاهی اوقات قطعه نانی براییل دادیمختلف کالس تشک خانءه

کی از ید روزی از یآمیادم یلی خوشمّزه بود.  ین برای شماست."  خی"ا  ،گفتندمی

  ،"مناجاتی بخوان."  او بلند شد و گفت  ،خواستم  ،پسرک کوچکی بود  ،آنها

گر از یکی دین."  یبنش  ،ار خوبی"بس  ،توانم بخوانم."  گفتممین ه"دندانم لق شد

از   ،ار خوبی"بس  ،خوانم."  گفتممید امروز مناجات نیمرا بُکش "اگر  ،ها گفتهبچ

  ،ها مناجاتی تالوت کرد.  به او گفتمهکی از بچی  ،خواهم بخوانی."  بعدمیتو ن

خواَند و تو میاو  اّما"  ،اشاره کردم و گفتم اّولبه نفر   ،خوب نخواندی."  بعد اّما"

شروع به خواندن.  وسط مناجات   ،ر کرداحساس غرو اّولاد خواهی گرفت."  نفر ی

 02ا ی 03بعد از   ،ادیبعد از سالهای ز  ،خوانم."  حاالمیمن گفتم ن اّما"  ،گفت

در شهر اشتوتگارت بود.  وقتی که کنفرانس مییبه آلمان رفتم.  کنفرانس عظ  ،سال

فکر   ستاده بودند.یای اهگروهی از جوانان نشسته و عدّ   ،صبح تمام شد 11ساعت 

توانم کاری برای شما می"  ،سی گفتمیکردم مبتدی هستند.  نزد آنها رفتم و به انگل

می"مرا ن  ،کی از آنها لبخندی زد و به فارسی گفتید؟"  یانجام دهم؟  سؤالی دار

ن کودک را بعد از سی سال ید ایاورم.  تصّور کنید؟"  نتوانستم آنها را به جا بیشناس

مان روستا بودند.  سی نفر از آنها به آلمان آمده بودند که د.  آنها اهل هینیبب

چون گفته بودند که هر   ،لی از آنها راضی بودیآلمان خملّی  ل کنند و محفلیتحص

ار یالت را در اختیتابستان نزد آنها خواهند رفت تا به خدمت بپردازند و سه ماه تعط

ن جوانها ید انجام دهند.  اباشند و هر خدمتی را که به آنها رجوع شوملّی  محفل

خواست مناجات مین همان کسی را که نیدر و  ،اهل همان روستا بودند.  حاال

شناس است.  سازمان ستیز  ،بخواند مالقات کردم.  او حاال فرد دانشمندی است



قاتش به کانادا برود.  وقتی که مرا در بغل یتحق ملل از او دعوت کرده که برای ادامءه

د بهتر از یتوانمیزی را ی"دندانت چطور است؟"  چه چ  ،گوشش گفتمدر   ،گرفت

ن خودتان و شاگردانتان؟  وقتی که ین ارتباط بیزی بهتر از اید؟  چیدا کنین پیا

شوند و به خدمت میده ید فایشوند و بخصوص وقتی که ثمربخش و مفمیبزرگ 

ست.ین نیز باالتر از ایچ چیعالم انسانی بپردازند؛ ه
1
 

شه بر مردان یت زنان همیم و تربید که تعلیدانمیالبتّه شما   ،ار خوبیبس

  ،ای دارای دو فرزند باشدهاند که اگر خانوادهحضرت عبدالبهاء فرمود  ح دارد.یترج

و اگر   ،شودمیچون او مادر   ،ردیم قرار گید تحت تعلیدختر با  ،ک دختریک پسر و ی

                                           
1
ادداشتی خطاب به احبّای آن مرز و بوم و یآباد اد آن دوران پرحالوت نجفیضی به یح مترجم: جناب فیتوض  

نوی( درج یلیا  ،لمتیو  ،عیبد 122اد دوست" )یکتاب "به  119-191اطفالشان مرقوم فرمودند که در صفحات 

د: "علّت اصلی که از آن گوشءه بهشت برون گردقه است نقل مییاست.  قسمتی از آن که مشحون از احساسات رق

ان یهای عاشقانءه دوستان و فدائمانه و مالطفتیهای صمی تحّمل آن همه محبّتیگر تاب و تواناین بود که دیآمدم ا

  ،نیاطفال نازن  ،دگان منیدم.  ای نور دیدن قدرت خجلت و انفعال در خود نمییش از ایجمال ابهی را نداشتم و ب

های پرمحبّت و طراوت.  شما سراسر قلب مرا های برومند آن بوستانای نهال  ،نین قلب حزیدهندگان اای تسلّی

کتان در برابر دل حاضر و اندامیک یءه مستبشرءه یوجوه نوارن  ،شماها دائمًا در نظرد.  اسامییااحاطه و تصّرف نموده

ن یم پرعطوفت شماها چگونه ممکن است آنی از برابر اهای مظلوهای پرحالوت شماها در برابر چشم خراّمان؛ چشم

ن یگناه شماها محال است دائمًا به اِف بییآن دستهای لط  ،شیآالآن دلهای بیهای پرخطا دور گردند؟  گرمیچشم

د و آنقدر یشدآورم زمانی را که از کالس خارج میاد مییروح افسرده و روان پژمرده حرارت نبخشند.  هر هنگام 

ا هنگامییا چپم؟" و ین مال پای راستم هست یا  ،ضیی"ف  ،دیگفتد که کفش خود را نزد من آورده مییچک بودکو

ا موقعی یو   ،دیاد که حّمام رفته نظافت نمودهیفهماندد و مییدادکه دستهای حنابستءه خود را از دور به من نشان می

  ،دیگفتد و مییانداختب من مییشاهی و صنّار در ج کیف خود یابان با دستهای کوچک و لطیکه در کوچه و خ

د و برای تازه  مولود خود از من یآمدا زمانی که میی"برای خودت" و   ،"برای فقرا"  ،"برای حّمام"  ،"برای کتابخانه"

آن ت یم چرا قابلیگوأس من جمع شده با خود مییدگان پر از یاشک حسرت و ندامت در د  ،دیخواستاسم امری می

نسبت میید و مفتخر شوم؟  چرا خدمتی واقعی و بندگی صمیزان کوچک خود مؤین عزیشتر به خدمت اینداشتم که ب

دانستم تا مانی را میین پشیگر رهسپار گشتم؟  کاش سختی و رنج ایبه شماها انجام نداده از نزدتان دور و به بالد د

نثاران امر اکرم ن قرن اعظم و آن گروه جانیستءه ایخدماتی که شاست نمودم به یءه شما زیقی را که در قریساعات و دقا

تی یتان با آنهمه لطف و عنانءه مقّدسهیفه و قلوب مزین موقع شب از ارواح لطیساختم.  در ان و جاودانی مییاست مز

فت خداوند به لطف و د تا آنچه به غفلت از دستم ریم دعا کنیخاضعانه تمنّا دارم برا  ،دینوا دارین بیکه دربارءه ا

 ت خود به من مبذول و مرحمت دارد."یعنا



اگر فقط پدر  اّمام مؤمن و باوفا خواهد بود.  فرزندش ه  ،مادر مؤمن و باوفا باشد

لی نادر است.یحضرت عبدالبهاء خ جه مزبور به فرمودءهینت  ،مؤمن باشد
1
 

ح دهم.  قبل از ید توضیبا  ،دیدانمیام.  هسؤال شما را فراموش نکرد  ،ریخ

 ن سؤال که امروز صبح دربارءهیلم به ایما  ،گر مطرح شودیآن که سؤاالت د

د جواب بدهم.  البتّه ممنوع است.  حضرت بهاءاهلل آن را یمطرح کردخودکشی 

اتی را که خداوند ید حیتوانمی"چگونه   ،ندیفرمامیشان یاند.  اهدًا ممنوع کردیاک

ز آن را خواهد گرفت."یت کرده و خدا نید؟  خداوند آن را عنایریبگ هدیبخش
2
را یز  

ت یو عدم موّفق یحاصلو لذا مبنای بیده یکل عنصری به بلوغ نرسیروح هنوز در ه

ل آن ید.  دلیآمیق در یروح در جهان آتی خواهد بود و لذا رشد روح به حال تعل

د آن را یوقتی که به بلوغ رس  ،د که روحی که در بدن ماستیدانمیواضح است.  

اگر ما خودکشی   ،افتد.  لذامید از درخت یوه که وقتی رسیمانند م  ،کندمیترک 

ن صورت نارس یکه روح ما نابالغ و نارس است و به هماست ن معنی یبه ا  ،مینک

در موردی که امروز صبح   ،نطور شود.  حالید ایشود.  نبامیدر جهان بعد متولّد 

ل که در بغداد خودکشی کردید اسماعیکی در مورد سی  ،ان شدیب
3
گری در یو د 

                                           
1
  ،د اگر اّمهات مؤمناتندیی"مالحظه نما  ،ندیفرماان حضرت عبدالبهاء است که میین بیح مترجم: اشاره به ایتوض  

ت یپدر در نها مانند ولویاطفال محروم از ا  ،ولو پدر منکر باشد و اگر اّمهات منکرات باشند  ،ز مؤمن شوندیاطفال ن

 (11ص  ،تیم و تربیدر مورد تعل ینان ااّل ما قّدر و الحکم علی االأغلب." )آثار بهائیقان و اطمیا

2
ات به کّل یده است.  تنها خداوند که معطی حی"در امراهلل خودکشی نهی گرد  ،ندیفرماحضرت ولی امراهلل می  

ی بخشد.  هر نفسی که ید آن رهایداند نفوس را از قمی تواند آن را اخذ کند و به هر نحوی که مصلحتمی  ،است

مات خواهد یگر از لحاظ روحانی متحّمل نامالیاندازد و در عوالم دروح خود را به خطر می  ،زنددست به انتحار می

 (611شماه   ،تیشد." )ترجمه ـ انوار هدا

ام ظهور ین عالم در ایست که طلب خروج از ای"از برای احدی سزاوار ن  ،ندیفرماح مترجم: حضرت بهاءاهلل مییتوض

ن ی"اّما مسئلءه تعّدی به صعود از ا  ،ندیرما(  حضرت عبدالبهاء می210ص  ،4ج  ،د." )مائده آسمانییمالک قدم نما

د و صابر و شاکر باشد." )امر و ید تحّمل هر مشّقت و بال نمایطاق ابدًا جائز نه.  انسان بایعالم محض نجات از ما ال

 (14ص  ،0ج  ،خلق

3
مراجعه  114-116صص   ،ح از قلم حضرت بهاءاهلل.  به نفحات ظهور جلد اّولیای ملّقب به ذبل زوارهید اسمعیس  

 د.یکن



ن انسان یبه او فرمودند که روح ا د که حضرت بهاءاهللیدانمیل.  یمورد جناب نب

در مورد می"لطفًا کال  ،نگونه است.  او نزد حضرت بهاءاهلل رفت و با اصرار گفتیا

"تحّملش را نداری."    ،کل مبارک فرمودندید."  هییبفرما ات بعد از موت به منیح

 افت فراهم آورد ویل مهمانی و ضیوسا  ،اش دعوت کردهحضرت بهاءاهلل را به خان

حضرت بهاءاهلل   ،دید."  وقتی که اصرار ورزییعالم بعد بفرما "دربارءه  ،بعد گفت

ن یک کالم.  و او رفت و خودش را کشت.  ایفقط   ،ک کالم به او فرمودندیفقط 

 اند که اگر فقط به اندازءههکل مبارک در الواح مرقوم فرمودیزی است که هیآن چ

د کشت تا به آن یخود را خواه  ،دیدا کنیع پعالم بعد اّطال سوراخ سوزنی دربارءه

د.یعالم برس
1

جه ین نتیند.  او پافشاری کرد و ایخواستند به او بگومیشان نیا  

 حاصل شد.

د که بعد از صعود حضرت بهاءاهلل یل؛ به خاطر داشته باشیدر مورد نب اّماو 

ادر به قمیچ قلیزندگی برای حضرت عبدالبهاء آنقدر سخت و پرمرارت شد که ه

ک بودند یشان نزدیکه به ا یئاحبّاست.  چون حضرت عبدالبهاء و یف آن نیتوص

شان یثاق الهی را نقض خواهد کرد و ایشان عهد و میکردند که نابرادری امیدرک 

ا منتشر شود.  مّدت پنج سال یء در اطراف و اکناف دناحبّان ین خبر بیل نبودند ایما

ابد.  یاجازه ندادند انتشار   ،نگه داشتند عّکادر  ن خبر را نزد خودیکل مبارک ایه

های متمادی پنج سال حضرت عبدالبهاء خواب و خوراک کافی نداشتند.  ساعت

 کردند؛ حتّی اعضاء عائلءهمیا نگاه ینشستند و به درمیاطاقشان  در کنار پنجرءه

کردند که مین توّجهکردند؛ ابدًا میشان اعتناء نیا  ،شدندمیمبارک که وارد اطاق 

میغذا دست نخورده باقی   ،آوردندمیشان غذا یکسی داخل اطاق است.  برای ا

                                           
1
ن مقام را ستر ین عرفان ایاء و مرسلی"انب  ،ندیفرماان جمال قدم است که مییضی به بیح مترجم: اشارءه جناب فیتوض  

قت عارف ید و بر حقین عالم گذارده نشده تا ادراک نمایم ... مشعر ادران آن عالم در ااند الجل حفظ عالنموده
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لی واضح یم بود.  خیکل مبارک مشحون از درد و رنج عظیماند؛ چه که درون ه

برادر در مقابل   ،است.  حضرت بهاءاهلل برای وحدت نوع بشر آمده بودند.  حال

ا را چه یبود.  حضرت عبدالبهاء جواب دن ستاده و قد علم کردهیگر ایبرادر د

ند که مّدت پنج سال "کبد من چنان گداخت که آثارش بر وجه یفرمامیبدهند؟  

ران از ماجرا یران نامه نوشت و اهل ایشان به ایتًا نابرادری اینها اّماظاهر شد."  

آن خبر  ن موضوع شده بود؛ ازیا توّجهکسانی بود که م ل در زمرءهیخبردار شدند.  نب

ل آنقدر عاشق حضرت بهاءاهلل بود و ید که نبیدانمیداشت.  نتوانست تحّمل کند.  

غ امر یتوانست به تبلمیآنقدر معرفتش نسبت به امر مبارک عمق داشت که حتّی ن

میت ندارد.  عصبّانی ین امر حّقانید ایتوانست به او بگومیچکس نیبپردازد.  ه

 س."یخ بنوین شعر و تاری"بنش  ،و فرمودندشد.  لذا حضرت بهاءاهلل به ا

ای به حضرت عبدالبهاء نوشت که هنام  ،ن موضوع آگاه شدیوقتی او از ا اّما

دانم می  ،دین نامه جواب بدهیست و چهار ساعت به ای"اگر تا ب  ،در آن آمده بود

د من یاهت دادین معنی است که رضاید به اید بکنم.  اگرجواب ندهیکه چه با

"امشب که   ،کی از دوستان داد و به او گفتیبه خودکشی بزنم."  نامه را به  دست

م کن."  او نامه را ین نامه را حضورشان تقدیروی امیارت حضرت عبدالبهاء یبه ز

نخواست   ،گرفت و حضور مبارک رفت.  حضرت عبدالبهاء مشغول صحبت بودند

ات هم بکلّی از خاطرش ان وقت مالقیکل مبارک را قطع کند و در پایکالم ه

م کرد.  حضرت عبدالبهاء نامه را ینامه را حضور مبارک تقد  ،رفت.  غروب روز بعد

د.  او یدا کنیل را پید نبی"برو  ،ء انداخته فرمودنداحبّاباز کردند و ناگهان نگاهی به 

ء پراکنده شده به طرف بهجی احبّاکند."  تمام میک بهجی خودش را غرق ینزد

ش را در آورد و یهاا رفت.  لباسیمًا به طرف دریل از قصر بهجی مستقینبرفتند.  

ن لباسینجا آمد و ایا رانییک ای ه"بل  ،ء گفتاحبّاا زد.  شبانی به یخود را به در

  ،ک بود.  صبح روز بعدیهوا تار  ،دا کنندیهای اوست."  آن شب نتوانستند او را پ

کرد حضرت میل بود.  او فکر ین داستان نبیامواج جسد او را به ساحل آوردند.  ا



اند.  امر مبارک موّرخ بزرگی را از دست داد.  هت دادیعبدالبهاء به خودکشی او رضا

 )در مورد عفو بعد از ارتکاب خودکشی سؤال شد.(

بشر ع افراد یجم  ،هاهه فرقیکلّ   ،انیه ادیکلّ   ،سوه نفین موضوع در مورد کلّ یا

  ،ا انتهای هندوستان خودکشی کندیقا یآفر ن نقطءهیسی در دورترمصداق دارد.  اگر ک

ن عمل را مورد یا خداوند ایم که آیدانمیز عملی است.  ما نین قانون در مورد او نیا

ر.یا خیدهد میعفو قرار 
1
مین صورت مورد عفو قرار یدر ا  ،میاگر برای آنها دعا کن  

االأبد ماند.  احدی الیمیر نیاپذنهچکس چاریست. هیرند.  احدی العالج نیگ

چکس.  زمان مجازات محدود است.  کارهای خوبی هم که به یست.  هیمحکوم ن

م شما مثاًل پنج دالر به یگردد.  فرض کنمیغفران حاصل   ،اسم آنها انجام شود

ن باعث ارتقاء ید.  ایکنمیم یتقد اّمااالأذکار پاناسم خواهرتان به صندوق مشرق

  ،ای بعدیز متذّکر شوم.  نفوس در دنین نکته را نید ایبگذار  ،شود.  حالمیروح او 

ز را یتوانند همه چمیارواح   ،میشومین عالم ماّدی به آن وارد یی که پس از ایایدن

ن جهان یرا وقتی از ایکنند؛ زمین توّجهدانند؛ آنها مین اّمادر مورد ما بدانند؛ 

لی محدود یرا خیگذرد؛ زمینجا چه یدانند در استند بیل نیما  ،ابندیمیی یرها

  ،خداوند ءهیخاکی.  آنها در سا ن زندگی روی کرءهیا  ،این دنیاست؛ ناپاک است ا

ک مورد است یند فقط یفرمامیدر ظّل رحمت الهی راحتند.  حضرت عبدالبهاء 

 نشان به نام آنها عملین است که منسوبیکه آنها ممکن است شاکی باشند و آن ا
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ست.  آنها که در گذشته به علّت شوق یکاری ن نیند احدی مأذون به چنیفرماح مترجم: حضرت بهاءاهلل مییتوض  

هم کلمةاهلل و ذاقوا ین از فضل الهی است: "اّولئک اثرت فیعفو شدند و ا  ،ن کاری زدندیلقای الهی دست به چن

ر ولو یحالوة الّذکر و اخَذتهم نفحات الوصال علی شأن انقطعوا عّمن علی االأرض کلّها و اقبلوا الی الوجه بوجٍه من

م.  اخذهم جذب الجبّار علی شأٍن یهم ما ال اذن اهلل لهم ولکن عفا عنهم فضاًل ِمن عنده انّه لهو الغفور الّرحظهر من

س یم." )لوح رئیز العلیاهلل العزیدین یار الی أن عرجوا الی مقام المکاشفة و الحضور بیاخذ عن کّفهم زمام االخت

 (023ص  ،م بهائیی/ گلزار تعال 211-212ص  ،الواح نازله خطاب به ملوک و رؤسای ارض عربی



ری انجام ندهند.یخ
1
مادر من قلبًا محزون است که "اوکاری به اسم من   ،المثلفی  

کاری   ،دیزانتان در عالم بعد داریهر کسی را که از عز  ،نیدهد."  بنابرامیانجام ن

 لی مهّم است.ید؛ خیبه اسمش انجام ده

داشتم که پسرش خودکشی کرد.  مییچندی قبل دوستی صم  ،ضییس ـ جناب ف

ن موضوع یلی از ایخ  ،مورمون بود رو فرقءهیای پهن خانم که برخاسته از خانوادیا هلبتّ ا

د که همسرم مطلبی را در آثار یآمیادم یشد.  میرا پسرش محکوم یز  ،دیلطمه د

ن مورد که اگر شخصی قادر به درک یافت که در مورد خودکشی بود؛ در ایمبارکه 

بالفاصله در   ،ارد نباشد و دست به خودکشی بزندان دین جهان جریتی که در ایوضع

ن یبحر رحمت الهی مستغرق خواهد شد.  همسرم با استفاده از تلفن راه دور با ا

 خانم تماس گرفت و مطلب را برای او خواند.

شود که بخشنده میی بحث یخدا در آثار مبارکه دربارءه   ،ضییجناب ف

زی هم هست که یا چیآ  ،بخشنده استشه یفهمم اگر او هممیاست.  من درست ن

که او هرگز   ،میها صحبت کردهت بچیم و تربیتعل کنم قباًل دربارءهمینبخشد.  فکر 

 بخشد.میکند نمیت بچه کوتاهی یا مادری را که در تربیپدر 

احکام الهی گفتم که  شب دربارءهید  ،زیست.  قبل از هر چیدنی نین بخشیبله اج _ 

شود.  اگر من میجه هرگز از او گرفته نیگرداند؛ نتمیای ما را به ما برکاره جءهیخدا نت

رد.  فرض یگمیگردد؛ کسی آن را از من نمیجه به من بر ینت  ،ت غفلت کنمیاز ترب

رود مین یزی که از بین چیاّولد؛ یده باشیون ندیم شما هرگز فرد معتاد به افیکن

ست ید کسی بیفرض کن  ،وند.  حالشمیاه و بعد فاسد یدندان است؛دندانها س

ون را یده باشد و بعد به امر حضرت بهاء اهلل مؤمن شود.  شرب افیون کشیسال اف
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"مؤمن در رفرف امتناع   ،ندیفرماان حضرت بهاءاهلل باشد که مییضی به بید اشاره جناب فیح مترجم :  شایتوض  

 است به ح
ّ
کند؛ بر امورات خود ناظر است و ه و موت او را اخذ نمییءه باقیات ابدیقرب و سدرءه ارتفاع قدس حی

د و البتّه یت گشایالبتّه در مالأ اعلی لسان شکا  ،ن به خودید در منتسبیر ننمایهل خود.  اگر مشاهدءه خمّطلع است بر ا

 (199ص  ،9ج  ،د و به اهلش راجع شود..." )مائدءه آسمانییر نمایت تأثیآن شکا



د ید سفیش مثل مرواریهادندان اّماشود؛ میده یاش بخشهکند و تمام گذشتمیترک 

 ماند.مینطور باقی یشه این است؛ برای همیشوند.  مقصود امین

 که جناب ابوالفضائل ذکر کردند.ای هنکت س ـ دربارءه

لی مهم است.  یای که جناب ابوالفضائل ذکر کردند برای ما خهج ـ بله؛ دانستن نکت

م.  یاهن دانشمند و فاضلی هستند که ما تا به حال در امر مبارک داشتیشان بزرگتریا

الع سی ترجمه نشده است.  اطّ یاند که هنوز به انگلهار جالبی نوشتیشان کتاب بسیا

ار الزم است.ین کتاب برای هر بهائی بسیا اّولبر فصل 
1

مین فصل یشان در ایا  

ان یمراسم و مناسکی در م بید عادات و آدایی که برویا به هر جایند که در دنیفرما

د؛ هرگز ید.  هرگز در مقابل آنها تعّصب نشان ندهید؛ هرگز به آنها نخندینیبمیمردم 

اری ین موضوع را به بسیشان اید که آنها وحشی هستند.  اییبه خود و دوستانتان نگو

انت ینها دیانتی عالی هستند.  تمام ایای دین آداب بقایه ایرا کلّ یاز نفوس گفتند.  ز

ان مزبور روح یش وجود داشته و در طول زمان ادیدرست و بحّقی بوده که قرنها پ

میشان ما را آموزش یان است آنچه که باقی مانده.  یخود را از دست دادند و ا

 دهند.

اری ممکن است بروند که مردم را یبس  ،میرومیا هندوستان یقا یوقتی به آفر

چکس را یام.  من ههندازند.   من خودم شاهد بودیمسخره کنند؛  آنها را دست ب

کنند که در میق ین مردم را تشویام.  آنها اهدیکنم.  خودم در عربستان دمیمالمت ن

های ره و به خانه بروند و داستانینند و غیند و آنها را ببیایا بمانند تا مردم بان آنهیم

  ،انت اسالمیطبق د  ،زنندمیشان مثالی یف کنند.  این مردم تعریجالب در مورد ا

ن را یحی دارند.  من ایمس را سابقءهیز  ،دندینجا آن را خوب نفهمیکه جامعه در ا

 کنم.میحی منطبق یمس نءهیزمشیدهم و با پمیر ییتغ
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د و در آنجا در ید که در شهر ُرم هستید فرض کنیگومی جناب ابوالفضائل

ن ییآ ن نقطه از جهان آمده و دربارءهین مرتبه به ایاّولستاده که برای یکنار شما مردی ا

ها در رقیها و بت مردم با پرچمیکند جمعمیداند.  او مشاهده میچ نیز هیحی نیمس

اند هدر حالی که زنگهای خاّصی به صدا در آمد  ،های مخصوصباسدست و با ل

کنند میمردم سعی  خته شده و همءهیری آویگیای قالّب ماههکنند واز پنجرمیعبور 

جناب   ،اند.  بعدحیینها مسید که ایدانمین قالّب را لمس کنند.  یبه هوا بپرند تا ا

میحی است که شما معرفی یت مسانید ن همانیا ایکند آمیابوالفضائل سؤال 

انتی است که به انحطاط ین دیم داد؟  این را تعلیح همیا حضرت مسید؟  آیکن

ها و ییمایها و راهپن بازییا ءهیعادات و کلّ   ،آداب  ،انتی که به مراسمیده؛ دییگرا

قا ین موضوع در مورد مردم آفرید که همیگومیشان یر حالت داده است.  اییره تغیغ

چ ملّتی وجود یرا هیر مصداق دارد؛ زیو مردم جزا  ،کای جنوبی و مرکزییردم آمرو م

م یهمانطور که امروز صبح گفت  امبر نفرستاده باشد.یندارد که خداوند برای آنها پ

اند.  هگران برای ما ناشناختیم.  دیارند.  ما فقط از دو مورد خبر داریاء بسیانب سلسلءه

  ،م فراوانیتکر  ،ادین موارد با احترام زیدهد تا به امیان یئن درس روشنی به ما بهایا

ن آداب و یم آنها را از ایم و سعی کنین مردم نگاه کنیو با همدلی و همراهی به ا

م تا مانند افراد ید رهنمون گردیم و به روح عصر جدیی بخشیده رهایفاعادات بی

کتاب جناب  اّولفصل  دءهین چکیای انسانی زندگی کنند.  اهانسان در جامع

ن اشتباه یهای محّققاری از قضاوتیبس  ،ن مطلبیبه ا توّجهابوالفضائل است.  با 

 است.

کی از ید یگذارد؟  فرض کنمیر یگر چگونه بر فرزندان تأثیکدین با یس ـ روابط والد

ن بر یا ایده هم وجد داشته باشد.  آیگری نباشد و اختالف عقیو د  ،آنها بهائی باشد

 گذارد؟میرزندان اثر ف

ده وجود داشته یاگر اختالف عق  ،گری نباشدیکی بهائی باشد و دیج ـ البتّه اگر 

د موجد وحدت باشد.  ما ید مالمت شود؛ چون فرد بهائی بایفرد بهائی با  ،باشد



هم که وحدت در خانواده برقرار شود.  مشاهده کردیت تالش را به کار ببرید نهایبا

م یاری به حضور حضرت ولی محبوب امراهلل تقدیات بسیها و شکاهم که نمونیا

د به یلی( فرمودند که باینز )معروف به میا کالیلیشده است.  حضرت ولی امراهلل به ام

ن آنها حاصل یتفاهم متقابلی ب  ،د.  بعد از آنیهمسرش عشق بورزد؛ و او عشق ورز

ادی بهائی نشد.  او به یالهای زک بود و سیم کاتولیدکتر حک شد.  همسِر برادرزادءه

به   ،ارت بودیمالقات حضرت ولی محبوب امراهلل رفت و زمانی که در حال ز

کل مبارک فرمودند که تنها یست.  هیحضرت ولی امراهلل گفت که همسرش بهائی ن

ن است که واقعًا دوستش بدارد.  اجبار نکن؛ بحث و یب قلبش ایراه جذب او و تقل

اش را بکلّی امر صحبت نکن؛ فقط دوستش بدار؛ و او زندگی جدل نکن؛ دربارءه

کی از ین خانم یامر با همسرش صحبت نکرد.  حاال ا ر داد؛ هرگز دربارءهییتغ

  ،ر کردییدو سال او بکلّی تغ زم.  بعد اینی است که ما در امر دارین مبلّغیترهبرجست

ن مادر ین عمل بیکوچکتر  ،ن حرفی؛ و البتّه کوچکترر کردییرا زندگی شوهرش تغیز

نان یشکند؛ اطممیا در هم یسازد میا آنها را یگذارد؛ میو پدر بر کودکان اثر 

حتّی اگر مشغول بازی باشند و ابدًا به   ،ار حّساسندیرا اطفال بسید.  زیداشته باش

مان یفهمند.  دعواهامی  ،کنندمیدرک   ،نداشته باشند توّجهم ییگومیآنچه که ما 

 م.ین که در حضور اطفال مجادله کنینه ا  ،میبه اطاق خصوصی ببررا 

ند از یاند هر آنچه جناب ابوالفضائل بگوهدم حضرت عبدالبهاء فرمودیس ـ شن

شان برخوردار است.یهمان اعتبار آثار خود ا
1
 

فرمودند.  او را به مین یشان را تحسیکل مبارک ایست؛ ابدًا.  هیح نیج ـ صح

میستودند؛ نه در حّد قلم اعلی.  حضرت عبدالبهاء میزرگ عنوان محّققی ب

ک کتاب جمع یخودشان را با آثار حضرت بهاءاهلل در  ند که آثار مبارکءهیفرما

                                           
1
"اسباب راحت ابوالفضائل   ،ندیفرماده باشد که مییان حضرت عبدالبهاء را شنین بیئل اد سایح مترجم: شایتوض  

 (26ص  ،122شماره   ،ام بهائیید.  او عبارت از نفس من است." )پییا نمایرا مه



نکنند.
1
شان ینده در مورد کتب دعا و مناجات اجرا خواهد شد.  این موضوع در آیا  

ادی در یاشتباهات ز وجود دارد و البتّه میین دو تفاوت عظین ایند که بیفرمامی

شان در استدالل آنچنان قوی و مؤثّرند که یشان صورت گرفته است.  ایمورد آثار ا

شان مانند یار قوی است.  فارسی ایابد.  بسیمین اشتباهی در آن نیاحدی کوچکتر

 نطور؛ مؤثّر و پرقدرت است.یشان هم همیبرف و آب است؛ عربی ا

 من بر اطفال(ر مادران مؤیس ـ )سؤال در مورد تأث

ن مضمون را دارد.  یحضرت عبدالبهاء در دست است که ا از انین بیج ـ چند

حتّی   ،ز مؤمن خواهند شدیفرزندان ن  ،ند که اگر مادران مؤمن باشندیفرمامیشان یا

مان به خدا یفرزندان از ا  ،مان نداشته باشد.  اگر مادران مؤمن نباشندیاگر پدر ا

ند یفرمامیشان یباشد.   امیقدتّی اگر پدر مؤمن ثابتح  ،محروم خواهند ماند

م یای کلّی داشته باشهم قاعدیتوانمیما ن  ار معدود است.یبس اّمااستثناء وجود دارد 

میشان یق ]به آنچه که ایق و عمیکه دارای چند استثناء باشد.  اگر با نگاه دق

ن دختران مادر یرا ایز  ،پسران استتر از ت دختران الزمیم و تربیتعل  ،میند[ بنگریفرما

  ،همربّی اطفالند.  قبل از مدرس اّولت کنند و مادران ید فرزندانشان را تربیشوند که با

م و یعلتمادران مربّی هستند.  دختری که بدون   ،گرییز دیقبل از هر چ  ،قبل از پدران

کند که در  تیفرزندانی غافل و جاهل ترب  ،وقتی که مادر شود  ،ت بماندیترب

  ،الخصوص دخترانعلی  ،ت اطفالیم وتربیمانند.  زنهار زنهار در تعلمیت یمحروم

شان فرمودند که یرفته نخواهد شد.  ایچ عذری پذید؛ هیادنی قصوری را روا ندان

رند.  مادران یت قرار گید توّسط مادران از ابتدای موجود شدن تحت تربیاطفال با

د یو باف کنند؛ یاتی از قهرمانان امر مبارک تعرید حکایبا  ،ندید ذکر الهی گویبا

حکمت و   ،محبّتت ید فرزندان خود را در نهایو با  ،کنند حّب الهی را در آنها القا

                                           
1
مقّدسءه  ن عبد را با الواحی"ای بندءه رّب الجنود ... نوشتجات ا  ،ثاق استیان مرکز مین بیح مترجم: اشاره به ایتوض  

  ،2ج  ،چ آثاری جمعش جائز نه." )مائده آسمانییه با هیک کتاب جمع نمودن جائز نه.  الواح رحمانیمبارکه در 

 باب سی و چهارم(



ن تمام مطلبی است که در یت اطفال است.  ایت تربین بدایت کنند.  ایمهربانی ترب

 ن مورد دارم.یا

 اچءهیدر دهندءهو مغفرت.  داستان تکاندر مورد عفو   ،ضییجناب ف  ،س ـ باز هم

ریق
1
د که حتّی هزار لوح احمد کافی یر ماندم.  گفتید و سخت متحیف کردیرا تعر 

  ست؟یدی نیچ امین داستان هیا در ارتباط با ایپرسم که آمیست.  از خودم ین

میر امور فرو یط و احوال سوء اخالق و ساین است وقتی کودکی در شرایمنظورم ا

م.  من ید تالش کنیار مشکل است.  از همان ابتدا بایرون آوردن او بسیب  ،رود

 حّضار(. ن داستان احساس کردم )خندءهیشخصًا خودم را درون ا

چ یا برای بعضی از مردم مطلقًا هیج _ وقتی از حضرت عبدالبهاء سؤال شد که آ

ک نفر را دارد یا حّد اقّل یشان فرمودند که هست.  هر کسی در دنیست.  ایدی نیام

ش دعا کند و آن دعا کافی است.یکه برا
2
 

نقدر برای ما یبهائی ا داشتن خانوادءه علّتن یاست که به ا نیـ مقصود شما اس 

حّد اقّل وقتی که به عالم بعد   ،میگری نداشته باشید را اگر خانوادءهیز  ،ت داردیاهم

 م؟یبهائی را دار خانوادءه ءهیادع  ،میرومی

 ه.ج ـ البتّ 

 ن ما بهائی نباشند چه خواهد شد؟یس ـ اگر والد

ن فضل مخصوص یند که ایفرمامیم حضرت بهاءاهلل یج ـ فراموش کردم به شما بگو

ن یمؤمن پدر و مادرش هم در زمرءه  ،ن ظهور است.  هر کسی به امر اقبال کندیا

                                           
1
ر بود یای از قاچهیشگاه نفت دریف کردند که در کنار پاالیضی در صفحات قبل داستانی را تعریمترجم: جناب ف  

تًا آنقدر فرو رفت یر قدم برداشت و نهایک کردن راه روی قیکرد.  پسرکی برای نزده مییخلرها را آنجا تیشگاه قیکه پاال

 کنند.ه مییای گناه را به آن تشبیضی دریکه نتوانستند نجاتش دهند.  جناب ف

2
ن شفاعت ین است که مقّربان درگاه الهی را شفاعت جائز و ایقی"  ،ندیفرماح مترجم: حضرت عبدالبهاء مییتوض  

 (031ص  ،1ج  ،مقبول حق." )امر و خلق



محسوب خواهند شد.
1
میحسوب مؤمن م  ،حتّی اگر مؤمن نباشند  ،ن شمایوالد هبل 

تی هستند که یفیچون آنها مسئول به وجود آمدن شما هستند.  آنها مسئول ک  ،شوند

هد.  آنها کار خوبی انجام دادیبه شما داده شده تا به امر حضرت بهاءاهلل اقبال کن

د."یاش بشناسهوی"درخت را از م هش آمدیدایاست که در ِسفر پ علّتن یاند.  به ا
2
  

د باوفا و مؤمن باشد.یآن درخت با  ،دیهست درخت وءهیاگر شما م
3
 

د.  یصحبت کرد  ،مین خود قائل شوید برای والدیکه ما بامیس ـ شما در مورد احترا

م اعتقاد یان معتقدیاری از مواردی که ما بهائیستند و به بسین ما بهائی نیوقتی والد

 م؟ید به آنها احترام بگذاریا باز هم بایآ  ،ندارند

ما اطاعت   ،دیریوقتی مثاًل شما را مجبور کنند که روزه نگ  ،اّماالبتّه.   هبل ج ـ احترام

  ،حتّی در ارتباط با حکومت  ،میح دهین نکته را توضید است که ایم.  مفیکنمین

نماز   ،تواند ما را از روزه گرفتنمیچ جبر و فشاری نیه  ،بر مبنای امور روحانی

نها اصول روحانی هستند یره منع کند.  ایره و غیغ ازدواج بهائی داشتن و  ،خواندن

تواند کسی را مجبور کند میاند و حکومت نهت کردیکه حضرت بهاءاهلل به ما عنا

  ،دیگومیاندازند.  فرد میکه حق نداری ازدواج کنی.  اگر تمّرد کنی تو را به زندان 

                                           
1
ن ظهور آن است که هر نفسی که به یهای مخصوصءه اکی از فضلی"  ،ندیفرماح مترجم: جمال مبارک مییتوض  

د.  یشان را اخذ فرمایه ایت الهیپرتو آفتاب عنا  ،مان به ظهور فائز نشده باشندین او اگرچه به ایابو  ،مطلع امر اقبال نمود

 (112ص  ،4ج  ،ن." )مائدءه آسمانییفضله علی احبّائه.  اشکر و کن من الحامد هذا ِمن

ن ی"از جمله اموری که مخصوص است به ا  ،ندیفرماچه که جمال قدم می  ،ز راجع استین نین غفران به منسوبیا

عنی از کأس محّبت ی  ،دیق مختوم آشامیوم از رحین ظهور به اقبال فائز و به اسم قیظهور اعظم آن که هر نفسی در ا

بعد از صعود به عفو الهی فائز و از بحر رحمت مرزوق خواهند   ،ن او بر حسب ظاهر اگر مؤمن نباشندیمنتسب  ،الهی

 (110ص  ،4ج  ،بود." )مائدءه آسمانی

2
  ،دیفرماح میین موضوع اختصاص دارد که حضرت مسیبه ا 12-23ات یآ 1ل متبی باب یح مترجم: در انجیتوض  

د یشان را خواهیشان ایهای اوهیآورد ... لهذا از موءه بد مییآورد و درخت بد مکو مییوءه نیکو میهر درخت ن"

 شناخت..."

3
رات و مبّرات ی"... اوالد در مقابل مشّقات و زحمات پدر و مادر خ  ،ندیفرماح مترجم: حضرت عبدالبهاء مییتوض  

عنی ی  ،ندیر نماییممکن است تغ  ،اندمان مردهیسانی که در گناه و عدم اند و طلب عفو و غفران کنند ...حتّی کینما

 (031ص  ،1ج  ،ن به فضل الهی است نه به عدل..." )امر و خلقیمظهر غفران شوند و ا



م که به زندان بروم."  انتم اطاعت کنم و حاضریم دید از مفاهی"من بهائی هستم و با

ران یدر امور روحانی از شاه ا ران است.  او گفت کهین جواب بهائی به شاه ایا

ح ی"شهادت را بر اطاعت ترج  ،اطاعت نخواهد شد.  حضرت ولی امراهلل فرمودند

دهند."
1

"  ،ن و خودت را دفن کنیر زمی"برو ز  ،دیاگر شاه به فردی بهائی بگو اّما  

نماز   ،ریبگو روزه نگ اّمان ربطی به امر بهائی ندارد؛ یکند.  ا بالفاصله اطاعت

شخصی و  فءهین وظیر ممکن است.  ایغ  ،ت نکنیمحّرمه را رعا امیا  ،نخوان

 ز صادق است.ین نین موضوع در روابط ما با والدیروحانی هر فرد است.  هم

 تنام(یخدمت در ارتش در زمان جنگ و س ـ )سؤال دربارءه

گر به یف دید که مخالفتی وجدانی وجود دارد و اگر معاف نشوند و وظایاندمیج ـ 

در  اّماد از حکومت اطاعت کرد.  یرا بایز  ،کنندمیآنها اطاعت   ،آنها محّول شود

م.  ید از حکومت اطاعت کنیما با  ،رانیمانند ا  ،زی وجود نداردین چیمواردی که چن

مًا به خدمت نظام رفتم و یع کردم و مستقخود من با حضرت ولی محبوب امراهلل ودا

تی هستم.  یدانند من در چه وضعمیحضرت ولی امراهلل فرمودند که   ،قبل از رفتن

ن کار را ید ایم.  ما باید از حکومت اطاعت کنیبا اّما  ،ن خالف اصول ماستیا

 دیتی رو به انحطاط در حال حاضر است.  ما بایرات مدنینها تأثیرا ایز  ،میبکن

ر شود.یِر منحّط تطهین تأثیم تا زمانی که کّل جّو از اینگونه عمل کنیا
2
 

ن معنی است یا به ایآ  ،شوندمین ما مؤمن محسوب ید که والدییگومیس ـ وقتی 

 ن آنها هم مؤمن محسوب خواهند شد؟یکه والد

                                           
1
ای نبوده که در امور ان حضرت ولی امراهلل است: "شّک و شبههین بیضی به ایح مترجم:  اشارءه جناب فیتوض  

ان در کّل یبهائ  ،ءه اهل بهاء داردیده که تعلّق به اصل امر و عقائد اساسیل تبّری و انکار و کتمان عقیبه از قیوجدان

 (120صفحه   ،1921-1909  ،2ج عات مبارکهیح دهند." )توقیاقطار شهادت را بر اطاعت مقّدم شمرند و ترج

2
ند از خدمت یالمقدور تقاضا نماد حتّییبان خصوص که احبّاء یات حضرت ولی امراهلل در ایح مترجم: هدایتوض  

  ،1022  ،1020  ،1021های ت شمارهیدر انوار هدا  ،دان جنگ معاف شوندیهای قتل نفوس در منهیدر زم

 نقل شده است. 1029  ،1029



می پدر و مادرتان اثر  ،مان شماین ادامه ندارد.  فقط به خاطر ایر؛ ایخ  ،ریج ـ خ

 رند.یپذ

 ن با امر مخالفت نکرده باشند؟یست که والدین مشروط به آن نیا ایس ـ آ

مانند   ،اگر به ضرر امر اقدام کرده باشند اّمار.  یخ  ،ج ـ اگر فقط مخالفت بوده باشد

ثاق شده مصداق ندارد.یناقض م  ،ران سبب شهادت پسر خود شدیکسی که در ا
1
  

 م.یکنمیبه طور کلّی صحبت 

 ری دارد؟ین رضاعی چه تأثیـ در مورد والد س

میرا حضرت بهاءاهلل یشتری برخوردارند؛ زین رضاعی از برکات بیج ـ البتّه والد

ت و رحمت من و جالل من بر ی"عنا  ،ند هر کس که طفلی را پرورش دهدیفرما

ت کرده است."یی او فرزند خود مرا تربیاعمال او باد؛ گو
2
 

 دا کنم؟یان را پیبن یتوانم امیس ـ کجا 

اکنون آن را به خاطر  اّماج ـ در کتاب اقدس؛ در زمان مقتضی داده خواهد شد.  

 د.یداشته باش

ن یکنم اکثر ما امید؟  فکر یر صحبت کنیس ـ امکان دارد قدری در مورد صلوة صغ

ند د آن را خوایقًا چه موقع باین که دقین مورد و ایم و اگر قدری در ایخوانمینماز را 

را یم کرد.  زیتر آن را درک خواهقیما عم  ،دیمعنای آن صحبت کن و قدری دربارءه

ظهر و  12ن ساعت ین نماز را بیاند که اهدادی روزانه برای ماست.  بعضی گفتیرو

                                           
1
ن او بر ین ظهور به اقبال فائز ... منتسبی"هر نفسی در ا  ،ندیفرمان خصوص مییح مترجم: حضرت بهاءاهلل در ایتوض  

ن فضل محّقق یحسب ظاهر اگر مؤمن نباشند بعد از صعود به عفو الهی فائز و از بحر رحمت مرزوق خواهند بود.  ا

 (110ص  ،4ج  ،د..." )مائدءه آسمانییای او نرسیشان ضّری به حّق و اّولیاست از برای نفوسی که از ا

2
"اّن الّذی ربّی ابنه او ابنًا من االأبناء کأنّه ربّی   ،ندیفرمای( است که م49ان مبارک در کتاب اقدس )بند یاشاره به ب  

 ن."یتی و رحمتی الّتی سبقت العالمیه بهائی و عنایاحَد ابنائی عل



د خواند.یک بعد از ظهر بای
1
خواهم شما میدم و یام.  از شخصی شنهدیمن هم شن  

اند اگر قرار نبود فقط نفس ذات الهی هاهلل فرمودد که حضرت بهاءیا رّد کنید ییتأ

فرمودند؟مین را امر یحضرت بهاءاهلل عبادت والد  ،عبادت شود
2
 

انی ین بیام. ابدًا به چنهدید؟  من هرگز آن را ندیانی مطمئنّ ین بیج ـ شما از چن

 رانی به کسانی که پای منبرش جمعیک مالّی ایم که یگومیام.  به شما هبرنخورد

شه یرا همیز  ،دیاموزیت بیگفت که نماز را به فرزندانتان در اوان طفولمیشده بودند 

اد گرفتم.  یآن را به خاطر خواهند داشت.  مثاًل خود من مناجاتی را در کودکی 

ولی باز هم فراموش   ،خوانممیپنجاه سال است که آن را حفظ هستم و هرگز ن

 ام.هنکرد

 رانِی خواندن نماز(یس ـ )سؤال در مورد روش ا

شان یران نداشتند.  ایرانی؟  حضرت بهاءاهلل تعلّق به ایم روِش ایید بگویج ـ چرا با

ند هر زمان که احساس یفرمامی  ،ًایمظهر ظهور الهی برای تمام عالم بودند.  ثان

عنی صلوة ی  ،ن کلمات راید و ایبلند شو  ،دید با خداوند تکلّم کنیخواهمید یکرد

ق عمل ین طریبه ا  ،دید آن را ادا کنیلیاگر ما اّما  ،ستید.  اجباری نیرا ادا کن  ،ریکب

ن ید ایگومید.  او به شما یرومیست؟  نزد پزشک ید مقصودم چیهست توّجهد.  میکن

د دستورالعمل مرا یخواهمید.  اگر یل کنید هنگام ظهر و نصف شب میدارو را با

میب است.  یم چرا.  او طبیپرسمیما ن  د.یق عمل کنین طرید به ایانجام ده

                                           
1
از ملحقات کتاب اقدس  2ادداشت شماره یر از ظهر تا غروب است.  در یح مترجم: هنگام ادای نماز صغیتوض  

راجع به هر دو  ذکر شده» من الّزوال الی الغروب»ف کلمءه زوال که ی: "تعرن موضوع اشاره شده استی( به ا139)ص

 ن زوال( و صالت وسطی است."یر )شهادت حیصالت صغ

2
ن از قلم اعلی نازل شده که ممکن است در نقل یانات متعّددی در مورد اطاعت و احترام والدیح مترجم: بیتوض  

  ،رکم احٌد فی خدمتی و خدمة آبائکمیخی"ِان   ،ندیفرماالمثل میدهد.  فی مانند سؤال مزبور را انتقالمییمفاه  ،قول

 سب
ّ
"اعظم   ،ندیفرماگر میید( / در مقامی192ص  ،9ج  ،ل." )مائده آسمانییأِن اختاروا خدمتهم ثّم اتّخذوا بها الی

/  20ص  ،م بهائییز گلزار تعالیو ن 90ص  ،ن است." )همانید باری جّل و عّز مراعات حقوق والدیاز کّل بعد از توح

  ،2ج  ،ت است." )مائده آسمانیی"حقوق پدر و مادر مقارن حقوق حضرت احد  ،ندیفرماحضرت عبدالبهاء می

 (20ص  ،م بهائیی/ گلزار تعال 126ص



مانند عاشقی که به سوی   ،دیند هر زمان که به سوی خداوند جذب شدیفرما

ن کالم ید و به ایام کنیق  ،دید با او صحبت کنیل داریشود و ممیده یمعشوقش کش

د یپس با  ،دین کار را انجام دهید ایخواهمیر.  اگر یعنی صلوة کبی  ،دیناطق شو

ست.  در تمام یرانی و عربی نیق این روش و طرید.  ایدستورالعمل انجام ده طبق

ن است.  شکلی از دعا و مناجات است.  وقتی به ژاپن یطول قرون و اعصار هم

ا چهار یسه   ،"حال شما چطور است؟"  ،دیید بگوید و بخواهییاید و دم در بیبرو

ن کار را در مقابل یک مرتبه ایر ما اگ  ،دیکنمید.  مالحظه یشومین خم یمرتبه تا زم

 ر.یبد است؟  خ  ،میخدا و برای او انجام ده

 و   ،وقتی از حضرت علی  ،زیدر خصوص نماز ظهر.  قبل از هر چ اّماو 
ّ
وصی

  ،دیکه خدا انسان را آفر  ،"مقصود از خلقت  ،ن حضرت محّمد سؤال شدیجانش

ن دو مورد در صلوة یست."  ا"مقصود عرفان و عبادِت الهی ا  ،ست؟"  فرمودیچ

"اشهد بأنّک خلقتنی لعرفانک و عبادتک."    ،شودمیگری ذکر یکی بعد از دیظهر 

  ،پرستش خداست.  و ثانی  ،نش انسانین مقصود از خلقت است.  مقصود از آفریا

ن بعجزی و فقری و جهلی."ی"اشهد فی هذا الح  ،دیفرمامی
1

من آن را با آثار   

ن نکاتی است که تا کنون در یباتریکی از زین یدهم؛ و امی حضرت اعلی جواب

د ید فرض کنیفرمامیدهد.  میح یلی خوب توضیام که آن را خهافتیآثار مبارکه 

ه ید.  نزد کلّ یای برای او ببرهید هدیل دارید و مید به مالقات پادشاهی برویقصد دار

اش و اعضاء دربارش را هاعضاء خانواد  ،نش راید رفت؛ تمام خادمیوزراء خواه

زی وجود ندارد که یا دربارش چه چیشاه  د که در خزانءهیکنمید و سؤال ید دیخواه

او   ،هشاه کّل طالها را دارد؛ نقر  ،دیاگر طال ببر  د.یه کنیه کرده به او هدیآن را ته

ای هیخواهد هدمیل دارد بفهمد که شاه چه ندارد.  اگر یاو دارد.  م  ،دارد؛ الماس

حضرت اعلی   ،شاه وجود ندارد.  بعد زی باشد که در خزانءهید چیبا  ،به شاه بدهد

                                           
1
"بعجزی و قّوتک و ضعفی و   ،ان مبارکیاند وااّل اصل بضی مضمون را نقل کردهیح مترجم: جناب فیتوض  

 رک و فقری و غنائک" است.اقتدا



د یزی به ساحت او ببریخداوند صادق است.  چ ن موضوع دربارءهیند که همیفرمامی

د؟  او سلطان ید قدرت خودتان را نزد او ببریخواهمی  ،که نداشته باشد.  حال

د؟  یتان را نزد او ببریهاد الماسیخواهمیمقتدری است؛ شما را خلق کرده.  

قابل   ،دیخودش آنها را خلق کرده است.  علم و دانشتان؟  هر آنچه که نزد او ببر

ز هست که یک چیند یفرمامیحضرت اعلی  اّماست.  یسه با آنچه که او دارد نیمقا

ا به ستی و فنای خود ریستی و فنا است.  نیو آن ن  ،الهی وجود ندارد در خزانءه

د.یساحت او ببر
1
به ضعف   ،"من به فنای خودم  ،دیفرمامیاست که  علّتن یبه ا 

  ،دانش خود  ،دهم."  و هر کسی که نفس خودمیبه جهل خودم شهادت   ،خودم

  ،دیای که بگوهدر دم ساقط است.  لحظ  ،هر آنچه که را که دارد به خدا بدهد

" در دم ساقط  ،ن و چنان هستمیچن چون  ،کنممیامراهلل خدمت  من به  ،"خوب

م؛ ما کارها را همراه با یکنمیرا ما به امر خدمت یکند.  زمیاست؛ نفس او هبوط 

  ،رانین بدنام و مشهور در ایکی از ناقضی  ،دیدانمیم.  یدهمیقدرت الهی انجام 

 ه حضرت بهاءاهلل و حضرت عبدالبهاءیعل ه حضرت ولی امراهللیزها علیلی چیکه خ

                                           
1
ان فارسی: "اگر در زمان ظهور او یان حضرت اعلی در باب دوازدهم از واحد سوم کتاب بین بید با ایسه کنیمقا  

اء یکه در من ض  ،د در مقابل شمسینًة مثل او مثل مرآتی است که بگویمعا  ،دیسلطانی باشد و ذکر سلطنت خود نما

ی اظهار غنای خود کند نزد ین قسم است و اگر غنینة همیمعا  ،ر علم خود کند نزد اواظهان اگر عالمییهست و همچن

زی اظهار عّزت ین قسم است و اگر عزینة همیری اظهار قدرت خود کند نزد او معاین قسم است و اگر قدینة همیاو معا

خندند چگونه و شمس  از او می  ،ن قسم است.  بلکه ابنای جنس او که در حّد او هستندینة همیمعا  ،خود کند نزد او

 (13ص  ،ات از آثار حضرت نقطءه اّولییقت." )منتخبات آیحق

اهلل کّل شیٍء ا علم أّن فی خزائن"  ،ندیفرماان مبارک هستند که میین بیضی ناظر به ایح مترجم:  جناب فیتوض

ان یز بی"  حضرت عبدالبهاء نحت.کون فی خزائنه و هو عجزٌ صرف و فقرٌ بیه ما الیموجود و انّک أنت فاهِد ال

د و سؤال نمود که چگونه در درگاه یا شخص بزرگواری را دیت کنند که شخصی در عالم رؤیحکامشابهی دارند: "

  ،عرض کردم  ،م سؤال نمودند که چه ارمغان آوردییدیالهی کار تو گذشت.  جواب داد که چون به آن درگاه رس

ه و عبادات.  گفتند اّن خزائن ربّک مملّوة من هذه.  یریة من هذا.  گفتم اعمال خعلم.  گفتند اّن خزائن ربّک مملوّ 

ن است که یشود.  مقصد ادا نمیین درگاه پیرا در ایز  ،ءه مقبوله استین هدیپس عرض کردم عجز و فقر.  گفتند ا

/ فقره  192ص  ،0ج  ،بی" )منتخباتی از مکاتمقبول است  ،هر نفسی که در کمال فقر و عجز و ضعف است

222.) 



ی یرا مملو از افترا و بدگویز  ،چ زبانی ترجمه کردیتوان به همینوشت که ابدًا ن

ن حرفها است که بتوان ترجمه یاصاًل بدتر از ا  ،ک استیح و رکیع و قبیشن  ،است

کرد.
1
آسنه" خواندند. حضرت ولی امراهلل او را "قطرءه  

2
نگونه خواندند؟  یچرا او را ا  

وسعت و عظمت   ،قدرت  ،انوس بودیبود.  وقتی که در اق انوسین قطره در اقیچون ا

ی ممتاز شود.  حضرت ولی امراهلل یخواست به تنهامی  ،انوس را داشت.  حالیاق

او مقاومت  اّماگران کار کند.  یا باشد و با دیا و با درید در درینفی فرمودند.  او با

قصد داشت منتشرش کند.   تنهای تنها.  کتابی نوشت و  ،خواست تنها باشدمیکرد؛ 

 امراهلل موافقت نفرمودند.  فرمودند که لجنءه
ّ
د آن را یفات بایب تألیتصو حضرت ولی

د آن را یبا  ،کی از محافل استیفات که تابع یب تألیتصو ب کند؛ لجنءهیتصو

گران ممتاز باشد. وقتی که یخواست از دمیاو اطاعت نکرد.   اّماب کند.  یتصو

نگونه خواندند.یحضرت ولی امراهلل او را ا  ،اپ کردکتابش را چ
3

ا یقطره از در  

                                           
1
تی تفتی معروف به آواره است.  در مورد آنچه که او نوشته و ین آیضی عبدالحسیح مترجم: مقصود جناب فیتوض  

حه و اشاراتی یچاره به عباراتی قبین اواخر آوارءه بی"در ا  ،ندیفرماحضرت ولی امراهلل می  ،ضی اشاره فرمودندیجناب ف

گانه و آشنا ثابت و آشکار یحرمت امراهلل نموده و حماقت و ُخبث درونی خود را بر ب فه هتکیاتی سخیعه و روایشن

ن نموده و یین مبارزه با عقاب اوج علّ یه و استهزاء پرداخته .. کرم مهیکرده ... زبان طعن و افترا باز نموده و به سخر

(  02-06ص  ،1921ـ1909  ،2ج عات مبارکهیر پنداشته..." )توقیسیط اعظم را امری یقطرءه منتنه مقابله با امواج مح

ک و یالتی رکیع و تأوید و عباراتی شنیچاره ... به لحنی شدی"... آوارءه ب  ،ندیفرماگر در لوح قرن مییانی دیو در ب

 انات مّدتییف و هذیام کرد و به نشر اراجیاش قفات متتابعهین امر اعظم در تألیف و توهییر و تزیح بر تحقیکلماتی قب

 (91د مشغول شد." )صیمد

2
آوارءه  "قطرءه آسنه  ،ندیفرماع( است که مییبد 131لوح قرن )نوروز  91ان مبارک در صیح مترجم: اشاره به بیتوض  

 چاره."یب

3
خ امر نگاشت و عاقبت در مصر به یه است که در دو مجلّد در تاریالّدر ،ح مترجم: اشاره به کتاب کواکبیتوض  

"... تا آن که رجوع به قاهرءه مصر نمود و به طبع کتاب خود پرداخت..."    ،ندیفرماا مییت ورقءه علچاپ رساند.  حضر

به بعد(  961اّما جناب فاضل مازندرانی در شرح مختصر احوال او که در بخش دوم از جلد هشتم ظهور الحق )ص

ن امر یخ جامعی برای ایم تاریروع به تنظکی در زمان حضرت عبدالبهاء: "شی  ،مندرج است به دو کتاب اشاره دارند

 گری در زمان حضرت ولی امراهللی( و د129ص  ،2ج  ،ق مختومیران منتشر ساخت..." )رحین در ایکرده با طبع ژالت

ده مأمور انگلستان نمودند.  در آن حدود نسبت اعمالی واقع شد که منفور یفا طلبی"حضرت ولی امراهلل وی را به ح

خ بر آمد و با محفل ید و امر به عودتش دادند و به مصر وارد شده به صدد جمع و نشر تارین گردیبعضی از مؤمن



ارزش شد.  ف و بییکث دءهیگند منتنءه قطرءه  ،ا خارج شدیای که از درهخارج شد؛ لحظ

ن یران مشهورتریان ایربهائیان و غیان بهائیاگرچه در م هامروزه او به کلّی فراموش شد

ک یکل امراهلل برای یم.  هید مراقب باشیبا  ،نیاد.  بنابریکنمیفرد بود.  مالحظه 

ن کالم ما یا  ،"من"  ،مییای که بگوهرو دارد؛ و آن در چشم عالم است.  لحظیز نیچ

دهد.  ما میچکس کاری انجام نیم.  هیکنمیراند.  ما کاری نمیرون یرا بالفاصله ب

آن  م مبادلءهیم و هر کاری که انجام دهیا هستیک دریفقط قطراتی از امواج 

ت کرم و سخاوت یاست که حضرت بهاءاهلل و حضرت عبدالبهاء در نها ییزهایچ

 اند.هت فرمودیمرقوم فرموده و به ما عنا

  ،نجا بودیزی که ایعزگرامی و بحث امروز صبح با آقای  در ادامءه  ،حال

برای اعضاء   ،لم برای روشن شدن موضوع برای اعضاء محفل روحانی ملّییما

اری از یرا بسیء به دو نکته اشاره کنم.  زاحبّاه یلجنات و کلّ   ،ل روحانی محلّیمحف

م.  یلی مراقب باشید خیکننده است و ما باهل برای ما گمراین قبیی از ایهابحث

به   ،هر کس که باشند  ،ن نفوس راید ای"بگذار  ،ندیگومیوقتی به شما 

" ظاهرًا نظر خوبی  ،ان کنندیخود را بم نقطه نظرات یم و بگذاریاوریرةالقدس بیحظ

م.  فرض یان معتقدیه ادید.  ما به وحدت کلّ یکن توّجهانبار آن یج زیبه نتا اّما  ،است

رةالقدس یها را به حظهکی از فرقیاجازه داد شما ملّی  م وقتی که محفل روحانییکن

ای روز هفتم هستید که آنها ادونتیان کند؛ فرض کنیش را بیهاهدگاید که دیاوریب

سوم  گر خواهد آمد؛ هفتءهید بعد شاخءه هفتءه  ،ن کار را بکنندیوقتی که آنها ا  ،باشند

اورند تا یای را فراهم بهان برای آنها صحنیل دارند که بهائید.  همه میایفرقه سوم ب

میهای امری تیچه اتّفاقی برای فعال  ،ان کنند.  بعدیشان را بیهاهدگایند و دیایب

                                                                                                                    
روحانی مصر مخالفت کرد و جمعی از شبّان )جوانان ـ م( تندرو با وی توافق نمودند و چون محفل به محضر حضرت 

  ،9ج دند." )ظهورالحقیفا طلبیرا به حبناء مخالفت گذاشت و او   ،ش را خواستندیت کرد و رهنمائیولی امراهلل شکا

ر یل "طیذ  ،به بعد 122ص  ،جلد ثانی  ،ق مختومین خصوص به رحیشتر در ای(  برای اّطالع ب960ص  ،2بخش

 ه" مراجعه شود.یآوارءه سف  ،حیقب



هاست؟  ن فداکارییا ءهیدهد که ناشی از کلّ مید؟  برای صندوق امر چه رخ افت

ای برای امر بهائی است.  هر کس هشه صحنینجا همید.  این کار را نکنیلطفًا ابدًا ا

خواهند بحث میهای ما گوش بدهد.  اگر د و به بحثیایتواند بمیکه بخواهد 

د یبگذار  ،ح داده شودیت خودشان توضنقطه نظرا  ،واستدالل خود را داشته باشند

 قءهیی برای خود فراهم کنند؛ تئاترهای خودشان و به طریپول خرج کنند و جا

از خالصه مذاکرات محافل به ما م.  یگران خرج کنید برای دیخودشان.  ما که نبا

 رةالقدس براییها رفتند که در حظستیم.  اسپرانتیبرمین موضوعات پی یا

ک ین نفوس را به امر نزدیلی مشتاقند که ایء خاحبّای باز کنند و خودشان باشگاه

  ،دهند؛ و از مرکز جهانی خواهند نوشتمیکنند و گاهی اوقات جواب مثبت 

هخواهند باشگامیگران هم ید  ،دین کار را شروع کنیرا وقتی که ایهرگز."  ز  ،ری"خ

های متفاوت به بخشرةالقدس شما یبعد حظ  ،نجا باز کنندیهای خود را در ا

ن نکته را به خاطر داشته یک نکته است.  لطفًا این یم خواهد شد.  ایاری تقسیبس

ات بهائی را ید و وجوه مختلف حیشه روش تفّکر جهانی داشته باشید.  همیباش

 د.یدرک کن

کی از الواح را بخوانند و ی  ،د خود را ابراز دارندیان آزادند که عقایالبتّه بهائ

ن یم.  ایح دهیهای خود را توضهدگاید همه دییایح دهند.  بیء توضاحبّابرای ند یایب

ک مورد یدر لطفًا   ،لطفًا  ،اّمار واقع شده.  ین و تقدیمورد تحس ه وق شدیکار تشو

د ین برداشت من است و شما همه بای"ا  ،دیستد و بگوید.  اگر کسی بایمراقب باش

ن ی" ا ،دیروی کنین روش پید از ایت و شما باغ من اسین روش تبلید؛ ایریآن را بپذ

نطور ید کسی ایچ فردی تعلّق ندارد.  هرگز اجازه ندهیر غلطی است که به هیتفس

د در تمّسک به اصول امر یان باید.  بهائیریجلوی آن را بگ اّولحرف بزند.  همان 

واه ما را د متهّور باشند وااّل بعضی از نفوس خودخیبا  ،ع باشندیم و شجیمبارک شه

  ،کنممیم؛ تکرار یزی در امر داشته باشین چید چنیلگدمال خواهند کرد.  هرگز نبا

ات الهی یهای خود را از الواح و آم؛ برداشتید خود را ابراز داریم که عقایما آزاد



به محض آن که شما را مجبور کنم  اّمام؛ یم؛ نظرات خود را مبادله کنیاظهار کن

د به من یهمه با  ،خود تجاوز کنم د و از محدودءهیشما قبول کنم یگومیآنچه را که 

 العدلتیبان یب  ،ستین کالم شما نید که ساکت شوم و کالم را قطع کنم.  اییبگو

اعظم است.
1
 

تمام روز تِه ذهنم باقی  اّمام؛ ین دو نکته را امروز صبح فراموش کردم بگویا

 خواستم بحث را خاتمه دهم.میمانده بود و 

 سی سؤال ذکر نشده است ـ م(یـ )در متن انگل س

اری یرا در بسید.  زیهاست.  خوشحالم که به آن اشاره کردهکی از نمونین یج ـ بله ا

میهودی صحبت یانت یم ساعت در مورد دیم که نینیبمیها نفوسی را هاز برنام

اسالم  م ساعت دربارءهیزنند؛ نمیحی حرف یانت مسید م ساعت دربارءهیکنند؛ ن

ن ید که ایکنمیقه برای امر بهائی.  شما تمام پولتان را خرج یزنند؛ و ده دقمیحرف 

ن مورد یپردازند و شما در امین خود یغ دید و بعد آنها به تبلیاورینجا بینفوس را به ا

قه یا پانزده دقید برعکس باشد.  آنها ده یست.  باین نید.  هدف ایمانمیساکت 

ن یح بدهد.  چون عامل وحدت کّل ایشتر توضیو امر بهائی بوقت داشته باشند 

د؛ یگران ابالغ کنیانت خودتان را به دید تا دیکنمین کار را یان است و شما ایاد

                                           
1
د که آنچه یحًا بگویکه شخصی صر"مادامی  ،ف دارندیای لطن نکته اشارهیح مترجم: حضرت ولی امراهلل به ایتوض  

ن یقت ایده شخصی محدود نمود.  در حقید آزادی او را در اظهار عقینبا  ،ات خصوصی اوستیدارد نظراظهار می

م الهی پی برد.  خداوند به انسان قّوءه یتوان به تعالله بهتر مییشود و بدان وسد واقع مییحات اغلب مفیل توضیقب

ات منزله یست که آینه آن که عاطل و باطل ماند.  معذلک مقصود آن نت فرموده که از آن استفاده شود یعاقله عنا

ک ساخته و در موقع یزان اعظم نزدید تا خود را به آن میالمقدور کوشد حتّییباشد؛ بلکه بات مطلقه نمییواجد مرجع

داد.  انکار ات الهی نشان یش را نسبت به آیانات مبارکه عالقمندی خوین مطالب با استشهاد از بییح و تبیتوض

ات مبارکه امری است یدءه شخصی دربارءه آیری کامل از اظهار عقیح و جلوگیات به منزله کفری است صریت آیمرجع

(  01-02ص  ،ت نمود. )نظاّمات بهائیین دو حالت افراطی حّد اعتدال را رعایان اید سعی کرد که میح.  بایقب

های کا حقوق و آزادییان آمریطاب به محفل روحانی ملّی بهائخ 1999دسامبر  29ام یالعدل اعظم در پتیضمنًا ب

کا منتشر شده و نسخءه آن در یی در آمریکایرانی ـ آمریان ایاند.  ترجمءه آن توّسط لجنه امور بهائفردی را مشّخص کرده

 مهد امراهلل موجود است.



ن ید ن نفوس آزاد باشند که دربارءهین پول اگر ایای از خرج کردن اهوااّل چه استفاد

در سراسر   ،ز مرکز جهانیکی از مواردی است که ما این یخودشان حرف بزنند؟  ا

نان دارم ید و اطمیم و من خوشحالم که شما آن را تذّکر دادیبا آن مبارزه کرد  ،عالم

 دگی خواهد کرد.ین موضوع رسیشما به املّی  که محفل

د وجود یرسد که در مورد آن تردمیشود و به نظر میس ـ هر از گاهی سؤالی مطرح 

ن مورد اندکی ید در ایتوانمیدر امر بهائی است.  ن مربوط به قمار یداشته باشد و ا

 د؟یح دهیتوض

 ج ـ قمار؟  در کتاب اقدس نهی شده؛ هر نوع قماری که باشد.

 حی هست؟یچه توض  ،جیمثل بر  ،بازیس ـ در مورد ورق

د من به یدانمینهی نشده.    ،ریج ـ با پول نباشد.  فقط وقت تلف کردن باشد؛ خ

 شود.میم یکنند حسودمیاالت را مطرح نگونه سؤیکسانی که ا

 س_ )سؤال در مورد درک کلمات مکنونه(

تواند به معانی مکنون در کلمات مکنونه مین است که انسان نیج _ مقصود شما ا

ن یگذاشتند.  خود امیآن را کلمات مکنونه نام ن  ،نطور نبودیپی ببرد.  البتّه.  اگر ا

جًا با یم. تدرین عبارات پی ببریم به کّل معنی ایتوانمیدهد که ما نمیکلمه نشان 

 ق و دعا و مناجات معانی آن مکشوف خواهد شد.یدق مطالعءه

م که وضو یابیی بیم جایه اوقات روز نتوانیم و در بقیس ـ اگر نماز ظهر را فراموش کن

ن یا راهی وجود دارد که به ادای ایآ  ،میاوریر را به جای بیم و مناسک نماز کبیریبگ

 م؟یواجبات اقدام کن

ط و ید.  اگر در اثر شرایی که دوست داریهر دعا  ،دیدانم.  فقط دعا بخوانمیج _ ن

د یهر چه که دوست دار  ،ییهر دعا  ،اوضاع باشد که فرد نتواند نماز بگزارد

 د بستگی دارد.ید با خدا مکالمه کنیل داریقی که مین به طرید.  ایبخوان

غی یهای مختلف در جلسات تبلهویر آثار مبارکه به شیس ـ )سؤال در مورد تفس

 خانگی(



د ین موضوعات محاوره را مطرح کنیباست اگر شما ایج ـ همانطور که گفتم چقدر ز

مید کنند که آنچه ید تأکیهرگز نبا اّماان کنند؛ ید گوناگون را بیو افراد مختلف عقا

  ،دیدهمیرا مورد بحث قرار وقتی آنها   ،جًایتدر اّماح است.  یند حتمًا صحیگو

مین خصوص ین تمام مطلبی است که در ایشود.  امیتر تر و واضحمعانی روشن

 دانم.میچ نیگر هیدانم.  د

ست؟  گاهی اوقات شما احساسی یزی چین ظّن و شهود در مورد چیس ـ تفاوت ب

تّی اگر ظّن ح  ،ار مهربان باشندید بسیان بایدانم که بهائمید.  یقوی و واقعی دار

 نه ظّن مغرضانه. اّماببرند که اشکالی در کاری وجود دارد؛  

ست.  شهود شما را نسبت به ید.  شهود مغرضانه نیف کردیج ـ شما خودتان آن را تعر

 دهد.میبه شما هشدار   ،کندمیزی آگاه یچ

 د باشد؟یای در مورد موی سر وجود دارد که چگونه باها در آثار نکتیس ـ آ

ار خود شماست.  یند که موی سر و صورت تحت اختیفرمامیحضرت بهاءاهلل  هبل ج ـ

خودتان را مورد  اّماد.  یکنمید آن را مرتّب و منّظم یب که دوست داریشما به هر ترت

ان مبارک است.ین بید.  ایگران قرار ندهیتمسخر د
1
 

 س ـ )سؤال در مورد مسائلی که با افراد وجود دارد.(

ری یگیلجناتی برای پ  ،د معارفییلجنات تز  ،غیم لجناتی برای تبلیانتومیج ـ 

م.  فرد در مورد آن چه یم انجام دهیتوانمین کّل کاری است که یم.  ایداشته باش

ن یگاه من است که در ایجا  ،ن ورای قوای منیتواند به شما بدهد؟  امیجوابی 
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ا یاکم یولکن ا ار عباد گذارده شدهیر قبضءه اختب لحا و اصالح آن دی"زمام البسه و ترت  ،ندیفرمادر لوح بشارات می  

 (119-119ص  ،ن." )مجموعه الواح طبع مصریقوم آن تجعلوا انفسکم ملعب الجاهل

دن موی ین که اّواًل تراشیاند که در کتاب اقدس ذکر شده و آن اح مترجم: البّته در مورد موی سر حّدی قائل شدهیتوض

ن که در لوح حج آمده یگر ای(.  نکتءه د44بند  ،د تجاوز کند )کتاب اقدسیگوش نباسر نهی شده و ثانی آن که از حّد 

دن موی سر از کسانی که قصد حج دارند عفو شده و یلذا تراش ا ّما در کتاب اقدس نهی شده ،دید سر را تراشیکه با

العدل اعظم تیاز بکمی(. در مورد حّد گوش هنوز ح13شماره   ،ست )رسالءه سؤال و جوابین کار نیازی به این

 د.ین نماییصادر نشده که آن را تع



ام.  در امور اداری هرگز هم.  من فقط برای بعضی دروس آمدیزی بگویمورد چ

د یاست. مسائل فرد بامحلّی   ار محافل روحانیید اختین در یکنم.  امیدخالت ن

م.  یکنمین موارد دخالت نیحّل شود.  ما در امحلّی   توّسط محافل روحانی

م حضرت بهاءاهلل را یم و تعالیکنمیسفر   ،ندیفرمامیهمانطور که حضرت بهاءاهلل 

ن یبه ا توّجهاران با یم.  یکنمیان یامر مبارک را بمیوجوه عمو  م.یکنمیابالغ 

ه امر ن کنند.  اگر کسی بیید قالب زندگی خود در امر مبارک را تعیبا  ،رؤوس کلّی

فقط دو   ،بمینجا غریمن در ا  ،و هفته به هونولولو برودمبارک اقبال کند و بعد از د

توانم مین مسأله را حّل کنم؟  چگونه یا توانممیچگونه   ،نجا هستمیروز است که ا

 طءهین ورای حیست؟  اید مقصودم چیدانمیت قضاوت کنم؟  ین وضعیدر مورد ا

 وظائف من است.

 دن(یس ـ )سؤال در مورد در آغوش گرفتن و بوس

جًا امر بهائی به یرا تدریز  ،ن کار را در امر بهائی دوست ندارمیج ـ من شخصًا ا

و لندن گفته شد.  یهمانطور که در راد  ،شودمیبوسند" شناخته یمعنوان "گروهی که 

میکای جنوبی یرا وقتی به امریز  ،میه صادر کنیانین مورد بیم در ایتوانمیما ن اّما

کیبلکه شما را   ،ن که شما را ببوسندینه ا  ،ن عادِت تمام مردم استیا  ،دیرو

"اهلل   ،ندیگومیزنند و میتان هشانرند و دستی به یگمیدر آغوش   ،نطوریا  ،وری

از حّد کاری را در امر بهائی انجام  هادیالبتّه ز اّماره.  یچطوری مرد؟" و غ  ،ابهی

انت اعتدال است.یانت ما دیدادن خطرناک است.  د
1
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ت امری مهد یع مؤّسسءه ملّی تربیبد 121ح مترجم: در جزوءه "سخنی در باب آداب و اخالق" که در سال یتوض  

 العدلتیافته که به آثار صادره از قلم حضرت ولی امراهلل و بین موضوع اختصاص یفصلی به ا امراهلل منتشر کرده

"در جواب   ،ندیفرماکی از احبّاء مییخطاب به  1966نوامبر  9ام یالعدل اعظم در پتیاعظم استناد جسته است.  ب

  ،دیکا نموده بودیان احبّای اروپا و آمریدن و در آغوش گرفتن در میاکتبر شما که سؤال از مسألءه بوس 24مرقومءه موّرخ 

ان فرموده و یهلل در کتاب ظهور عدل الهی اصول اخالقی بهائی را بد حضرت ولی محبوب امرایهمانطور که مستحضر

ان افراد ید در میدن و معانقءه القید عمِل بوسیترداند.  بیع و رفتار سبک و مبتدل نهی فرمودهیت سریمیاز صم

پس از  کییها تیام که محدودین اید منع گردد.  باالخّص در ایرمنسوب و دو جنس مخالف مطلوب نبوده  و بایغ



 د.(یکنمیغ یرفتن آداب کشوری که در آن تبلیپذ س ـ )سؤال دربارءه

حتّی وقتی   ،د.  مثالً یان خودتان انجام دهیب را در من آداید ایشما نبا اّما هج ـ بل

ن کار را یرا اگر ایز کردم.  زین کار پرهیاز انجام دادن ا  ،کای جنوبی رفتمیکه به آمر

 ن از آداب بهائی است.یکنند امیفکر   ،میانجام ده

 ها برای کودکان بهائی(هکشنبی ت مدرسءهیاهمّ  س ـ )سؤال دربارءه

م یتوانمین که چگونه یت اطفال بهائی و ایم و تربیکه در مورد تعل ج ـ دو روز است

ار ضروری است و یهای اطفال بسکنم.  البتّه کالسمیم صحبت یبه آنها کمک کن

اری ید بستگی دارد.  کتابهای بسینجا و آنچه که الزم داریازهای شما در ایبعد به ن

های مزبور مطالب جالبی در کتاب ؛ شماChild Way شود؛ مجلءّهمیکا نوشته یدر آمر

 د کرد.یدا خواهیپ

 س ـ )سؤال در مورد شرکای خداوند.(

                                                                                                                    
گر اصول اخالقی یکدیات فردی و روابطشان با یند تا در حید بتمامها هّمت نمایاهل بهاء با  ،گرددگری منسوخ میید

(  حضرت 262صفحه   ،تیجزوءه مزبور به نقل از انوار هدا 99م مبارکه را به موقع اجرا گذارند. )صیمطروحه در تعال

دن معمول در جامعءه امروز یاءاهلل از کلمءه عّفت و عصمت با مسألءه بوس"مقصود حضرت به  ،ندیفرماولی امراهلل می

ا موجب یده و یروی گردادهیات جوانان بوده و غالبًا محّرک زیباشد.  امری که مضّر به حال اخالقمنطبق نمی

جرم غلبه بر آن ال  ،ق ازدواج نباشدید الحال قادر به ارضاء مشروع آن از طریگردد که شااتی مییختن مشتهیبرانگ

اِت سراسر فاسد جهان یاس با اخالقیار متعالی بوده و باالخّص در قین امری بسیمشکلی برای آنان خواهد بود.  مواز

تری های مستحکمتر به بار آورده و ازدواجفیو شر  ،مسرورتر  ،ترن افرادی سالمین موازیکن ایباشد.  لدتر مییامروز شد

ل یآور 9ام یالعدل اعظم در پتی(   ب063ص  ،تیجزوه مزبور به نقل از انوار هدا 133)ص د."ینمازی مییرهیرا پا

کی از یادداشت یالوری که در ان حضرت مولییران به بیان ایخطاب به محفل مقّدس روحانی ملّی بهائ 1914

د یستند نبایدر صدد ازدواج نا ی"نساء و رجال هرگاه ازدواج نکرده و   ،ن مشاهده شده اشاره دارند که فرمودندیزائر

گر را دلداری و یکدیند و یت بگویگر سالم و تحیکدیگر را در آغوش گرفته ببوسند ... و چنانچه بخواهند به یکدی

ام معهد اعلی به مکتوبی که از طرف یگر دست بدهند."  و در همان پیکدیتوانند به می  ،ق نموده مسرور سازندیتشو

انات حضرت مولیی"ب  ،ندیفرماان فوق نوشته شده اشاره شده که مییاز احبّاء در مورد ب کییحضرت ولی امراهلل به 

د ید تلّقی نمود.  بایت بایه در موضوع جنسیم الهیقی تعالین به منزلءه روح حقیقید به طور یاالوری به ... که نقل فرموده

-130صفحات   ،شتر به جزوءه مزبوری)برای اّطالع بم." یین نمونءه مقّدس و عالی رفتار نمایم که مطابق اییکوشش نما
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ن از نفوسی یم.  بنابرایرا ما به خدای واحد اعتقاد داریز  ،ن کاماًل واضح استیج ـ ا

س او خدای واحد پد.  یان متعّدد معتقدند که دوست هستند بر حذر باشیکه به خدا

کند و میکسی که بخش شرقی عالم را اداره  و است؛ک کار ایبلکه شر  ،ستین

کی؛ ینه شر  ،کش بخش غربی را.  خدای واحد تنهای تنهاست؛ نه دوستییشر

 شه واحد خواهد بود.یشه تنها بوده و همیست؛ همیچکس با او نیه

کشور  ک گوشءهیکن زندگی کردم.  در ینیس ـ من شش سال در جمهوری دوم

ر آنجا سکونت داشت.  روی آن تابلو نوشته شده بود کتاتور دیی بود و دیتابلو

و و خدا"ی"تروخ
1
شی اعتراض کرد و تابلو را عوض کردند و یو بعد از مّدتی کش 

 و."ی"خدا و تروخ  ،نوشتند

وند ابدی ازدواج ید مطلبی در مورد ازدواج و اتّحاد در ازدواج و پیتوانمیس ـ 

 د؟ییبفرما

آنها   ،شود.  وقتی که ازدواج کنندمینودی مردان ن موضوع باعث ناخشیا هبل ج ـ 

شه با هم هستند.  حضرت یآنها هم  ،کنند.  در عالم بعدمیاالبد ازدواج الی

شه یشود و در عوالم بعد آنها هممینجا شروع ین اتّحاد در ایند ایفرمامیعبدالبهاء 

ره یره و غیفال و غت اطیم و تربیتعل با هم خواهند بود و تمام آنچه که ما دربارءه

ن زن و شوهر وجود دارد تا خانه را به یوندی است که بیم در واقع در مورد پیگفت

ن هدف اصلی یل کنند.  ایعی برای والدت روحانی فرزندانشان تبدیطی طبیمح

ت ین وضعیگری را برای به دست آوردن ایز دید هر چیازدواج است و آنها با

د همه یبا  ،شخصی رءهاّمانفس   ،ال شخصییما  ،های شخصیطلبیهفداکنند؛ جا

 ن حالت تولّد روحانی فرزندانشان نائل گردند.یرا فدا کنند تا به ا

 ا ازدواج به طور اعم؟ید یکنمیس ـ شما در مورد ازدواج بهائی صحبت 

 نطور باشد.ید ایشه بایج ـ ازدواج هم

                                           
1
  Trujillo and God 



ک خواهد یا با کدامین دندر آ  ،ا دو بار ازدواج کرده باشدین دنیس ـ اگر کسی در ا

 ن(یحاضر بود؟ )خندءه

 دانم.میج ـ من واقعًا ن

دن دستها را نهی یکه حضرت بهاءاهلل بوس همگر ن  ،ت داردین موضوع واقعیس ـ ا

  ،دن صورتیمعلوم است که بوس  ،دن دستها ممنوع باشدیاند؟ )خنده(  اگر بوسهکرد

ا یح است یز ممنوع است.  صحیت نتر استر و شخصیهمانیشانی و لبها که صمیپ

 ر؟یخ

شد.  مین انجام یون دیدن دستها در مورد روحانیرا بوسیز  ،ستیح نیصح  ،ریج ـ خ

ن حالتی در امر یل نداشتند چنیکرد.  حضرت بهاءاهلل ممیجاد ین در آنها غرور ایا

لو نزد حضرت عبدالبهاء رفت و بالفاصله ج ییک روستایبهائی تکرار شود.  زمانی 

ب احبّا"شما از قدمای   ،د.  حضرت عبدالبهاء فرمودندیشان را بوسیرفت و دست ا

ن ینه ا اّما  ،دانممی"بله   ،دن حرام است؟"  او گفتید دست بوسیدانمین  ،دیهست

 حّضار( دست." )خندءه

م واگر کاری ید باعث رنجش خاطر کسی بشویح است که ما نباین صحیس ـ ا

ن مورد ید به احساسات آنها در این صورت باید در اگران شویباعث رنجش د

 م؟یاحترام بگذار

ش یدن را بین بوسیم که مربوط به امر مبارک بشود.  اگر اید کاری کنیج ـ بله.  ما نبا

ن از آداب بهائی است و وقتی آنها یگران خواهند گفت که اید  ،میاز حّد انجام ده

د.  چند ماه قبل یمر است نخواهند رنجانت ایت امر و صیثین برای حیبفهمند که ا

العدل تین مورد درج شد که بیمکتوبی از حضرت ولی امراهلل در اخبار امری در ا

د در مالأ یرًا مجّددًا آن را انتشار دادند و در مکتوب مزبور آمده که ما نبایاعظم اخ

در زندگی خصوصی   ،در منازل خود اّمام؛ یش از حّد احساساتی شویعام ب



مالحظه و بید بیینبا  ،میهستمیموقعی که در اجتماعات عمو اّماالی ندارد.  اشک

م.یپروا باش
1
 

الت ین موضوع به تحصیا  ،ت دختران و پسرانیم و تربیا در ارتباط با تعلیس ـ آ

 لی اشاره دارد؟یا هر نوع تحصیه یعال

کافی برای  ندازءهن پول به ایند که وقتی والدیفرمامیت.  یم و تربیج ـ هر گونه تعل

ن ید صرف دختر شود و بعد در عیبا  ،عنی دختر و پسر( ندارندیل هر دو فرزند )یتحص

 ن کند.یت اطفال را تأمیم و تربیتعل نءهیند که هزیفرمامیه یالعدل توصتیحال به ب

شود.  میاد مطرح یارات زیغی در مورد زندگی در سیوت تبلین موضوع در بیس ـ ا

 creaturesسی لغت یانگل در ترجمءه ز آثار حضرت بهاءاهللدر منتخباتی ا
آمده  2

 م؟یر کنید تعبین لغت را چگونه باین است که ایاست.  سؤال من ا

ات وجود دارد.یارات حیه سیبله در قرآن نازل شده که در کلّ ج ـ 
3

د یچرا با اّما  

غی یت تبلویاری از مطالب در بیغی مطرح شود؟  بسیتبل ن مطلبی در جلسءهیچن

                                           
1
ران یکی از اّماءالّرحمن ایران به یاران ایأت نورا توّسط یکه از طرف آن هامییح مترجم:  معهد اعلی در پیتوض  

ده؛ لهذا ید گردید اکیت عّفت تأکیو رعاه چنان که آگاهند بر حفظ عصمت ی"در آثار اله  ،ندیفرمانوشته شده می

ن افراد یجاد الفت و محّبت بیست و این مردان و اّماءالّرحمن ابدًا ممنوع نبوده و نیاختالط و ارتباط مشروع و سالم ب

 درگاه کبر
ّ
ن ازواج قرار داده تا یعی بیای طبش جاذبهیاست و حّق جّل جالله به حکمت کبرایبشر به طور اعّم مرضی

ن افراد احّباء چه مرد یابد."  اّما مراتب محبّت و الفت بیبه اقتران گردد و "ساللءه انسان در عالم امکان تسلسل  منجر

ءه اخالقی و کّف نفس و غلبءه روح در وجود انسانی ین عالید چنان تظاهراتی داشته باشد که با موازیو چه زن هرگز نبا

د مواظبتی مخصوص داشته باشند که مبادا یاران بایران جامعءه یدر اابد.  اّما در فضای اجتماع کنونی یرت یمغا

فرصت بخشد که بر افترائات   ،اندارانیجو که همواره ناظر به حال رفتارشان سبب سوء تفاهم گردد و به دشمنان بهانه

زوه "سخنی در باب " )ج1996مارچ  2  ،العدل اعظمتیند ـ از طرف داراالنشاء بیفزایش بیاساس خوو اتّهاّمات بی

 (130ص  ،آداب و اخالق

2
ارٍة یاراٌت و لکّل سی"لکّل ثوابٍت س  ،ندیفرماان حضرت بهاءاهلل است که میین بیح مترجم: احتمااًل اشاره به ایتوض  

 (139ص / منتخباتی از آثار حضرت بهاءاهلل 191ص  ،9ج  ،خلٌق عجز عن احصائه المحصون." )مائدءه آسمانی

3
هما ِمن یاته خلق الّسموات و االرض و ما بّث فی"و ِمن آ  ،دیفرماءه قرآن است که میین آیترجم: اشاره به اح میتوض  

اند.  ن فرمودهییگر تبیارات دیه را به وجود موجودات زنده در سین آی(.  حضرت عبدالبهاء ا29ه یآ  ،دابّة" )سورءه شورا
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غی برای یوت تبلیگانه است.  بیشود که از هدف ما دور و نسبت به آن بمیمطرح 

ترک   ،د از وحدت عالم انسانییشود و ما بامیام حضرت بهاءاهلل منعقد یابالغ پ

د ماهها یو با مید انجام دهین کّل کاری است که باین.  ایهم  ،میتعّصبات شروع کن

خواهند در میم تا آنها درک کنند و بعد وقتی که یکن ن کار مداومتیو ماهها در ا

لی از وقت ما ین مطالب را درک خواهند کرد.  خیه ایکلّ   ،ق شوندیآثار مبارکه عم

که   ،امهدیر نقاط دیاری از ساینجا بلکه در بسین را نه تنها ایشود.  من امیتلف 

شود و کّل موضوع یمن به مبتدی گفته یاری از مطالب نامربوط توّسط مبلّغیبس

 گردد.میع یضا

داشتم و کنفرانس مطبوعاتی  ییبایزمانی در دانمارک کنفرانس مطبوعاتی ز

فا سفر کرده و یرا معدودی از آنها به حیز  ،برای من برگزار کرده بودند را خودشان

ام.  آمدند و مرا دعوت هفا آمدیدند که من از حیده بودند و شنیکن مقّدسه را داما

کرد؛ عضو جوانی بود.   یکی از اعضاء محفل هم مرا همراهی متأّسفانهد.  کردن

وقتی که در مورد امور  4رفت تا آن که در ساعت میش یز به خوبی پیهمه چ

  ،میاسی ممنوعیکه ما از مداخله در امور س ماسی از من سؤال کردند و من گفتیس

اسی خودمان را ینهادهای س ما ه"البتّ   ،ن پسرک از جا بلند شد و گفتیناگهان ا

ه بر کشور حکومت یوت عدل خواهند شد و در آتینده بیکه در آملّی  م؛ محافلیدار

خواهد مید نبود؛ کسی که ید؟ مطالبی که برای جرایهست توّجهخواهند کرد..."  م

و گفتم   ،میگومیواقع   ،دا کند.  بالفاصله از جا بلند شدمید پیعنوانی را برای جرا

ای نداشت.  هدیفا اّما  ،د بروم.  جلسه را خاتمه دادمیگری دارم و باید جلسءه که من

ن سخن یکساعته با ای ن نکته در رأس مطالب چاپ شد.  کّل بحث و مذاکرءهیهم

را یز  ،میکنمیها را مسموم اری از اوقات ذهن مبتدییع شد.  بسینابخردانه ضا

 م که ضرورتی ندارد.یکنمینکاتی را ذکر 

  ،میاهادی بهائی بودن درک کردیجًا؛ امر مبارک که ما با سالهای زیدرت

نی یتکنولوژی ماش جءهین نتیم.  ایم به آنها عرضه کنیتوانمیشبه کیم یکنمیتصّور 



هم.  دکمیرومیهشتادم ساختمان  م و به طبقءهیدهمیای را فشار هرا دکمیز  ،است

  ،میرومیبه فرودگاه   ،میریگمیم؛ تاکسی یرسمیابان یبه خ  ،میدهمیای را فشار 

ز با فشار دادن یم.  همه چیرومیس یورک به پاریویاز ن  ،میشومیما یسوار هواپ

م یکنمینجا نشسته و ما گمان یرد.  مبتدی واقعًا ایگمیها به سرعت صورت هدکم

در آن ز را یشود و همه چمیباز   ،میدهمیک دکمه است.  آن را فشار یقلب او 

آن را امضاء   ،ن هم کارت شمای"ا  ،مییگومیشود و میم.  بعد بسته یدهمیجای 

 کنند.میر ییجًا تغید."  روح با ماّده متفاوت است.  روح و قلب تدریکن

 

 پنجم جلسءه

ضی را به سوی یادی امراهلل جناب فیناری است که ایسم ن جلسءهین پنجمیناظم: ا

 ضی قرار دهم.یار جناب فیبون را در اختیلم که تریما آورد و من ما

نم یبمی اّمام. یخ امر بحث کنیم که اندکی در مورد تاریضی: در نظر داشتیجناب ف

م که یکنم آنقدر وقت داشته باشمیار محدود است.  تصّور نیار بسیکه وقت ما بس

ر ایرا مبحثی بسیز  ،خ بشومیوارد مبحث تار  ،ل هستمیآنطور که ما  ،امروز صبح

آن  مطالعءه قان و نحوءهیدر نظر دارم اندکی در مورد کتاب ا  ،نیطوالنی است.  بنابرا

 صحبت کنم.

لم در مورد مناجاتی صحبت کنم که در آغاز ین کار مایقبل از مبادرت به ا

می  ،مناجاتی که امروز صبح خوانده شد  ر تالوت شد.ااالذکبرای ارتفاع مشرق

میویم که در چه یم و پی ببرین عصر را مشاهده کنیخواست که ما فضل الهی در ا

به حضور  االذکارمشرقلی بود که برای یوجه قل دِ ین مناجات رسیم.  ایکنمیزندگی 

لی کار بزرگی بود؛ ین کار در آن روزها خیم شده بود.  ایحضرت عبدالبهاء تقد

  ،دکی پولد انیکه به عنوان رس  ،زش بودیشکشی سخاوتمندانه بود؛ فوران و ریپ

ن مناجات به احمد )؟( داده ین مناجاتی صادر شده بود؛ و ایچن  ،ک دالرید یشا

  ،نوشتمیر آن یو ز  ،آباد بودعشق العدلتیبعنی کسی که مسئول بنای ی  ،شدمی



دارای مناجاتی  امیادی در آن یافت شد."  هر رسیک دالر از فالن و بهمان دری"

است که حضرت عبدالبهاء در  علّتن یبود.  به اصادر از قلم حضرت عبدالبهاء 

م؟" و مردم یکنمیزندگی میوید که ما در چه یدانمی"  ،فرمودندمیکا غالبًا یآمر

م که در چه زمانی زندگی یدانمیا یم.  آیم همان را تکرار کنیتوانمیدانستند.  مین

ت ین بدایم.  ایکنیمزندگی مییوم عظیم که در چه یباش توّجهد میم؟  ما بایکنمی

تیبوقتی ذکر نام   ،دیکنمیاست؛ در حال رشد است.  مالحظه  العدلتیب مؤّسسءه

سازد.  حتّی با نام میمنه و احترام قلوب ما را مملو یحالتی از ه  ،شودمی العدل

 ن دورءهیاّولن یری که بر جهان دارد و با شکوه و جاللی که ایتأث علّت؛ به العدلتیب

د ینده بایخ آین مؤّسسه برای عالم انجام داده در تواریتش دارد.  آنچه که ایموجود

 نوشته شود.

ء احبّان فرمودند که یحضرت عبدالبهاء به بعضی از زائر عّکاک شب در ی

میهستند و تبّرعات از همه جا ارسال  االذکارمشرقدر صدد ساختن  آبادعشقدر 

ن کار را بکند.  یا اکنونهم  ،م کندیقدخواهد وجهی تمیهر کس که   ،شود.  حال

ن بود که یان زائریک نفر در میم کند.  یتقد الوریمولیدر حضور خود حضرت 

 خواستمیهرگز ن اّما  ،د و اگرچه زائر بودیورزمیلی به حضرت عبدالبهاء عشق یخ

تا  ی کهیی و به من بگویای"اگر ب  ،گفتمیمت کند.  به خادم مسافرخانه یفا عزیاز ح

رم و تو یگمیت را یدست و پا  ،کی دو روز مهلت دارمیا ید بروم یگر باید ک هفتءهی

د به من یاندازم.  اگر حضرت عبدالبهاء به تو فرمودند نبامیترانه یای مدیرا در در

کل ینقدر به هیخواهم در خدمت حضرت عبدالبهاء بمانم."  او امیی.  من یبگو

د.یورزمیمبارک عشق 
1
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افتی برپا بود.  حضرت یف کنم.  ضیتان تعریگری را در مورد او براید داستان

شدند میختند که وارد یرمینی یآب روی دست زائر هستادیعبدالبهاء دم در اطاق ا

های کوچک در کنارشان بود هند.  تلّی از حولیتا قبل از صرف غذا دستشان را بشو

تا دستشان را خشک کنند و بعد کردند میت یای عناهک از آنها حولیکه به هر 

  ،تا کرد  ،ن زائر حوله را گرفتیکرد.  هممیها را جمع هگشت و حولمیخادم دور 

ش را با لباسش خشک کرد و نشست.  خادم یب گذاشت و دستهاید و در جیبوس

"چی   ،زائر گفت  ،دیوقتی به او رس اّماک از آنها گرفت.  یها را از هر هآمد و حول

"مگر تو به من دادی؟  هر کس داده   ،"حوله."  مرد گفت  ،"  گفتخوای؟می

ت یب حوله را نگه داشت.  موقعی که داشت حکاین ترتیرد."  به اید بگیایش بدخو

ب در آورد و یحدودًا هشتاد ساله بود.  حوله را از ج  ،کردمیف یرا برای من تعر

گر یته بود.  او در آن موقع دن همان حوله است."  او هنوز آن را نگه داشی"ا  ،گفت

م.  متشّکر"  ،ش گفتیخطاب به پاها  ،توانست راه برود.  موقعی که نشسته بودمین

ادتان یاده رفته بود؛ "یتمام راه را پد."  او یارت بردیم.  چون مرا به زمتشّکرلی یخ

نونم.  امد.  از شما ممیتان در نید و صدایی را که هزار ترکه انار خوردیهست آن روزها

 گفت.مینگونه سخن یش اید."  او با پاهایحاال آرام باش

کسانی را که میء خواستند اسااحبّاکی از یاز  الوریمولیآن شب حضرت 

 عّکاء که در احبّاکی از یسد.  یبنو  ،کردندمی االذکارمشرقم صندوق یتبّرعاتی تقد

  ،عبدالبهاء گفت پول نداشت.  به حضرت  ،دادمیخدمات مسافرخانه را انجام 

 اّما  ،خواهم تبّرع کنممیرم؟  یتوانم ده سنت از شما قرض بگمی  ،"موالی محبوبم

  ،ت کردند و فرمودند نوشته شودی" و ده سنت به او عناه"البتّ   ،پول ندارم."  فرمودند

ن ده سنت را از عبدالبهاء قرض گرفت."ی"او ا
1

کل مبارک یه  ،وقتی که تمام شد  

رفتم و میبروم و خودم کار کنم.   االذکارمشرقتوانستم به می"ای کاش   ،فرمودند
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توانم از میمن زندانی هستم.  ن اّما  ،کردممیان ساختمان معبد با کارگران کار یتا پا

ن کلمات را یفرمودند و در همان حال امیشان مشی ین مملکت خارج شوم."  ایا

ن کار را یت جای من برود و از طرف من اتوانسمی"کاش کسی   ،کردندمیتکرار 

انجام دهد."  همان مرد زائر
1
"وقتی   ،گفتمیروم."  می"من   ،برخاست و گفت 

و بعد »" خواستی بری.میتو که ن»با خودم گفتم   ،روممیبلند شدم و گفتم که من 

ار یبس»  ،کردم حضرت عبدالبهاء خواهند گفتمی"وقتی داوطلب شدم فکر   ،گفت

فردا صبح زود حرکت   ،ار خوبیبس»  ،فرمودند اّما» گر برو؛یک ماه دی  ،بخو

 »"د.یکن

رون آورد که حضرت عبدالبهاء مرقوم فرموده یای الواحش را بهاز پروند  ،بعد

ِگل   ،د تا سنگ حمل کندیآمی االذکارمشرقن مرد از طرف من به ی"ا  ،بودند

از طرف من انجام دهد."ن کارها را یا همءه  ،مان بکشدیس  ،بکشد
 2
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نقل می  ،نییاثر جناب محّمدحس  ،خ قمین لوح مبارک به نقل از تاریزد."  اّما عیزد و اشک بریبزد و خاک بهیبر

 گردد:

وقن شدی و به هواهلل  ای بندءه بها الحمدهلل به صبح هدی حضرت نقطءه اّولی ربّی االعلی روحی له الفدا مؤمن و م

مان رحمانی ثابت و یثاق الهی و پیقت اسم اعظم جمال ابهی روحی الحبّائه الفدا مقبل گشتی و بر میشمس حق

ن ین بر آن خاک مشکیمودی و به آستان حضرت رحمن مشّرف گشتی و جبیان پیپاابان بییراسخ ماندی.  تا آن که ب

آباد بشتاب و ت انقطاع و به شعلءه نار انجذاب به عشقیز در نهاین د و موّفق گشتی.  حالین مؤیسودی و به آمال مقّرب

ان نما و یع بین عبد را به جمیک را ببوس و شّدت حّب ایت مشتاقانءه عبدالبهاء برسان و روی هر یاران الهی را تحی

خدمت سبب روح و االذکار خاک بکش و ِگل بردار و سنگ ببر تا انجذاب آن ابه از عبدالبهاء در بنای مشرقیبالنّ 

دوار است ین عبد امیس پروردگار واضح و آشکار است.  لهذا ایاالذکار اّول تأست گردد.  آن مشرقیحان مرکز عبودیر

ان رحمن ین بنیکشی را کامرانی شمرند تا اند و فرح و شادمانی کنند و خاکیک جانفشانی نمایار و ابرار هر یکه اخ

ند.  اگر یام نمایم قین امر عظیز به کمال هّمت بر ایع اطراف و اکناف نیود و در جمزدانی منتشر شین ییبلند گردد و آ

االذکار حمل تراب میشتافت و در بنای مشرقآباد میالبتّه بنفسه به عشق ان نهیعبدالبهاء مسجون نبود و موانع در م

له یالبدل گردند تا به مّدتی قلند و نعمینما امیت قین نید به ایاران بایشد.  حال ت مسرور و شادمان میینهاکرد و بی

االذکار در سحرگاه به مالأ اعلی رسد و ان گردد و احبّاء به ذکر جمال ابهی مشغول شوند و آهنگ مشرقیان نماین بنیا



شما مرد قدبلندی  آبادعشق االذکارمشرقن کار را کرد.  در دو عکس یو او ا

ن همان یاش گرفته است.  اهزی روی شانیستاده است و چید که در وسط اینیبمیرا 

وار عاشق هوانیاش کار کرد. او دن نفس زندگییتا آخر  ،اتشیمرد است.  او تا اخر ح

دن و آواز یابان شروع به رقصیبهاء بود.  گاهی اوقات در وسط خحضرت عبدال

خواند.  همه میی در مدح محبوبش حضرت عبدالبهاء یکرد؛ آوازهامیخواندن 

 دانستند.مین را یا

رةالقدس را یها موقوف و حظهه جلسات را در خانیران( کلّ یوقتی که دولت )ا

او را احضار   ،ران بودید از شاه اس طهران که شخص دوم بعیس پلیرئ  ،مصادره کرد

  ،ه"بل  ،س گفتیس پلیکلی تنومند داشت.  به رئیس رفت؛ هیس پلیکرد.  او نزد رئ

  ،د."  گفتیرید در منزلتان جلسه بگی"شما نبا  ،د؟"  او گفتیبا من چکار دار

مرا به نام حضرت بهاءاهلل  دیخواهمی"فکر کردم   ،"بله."  گفت  ،ن؟"  گفتی"هم

نی در آورد یریو مقداری ش میشیب کرد و دو دستمال ابرید."  بعد دست در جیشبک

ن دو دستمال تا محّل اعدام یم کند و با ایها را تقسنییریو گفت که قصد داشته ش

ن است که در منزلم جلسه ید اییگومی"تمام آنچه که به من   ،برقصد و برود.  گفت

ر کرد که ییس آنقدر تغیس پلیگری؟"  رئیز دیت و آزاری؟  نه چیرم؟  نه اذینگ

"به من   ،دیاورند و نشست و با او صحبت کرد.  از مرد پرسیش چای بیدستور داد برا

فقط عشق حضرت عبدالبهاء."    ،زیچ چیهء  ،ز تو را متحّول کرده."  گفتیبگو چه چ

د کرد.  یهر خواییتغ  ،دی"شما هم اگر عشق حضرت عبدالبهاء را داشته باش  ،بعد افزود

ام را ببندم.  به هتوانم دِر خانمین  ،در مورد جلسه نگرفتن در منزل؛ من انسانم اّما

ء بروم؛ هزاران بهائی هست.  احبّاتوانم نزد میند.  من نیاید به منزل من نییء بگواحبّا

د.  ییایمن ن م به خانءهیتوانم نزد دوستانم بروم و بگومیند.  نیآمیهر روز آنها نزد من 

میولت ند که چون دیید و بگویرومید؟  نزد آنها یکنمین کار را  یخودتان ا

                                                                                                                    
ابد و قلبها روشن یدلها خوش شود و جانها بشارت   ،گلبانگ بلبالن الهی اهل ملکوت ابهی را به وجد و طرب آَرد

 ة و الثّناء ع عیک التّحین و علین است منتهی آرزوی مقّربین و این است آمال مخلصید.  اگرد



ار ی"بس  ،کنم."  گفتمین کار را نیند؟  خودم هرگز ایایمن ن آنها به خانءه  ،خواهد

اد او را به خانه یم زیعت کرد و با تکریتا دم در با احترام او را مشا  ،خوب."  بعد

کل مبارک یروی کرده بود.  هیات حضرت ولی امراهلل پیفرستاد.  چون او از هدا

ع یمط  ،دیاگر شجاع باش اّماد آنها بر شما غلبه خواهند کرد.  ی"اگر بترس  ،فرمودند

اد او یبه   ،ن مناجات خوانده شدین همان مرد بود.  وقتی ایشما خواهند بود." ا

 افتادم.

همانطور که در مورد   ،دیکنمیارت یقان را زیلطفًا وقتی کتاب ا  ،حال

م یادی تقسید کتاب را به موضوعات مختلف زیتوانمی  ،میکلمات مکنونه عمل کرد

د: یسینومید و باالی آن یدارمین بر یک ورق کاغذ مثل اید یفرض کن  د.یکن

 جءهینت  ،ف امتحاناتیتعر  ،"امتحانات الهی".  هر جا که ذکری از امتحانات

وقتی که کّل صفحه را   ،د.  بعدیسینومین کاغذ یاآن را روی   ،امتحانات هست

ست؛  یت امتحانات چید شد که امتحانات چه هستند؛  اهمّ یخواه توّجهم  ،دیبخوان

ن موارد برای شما یم؛ و تمام اید امتحان شویست؛ چرا ما بایامتحانات چ جءهینت

 مکشوف خواهد شد.

فرمودند که امتحانات شان یآورم.  امیک مثال برای شما یمن از هر لوحی 

خواهد اّمتش را می که خداوند علّتن ینه به ا  ،ن بشر وجود داردیشه در بیهم

داند.  مید یشناسد.  او قبل از آن که شما خلق بشومیبشناسد؛ او از قبل آنها را 

خواهد افراد خودشان را بشناسند.میبلکه چون 
1
 

مای یبلکه س  ،ندیآمیبه سوی ما نبا یز ند که امتحانات با چهرءهیفرمامیز یو ن

را انتخاب و مردم را امتحان محلّی   ند خداوندیفرمامی  ،المثلزشتی دارند.  فی

                                           
1
زل به ذات یقی لمیت و خالصی نفوس از قفص نفس وهوی واالّ آن سلطان حقین امور مگر برای تربیست ای"ن  

کن چون یدت ممکنات ... ولنونت خود مستغنی خواهد بود از عبایزال به کیخود غنی بوده از معرفت موجودات و ال

العّزة چون های ُمنزله از جانب رّب ن امتحانین است که در کّل حیا  ،از حق از باطل و شمس از ظّل استیمقصود امت

 (43ص  ،قانیث هاطل جاری است. )ایغ



هان برای خداوند یکسان است؛ کّل کین برای خدا یند که کّل زمیفرمامیکند.  می

شکلی را کوچک مکعبی خانءه  ،ندیگزمیرا برمحلّی   او اّماحکم واحد را دارد؛ 

عنی کعبه در اسالم.  ی  ،ن خانه مرکز عبادت شماستید ایگومیکند و میانتخاب 

کنند.میکوچک را طواف  ن خانءهیروند و امیونها یلیم
1

شوند.  میمردم امتحان   

م؟" ین کار را بکنید ایای دارد؟  چرا باهدین خانه گشتن چه فای"دور ا  ،ندیگومی

 نها همه امتحانات هستند.یا

ن یدهند.  لطفًا امیح یبا توضیار زین نکته را بسیحضرت باب ا  ،حال

د.  خداوند سنگ کوچکی را انتخاب یح حضرت باب را به خاطر داشته باشیتوض

محّل حّج   ،ن کعبه استید ایفرض کن  ،کند؛ قطعه کوچکی سنگ را.  حالمی

است.   سییانگل cube کلمءه شءهیکوچکی است؛ کعبه ر ن فقط خانءهیاسالمی.  ا

ن کعبه سنگ یدر ا  ،ار کوچک.  حالیبس بیمزبور است.  شکل مکع شکل خانءه

سنگ از آسمان م در عربستان به صورت شهابیقد امیااهی وجود دارد که در یس

ل عرب ین باعث شد تمام قبایآمده است.  حضرت محّمد آن را در آنجا قرار داد.  ا

شان قطعه ینفر آن را آنجا قرار دهد.  اک یرا آن حضرت اجازه نداد یز  ،جمع شوند

ک نفر آوردند و یای هلیسنگ را وسط قرار دادند و از هر قب  ،بزرگی آوردند پارچءه

                                           
1
نما در  "مالحظه  ،ندیفرماان مبارک در لوح سلمان باشد که مییضی به بید اشارءه جناب فیح مترجم: شایتوض  

ن یروند.  و اوت مییارت آن بیده به زیوت را طائفند و از اماکن بعیع آن بین ملل مختلفه مرتفع شده و جمیوتی که بیب

وت به علّت آن بوده که جمال قدم جّل اجالله به خود نسبت داده؛ با آن که کّل عارفند یواضح است که احترام آن ب

ن یخواهد بود و نسبت کّل اماکن به ذات مقّدسش علی حّد سواء بوده؛ بلکه اتی نبوده و نیکه جمال قدم محتاج به ب

د ... و یع فضل خود محروم نفرمایع ناس را از بدایوت و امثال آن را سبب فوز و فالح عباد خود قرار فرموده تا جمیب

  ،اگر کسی طائف شود  ،نسبت ن نسبت قطع نشده و بعد از انقطاعیکه ان آن عنداهلل معّززند مادامییوت و طائفین بیا

 (102ص  ،طائف نفس خود بوده واز اهل نار عنداهلل محسوب." )مجموعه الواح طبع مصر

تی هر یزال نخواهد بود و در هر ظهور مشیزل از برای خداوند مکانی نبوده و الی ،"لم  ،ندیفرماز مییحضرت اعلی ن

بلکه کّل طوائف بر حول امر  اف مالئکءه سماء و ارض گشتهت او شده و محّل طویارضی که نسبت به خود داده او ب

شد. )حج در ت نمییقت طواف کرده امر بر بیت حقیگردد ... اگر مردم بر حول بن میین طیاو هستند که ظاهر در ا
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ن ین محّل قرار دادند.  اید."  همه با هم سنگ را در ای"پارچه را بلند کن  ،فرمودند

 ک شوند.یباعث شد آنها به هم نزد

حضرت قرار دادند.  میرای حّج اسالن محّل را معبدی بیآنحضرت ا  ،بعد

  ،ک اشاره است.  اگر قطعه سنگی را خداوند لمس کندین یند که ایفرمامیباب 

ها نفر حول آن ونیلیرد و میخداوند قرار گ توّجها مورد ی  ،ندیبرگز  ،ب کندیتصو

د.  اگر قلب شما ید به قلوب خود بنگریخواهد به شما بگومیخداوند   ،طواف کنند

شه یون مالئکه همیلید چند مینیبب  ،بعد  ،ردیهر باشد و محّل خوِد خداوند قرار گطا

ان ین مربوط به بیطائف حول شما خواهند بود؛ خوِد شما؛ هر فردی از شما.  ا

جنود   ،ام به خدمت من کندی"هر نفسی ق  ،ندیفرمامیحضرت بهاءاهلل است که 

د خواهند کرد."ییمالئکه او را تأ
1

طائف حول شما   ،آنها خواهند آمد علّت نیبه ا  

ت یت خواهند کرد؛ حتّی کالم شما را هدایهای شما را هداقدم  ،خواهند شد

 م.ید سعی کنیخواهند کرد.  فقط با

قا مطرح یی آفراحبّاشب سؤالی در مورد یتان ذکر کنم.  دیقا برایمثالی از آفر

کنند و میقًا درک یآن را عم  ،دیشد.  وقتی قدری در مورد امر با آنها صحبت کن

ن یت ایآنها  اهمّ   ،دیر موارد صحبت کنیاصول و سا د دربارءهیکنمیوقتی شروع 

توان مین را یا داستانی بهتر از ایآ  ،دهند.  حالمیح یموارد را برای شما توض

 ف کرد؟یتعر  ،میکنمیاش صحبت هدربار

ی کوهی فرا خواند.  قطعه پا  ،ش را به خارج از شهریایپادشاهی بود که رعا

می"  ،ار بزرگی بود.  پادشاه گفتیک کوه قرار داشت. سنِگ بسیسنگ بزرگی نزد

ن سنگ را یکی از شماها را به وزارت خودم انتخاب کنم.  هر کسی که ایخواهم 

ده دوختند و یستادند و به سنگ بزرگ دیمردان ا ر خواهد شد."  همءهیوز  ،بلند کند

میو درست هم فکر   ،د تکان نخوردند.  آنها با خود فکر کردندابدًا از جای خو
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ِمن افقی االبهی و ننصر َمن قام علی نصرة امری بجنوٍد من ( نازل: "و نراکم 20در کتاب مستطاب اقدس )بند   
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کی از آنها جلو آمد و ی  ،ن سنگ را تکان بدهند.  بعدیاتوانند میکه هرگز ن  ،کردند

ر سنگ و یدن روی آن.  بعد رفت زیرفت باالی سنگ و شروع کرد به َجستن و پر

م ساعت ید از حدود نر سنگ قرار داد و سعی کرد تکانش بدهد.  بعیشانه را ز

را سعی یز  ،شویمیر من ی"تو وز  ،توانم تکانش بدهم."  شاه گفتمی"ن  ،گفت

 کردی."

شان شما را به ین نکته در مورد حضرت بهاءاهلل هم مصداق دارد.  ایهم

انتخاب خواهند کرد.  حتّی اگر کسی   ،له و ابزار خودشانیوس  ،خودشان عنوان بندءه

ن که سعی کرده یهم اّماد؛ یتّی اگر باری را که وجود دارد بلند نکنح  ،دیغ نکنیرا تبل

م دل و جان و با تمام وجود در ید از صمیشما را انتخاب خواهند کرد.  ما با  ،دیباش

 م.یل حق تالش کنیسب

ر است یلی چشمگین کوچکی که خیگری را از قطعه زمیمثال د  ،حاال

ل شد و خدا یی حضرت داود پادشاه اسرائم است.  وقتین شهر اورشلیف کنم.  ایتعر

ن کوچکی را به او یقطعه زم  ،س کندیبه او امر فرمود که معبدی را به اسم او تأس

نی بود؟  محّل ید چه قطعه زمیدانمین را بخر."  ین قطعه زمی"ا  ،نشان داد و گفت

ل یسام ویقد هایزمانبود.  قطعه سنگ بزرگی در آنجا قرار داشت.  در  کوبیخرمن

مجبور بودند روی سنگ مزبور   ،زها نداشتندیر چیگندم و سا کوبیخرمنادی برای یز

آمدند.  وسط سنگ سوراخی بود که میآنجا  کوبیخرمنانجام دهند.  مردم برای 

میسه یشد و مردم آنها را در کمیی جمع ین و در جاییخت پایرمیگندم از آنجا 

 بود که حضرت داود انتخاب کرد.محلّی   انجیبردند.  امیختند و به خانه یر

ادی زنده نماند.  یالبتّه او نتوانست در آن موقع معبدش را بسازد.  مّدت ز

ان یهودیمان است.  ینجا مرکز معبد سلیمان کار را تمام کرد و ایپسرش حضرت سل

  ،ن سوراخیک اینزد بیکوخرمنن محّل یآمدند.  در امیبرای قربانی کردن آنجا 

ن سنگ به اسم خدا به یگوشت روی ا  ،شد و بعدمیوانات( جاری ین )خون حخو

مان شد؛ معبد باشکوه ین معبد سلین قطعه زمیشد.  امیعنوان قربانی سوزانده 



ر یماند؛ سایوار پابرجا باقیک دیران کرد.  فقط یمان.  امپراطور روم آن را ویسل

م را تصّرف کنند و ید که اورشلان آمدنیحین رفت.  وقتی مسیبکلّی از ب هاقسمت

میشهر کردند.  تمام زباله را به آنجا  ن محّل را مرکز زبالءهیا  ،ان بودندیهودیمخالف 

میچ اثری از آن نیر زباله مدفون شد و شما هیوار زیبه طوری که کّل د  ،آوردند

  ،افتندیم دست یان سپری شد و مسلمانان بر اورشلیحید.  وقتی که دوران مسیدید

ان صلح کرد و فقط خواست دعا بخواند.  یحیاسالم به آنجا رفت و با مس فءهیخل

ن آنها برقرار کرده یبس را بچون آتش  ،ار دوست داشتندیان او را بسیحیچون مس

ن یتواند چنمی  ،سا دعا بخواند.  گفتیل است در کلیاز او خواستند که اگر ما  ،بود

رون یسا خواهند رفت.  بیه مسلمانان برای دعا به کلیکلّ  ،ن کار را بکندیاگر ا اّما  ،کند

اش را هآنقدر که سّجاد  ،ز کردین کوچکی را تمیآمد و با دست خود قطعه زم

ز کردند و یهزاران سرباز مسلمان آمدند و آنجا را تم  ،ن کار را کردیبگذارد.  وقتی ا

مان برای یوار معبد سلیو دها مدفون شده بود؛ هر زبالیواری که زیدا شد؛ دیوار هوید

ش به همان صورت باقی ماند تا آن که بعد از یهود آشکار شد و تا چند ماه پی

وار یعنی دی  ،ارت کنندیار را زویان اجازه داده شد که بروند و دیهودیهزاران سال به 

 ُندبه را.

 هچون خدا آن را انتخاب کرد  ،ن کوچکییزم هد چگونه قطعیکنمیمالحظه 

چرخد و میکند و دست به دست میدا یت پینقدر اهمّ یا  ،شودمیخی ینه تارنگویا

د که آن یرومیماند.  وقتی آنجا مین باقی ین زمیشوند ولی امیها نابود امپراطوری

ار مفتی یای است که در اختهر است.  در باال خانیلی جالب و چشمگیخ  ،دینیرا بب

میحضرت ولی امراهلل خصومت داشت و ن شخصًا با ین بود.  مفتی فلسطیفلسط

ن را تصّرف کند و قبل از هر کاری یخواست با کمک ژنرال رومل آلمانی فلسط

ع اراضی و یفا مصلوب سازد و بعد جمیح حضرت ولی محبوب امراهلل را بر دروازءه

اری داشت.  او به آنجا رفت.  اگر یهای بسهاعتاب مقّدسه را متصّرف شود.  نقش

کرد میسرزنشش   ،کردمیاو سنگبارانش   ،شدمیک یوار نزدین دیه اهودی بیک ی



گر فرار یی به روستای دیحاال از روستا اّماداشت که او را دور کنند.  یو مردم را وام

خانمان است و ها محاکمه شود.  بیهفتد و در دادگایمبادا به دست مردم ب  ،کندمی

نه در حّق  هی بود کیکارها علّتبه ن ین آدم است و ایترات بدبختیتا آخر ح

 ان انجام داد.یهودیبلکه در حّق   ،انیبهائ

اری از یمحّل انجذاب و عبادت بس بیکوخرمنمحّل   ،ن کوچکییقطعه زم

قان نوشته شده.  وقتی ین مطلبی است که در کتاب ایشود.  امیمردم در طول قرون 

م یریای در نظر بگهروزن  ،قان رایاکتاب  ک جملءهیآن   ،میخوانمیک جمله را یما 

ند که کّل ارض برای یفرمامیم.  ییاری را مشاهده نمایق آن نکات بسیکه از طر

کند و آن را مرکز عبادت مردم میک مکان را انتخاب ی اّما  ،کسان استیخداوند 

 شود.مین امتحانی برای مردم یدهد و امیقرار 

ق ین طریست که حضرت بهاءاهلل به ااز همه امتحانی ا ترمهمبه نظر من 

نها تناقض یا  ،دیدهند.  اگر شما تناقضاتی در آثار الهی مشاهده کنمیح یتوض

نها تناقض است.ید که ایآمید؛ به نظر شما ینیبمیستند؛ شما تناقض را ین
1

ن یا  

ل دارد اگر اکراهی در قلوب مردم مکنون است با یاست که خداوند م علّتبدان 
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"مباد در معنی کلمات   ،ندیفرماانی به تناقض ظاهری در آثار مبارکه اشاره مییح مترجم: حضرت بهاءاهلل در بیتوض  

اکم أن تشهدوا یه کل از نقطءه واحده ظاهر و به او راجع.  ایلهن احّبای الهی اختالف شود و بدانند که کلمات ایماب

هّن اگرچه به ظاهر مختلف نازل شود در باطن به کلمءه واحده و نقطءه واحده راجع و منتهی چنانچه در یاالختالف ف

چه که از ن قول حق است یست که ایبعض مقام ذکر شده که احدی به معنی کلمات الهی مّطلع نه ااّل اهلل.  شّکی ن

تناهی اثر مخصوص و معانی مخصوصه به اقتضای آن عالم یاز عوالم الهر حرفی از حروفات منزله در هر عالمی

ک کنز علم لدنّی بوده و خواهند بود و ما اّطلع بما ُکنز یه هر ین حروفات و کلمات الهیداشته و خواهد داشت و همچن

ذکر شده که کّل ن در مقامیینبغی لهما نبوده و نخواهد بود.  همچنیما  هّن ااّل اهلل.  احدی قادر بر عرفان آن علییف

ان ین دو بیشد.  اات مبرهن نمییت آین مقام نبودند حجّ یچه اگر صاحب ا  ،ندینماات الهی را ادراک مییآ

ودند کّل ده معلوم است که مقصود از آن که فرمین و صاحبّان ابصر حدیولکن نزد متبّصر  ،مختلفند بر حسب ظاهر

وم. )امر و یمن القیاهلل المقتدر المهند علی قدرهم و مقدارهم بوده ال قدر و مقدار ما ُنّزل من لدیینماادراک می
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ان ین امتحان نمایحانات آشکار شود؛ اکراِه پنهان در قلوب مردمان با ان امتیا

شود.
1
 قان است.ین اواخِر کتاب ایا  

آن از کتاب  لی مهم است که اّطالعاتی دربارءهیلی خیگری که خیمطلب د

د حضرت بهاءاهلل ینید ببیموضوع دوم.  لطفًا بررسی کن  ،م علم استیقان کسب کنیا

ف در سراسر کتاب در دو یه تعاریکنند.  کلّ میف یعلم را تعر ق مختلفیبه چند طر

شان یطانی؛ علم مثبت و علم منفی.  ایشود؛ علم الهی و علم شمیبخش آشکار 

ک سازد الهی است و هر آنچه که شما یند که هر آنچه شما را به خداوند نزدیگومی

د از خداوند دور یکنمیای که احساس هد.  لحظینکن توّجهرا از خدا دور سازد به آن 

  ،نفس است  ،طان استیق شین اصرار و تشوید.  اینکن توّجهبه آن   ،دیشومیرانده 

ح و ین را صرین امتحانات است.  من ایکی از بزرگترین یره است.  ااّمانفس 

 فتد.یگری اتّفاق بیم جای دیل نداریرا میز  ،صادقانه به شما خواهم گفت

ار خوبی یان بسیبهائ  ،ندیآمیران یرانی ما که از ایا بعضی از دختران و پسران

به   ،اعضاء محافل هستند  ،کنندمیدر لجنات خدمت   ،اندالعادهفوق  ،هستند

ا یاالت متّحده یوقتی به ا اّما  ،روند که به مردم کمک کنندمیروستاهای کوچک 

  ،کنندمیی نتوّجهگر ید  ،گردندمیو با مدرک دکترا بر  ،روندمیگر یا جای دیاروپا 

ست؛ علم ین علم نیدانند.  امیآن را دون شأن خود   ،کنندمیدر لجنات خدمت ن

تر کند و از آنها بندگان بهتری برای خدا بسازد.  کیآن است که آنها را به خدا نزد
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رمز و نقاب و انی بر حسب ظاهر بییان است.  بیه را دو بیه و حماّمات ازلیار هوی"بر آن جناب معلوم بوده که اط  

ن را به معارج قدس رساند و ینده تا سالکینماکننده و نوری راهتیند تا سراجی باشد هدایفرماو می حجاب فرموده

ن آنچه در قلب پنهان نمودهیند تا مغلّ یفرمااناتی با حجاب و ستر فرموده و میین را به بساط انس کشاند ... و بیطالب

»  غربلّن.یمّحصّن و اهلل لیو اهلل ل»  ،دیفرمان محّمد مین است که صادق بیقشان باهر گردد.  ایاند ظاهر شود و حقا

انات ین بید و احدی پی به معانی ایفرمازان الهی و محّک صمدانی که عباد خود را به آن امتحان میین است میا

که مردم  هیانات معانی ظاهرینگونه بیه و افئدءه مجّرده.  و مقصود در امثال اینَبَرد مگر قلوب مطمئنّه و نفوس مرض

ن النّاس االّ واحد و اذا یس بیلکّل علٍم سبعون وجهًا و ل»  ،دیفرمان است که مییست.  ایند نبوده و نینماادراک می

ن وجهًا و لنا لکّل ید منها ِاحدی و سبعینحن نتکلّم بکلمة و نر»  ،ضًا قالیو ا» ن النّاس.یبّث باقی الوجوه بیقام القائم 
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هشاخ  ،شتر داردیب وءهیاست.  درختی که ممیوه بر شجر وجود آدیعلم واقعی مانند م

د ین بدان معنی است که مردمان بایاست.  ا ترکینزدن یتر و به زمهدیش خمیها

تکبّرشان  علّتدانند.  به میچ نیتر باشند.  افراد متکبّر کسانی هستند که همتواضع

میلی ین که نشان دهند که خیدانند و برای امیلی یخواهند نشان دهند که خمی

گر به ید  ،کنندمیس هم نیشوند و تدرها و محافل بهل ندارند عضو لجنیم  ،دانند

 کند.میر ییکلّی تغهشان بر زندگییروند و خّط سمیروستاها ن

ن علم آفاق یند که غبار ایگومین مقوله سخن یکل مبارک از ایه  ،بعد

ره و تار کرده است.یقلوب انسانی را ت
1

بخصوص آنها که در   ،وقتی که با مبتدی  

ن غبار ید کرد که ایمالحظه خواه  ،دیکنمیصحبت   ،ندها هستها و کالجهدانشگا

ن ید به ایتوانمیره و تار کرده است.  از سؤاالت آنها یچگونه آفاق قلوب آنها را ت

چ خّط راستی در زندگی آنها یه  ،تی وجود نداردیچ نور هداید.  هینکته پی ببر

 ند.کنمیتکلّم   ،بدون هدف  ،ست؛ صرفًا به کلماتی بدون معنیین

  ،اندهستادی"بسا از نفوس که بر اعلی مدارج نردبان علم ا  ،ندیفرمامی  ،بعد

ن یند که ایفرمامیشان یکنند."  امیی نتوّجه  ،شودمیوقتی که مظهر ظهور ظاهر  اّما

لی کوچک را به خاطر داشته یخ جملءه  ،کوچک ن جملءهیلطفًا ا  ،ست.  حالیعلم ن

باب علم به روی هر   ،"وقتی حضرت باب ظهور فرمودند  ،ندیفرمامیشان ید.  ایباش

ای باز شد.هذرّ 
2

خ ید.  تاریخ علم و اکتشافات رامرور کنید تاریشما فقط با  ،حال  

های هد دانش بشر به شاخینید؛ ببیمطالعه کن 1944و بعد از  1944مزبور را تا سال 

                                           
1
  ،ن علوم نزد او باشدیاگر هم ا  ،ن بحر بنوشدیای از عرفان اا قطرهید و ی"هر کس بخواهد سّر معراج را ادراک نما  

ن امر در مرآت قلب او ید تا سّر اید پاک و منّزه نمایالبّته با  ،ن علوم غبار گرفته باشدیعنی مرآت قلب او از نقوش ای

 (142ص  ،قانیم." )ایار سوختیبه نار محبّت   ،»العلم حجاب االکبر»د یفرماکه می  ،اکبر را د ... حجابیتجلّی نما

2
وضات قدسی یدر فح قدرت ربّانی مفتوح گشته و جواهر وجود ممکنات به نور علمیی"ابواب علم الهی به مفات  

 (20ص  ،قانیای آثاری از شمس مشهود شده." )امنّور و مهتدی گشتند و در هر ذّره



ابد؛ باب یمیاد یها ازدهن شاخیم شده است؛ روز به روز ایادی تقسیار زیار بسیبس

 کوچکی باز شده است. علم در هر ذّرءه

ز پزشک بود.  حاال ما یدر همه چ  ،شدمیوقتی کسی پزشک   ،میقد امیادر 

م.  شما یب مخصوص داریز طبیبرای همه چ  ،حلق  ،گوش  ،چشم  ،نییبرای ب

م.  یرد.  برای هر قسمت از بدن متخّصص دایشناسمیز ین را در همه چیمتخّصص

د؛ شما یکنمیدا یسی پعّکادوازده جلد دائرةالمعارف   ،دیرومیقتی به کتابخانه و

د که یکردمید و هرگز فکر نید صدای گرفتن عکس را در هر روز صبح بشنویتوانمی

 سی وجود داشته باشد.عّکادائرةالمعارف 

دهند.  میز که همه انجام ین است گشوده شدن باب علم برای همه چیا

بخصوص   ،خ بشرید.  آنها را در تارینها را بشماریرند.  ایگمیی کودکان عکس حتّ 

 د.یبه بعد مطالعه کن 1944از سال 

در ن همه اّطالعات یک از مظاهر ظهور الهی ما ایچیسوم" در ه نکتءه اّماو 

ک صفحه ین روی یم که چه نوع نفوسی هستند.  بنابرایامبران نداشتیمورد خود پ

میاء بود و حضرت بهاءاهلل یامبران."  و هر وقت ذکری از انبی"پ  ،دیسیکاغذ بنو

نند و چنانندین نفوس مقّدسه چنیند ایفرما
1
ن ید.  در ایمطالب راکنار هم قرار ده  ،

د دانست که ید داشت.  خواهیامبران خواهیشتری در مورد پیصورت اّطالعات ب

ازهای زندگی بشری هستند؛ آنها ین هیامبران افراد انسانی هستند؛ آنها گرفتار کلّ یپ

ات زندگی و جسم و یه مقتضیبه کلّ   ،برندمیرنج   ،شوندمیتشنه   ،شوندمیگرسنه 

ام الهی را به یشوند تا پمیده ین حال توّسط خداوند برگزیدر ع اّمااز دارند؛ یتن ن

                                           
1
  ،اهلل از سلطنت و عظمت و امثال آن جاری استع صفاتیع حکم جمیره و طلعات بدین وجودات منی"بر همه ا  

 (19ص  ،قانیر آن ظاهر نشوند." )ایاگرچه بر حسب ظاهر به سلطنت ظاهره و غ



آنقدر   ،اءیعنی انبی  ،ن نفوسیند که ایفرمامیشان یعالم انسانی منتقل کنند.  ا

اء است.ید نمادی از انبیتی از آنهاست؛ خورشید فقط آیمند که خورشیعظ
1
 

 توّجهار یبس  ،دیخوانمین کتاب یاء در ایلطفًا به هر آنچه که در مورد انب

رسند و به کنوز شمس راجع میاء به ظهور ی"از شمس اش  ،ندیفرمامیشان ید. ایکن

 اّماگردد.  و مید باز یشود و به خورشمید ید تولیخورش لءهیگردند."  انرژی به وسمی

مات خود یبا تعل  ،رات زمانییتغ علّتبه  اّما  ،کی هستندیاساسًا آنها   تفاوت آنها؛

 اکسانند؛ ما هرگز بیدارند.  اساسًا میشتری مبذول یات بیمختلف عنا هایزماندر 

ن درست ی."  ان را نداردیانت شما ای"د هم کیکنمینگونه صحبت نیان ایمبتد

م که ید به آنها بفهمانیما با  م.یان اعتقاد داریه ادیرا ما به وحدت کلّ یز  ،ستین

داد که حضرت میزمان اجازه ن اّماح همان حضرت بهاءاهلل است؛ یحضرت مس

ز یگر نیزهای دیار چی"بس  ،د.  همانطور که فرمودیان بفرماین نکات را بیه ایح کلّ یمس

م."یدارم به شما بگو
2

 اّما  ،م دهندیتوانستند وحدت عالم انسانی را تعلمیشان یا  

را تمام جهان هنوز شناخته شده نبود.  هرگز به ما اجازه یز  ،رممکن بودیدر آن زمان غ

ب و یانتی عیدهند در دمیم.  ابدًا اجازه نیانتی حمله کنیچ دیدهند به همین

                                           
1
اند..." گردان ماندهه جهل و نادانی سری"اثار و عالّمات حق به مثل شمس در وسط سماء الئح؛ معذلک عباد در ت  

 (196ص  ،قانی)ا

های شمس  ،ک معنی از شمسی"  ،ن معنی اشاره دارندیتر به احیقان صریکتاب ا 26ح مترجم: در صفحه یتوض

ه یقت مظاهر کلّ ین شموس حقیند و ایفرماض مییع ممکنات ابالغ فیشوند و بر جمقتند که ازمشرق قدم طالع مییحق

ای ظاهره از اثمار و اشجار و یت اشیفات و اسمای او؛ و همچنان که شمس ظاهری تربه هستند و در عوالم صیاله

  ،قی به اعانت اوستیالوان و فواکه و معادن و دون ذلک از آنچه در عالم ُملک مشهود است به امر معبود حق

ت یت و تربیان از عنایبن حکمت و یاحیقان و رید و گلهای علم و اید و اوراق تجرید و اثمار تفرین اشجار توحیهمچن

 شود.های معنوی ظاهر میشمس

2
ار ی"و بس وحنّا است که فرمودهیل یانج 16از باب  10و  12ات یح در آیان حضرت مسیح مترجم: اشاره به بیتوض  

  ،دیعنی روح راستی آیکن چون او ید.  ولیم؛ لکن االآن طاقت تحّمل آن را نداریز دارم به شما بگویگر نیزهای دیچ

ده است سخن خواهد یکند بلکه به آنچه شنرا که از خود تکلّم نمییز  ،ت خواهد کردیع راستی هدایشما را به جم

 گفت."



قان را یقع وقتی کتاب اد.  در وایشه از وحدت صحبت کنیم.  همیابینقصی ب

اء برای کّل عالم هستند.  حضرت یانب ءهیافت که کلّ ید یدر خواه  ،دیکنمیمطالعه 

م ظهور فرمود یحضرت ابراه  ،ندیرمافمیکنند.  میف ینگونه توصیبهاءاهلل آنها را ا

 د.  حضرت موسی برای کّل نوع بشر ظهور فرمود.یت فرمایتا کّل عالم انسانی را هدا

رممکن بود.  یغ  ،رید گفت خیشدند؛ خواهمیمییران کلیا مردم اید که آینیبب

ها ییده و جدایمسافات بع اّما  ،آفتابی بود که در آن زمان برای کّل جهان طالع شد

ه یر مسائل مانع از آن بود که مردم خبری از حضرت موسی بشنوند.  امروزه قضیو سا

م.  صفحات و یاری داریو نقل بسل ارتباطی و حمل یمتفاوت است.  ما وسا

 م.یاء در دست داریاری در مورد انبیعبارات بس

میف یظهور توّسط حضرت بهاءاهلل توص در فصل دوم )باب دوم( سه درجءه

مین است: خداوند در کّل عالم تجلّی ید.  لّب مطلب ایشود.  آن را به دّقت بخوان

در کسی که   ،ان افراد بشریو در مکند و به طور اخّص در فرد انسانی متجلّی است؛ 

ظهور وجود دارد. ن سه درجءهیا  ،ده شده استیبه نحوی خاّص برگز
1
 

مان دارند. یاء این کسانی که به انبیاء است و براهین انبیگر براهیموضوع د

ف کتاب الهی است و بعد سلطنت خداوند یگر کتاب الهی است؛ تعریموضوع د

 است.

قان برای یم: حضرت بهاءاهلل در کتاب ایپردازف بیحال به بعضی از تعار

کنند و می روقتی که مالئکه را ذک  ،المثلفیدهند.  میفی ارائه یزها تعاریبعضی چ

میف آنها یبه تعر  ،کنندمیف ینند و چنان و آنها را توصیند که مالئکه چنیفرمامی

پردازند.
2
 

                                           
1
 19الی  14صفحات   ،قانید به کتاب اینگاه کن  

2
ه را یه صفات بشرین مالئکه نفوسی هستند که به قّوءه روحانیالی آخر القول؛ مقصود از ا» رسل مالئکته...ی»"و قوله   

ه از عوارض ین وجودات قدسین متّصف گشتند ... باری چون این و کّروبیبه نار محّبت الهی سوختند و به صفات عالّ 



 به خود اشاره اواخر کتاب فقط سه مورد وجود دارد که حضرت بهاءاهلل

ند که یفرمامیشان به حسادتی بدخواهانه محاط هستند و یکی موقعی که ایدارند.  

اند.هگران نشمردیشان هرگز خود را برتر از دیا اّما  ،هدیشان را برگزیاگرچه خداوند ا
1
  

ای به دو سال انزوای خود هاواخر کتاب است؛ و اشار  ،دین را به دقّت مطالعه کنیا

اند.هقان ذکر فرمودیآن را در کتاب ا علّتند وکنمی
2
 

ن یند که ایفرمامیباز هم اواخر کتاب عبارتی وجود دارد که آن حضرت 

د.یدا کنیکند؛ آن را پمیغالم جان و عمر خود را فدای حضرت باب 
3

بخش   

قان که برای خال حضرت باب نوشته یاصلی کتاب ا ن است که نسخءهیجالب ا

ن یبه خّط حضرت عبدالبهاء نوشته شده است.  ا هو روز نازل شدشده و در ظرف د

ات حضرت ولی یح امیاافنان باقی ماند تا آن که در  راز در خانوادءهیکتاب در ش

شان ارسال شد.یمحبوب امراهلل حضور ا
4
میک جمله است که به آن اشاره یفقط   

نوشته شده است کتاب به خّط خود حضرت بهاءاهلل  ءهیکنم و آن جمله در حاش

ن یل نقطه ... فدا شود و جان دربازد."(  فقط همین حرف مذکور مشهور در سبی)"..ا

به "  ،شان فرمودندیا  ،م شدیجمله.  وقتی کتاب به حضور حضرت ولی امراهلل تقد

                                                                                                                    
لهذا اسم مالئکه بر آن   ،ن شدندین و متّصف به اوصاف مقّدسییه پاک و مقّدس گشتند و متخّلق به اخالق روحانیبشر

 (61ص  ،قانینفوس مقّدسه اطالق گشته." )ا

1
اند و ن عبد اتّفاق نمودهیاند و بر مخالفت اات نفاق برافراختهیاند رادهی"چنانچه جمعی که رائحءه انصاف را  نشن  

ن که با احدی در امری افتخار ننمودم و به نفسی برتری یار؛ با ایری طیاز هر جهت رمحی آشکار و از هر سمت ت

 (190ص  ،قانینُجستم." )ا

2
که محّل اختالف احبّاب نشوم و مصدر انقالب اصحاب نگردم و سبب ضّر احدی نشوم و ن نبود ی"و مقصود جز ا  

 (194ص  ،قانیعلّت حزن قلبی نگردم." )ا

3
ن حرف مذکور مشهور در یت الهی و فضل سبحانی اید از عناین عبد در کمال رضا جان بر کف حاضرم که شای"و ا  

 (192ص  ،قانی" )اا فدا شود و جان دربازد.یل نقطه و کلمءه علیسب

4
ار فاطمه خانم افنان از نوادگان جناب خال اکبر در یقان در اختیح مترجم: نسخءه اصلی کتاب مستطاب ایتوض  

شان و گزارشیم شد.  شرح مذاکرات جناب طرازاهلل سمندری با ایبه حضور حضرت ولی امراهلل تقد 1021ورماه یشهر

 درج است. 49-26صفحات   ،ضیینان" اثر جناب محّمدعلی فشان به ساحت اقدس در کتاب "خاندان افیها



ن یاّولن یل گذاشتم.  ایخ نبین جمله را در ابتدای کتاب تاریاست که ا علّتن یا

و چون به خّط مبارک حضرت   ،کردندمین آن را مالحظه شایای بود که اهمرتب

ل قرار گرفت.یخ نبیدر ابتدای کتاب تار  ،بهاءاهلل بود
1
 

ع اعصار در یون" وجود دارد؛کسانی که در جمی"روحان فی دربارءهیو تعر

  ،میکنمیقان را مطالعه یوقتی کتاب ا  ،ستادند.  حالیمقابل مظاهر ظهور الهی ا

مالحظه   ،ن دو کتاب(یم )به طور اخّص ایکنمیرا مطالعه  وقتی کتاب اقدس

  ،ای است که در اوج فلک در حال پرواز استهم کرد که قلم اعلی مانند پرندیخواه

و بعد باال   ،کندمیان ین بیزم ای را درباءههد و نکتیآمین ییپروازی بلند؛ گاهی پا

 ن است.ینچنیشه ایرود.  کتاب اقدس هممی

ن ید.  اینین کتاب در آن نازل شد ببیتی را که اید بیع شما بتوانیجم دوارمیام

ا را یتوانستند امواج درمیشان یترانه.  ایای مدیدر  ،ی استیایت در مقابل دریب

شود؛ امواج میشروع   ،نسائم رحمت  ،انیبًا با امواج بیمشاهده کنند و کتاب تقر

ن صورت شروع کردند.  یب را به همشان صرفًا کتای.  اان شروع به حرکت کردندیب

پردازند و در مورد میروح انسان   ،ح مواردی مربوط به ملکوت ابهییبعد به توض

"اگر حّب مرا در   ،ردیگمیگربار اوج ید  ،ره؛ و بعدیره و غیند و غیگومیروزه سخن 

د داشت."یاز عالم بعد خواهمیسه  ،دیقلب دار
2

در  کنند ومیمجّددًا نزول   ،بعد  

 ن حرکت وجود دارد.یکنند.  امیره صحبت یمورد دعا و غ

کنند میان یم حضرت باب را بین تعالیبراه  ،قانیب در کتاب این ترتیبه هم

قلم   ،ن نقاطی" و بعد در ا ،دید به قدم روح حرکت کنی"سعی کن  ،ندیفرمامیو سپس 

                                           
1
اّما در نسخءه فارسی  سی درج شدهیاالنوار انگح مترجم: عبارت فوق در صفحءه عنوان در کتاب مطالعیتوض  

 شود.مشاهده نمی

2
ف ٍب وجد عرَف المحبوب من هذه الکلمة الّتی فاحت منها نفحات الفضل علی شأٍن التوَص ی"طوبی لحب  

طوف حول اوامری المشرقة من افق االبداع." یاّنه   ،ادی االلطافیق االنصاف من ایباالذکار.  لعمری َمن شرب رح

 (4بند   ،)کتاب اقدس



د؛ آنها را از یابیب انات راین بید ایرد.  سعی کنیگمیاعلی به اعلی مدارج اوج 

  ،اندلی عالیید؛ خید و در صورت امکان به خاطر بسپاریقان استخراج کنیکتاب ا

"حال   ،سی را به خاطر ندارم(یند )عبارت انگلیفرمامی المثلفیزند.  یانگشگفت

میان را در بغداد فرمودند.(  نین بیوضات الهی حامله مشهود."  )ایکّل ارض به ف

ست طفل ی"اکنون معلوم ن  ،شان فرمودندیآن کی ظاهر خواهد شد.  ا م که آثاریدان

ن ید که در قلب چه کسی بذرهای چنیم دیخواه اّما  ،ا خواهد آمدیچه زمان به دن

د.ین گلها به ظهور خواهد رسیحکمتی کاشته خواهد شد و از باغ وجود چه کسی ا
1
  

د یدهند.  ما بامیب قرار ک از ما را مخاطیهر   ،"چه کسی؟"  ،ندیفرمامیوقتی 

عنی علم ی  ،صمدانی محبّتی حکمت الهی و ازهار هام تا تخمیساز آمادهخود را 

 از ما به ظهور و بروز برسد.  ،ربّانی

ه وجود دارد که ناسفته باقی مانده و به ظهور یند که هزاران آیفرمامیبعد 

را آن حضرت نفوسی یز هافتیبا هنوز امکان ظهور نیه و فکر زیده است.  هزاران آینرس

اند.  "چه زمانی نفسی وجود خواهد هافتیشان باشند نیدن کالم ایشن ستءهیرا که شا

ان کنم؟"یات را برای او بین آیا ءهیداشت تا کلّ 
2
ن امر یات ایحتّی در بغدام شما را  

                                           
1
بی در خاکدان ترابی ظاهر شود و تشنگان از یت غین عنایات حامله گشته تاکی اثر این عنایع ای"عالم هستی به جم  

ستی را به سرادق قرب و هستِی معشوق فائز یگشتگان صحرای ُبعد و نمحبوب رساند و گمپا افتاده را به کوثر زالل 

بی بشکفد." یق غیهای حقاقیاض نفوِس که شقاید و از ریهای قدس انبات نمان حبّهیگرداند و در ارض قلوِب که ا

 (41ص  ،قانی)ا

2
ف نفوسی است که یدر توص ز ثبت نمودهل اعظم در پنج کنیان حضرت بهاءاهلل که جناب نبیح مترجم: بیتوض  

ق ید که چگونه اشخاص قابل استماع کالم من و الیدانا میی"آ  ،ندیفرماستءه استماع کالم جمال مبارکند.  مییشا

رمحدود و در سمت یند که جهاتش غیانی حاضر نمایپاباشند.  اگر شخصی را در فضای بین محضر مییحضور ا

ا و یع بالیسارش جمیرمکّدره موجود باشد و در یهای دائمءه غها و سلطنتها و راحتلّذتها و ع عّزتین آن جمیمی

ن مخاطب سازد یاالم ،ن شخص را ندای روحیا باشد و ایمءه دائمه مهیهای عظها و مشّقتها و نقمتها و المت ،شد

ای از قدر و منزلت تو ذّره  ،ار نمائییسار اختیه بر طرف یع آنچه در اوست از لذائذ باقین را با جمیمیکه اگر طرف 

ای از شأن و مقام تو ذّره  ،نیمیی بر یار نمایشمار اختسار را با آنچه از شدائد بییشود و اگر سمت عنداهلل کم نمی

ِن عّزت یمیساِر ذلّت را بر یاق ین اگر آن شخص در کمال شوق و اشتیدر آن ح  ،شودز المختار فزون نمییلدی العز

 ن کلماِت اعظم."یق این محضر است و الیآن وقت قابل حضوِر ا  ،ار نمودیاخت



الی امر ید که در همه جا برافراشته شده است.  شما عظمت و استیکنمیرا مشاهده 

ده است.ید که همه جا مشهود و معلوم گردینیبمیبارک را م
1

حتّی در بغداد؛ در   

 شان هنوز اظهار امر نفرموده بودند.یحالی که ا

ن را یکه آسمان و زم  ،نور الهی  ،ن بامدادی"در ا  ،ندیفرمامیگر یدر جای د

مه را احاطه کرده است."ین خیا  ،پوشاندمی
2

ن یا دهد )لطفًامیو بعد ادامه   

ع جهد را مبذول نما یجم  ،"ای برادر من  ،ندیفرمامید؛( و بعد یدا کنیقسمت را پ

ان یشه در هبوب نخواهد بود و انهار بیرا نسائم رحمن همیت بنوشی زیتا از جام ابد

ان نخواهد داشت."یشه جریهم
3
 

میان یف قدرت حضرت باب بیگر عبارتی است که هنگام توصید جملءه

ست و پنج ساله در مقابل یند فقط فکر کن که جوانی بیفرمامیشان یند.  ایفرما

ستاد و آن را شکافت؛ و یافته بود ایانتی که قرنها در قلوب و نفوس مردم تمّکن ید

میهرگز به کال  ،نهادیمین قلب یند اگر شما قلوب تمام اهل عالم را در ایفرمامی

.فرمودمیکرد مگر آن که خداوند امر میتکلّم ن
4

به   ،د.  بعدیدا کنین جمله را پیا  

ا سه صفحه است.یپردازند که دو میقی یان مجاهد حقیب
5
 

                                           
1
ار ظاهر یع دینی و آثار غلبه و سلطنت او را در جمیب است که َاعالم قدرت الهی را در همءه بالد مرتفع بی"عنقر  

 (63ص  ،قانیی." )ایمشاهده فرما

2
أبییو »عالم را احاطه نموده و سرادق عصمت و حفظ » ضاهلل نور الّسموات و االر»ن صبح ازلی که انوار ی"در ا  

 (13ص  ،قانیمرتفع گشته..." )ا» تّم نورهیاهلل ااّل أن 

3
شه یم جان از مصر جانان نوزد و همیشه نسیم.  همیام باقی است از اکواب باقی چشید تا ای"ای برادر من جهدی با  

انیبان جنان از گلستان قدسی به آشید وقتی که عندلیح نماند.  آان نه و مدام ابواب رضوان مفتویان در جرینهرهای تب

نی.  پس تا حمامءه ازلی در شور و تغّنی است و یگر نه نغمءه بلبل شنوی و نه جمال گل بیند.  دیهای الهی پرواز نما

 (19ص  ،قانیبهره مکن." )امت شمرده گوش قلب را از سروش او بییغن  ،نییبهار الهی در جلوه و تز

4
غ امراهلل فرمود و چه قدر استقامت از آن ین سدرءه سبحانی در اّول جوانی چگونه تبلید که ایی"حال مالحظه فرما  

ذاء بر آن سدرءه ید. آنچه ایحاصلی نبخش  ،ع َمن علی االرض بر منعش اقدام نمودندیت ظاهر شد که جمیجمال احد

ن فقرات واضح است و احدی انکار یچنانچه ا  ،شدتر میلشتر و نار حبّش مشتعیشوقش ب  ،آوردندطوبی وارد می

 (191ص  ،قانیق اعلی شتافت." )ایندارد تا آن که باالخره جان را درباخت و به رف

5
 د.یمراجعه کن 122الی  149صفحات   ،قانیط شخص مجاهد در کتاب ایبه شرا  



م و ین رؤوس مطالب تقسیقان را به اینها رؤوس مطالب است.  اگر کتاب ایا

ن یا اّماد کرد.  یلی استفاده خواهید برد و خیار بهره خواهیبس  ،دیبا هم مطالعه کن

م که یهای بحث دارهماگرو  ،اهد شد.  در ارض اقدسک سال تمام نخویکار در 

ن یا سه سال است که ایم.  دو یکنمیصحبت   ،ن کتابیهم  ،قانیدر مورد کتاب ا

 م.یاهرا تمام کرد اّولکار ادامه دارد و ما تازه باب 

 م.  سورءهیازدهم( قرآن صحبت کنی هود )سورءه در مورد ذکر سورءه  ،حال

کند.میت ین سوره همه را کفایند ایفرمامیءاهلل کوچکی است. حضرت بها
1
  

در  اّماد.  یفرمامیان یی مختلف قرآن بهابخشاء را در یحضرت محّمد قصص انب

های دیینوم  ،رنجهای آنها  ،شوند.  مصائب آنهامیاء با هم ذکر یانب ءهین سوره کلّ یا

د یارت کنین سوره را زیا ند کهیفرمامیک در زمان خود.  یت نهائی هر یآنها و مظّفر

 ز اتّفاق خواهد افتاد.ینجا نید که در ایدانمیو 

شان در ین و خاکی که ایحس امامن است.  شهادت یحس امامای به هاشار

اری در آنجا وجود داشت.ین که قّوت و قدرت بسیدند وایآنجا به شهادت رس
2
  

را یز  ،ار مهم استین داستان بسین در چه بود؟  ایحس امامت شهادت حضرت یاهم

انتی به یان الهی اختالفات به چه معنی است و هر دیدهد که در ادمیبه ما نشان 

است که  علّتن یشود.  به امیمییهای عظاختالفات متحّمل چه آالم و رنج علّت

 ادی زمان حضرت بهاءاهللیبخصوص حضرات ا  ،ارانیحضرت عبدالبهاء مکّررًا به 

به هر   ،دیکنمیای که اثری از اختالفات مشاهده هلحظ  ،ندهشدار دادند.  فرمود

ان مبارک یرا به بید.  زین ببرید آن را از بیی که دارید و با تمام قوایتوانمینحوی که 

                                           
1
د و به فطرت ییقدری در آن سورءه مبارکه تأّمل فرما کند. ت میی"اّولوا االفئده و صاحبّان بصر را سورءه هود کفا  

 (4ص  ،قانید." )اییه تدبّر نمایاصل

2
د غلبءه ترّشحات دم آن حضرت را که بر تراب ترّشح نموده و به شرافت و غلبءه آن دم تراب یی"مثاٍل مالحظه فرما  

 (99ص  ،قانیچگونه غلبه و تصّرف در اجساد و ارواح ناس فرموده." )ا



ن شرق و غرب بدل یب به فاصلءه  ،ن برده نشودیاگر از ب  ،ی اختالفیامروزه سر مو

م مبّدل گردد.ینده به جبل عظیاختالف در آ شود؛ اندک نشانءه
1
 

لطفًا با   ،مین چند روزی که با هم هستیاست که اصرار داشتم ا علّتن یبه ا

د.  با آنها یمصالحه نکن  ،د بهائی شوندیخواهمیکه  علّتن یبه ا  ،ان خودیمبتد

م.  یریپذمیچ تعّصبی را نیانت ماست.  ما هین دی"ا  ،دیید و بگویح صحبت کنیصر

مطلقًا   ،م.  ممنوعیکنمیت نوع بشر لطمه بزند قبول نکه به وحدرا زی یچ چیه

م یان کمتری داشته باشید بهائید.  اجازه دهین مورد قاطع باشیممنوع است."  در ا

ادی اهل سازش و مصالحه داشته یان زین که بهائیکه قوی هستند؛ بهتر است تا ا

ی را مطرح خواهد اههر روز مورد تاز  ،دیک مورد مصالحه کنیم.  اگر شما در یباش

 اسفار خود هرگز طالِب  علّتن یکرد.  به ا
ّ
افتِن یاست که به شما گفتم در طی

مین معنی است که هرچه یختن به ایرا طرح دوستی ریدی نشدم.  زیدوستان جد

ان یقت را بیحق  ،د با قبول خطِر از دست دادن دوستانیق شود.  ما بایند تصدیگو

میت یم و آن خداست.  او از ما حمایک دوست داریرا ما یست؛ زیم.  مهم نیکن

 کند.

را قبل از ظهور یز  ،ت استین حائز اهمّ یحس امامت حضرت یحکا اّماو 

م یتی است که حضرت ابراهین بیکعبه در عربستان وجود داشت.  ا  ،حضرت محّمد

بنا کرد.
2

م وجود داشته و مرکز یبه آن حضرت تعلّق دارد.  از زمان حضرت ابراه  

ت وجود ین بیم در ارتباط با ایت عظیفه و مسئولیعبادت بوده است.  حال دو وظ

شهر مّکه و  گری ادارءهیدداری آن؛ و دیکی شغل متولّی کعبه بودن و کلیداشت.  

ن امور ین.  دو خانواده قبل از ظهور حضرت محّمد مسئول این آب برای زائریتأم

                                           
1
اح اختالف از ثمر یان الهی از اختالف بر افتد و شجرءه مبارکه از اریرا بنیاران الهی  زنهار زنهار از اختالف؛ زیای "  

 (003ص  ،م بهائییاهلل افسرده شود." )گلزار تعالن افکار پژمرده گردد و نار محّبتیر تباید از زمهریباز ماَند؛ گلشن توح

2
ل آن را  بازسازی یم و اسماعیاخت که در زمانی بعد از آن حضرت ابراهث حضرت آدم کعبه را سیطبق احاد  

 (6ص  ،ضییاثر جناب ف Prince of Martyrsد به یکردند )نگاه کن



ن دو یدند.  ایناممیت" ی"دوران جاهلرا  امیات؛ آن یعنی در زمان جاهلی  ،بودند

خواستند میرا هر دو یز  ،گر بودندیکدیشه در حال جنگ و جدال با یخانواده هم

ه.یگری آل امیهاشم بود و د کی خانوادءهیرند.  یار خود بگیکّل وظائف را در اخت
1
  

 اّماندارد.   تیید اهمّ ید به خاطر بسپاریتوانمیرا ن هااسمنها دو خاندان بودند.  اگر یا

 د که دو خاندان بودند.یبه خاطر داشته باش

ن دشمنان یاّولاز قضا   ،ن دو خانواده بود.  حالیکی از ایحضرت محّمد از 

شان مقاومت یشه در برابر این نفوس همیگر بودند.  ایحضرت محّمد از خاندان د

ن یا  ،رفترومند شد.  وقتی که قدرت گیکردند.  و باالخره اسالم مظّفر و نمی

ز اسالم آوردند.  آمدند و گفتند که مسلمانند.  حضرت محّمد نگاهی به ین نیمخالف

حضرت »."  میم هستیتسل»د ییبگو  ،»میمان داریا»د یی"نگو  ،آنها انداخته فرمودند

ثاقش بالفاصله نقض شد.یمحّمد صعود فرمود.  عهد و م
2

ثاق حضرت یآنها به م  

قی حضرت محّمد بود.  آنها برای ین حقیت علی جانشرسول وفادار نماندند.  حضر

ن یعنی از مخالفیو دوم از آن خاندان بودند؛  اّول فءهیدند؛ خلیای برگزهفیخود خل

افراد خاندان   ،بر مسند قدرت نشست اّول فءهیخاندان حضرت محّمد.  وقتی خل

 کرد. منصوبمیات و ممالک امپراطوری اسالیاری از والیخود را به حکومت بس

دو   ،حضرت علی رهبر عالم اسالم شد.  وقتی حضرت علی درگذشت  ،بعد

ن ین از ایحس امامن.  حضرت یپسر از خود به جای گذاشت به نام حسن و حس

                                           
1
 0-1صفحات   ،د به همان مأخذینگاه کن  

2
  ،4ج  ،ب حضرت عبدالبهاءیتی )مندرج در منتخباتی از مکاتیح مترجم: حضرت عبدالبهاء در لوح هزار بیتوض  

ن اصلش از یِت کتاب ِمن دوِن مبین کلمءه کفای"ا  ،اندح دادهین نقض عهد را توضیبه بعد( به لحنی غّرا ا 242ص

م واساس نزاع وجدال وخصومت و یستین  ،نیعنی مبی  ،گر محتاجیز دیاهلل" و به چحسبنا کتاب»عمر است که گفت 

ع ظلمین کلمه اساس جمیاصحاب حضرت انداخت.  ا ن دوستان ویق را گذاشت وعداوت و بغضاء بیت و تفریتشت

  ،دیع بعد از حضرت رسول گردیق وقایها گشت وچون مّطلع بر حقازییها بلکه سبب خونرانیها و عصانیها و طغ

ن کلمه بر هم خورد و جنود نفس وهوی هجوم آورد و راسِخ در علم یاهلل از انید که اّس اساس دیدهشهادت می

 (260-264گشت..." )ص معزول و مهمول



دمشق از آن خاندان. فءهیخاندان بود و خل
1

همان خصومت که قرنها قبل وجود   

ن مرد در یی نکردند.  اریرا آنها از آن جلوگیز  ،ای اسالم برگشتیبه دن  ،داشت

 امامد ین نبایکّل اسالمم و حس فءهی"من خل  ،ستاد.  او گفتین ایحس اماممقابل 

 امامم نخواهم شد.  من ی"من تسل  ،فرمودن یحس امامم شود."  ید تسلیباشد.  با

ق کنند."  آن یت بشناسند و تصدید مرا به رسمین پدرم و بایجانش  ،قی هستمیحق

گر هزاران سرباز در مقابل او ید فءهیهمراه داشت و خل و میحاحضرت فقط هفتاد 

میکنم.  میستم و مقاومت یامیقت ی"من برای حّق و حق  ،داشت.  حضرت فرمود

میه همراهانم کشته خواهند شد.  یدانم که کلّ میدانم که شکست خواهم خورد.  

روانش و یم کرد."  و پستادگی خواهیبرای عدالت ا  ،قتیبرای حّق و حق اّما  ،دانم

  ،دین شهیع کشته شدند.  به خاطر خون ایجم  ،اش و خود آن حضرتهخانواد

اسالم قدرتمند شد
2
د دور اسالم یو حضرت بهاءاهلل آن حضرت را به عنوان شه 

ن است داستان ین نازل فرمودند.  ایحس اماممخصوصی برای  نامءهارتیزرفتند و یپذ

 ان ذکر شده است.قین که در کتاب ایحس امام

 حاال کسی سؤالی دارد؟

  ،شودمیان صحبت یوقتی که در مورد متانت رفتار ما با مبتد  ،ضییس ـ جناب ف

ن که وقت تنگ یم و ایغ کنیع و به شّدت تبلیلی سرید خیند که بایگومیغالبًا به ما 

فتار م با وقار و متانت ریکنمیست که با نفوسی که مالقات یاست و آنقدر فرصت ن
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  ،ه( بود که به حکومت شام منصوب شده بود. )همان مأخذیه )از آل امیمعاو  ،ن دشمن حضرت علییمنفورتر  

 ه زده بود.ید بر مسند خالفت تکیزی  ،نیح مترجم: در زمان حضرت امام حسی(  توض11ص

2
عنی در دور ی "همچنان که در ادوار سابقه  ،اندن نکته اشاره فرمودهیح مترجم: حضرت ولی امراهلل به ایتوض  

دالّشهداء یحضرت س  ،نفس مقّدس آن حضرت و در دور فرقان  ،حیو در دور حضرت مس  ،لیاسمع  ،میحضرت ابراه

ر و استخالص یای فدا جهة تطهیان حضرت رّب اعلی روحی لرشحات دمهم االطهر الفداء حاضر و مهیو در کور ب

اهلل االطهر به فرمودءه جمال قدم و اسم  ،ع حضرت غصنین کور بدیدر ا  ،بانگاه فدا شتافتنداهل عالم گشتند و به قر

ابند..." )جزوءه ید یاتی جدیان حید تا باب لقا بر وجه اهل بهاء مفتوح گردد و عالم و عالمیاعظم جام شهادت را بنوش

 صفحءه مقّدمه(  ،خاوری اثر جناب اشراق  ،المخلوق من نورالبهاء"  ،اهلل االطهر ،"حضرت غصن



غ یتبل  ،میغ کنیتبل  ،میغ کنید تبلیشود که بامیم؟  به ما گفته ید بکنیم؛ چکار بایکن

 م.یم حّب امراهلل را در قلوب آنها القاء کنید بتوانیم و بایکن

ست.  مقصود از متانت یع به معنای گستاخی نسبت به آنان نیغ سریتبل اّماج ـ بله؛ 

ن و ید دید عصبّانی شد؛ ابدًا نبایرفت؛ هرگز نباد از کوره در ین است که هرگز نبایا

ان یادی امراهلل را بیق بنید و اصول و حقایشه عقایر کرد؛ همیآنها را تحق دءهیعق

م و مقصود من از آنچه که چند روز یید به آنها بگوین مطلبی است که بایم.  ایکن

ت وجود یحیمس بی دریم عییگومیای که هت بود که لحظین واقعیش گفتم صرفًا ایپ

ن یا  ،مین که ما وقت نداریشود.  مقصود از امیکّل استدالل ما خراب   ،دارد

ن معنی است که همه یغ باشد.  بلکه به اید در حال تبلیشه بایک فرد همیست که ین

بهتری به  جءهیم خواهد شد و نتیت تقسین صورت مسئولیردازند و در اپغ بید به تبلیبا

 د.یآمیبار 

شوند؛ در میمبلّغ جذب  علّتان به ین است که بعضی از مبتدیگر اید نکتءه

ر کنند ییوقتی تغ اّماد جذب نشوند؛ یشا  ،نندیک چهره را ببیحالی که اگر فقط 

ام.  مّدت سه سال هدیاز موارد مانند آن را داری یشوند.  من بسمیناگهان جذب 

نا که یک مبلّغ نابی کرد و در شب آخر سال سوممیک نفر با دو شخص صحبت ی

کرد به آنجا رفت و با آنها صحبت کرد و هر دو بهائی شدند؛ همان میران سفر یدر ا

ن مرد چه داشت که آنها را مجذوب ساخت؟  یدند.  اینا را دین مبلّغ نابیشب ا

الهی  نا واقعًا معجزءهین مرد نابیم.  ایریاد بگید آنها را یغ است و ما باینها اسرار تبلیا

ا عبای او را یابان عّمامه یشناختند.  در خمید.  مردم او را به عنوان مبلّغ بهائی بو

گشت.  میانداختند و او کورمال کورمال در پی آنها مین یداشتند و روی زممیبر

کردند.  وقتی میبه او سنگ پرتاب   ،کردندمیزدند و او را مسخره میها دست هبچ

  ،غ کندیرفت تا امر بهائی را تبلمیو ازشهری به شهری گر یی به روستای دیاز روستا

کرد.  میاعتناء ن  ،دادندمیانداختند.  او ابدًا به آنچه که مردم انجام میاو را دست 



 اّماد.  یاهت نشدیرا تربیز  ،دین کارها را بکنید ایدانم که شما بامی"  ،گفتمی

 غ امراهلل است."یمن تبل فءهیوظ

 د از چه خاندانی بودند؟س ـ حضرت محمّ 

 ج _ هاشم.

 

ام به هل دارم به وعدیم  ،ستیگری مطرح نیار خوب؛ حاال که سؤال دیبس

ای است؛ داستان هکنندد داستان مجذوبیدانمیهندوستان وفا کنم.   دوستم دربارءه

 ءبه هند وارد شد.  حضرت بهاءاهلل شخصا 1913هند است.  امر مبارک در سال 

م جمال افندیمبلّغی به نا
1
را به هندوستان اعزام فرمودند.  لطفًا مجهودات و شور و  

ن مطالب یلم ایبمبئی به مردم گفت: "ما مد.  حاکیاق او رامالحظه کنیشوق و اشت

کنم."  و همان میخودمان تکرار محلّی   پس همان مطالب را به زبان  ،دیرا بدان

"وقتی جلسه خاتمه   ،گفتمیافندی هندی تکرار کرد.  جمال  سخنرانی را به لهجءه

م آوردند و بعد ید[ براینجا داریهای گل ]مانند آنچه که شما اهبرای من حلق  ،افتی

هگلم آنجا ماندم."  هم ک نفر جزوه نگرفت و من با حلقءهیراهی شده رفتند و حتّی 

ت برای او رخ داد و ین وضعیاری از نقاط مختلف همین بود.  در بسیاش هم

م داشته یتوانمین کتابها را یکی از ایا یست؟  آین بهاءاهلل کی"ا  ،دیاز او نپرس احدی

ان حضرت عبدالبهاء است.  در همان زمان ین بیده بود.  ایرا وقتش نرسیم؟"  زیباش

ی هند مرقوم داشتند.  آن زمان حدود پنجاه احبّاحضرت عبدالبهاء لوحی خطاب به 

 ستیان نین بینها عیهای کوچک داشتند.  اهانخهبهائی در هند بود که همه قهو

  ،دیم کنیم تنظیرمستقید به صورت نقل قول غیاهادداشت کردی)لطفًا تمام آنچه که 

کنم.  میکنم و ترجمه میان فارسی نگاه یق است.  فقط به بیردقیغ را ترجمءهیز
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 است.



ات یا نقل مضمون آیم یرمستقیست.  آنها را به صورت نقل غیح نین صحیبنابرا

 د.(یمرقوم دار

"آن مملکت مقّر علم و دانش گردد و هندوستان مرکز عرفان الهی شود که 

کل یهای الهی از بمبئی و بنگال ترنّم گردد."  ههد و نغمیفرما میعلسلطان عشق ت

 فرمودند.میانات را ین بیا امیامبارک در آن 

کالم الهی   ،دیبع م و نقطءهی"در آن مملکت عظ  ،ن فرمودندیشان همچنیا

ن حلقه در یاّولر ممالک گردد.  اهالی هندوستان یابد که مثالی برای سایچنان تعالی 

ن منادی یاّولل خواهند داد.  مملکت به عنوان یعباد آستانش را تشک سلسلءه

ه مورد یت الهیدانحد واقع گردد و شهرتش در عالم ویملکوت مقّدس مورد تمج

» ن حسناتیع است ایبد  ،ن برکاتیم است ایعظ» ین واقع شود.  بعد ندایتحس

 د."یبرآر

فقط پنجاه نفر پراکنده در   ،خواندندمیانات را آن روزها ین بینفوسی که ا

انات حضرت یبه آن ب مییمان عظید ایکه با نقاط مختلف هندوستان بودند

لی یچون خ  ،داشتند تا باور کنندکه هندوستان روزی بر خواهد خاستمیعبدالبهاء 

فقط   ،وقتی که زمان موافق بود  ،دیقات فرا رسیوقتی که م  ،خواب بودند.  حال

به روستای کوچکی رفت و با بعضی از مردم صحبت کرد و   ،خانم بومن  ،ک زنی

خواستند بروند و میرا یز  ،آنها چنان به شور و شوق آمدند که از او خواستند بماند

ست روستا حضور یندگان حدود بین جلسه نمااورند.  در آیناِن اطراف را بیروستانش

 چند سال تعداد آنها به دو
ّ
ست یداشتند و ناگهان واقعًا منطقه مشتعل شد.  در طی

اصول امر   ،دیکنمیهستند که وقتی با آنها صحبت میمرد نهاید.  ایهزار نفر رس

 کنند کهمین اصول را در عمق قلبشان درک یدهند؛ آنها امیح یمبارک را توض

ن یکه از مبلّغ  ،د؛ در آن کنفرانس هندوستانیست؛ ای کاش آنجا بودیمقصود چ

شان نبود.  یاد بودند که جا براینقدر زیند.  ایایم روی صحنه بیهندی خواهش کرد

غ است و یروز و شب مشغول تبل  ،رودمیمردی معلول که با کمک دو عصا راه 



ا یکشد "میاد یاند؛ او فرهشدهزاران نفر در اثر وجود او به امر مبارک جذب 

 کند.  زمان مناسب است.میغ یق خودش تبلیبهاءاالبهی" و به طر

  ،است جلسه را به عهده داشتینو رکه حاکم دهلیمیعمو مثاًل در جلسءه

ک هندی یکرد.  من جواب ندادم.  میم اعتراض یه هر آنچه گفتیدًا علیمردی شد

گفت که  "د من جواب بدهم.یفًا اجازه بده"لط  ،ربهائی آنجا بود.  او گفتیغ

راحتی  هرگز وعدءه  ،برندمیهرگز پول به کار ن  ،کنندمیان هرگز از زور استفاده نیبهائ

نزد آنها   ،دیمحبّتکنند.  اگر طالب میاستفاده  محبّتدهند؛ آنها از عشق و مین

 ل داد.ین قبیی از اید؛ و جوابهایبرو

 ل حضرت بهاءاهلل حاصل شد.  عّدءهیِت شمااریموهبِت ز  ،در کنفرانس

ل یارت شمایدند و موّفق به زیر رسید  ،اده آمده بودندیء که پای پاحبّاادی از یز

ارت کنند.  در آخر یک شب در کنفرانس آن را زیم که یبی دادیمبارک نشدند.  ترت

 روز بایهمان مرد معترض د  ،کردندمیارت یل مبارک را زیصِف کسانی که شما

خواهم میل شدم.  ی"سر راه تسج  ،خواهرزن و باجناقش آمدند.  مرد گفت  ،همسر

ن یآواز بخوانم."  ا  ،کنممیاو  فام را وقن مرد ]حضرت بهاءاهلل[ که زندگییبرای ا

 همان مرد بود.

ک فرد یای از سوی هاست که با اشار زمان آنقدر مناسب و مقتضی

 محبّتمساعی ما امروز فقط برای نثار   ،نیابراشوند.  بنمیمردم جذب   ،ربهائییغ

مان است تا محبّتزش باران در بهاران و دادن گرما و حرارت ین مردم مانند ریبه ا

د یپرورده شده جوانه بزند.  شما مطمئن خواه هی که در قلوب آنها کاشته شدیبذرها

ورک هزاران یوید بود.  حضرت ولی امراهلل فرمودند که در نیشد که دارای گل خواه

 د.یابید و آنها را بید برویامر الهی وجود دارند و شما با نفر تشنءه

دانم چگونه از میم.  واقعًا نیکنم فرصت تنّفس کوچکی داشته باشمیفکر 

د تشّکر کنم.  با قلبی ین سه روز وقت خودتان را اختصاص دادیشماها که ا همءه

 محبّتجوه نورانی شما باز خواهم گشت و و مشاهدءه اری ازیبسمملو از سرور و حبور 



ک مورد یل دارم شما را از یم خواهم نمود.  میاعظم تقد العدلتیبشما را به 

د که هر زمان که به اعتاب ید و مطمئن باشینان دهم.  لطفًا به خاطر داشته باشیاطم

ه یکلّ به هرگز مراقد مقّدسه را ترک نخواهم کرد مگر آن که   ،مقّدسه مشّرف شوم

سن پونتا آرنایمهاجر
1
کای یآمر بیکای جنویآمر  ،بعد  ،ن شهر جهانیترجنوبی  ،

 ادشان باشم و بعد خارج خواهمیبه   ،فکر کنم  ،ءاحبّاه یکلّ   ،ریجزا ءهیکلّ   ،شمالی

 اّماکنم؛ مین کار را نیلی اید.  من خینان داشته باشیاطم  ،شد؛ بخصوص اطفال

روم و همه را در خاطر دارم.  وجوه می  ،دیآمید وقتی احساسی درون من به وجو

  ،کنممیع شماها دعا یدوارم وقتی که برای جمیبای شما همواره با من است و امیز

 م.  اهلل ابهی.متشّکرلی از شما ید.  خیآن را احساس کن

 

توانند برای آنها میضی یجناب ف  ،میاوریمارک تاورز: حال اگر اطفال را داخل ب

ه اطفال جا برای نشستن باشد.  یرون بروند تا برای کلّ یند و بزرگساالن بصحبت کن

 اطفال منتظر شما هستند.  ،ضییجناب ف

دانم مین  ،نمیبمیبا را یهای زهن همه چهریضی )در جمع اطفال(: وقتی ایجناب ف

ران سپری یکی از روستاهای ایآورم که در میی را به خاطر یم.  فقط روزهایچه بگو

کند.  پنج سال مین را درک یکردم.  مخاطب من آن کسانی از شما هستند که امی

 لءهیچ وسیاست که همحلّی   منظورم واقعًا  ،م روستایگومیک روستا بودم.  وقتی یدر 
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  Punta Arenas  لی در ساحل تنگءه یک واقع در جنوب شیرءه برونسویای است در شبه جزح مترجم: نقطهیتوض

ن شهر مرکز استان یای" است.  ااطلس است.  نام آن به معنای "نقطه" ماسهانوس یانوس آرام و اقین اقیب  ،ماژالن

توّسط سرهنگ خوزه د لوس  1949ن شهر که در سال یکای جنوبی است.  این شهر بزرگ در آمریترماژالن و جنوبی

ار یاز رونق بس  ،نی نفت به جای ذغالیگزیو جا 1914تا افتتاح کانال پاناّما در سال   ،ان گذارده شدیسانتوس بن

ز بندری آزاد است. یو نز نظامییهای بازرگانی و نرات کشتییس و تعمیخوبی برخوردار بود.  اکنون مرکز سرو

 کا(یتانی)دائرةالمعارف بر



رندیخواستند دوش بگمیاگر کودکان   ،زندگی وجود ندارد.  مثالً 
1
ن مسأله یبزرگتر  ،

د که اطفال ید مجّسم کنیتوانمیکودکان بود.  نبرای شستشوی محلّی   افتن آب وی

مجبور   ،آمدندمیای به تن داشتند و هر روز صبح که به کالس هرانیهای فقچه لباس

رفت مین ییز کردن موهای آنها که شپش از آن باال و پاین برای تمیبودم از بنز

د کنم تا یتأک ن موضوعیلم بر ایکرد.  مامیداد یاستفاده کنم؛ چون فقر در آنجا ب

  ،کنندمیل ینجا تحصیپسران و دختران جوانی که در ا  ،نجا هستندیکسانی که ا

م راهی برای به ین مجبور بودیل کنند.  بنابرایبدانند که آنها کتاب نداشتند که تحص

ش از یست نفر را که بیب  ،محّصل 633ن یاان یم.  از میدا کنیدست آوردن کتاب پ

میانتخاب کردم.  آنها   ،ی را تمام کرده بودندیابتدا ورءهست سال داشتند و دیب

 سند.یتوانستند بخوانند و بنو

م یی است که ما مجبور بودیهاکی از کتابین ید که ایفرض کن  ،حال

م.  کتاب را تّکه تّکه کردم و به یهای کافی برای همه نداشتهم و نسخیاستفاده کن

ک از یکردم.  کاغذ کافی به هر  ست قسمتیم کردم؛ بیی مختلف تقسهابخش

با قسمتی از کتاب دادم.    ،سندیتوانستند بخوانند و بنومیکه   ،ست پسر و دخترین بیا

د آن را به یبا  ،دادم و گفتم که وقتی استنساخ آن را تمام کرد اّولبه نفر  اّولبخش 

 یتن تریدادم.  به امی اّولقسمت دوم را به نفر   ،نفر بعدی بدهد.  بعد
ّ
ب در طی

م.  ین نوشته شده بود داشته باشیست نسخه که توّسط محّصلیم بیتوانستمیک ماه ی

                                           
1
م و یپرداخت بلکه سعی در تعلضی تنها به اطفال نمیی"ف  ،اهلل مهرابخانی نوشته استح مترجم:  جناب روحیتوض  

ک حّمام دوش برای یت داشت.  از جملءه آنها ساختن یب امور زندگی آنها فّعالینموده حتّی در ترت ت بزرگترهایترب

م که وصف آنها در کتاب اقدس هم آمده است.  با وجود یای داراحبّاء بود.  همءه ما از خزائن حّماّمات عجم خاطره

  ،دادندآخوندها اجازءه حّمام دوش نمی  ،است ها مولّد انواع مختلف امراضن حّمامیدانستند که ان که همه مییا

ضی در کار یق فیرد.  همءه احبّاء به تشوین است صورت گیشود غسل که از واجبات در دوش نمییگفتند زچون می

ن حّمام مییها پنهانی به اک آورده حّمام را ساختند.  بعدًا بعضی از مسلمانیشرکت کرده و سنگ از کوه نزد

ی از خرمن ادب یهان" مندرج در خوشهیآباد و قزو ،روت ـ نجفیام بیمروری بر ا  ،ضییات جناب فیح آمدند." )"شرح

 (41ص  ،13شماره   ،و هنر



با   ،کردند؛ کشاورز بودند.  مثالً مین وقت آزاد هم نداشتند.  آنها کار ین محّصلیا

بردند.  حتّی کودکان میکردند.  آنها با سطل آب برای گلها مین را حفر یل زمیب

میر بودند که نیچون پدر و مادرشان آنقدر فق  ،د کار کنندخردسال مجبور بودن

 های خودشان استفاده کنند.هر کنند؛ پس مجبور بودند از بچیتوانستند کارگر اج

وه یالس رفتم؛ پر از میبای گیک روز به باغی با درختان زیبه خاطر دارم 

هر  اّمااب بود.  کی از شاگردانم در باغ نشسته و مشغول نسخه برداشتن از کتیبود.  

"دارم   ،زند. گفتمیدم چرا طبل یزد.  پرسمیای بر طبلی هن دختر ضربیاز گاهی ا

رانم.  می  ،ندیآمیم یهاالسیها را که برای خوردن گن حال کالغیسم و در عینومی

زمان ها و درختها باشد و او در همان السیپدرش او را آنجا گذاشته بود که مراقب گ

 کرد.میبرداری هتاب را که به او داده بودم نسخبخشی ازک

ها حّداقّل ده کتاب بود هشتر خانیدر ب  ،بعد از پنج سال که در آنجا گذراندم

های هی از کتابها توّسط بچیهاهن خانه نوشته شده بود.؛ نسخیهای اهکه توّسط بچ

 ها.هن خانیهم

که مییهم به فضل عظیمد کیبا  ،کنندمینجا زندگی یی که ایهاهبچ  ،حال

 همءه  ،دییاینجا بید که به ایشما آزاد  ،زیاز آن برخوردارند فکر کنند؛ قبل از هر چ

مید بالفاصله ید.  هر نوع کتابی که دوست داشته باشید که درس بخوانییایب  ،شما

ار ید در اختید با آن بازی کنید وهر اسباب بازی که بخواهیریار بگید در اختیتوان

ای چ بازییها ههبچ  ،ی که من پنج سال زندگی کردمیدر روستا اّماد.  یدار

زی برای بازی یتوانستند بازی کنند؛ وقت نداشتند؛ جا نداشتند؛ چمینداشتند؛ ن

وقتشان را به  ءهیبق  ،نداشتند؛ چون مجبور بودند در مزارع و باغها کار کنند و بعد

ست کالس یند.  در مّدت پنج سال ببرداری از کتاب و درس خواندن بگذرانهنسخ

ل شد.یمختلف در روستای مزبور تشک
1
 

                                           
1
ن ساله دو مدرسءه دخترانه و پسرانه به نام مدرسءه ملّی سعادت به یآباد با زحمات چندح مترجم: احبّاء نجفیتوض  

افته و یادی یدر حالی که رشد ز 1010س و در سال یشمسی تأس 1292 ن مدرسه در سالیوجود آورده بودند.  ا



د که در آن یخوانمیخ یدر تار اّما  ،دیکنمیاز آنجا به عربستان رفتم.  باور ن

نوشتند.  روی وانات مییزمان مردم کاغذ نداشتند.  آنها روی استخوان کتف ح

میمالء را روی آن ک طرف سوراخی وجود دارد و مردم ایاستخوان کتف در 

شستند و میبردند و میآن را به رودخانه   ،شدمیح یکته تصحینوشتند.  وقتی که د

می آمادهگری یشستند و برای کار دمیکردند و بعد می آمادهآن را برای حساب 

د ید چقدر باینید و ببید فکر کنیاری که از آن برخورداریکردند.  فقط به مواهب بس

شبرد امراهلل و خدمت ید که برای پیار داریزی در اختین همه چید که ایخدا را شکر کن

نها محرومند.  یامید که از تمایبشتابمید و به نجات مردیبه نوع بشر به کار ببر

هندوستان و   ،قاین روستاهای آفرید به ایریم بگیدوارم زمانی برسد که تصمیام

ل کنند و در ید تا تحصیکمک کن د؛ید به آنها بدهید و آنچه را داریعربستان برو

 زندگی مقاوم شوند.

                                                                                                                    
را برای م گرفتند معلّمییل شد.  احبّاء تصمیکردند به دستور دولت تعطل مییچهارصد دختر و پسر در آن تحص

ده شان داین خدمت به ایضی از حضور محفل ملّی تقاضا کردند افتخار ایس به اطفال استخدام کنند.  جناب فیتدر

اند که ن موضوع اشاره کردهیف به ایشان به نحوی لطیهاادداشتیضی در یمت کردند.  جناب فیشود و به آنجا عز

اند: "پس از ورود چهارصد نفر دختر و پسر که دارای دو مدرسءه ( نقل کرده43جناب مهرابخانی در مأخذ فوق )ص

س معارف چهار چشم دوخته یان دولت مخصوصًا رئسرپرست مشاهده شد.  کارکنف و بییتکلاند بیمرّتب بوده

ر برای چه آمده.  منتظر یدانستند حقفرستند چه خواهند کرد و میان که اطفال را به مدرسه نمیینند بهائیبودند که بب

 مال سازند. ین اقدام را پایترند.  در صدد بودند جزئییل شود و متفّرق نمایتی از اطفال تشکین جمعیبودند کوچکتر

در برابر موانع خارجی خود را عاجز   ،معلومات در مقابل هجوم شاگردانتجربه و بدون سابقه.  بیفانی هم به کلّی بی

ای و اخالقی ست کالس درس مدرسهیدانم چه شد و چه اتّفاق افتاد که در ظرف دو هفته بدم.  ولی نمییمحض د

های آن را محکم چ و مهره و چرخیبی تمام پید غیبی به کار افتاد.  د و مانند کارخانءه مرتّ یل گردیدر منازل احبّاء تشک

ه یستند تا مالحظه قدرت الهیباشد.  جای بسی تأّسف است که نفوس ننموده به کار انداخت که هنوز هم مشغول می

اله از تعداد کردند هر سافت مییدرق رسمییشدند و تصدند.  تعداد اطفالی که داوطلب امتحانات دولتی مییرا بنما

جءه معارف ظاهر است.  ولی در قسمت علوم امری آنچه از ابتدا مورد ین که نتیادتر بود.  ایز ذ مدارس رسمییتالم

آموزند عمل خوانند و میشد که اطفال هر چه میار سعی مییم الهی بود.  بسیعملی نمودِن تعال  ،توّجه قرار گرفت

 گر..."یم دیاری از تعالیرات و تبّرعات و بسیات و خیوت آل آداب و نظافت و تالیاز قب  ،ندینما



ن خانم شاگرد من بود.  یها نزد من آمد.  اییکایکی از آمریروزی   ،دیدانمی

ها وجود دارد؟"  ا در اسالم مطلبی به نفع مگسی"آ  ،دیخواند.  پرسمیبا من درس 

د یه آنها نباا مطلبی هست کی"آ  ،دیست؟"  پرسین سؤال چی"مقصودت از ا  ،دمیپرس

ه"چون من به بچ  ،فهمم."  گفتمی"سؤالت را ن  ،بزنند؟"  گفتم سدست به مگ

میده یدهم.  صورت آنها از مگس پوشمینند درس ینشمیها ابانیی که در خیها

نها غذا ندارند که یا  ،ز منی"دوست عز  ،رانند."  گفتممیها را نشود و آنها مگس

ها را برانند.  ست که بلندش کنند و مگسیتشان نبخورند؛ اصاًل قّوتی در دس

رود.  ظهر با میها هگذارد و برای کار کردن به بعضی خانمیمادرشان آنها را آنجا 

 کافی ندارند." قّوءهنها ید.  اگردمیها برهر برای بچیای نان و پنهقطع

ا یدند که آیمان رفتم.  پرسنیدن بعضی از مهاجریگری به دیدر روستای د

دم.  فکر کردم در یده دیصد متری بازاری سرپوش لم سری به بازار بزنم.  در فاصلءهیما

ها شدم انبوه مگس توّجهک شدم میوقتی نزد اّمازان است.  یای آوهمدخل بازار پرد

جاد شده بود که یای اهکه پرد  ،همه در حال پرواز  ،نقدر مگس آنجا بودیهستند.  ا

د بله و یگومی"خرما داری؟"    ،پرسیمیدار هم.  از مغازیدشمیست از آن رد یبامی

ها ر مگسینی که خرماها زیبمی  ،کندمیها را با دست دور ی از مگسیهاهیال

اری یکنند.  بسمیا زندگی یاری از مردم دنیتی است که بسین وضعیمدفون بودند.  ا

  ،رای فرزندانشان ندارندر بیوان شیک لی  ،از اهل عالم غذای کافی ندارند بخورند

ی برای یحتّی جا  ،کتاب ندارند  ،کاغذ ندارند  ،نان کافی برای اطفال خود ندارند

د که یباش توّجهد میبا  ،دیزها را دارین چیا درس خواندن ندارند.  وقتی که شما همءه

نها را در ید چقدر فداکاری شده که شما اید بدانید.  بایاز چه موهبتی برخوردار

د و خود را برای خدمت به عالم ید از آنها استفاده کنیتوانمید.  یار داشته باشیاخت

مردان و   ،دین را هدف خودتان در زندگی قرار دهید.  ایکن آمادهنده یانسانی در آ

 د کرد.ینده به عالم انسانی خدمت خواهید شد که در آیزنانی خواه



د ید که بخواهیی دارها سؤالهک از شما بچیچینم هیخواهم ببمیحاال 

 د.یخجالت نکش  ،اشکالی ندارد  ،دیل داشته باشید.  هر نوع سؤالی که میبپرس

 د دعا کنند.یها بخواهند بدانند هر از چند گاهی باهد بچیس ـ شا

د که دعا مثل نور آفتاب است.  همانطور که هر روز صبح در یدانمی هج ـ بل

ت را ین اهمّ یدعا هم هم  ،مینور آفتاب داراج به یاحت  ،در زندگی خود  ،اطاقمان

نهمه ید و ایی که ما را آفریم؛ ذکر خدایکنمیدارد.  روزمان را با ذکر الهی شروع 

م.  قبل  از هر کاری یکنمیم؛ سپاسگزاری یکنمیزی به ما داد.  ما از او تشّکر یچ

ن آغاز یبا ام و بعد روزمان را یکنمیم و از خدا تشّکر یدارمیدست به دعا بر 

مید و بهتر یکنمیدعا   ،دیرومینطور وقتی به بستر یم.  همیکنمیباشکوه شروع 

روح ما در   ،د بود؛ چون زمانی که جسم ما در خواب استیتر خواهراحت  ،دیخواب

هزی درباریی که چیایروح ما در سراسر دن  ،میکنمین وقتی دعا یحرکت است.  بنابرا

 ری خواهد داشت.یپذم سفر دلیدانمیاش ن

 مظاهر ظهور الهی. س ـ سؤال دربارءه

ن اعتقاد اساسی هر فرد بهائی است.  یآنها.  ا آنها اساسًا برابر هستند؛ همءه هج ـ بل

تر هستند.نییهای باالتر و پاهدارای رتب  ،تی که دارندیطبق مأمور اّما
1

مثاًل شما   

آنها اساسًا  اّما  ،دیسه کنیمقا سی را با حضرت موسیید حضرت عیتوانمیهرگز ن

و حضرت محّمد از او هم  شتری آورد؛یحضرت موسی مطالب ب اّماکی هستند.  ی

ک دور کلّی هستند.  حضرت یهای هت کرد.  حضرت بهاءاهلل تحّقق وعدیشتر عنایب

شود.میک بار ظاهر یامبری هستند که هر پانصد هزار سال فقط یبهاءاهلل پ
2

مظهر   
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امبران فرقی وجود ین پید بیفرماکی از آنها مییءه قرآن است که در یضی به دو آیح مترجم:  اشارءه جناب فیتوض  

 م:یلت دادیگران فضیامبران را بر دید که بعضی از پیفرماگر مییءه دیندارد و در آ

 (292ءه یآ ن رسله." )سورءه بقرهن احٍد می"النفّرق ب -

 (20ءه یآ "تلک الّرسل فّضلنا بعضهم علی بعٍض." )سورءه بقره -

2
ظهر نفسه فی کّل خمس مأة الف سنٍة مّرًة واحدة..." )امر ی"هذا الّظهور   ،ندیفرماح مترجم: حضرت بهاءاهلل مییتوض  

 د.یز مراجعه کنیور و دور بهائی" اثر هوشنگ گهررن خصوص به "کیشتر در ای(  برای اّطالع ب229ص  ،4ج  ،و خلق



شود و میبه معنای کسی است که برای پانصد هزار سال وعده داده  ظهور کلّی

ن به معنی مظهر یند.  ایآمیامبرانی یامبرانی و قبل از او هم پیبعد از او پ  ،سپس

قان مراجعه ید درک کنند.  به کتاب اید اشتباه شود.  آنها بایظهور کلّی است و نبا

آنجا که به  اّماکی است؛ یهدفشان   ،دکسان هستنیند آنها اساسًا یفرمامید که یکن

 از سطح باالتری برخوردارند.  ،شودمیمشان مربوط یتعال

ل دارم یکی از اطفال ما مناجاتی برای ما بخواند؟  میممکن است   ،حال

کی از اطفال مناجاتی یخواند؟  ]میز آنها را بشنوم.  چه کسی مناجات یصدای عز

 کند.[میتالوت 

های ما بتوانند کتابهای امری بفرستند و به هی هست که بچیدر جا ییا روستایس ـ آ

 ن اطفال کمک کنند؟یبعضی  از ا

عصر  خواهند به مدرسءهمیی برای کسانی که یتوانند کتابهامیلند یاگر ما  ،ُخبج ـ 

میسی نیانگل  ،بفرستند.  کسانی که در روستاها هستند  ،نی بروندید در پنجگیجد

ان یربهائیان و غیخوانند.  در آنجا بهائمیسی ید انگلیعصر جد مدرسءه در اّماخوانند 

 مند خواهند شد.هی بهرین کتابهایکنند و از چنمیل یتحص

ن از یلمت دخترک کوچکی در کالسی مثل ایک مرتبه در وید یآمیادم ی

ل دارم خدا را برای او ثابت ی"دوست من به خدا اعتقاد ندارد و من م  ،دیمن پرس

خوشش آمد.  آن را   ،ف کردمیش تعرین داستان را برایکند."  امینم.  او قبول نک

 نجا هم آن را دوست خواهند داشت.یکنم و دوستان ما در امیتکرار 

ن یلسوف بود.  ایداشت.  معلّمش فمیروزی روزگاری پادشاهی بود که معلّ 

لسوف یوز پادشاه به فک ریز را بهتر بفهمد.  یکرد همه چمیکمک  همعلّم به پادشا

تواند به خدا اعتقاد داشته باشد.  معلّمش ساکت ماند.  پادشاه میگر نیگفت د

م.  شما اعتقاد یزی ندارم که بگوی"چ  ،؟"  جواب دادییگومیزی نی"چرا چ  ،گفت

آن  ءهیادی وجود ندارد که بر پایچ اساس و بنید هید واگر اعتقاد نداشته باشیندار

لسوف به خانه رفت.  هر روز ساعت نه صبح ید و فیم."  شب رسیزی بتوانم بگویچ



لسوف آن یف گرفت.  خانءهمیاش را از او ههای روزانآمد و پادشاه درسمیبه دربار 

لسوف آن طرف یف و خانءه هن طرف رودخانیسوی رودخانه بود.  قصر پادشاه ا

ک آمد و یامد.  ساعت یامد.  ظهر شد و او نیلسوف ساعت نه نیرودخانه.  روز بعد ف

ر ینقدر دی"چرا ا  ،دیر آمده است.  پادشاه عصبّانی بود.  پرسیلی ناراحت بود که دیخ

های بادبانی رفته قیاورد.  تمام قایقی نبود که مرا بیچ قای"ه  ،کردی؟"  جواب داد

توانستم به میچطور   ،دانستم چه کنممیری و من سرگردان بودم و نیگیبودند ماه

اد بود.  ناگهان یلی زیتوانستم شنا کنم. عرض رودخانه خمیم.  نیایطرف بن یا

قی درست شد و من فورًا روی آنها نشستم و یک شدند و قایقطعاتی چوب به هم نزد

"به من نگاه کن؛ پادشاه کشور   ،لی عصبّانی شد و گفتینجا آمدم."  پادشاه خیا

ک شدند و یچوب به هم نزدد چند قطعه یگومین فردی را معلّمش کرده؛ یچن

  ،لسوف گفتیفتد؟"  فین اتّفاقی بیقی به وجود آمد.  چطور ممکن است چنیقا

رممکن یکاماًل غ ه"ن  ،زی امکان ندارد؟"  گفتین چید چنیکنمیفکر   ،حضرتای"اعل

"چطور   ،لسوف گفتیق را بسازد."  فیتا قا  ،مثل نّجار  ،د کسی باشدیاست.  با

قی نّجاری الزم باشد و کّل عالم بدون سازنده یی ساخت قاممکن است که برا

ا خود به خود به وجود آمده است؟"  پادشاه از آنچه که روز قبل گفته بود یباشد؟  آ

 د.یمان شد و ابراز تأّسف کرد و مقصوِد معلّمش را فهمیپش

 ست؟یعصر ذهبی چ س ـ نظر شما دربارءه

ن عصر ذهبی یا  بهائی که به وجود خواهد آمد.عنی تمّدن ی بیعصر ذه اّماو  هج ـ بل

لی یعنی بعد از پانصد ششصد سال.  خی  ،اواخر دور حضرت بهاءاهلل خواهد بود

چون در حال شروع کردن   ،لی بهتر استیزمان ما خ اّماادی است.  یمّدت زمان ز

 د؟ینید آن عصر ذهبی را ببیخواهمی  ،اّمام.  یآن عصر هست

نها از آن ید که ایها دارهرد حضرت عبدالبهاء در رابطه با بچس ـ داستانی در مو

 لّذت ببرند؟



  ،لی دوست داشتند و هر جا که کودکان بودندیج ـ حضرت عبدالبهاء اطفال را خ

اری از اعراب که بهائی نبودند و االآن در یحضرت عبدالبهاء آنجا بودند.  بس

هر زمان که   ،د که وقتی بچه بودندنیگومی  ،رندیلی پیکنند و  خمیل زندگی ییاسرا

شتافت حضرت عبدالبهاء بود.  میدن آنها ین کسی که به دیاّولشدند میض یمر

رانی قیکی از آنها امروز قهرمان قایبردند.  میشان وسائل معالجه و دارو برای آنها یا

ک انگشتر و دستمالی ید حضرت عبدالبهاء به او یگومیل است.  او یدر اسرائ

از پدرش   ،رودمید االآن هر وقت که برای مسابقه یگومیت کردند.  یعنامیشیراب

لی به حضرت یآنها خ هخواهد که انگشتر را به او بدهد که او را حفظ کند.  بلمی

دم.  از کاله خزش یک مرتبه پاسبان سالمندی را دیدارند.   محبّتعبدالبهاء 

"شما   ،ه سر داشت.  نزد او رفتم و گفتمدم که پروتستان است.  کاله بزرگ خز بیفهم

د؟"  کتابی از یشناختمید.  حضرت عبدالبهاء را یم تعلّق داریقد هایزمانبه 

  ،لی از حضرت عبدالبهاء به من نشان داد و گفتیرون آورد و گشود و شمایبش بیج

رس داد.  او به من دمین پدر ما و برادر ماست.  وقتی بچه بودم او به من غذا ی"ا

ک مرتبه کودکی یکردند.  میز برای آنها فراهم یداد."  حضرت عبدالبهاء همه چمی

ی نسخه برداشت یبایای زد.  قطعه کاغذ نازکی برداشت و از روی خّطاطی زهحقّ 

ن واقعًا حّقه بود.  قبل یسد.  ایتواند مثل آن بنومید یکه به پدرش نشان دهد و بگو

خواست آن را در پاکتی بگذارد و به حضرت یم  ،ن کار را بکندیاز آن که ا

ن را ی"من ا  ،عبدالبهاء بدهد که بفرستند.  حضرت عبدالبهاء آن را گرفتند و فرمودند

از او خواستند که به   ،سی."  روز بعدیدوارم مثل آن را هم بنویام اّما  ،فرستممی

به پدر حضرت بهاءاهلل  ن قلم متعلّقی"ا  ،به او دادند و فرمودندمیمنزلشان برود و قل

شان او را به یا  ،دیدانمین خّطاطی کنی."  یدهم که تمرمین را به تو یاست و من ا

مت به او فهماندند یو مال محبّتبا  اّما  ،خاطر کاری که کرده بود سرزنش نکردند

 اشتباه بود.  ،کاری که کرده بود

 خوانند؟مید که آنها با هم "اهلل ابهی" را یگفت



 افت.یجمعی "اهلل ابهی" خاتمه هار با سرود دستنیسم

 

 ادی امراهلل یمتن سخنرانی ا

 ضی یجناب ابوالقاسم ف

 9191نوامبر   ،ایاسترال

 

ا سفر کردند و در یضی به استرالیادی امراهلل جناب ابوالقاسم فیا 1969در نوامبر 

سخنرانی پرداختند.  راد یدنی به ایز در سیای در ملبورن و نهن قارّ یأت مشاوریمؤتمر ه

م و یتعل  ،هدار مطرح شد عبارت بود از: کلمات مکنونین دیموضوعاتی که در ا

 و نحوءه  ،حاتی از آثار حضرت رّب اعلییتوض  ،هاارزشارها و یمع  ،ت بهائییترب

اده و در کتاب یشان روی کاغذ پیهای اقان.  سخنرانییمطالعه کتاب مستطاب ا

پ یا تایان استرالیبهائمّلی  جهت محفل روحانی Baha’i Lessonsکوچکی به نام 

 د.یگرد

ت بهائی در یم و تربیضی در مورد کلمات مکنونه و تعلیهای جناب فصحبت

ارها یشان در مورد معیهای اصحبت اده شدءهید.  فقط متن پین مجموعه ادغام گردیا

قان در یکتاب ا مطالعءه و نحوءه  ،حاتی از آثار حضرت رّب اعلییتوض  ،هاارزشو 

ز نقل شده یضی در آغاز مؤتمر نیجناب ف ءهیز اظهارات افتتاحینجا آورده شده ونیا

است.
1
 

 

 ضی یجناب ف ءهیانات افتتاحیب

 (9191نوامبر  19جمعه   ،ایاسترال  ،)ملبورن

 

                                           
1
توّسط   ،دهیدرج گرد Baha’i Lessonsت که در جزوءه یم و تربیضی در مورد تعلیح مترجم: سخنرانی جناب فیتوض   

انت یت در دیم و تربیبه بعد( با عنوان "روش تعل 22ص  ،90ب )شماره یخانم ترانه رأفتی ترجمه و در مجلّءه عندل

 ده است.یی" درج گردبهائ



میل یادی تشکیار زیار بسیا اجتماعات بسیدر همه جای دن  ،زیدوستان عز

و عشق  بهاءاهللحضرت  محبّتنجا به یم وجود دارد.  ما در ایتفاوتی عظ اّما  ،شود

طرح وجنبش  ،شنهادهایپ  ،هاهیر اجتماعات نظریم.  در سایاهعالم انسانی جمع شد

کنند میگر را مالقات یکدیاران ینجا که یا اّماد کرد.  یهای خصمانه مشاهده خواه

آنها به نور   ،اشته شده باشدگر گذیکدیی است که در کنار یهاها و چراغمانند شمع

 ند.یافزامیگر یکدیو گرمای 

دوستان  اّماشود.  میادی امراهلل ابراز ینسبت به ا تاماانواع مختلف احتر

زی است که ما در سراسر ین همان چیم.  ایکسان هستیع ما یدر امر الهی جم  ،زیعز

ع یای ندارد.  جمهطبقچ رتبه ومقام و یانتی است که هین دیم که ایکنمیغ یعالم تبل

م و بار یگر بدهیکدید دست به دست یع ما بایم؛ جمیت واحد داریک مسئولی ما

م به یتوانمیبهتر   ،میه کنیشتر خود را تخلیم.  هر قدر بیین امر محبوب را بلند نمایا

 م.یف خود بپردازیفای وظایا

ره خالی ّماان باشد که خودمان را از نفس ید چنیها بان کنفرانسیا جءهینت

های ما گام  ،م.  حضرت بهاءاهلل وجود ما را با روح خودشان پر خواهند کرد.  بعدیکن

م و چه یچکار بکن  ،میت خواهند کرد و به ما نشان خواهند داد کجا برویرا هدا

گر یکدیواقعًا ازوجود   ،شودمیدوارم از فردا که جلسات ما شروع یم.  امییبگو

اعظم به  العدلتیبحضرت بهاءاهلل برای حمل باری که  قّوءهبه   ،میض شویمستف

 م.یمتّحد گرد  ،اندهن جامعه گذاشتیا عهدءه

  ،ال نفسانییه کردن وجود از نفس و امیبرای آن که مقصود من از تخل

  ،ان فرمودندیای را که حضرت عبدالبهاء بهنکت  ،هواجس و هوی و هوس معلوم شود

حضرت عبدالبهاء بعد از آزادی از زندان به اروپا سفر  د کهیدانمیکنم.  میبازگو 

کی یغ امر والد بزرگوارشان بپردازند.  یز مسافرت کردند تا به تبلیکا نیکردند و به آمر

زمان با حضرت هم  ،رانیکی از شاهزادگان ای  ،ن دشمنانیترن و ظالمیاز بزرگتر

ام از ه"آمد  ،ء رفت و گفتک روز نزد حضرت عبدالبهایعبدالبهاء در اروپا بود.  



لباس  ،ده از الماس استیمن پوش هد؛ کالیای را بپرسم.  به من نگاه کنهشما مسأل

روم میها راه ابانین حال وقتی در خین است و با ایم به انواع جواهرات مزیها

وقتی شما   ،ن حالیندارد.  با ا توّجهکند و احدی به من میجکس به من نگاه نیه

همه راه را برای   ،دیا را به تن دارین لباس دنیترهد و سادیزنمیها قدم انابیدر خ

میشما هستند.   شه صدها نفر دم در خانءهیند؛ همیآمیکنند؛ نزد شما میشما باز 

 ش را بدانم."علّتخواهم 

  ،وجود او علّتدانستند که به میشناختند و میحضرت عبدالبهاء او را 

  ،"حضرت واال  ،ن به او فرمودندیبودند.  بنابرا هء کشته شدااحبّ ادی از یتعداد ز

ف کنم."  شاهزاده نشست.  نام شاهزاده ید تا داستانی را برای شما تعرینیاندکی بنش

"زمانی مرد   ،شاه.  حضرت عبدالبهاء فرمودندنیالّسلطان بود؛ پسر ناصرالدّ ظلّ 

ن و ین مردم شهر را اندوهگیتمندترکی از ثرویکرد و میدان شهری عبور یاز ممییحک

کرد.  نزد او رفت و میش فکر یهادان به ناراحتییم افت که در گوشءهیزده غم

نقدر پول دارم که ی"من ا  ،ست؟"  جواب دادی"چی شده؟  ناراحتی شما چ  ،دیپرس

ن باشم."  مرد یلم بزرگتر از ایستم.  مایراضی ن اّمان شهر باشم.  ین تاجر ایبزرگتر

ن یلم حاکم ای"ما  ،خواهی چه بشوی؟"  بازرگان پاسخ دادمی"مثاًل   ،م گفتیکح

  ،نه فقط حاکم شهر  ،الت کنمین ای"اگر تو را والی ا  ،م گفتیشهر باشم."  حک

شوی؟  لطفًا در قلب خود خوب فکر کن و جواب میراضی   ،التیبلکه کّل ا

ن که راضی یقت مطلب ای"حق  ،گفت درست به من بده."  مرد تأّملی کرد و

ک جواب ی اّما  ،درر خواهم کیر باشم."  "تو را وزیخواهم وزمینخواهم شد.  

ا راضی خواهی شد؟"  بعد از آن او خواست پادشاه یگر هم بده؛ آید صادقانءه

ا راضی و خشنود خواهی شد؟  یآ  ،کنممی"تو را پادشاه   ،م گفتیکشور بشود.  حک

ست."  یز نیچ چی"بعد از آن ه  ،اهی؟"  مرد جواب دادخومین نیر از ایزی غیچ

 ز هستم."یچچیمن همان ه  ،"حضرت واال  ،حضرت عبدالبهاء به شاهزاده فرمودند



ست محض و عدم ین  ،ن روز کنفرانس با همین است منظور من.  آخریا

ک از ما با مساعدت حضرت یم و معجزاتی را که هر یرون برویم و بیِصرف باش

 م.  اهلل ابهی.یشاهد باش  ،م دادی انجام خواهبهاءاهلل

 

 هاارزشارها و یمع

 ا(یاسترال  ،ملبورن  ،9191نوامبر  19)سخنرانی روز چهارشنبه 

 

 فکر کردم امشب از مسألءه  ،کردممیم را بررسی یهاادداشتیموقعی که 

ا هبخصوص وقتی که در مورد مبتدی  ،غ امر مبارک شروع کنمیار اساسی تبلیبس

به اعتقاد من مطلبی است که ما  هاارزشارها و یمع م.  مسألءهیکنمیصحبت 

ان به یربهائیم و در تفّکر خود و در تماسمان با غید در مورد آن تأّمل کنیشه بایهم

 م.یت آن پی ببریاهمّ 

ار یمع علّتن است که اگر به یست؟  مقصودم ایارها چیمنظور من از مع

افت.  مثالی یمیبازی در جهان به ندرت خاتمه ن توپیترتیاهمبی  ،نی نبودیمع

مینزد فروشنده   ،دیپسندمید.  آن را ید فرشی بخریخواهمیم یزنم.  فرض کنمی

د و یریگمید.  فرش را با دست خود اندازه ید فرش را بخرید قصد دارییگومید و ییآ

با دست خود اندازه ن سه متر در پنج متر است.  صاحب فرش آن را ید که اییگومی

میح ین پنج متر در هفت متر است.  هر دو نفر صحیر ایخ  ،دیگومیرد و یگمی

 د.یریگمیارهای خود اندازه ید خود با معیک از دیرا هر یز  ،دییگو

ن اختالف یم؟  چگونه چنیکن ن اختالف را رفعیم ایتوانمیچگونه   ،حال

ّل کرد؟  بالفاصله به لوازمتوان حمین مشتری و صاحب فرش را یکوچکی ب

مین شده ییهای ثابت تعهای چوب که روی آن اندازهم و قطعیرومیرفروشی یالتّحر

ک متر است.  وقتی که آن را روی فرش به کار ین یدهد که امیم.  عالئم نشان یخر

دار و هم ید؛ هم خریکنمید هر دو نفر قبول ین قطعه چوب بگویهر چه ا  ،دیبرمی



دار آن را یخر  ،ن کندییآن را پنج در شش تع کش اندازءهه.  وقتی خطفروشند

ن قطعه چوب کوچک که یت ایکند.  مرجعمید ییکند و فروشنده هم تأمیق یتصد

 ست؟یدر چ  ،متش فقط چند سنت استید و قید آن را بشکنیتوانمیبه آسانی 

ک متر یزان یم ن مقدار آن بهییتع لءهیت را دولت به آن داده که به وسیمرجع

ار طول ین معیار است.  ایک نمونه از داشتِن معین ید ایکنمیاست.  مالحظه بوده 

گر ید و بعد دیکنمیاست و شما آن را برای هر آنچه که بتوان به کار برد استفاده 

ها هند که در داروخانیگومیماند.  به من میا باقی نین مردم دنیچ ناهماهنگی بیه

ک ید که هر کدام را در یوجود دارد که اگر دو برگ کاغذ داشته باش ترازو دو کّفءه

ن برگه یآن طرفی که ا  ،دیسیکی از آن دو بنویک حرف روی یاگر   ،دیکّفه بگذار

ق یستد.  آنقدر حّساس است که وزن دقیامیگری یتر از دنییقرار دارد اندکی پا

شود.  میای اوزان استفاده ن بریدهد.  امیحتّی جوهری که روی کاغذ آمده نشان 

 م.یگری هم داریارهای دیمع

ار یم.  ارزش معیاری داشته باشید معیزی در زندگی باین برای هر چیبنابرا

 کند.میان امم عالم صلح برقرار ین است که در میار ایست؟  ارزش معیچ

ی که ید در جای خود استفاده کرد نه نابجا؛ همان ترازویارها را بایمع

ا وزن کردن آن ید فرش یم برای خریتوانمیا یآ  ،لی حّساس استیادم خح دیتوض

نابجا  را ما از ابزاری حّساس استفادءهیز  ،خنددمین کار یم؟  هر کسی به ایبه کار بر

م و آن را روی ترازو یر را بخریک جلد از آثار شکسپیم یتوانمیا یم.  آیکنمیو غلط 

م یتوانمیارزد؟  نمیک پوند ین یت بنابرالو اسیک کیم وزنش ییم و بگویبگذار

  ،ار طولیمع  ،هار اندازیمع  ،ار وزنیگری دارد.  معیار دیم.  آن معین کاری بکنیچن

 ار خود را دارد.یزی معیزها.  هر چیر چیعرض و سا

م یبهره باشد؟  اگر بخواهار روحانی بییا از معیپس چطور ممکن است دن

و  اری روحانی وجود داشته باشدید معیبا  ،میر برسگیکدیبه صلح و هماهنگی با 

 بدهد.  ،به نوع بشر  ،امبرانش به مایق پید خود خدا از طریار روحانی را باین معیا



ح یابدًا با توض  ،دیکنمیلطفًا هر زمان که با کسی تماس حاصل   ،نیبنابرا

د از دوست یه باد.  مثاًل آنچه کیره شروع نکنیه و غیاحکام امر  ،اصول امر مبارک

اری حضرت محّمد یبا چه مع  ،یین است که بر چه مبنایا  ،دیمسلمان خود سؤال کن

غمبر یآن نفسی را پ ی که شما به واسطءهیارهایرد.  معیپذمیرا به عنوان رسول الهی 

لطفًا   ،ن سؤال پاسخی داده نشودیست؟  حتّی اگر تا چند ماه به اید چیدانمی

آنها   ،دیدانمیام.  هامر آموخت مییاری از مبلّغان قدین را از بسیاد.  من یبردبار باش

شخص مزبور از  هک مایکردند و بعد از مین مسأله صحبت یبا کسی در مورد ا

داد و میی به او گوش یبایرفت و مبلّغ در کمال شکمیگر یموضوعی به موضوع د

لی جالب است.  ید خیکه گفت آنچه  ،ار خوبی"بس  ،گفتمیها و روزها هبعد از هفت

میی که باعث یارهایخواهم بدانم آن معمیمن  اّمام.  یگردمین موضوع بریما به ا

د چه مواردی هستند؟"  او بارها و بارها یامبر خدا بدانیشود شما حضرت محّمد را پ

 دار شود.یداری در ذهن مبتدی پدیتا آن که نوعی ب شتگمین موضوع بریبه هم

ک از کتب ید شد که هر یخواه توّجهد میکنمیتاب الهی مراجعه وقتی به ک

ن یشود.  امیتلّقی   ،ح و غلطین صحیب  ،ن حق و ناحقیب زدهندءهیالهی به عنوان تم

ن حق و باطل باشند.  یفارِق ب  ،ت کتب الهی است که فرق قائل شوندیفیاعظم ک

ن خداوند وجود داشته یاِن راستامبریی برای پیارهاید معیدر کتابهای خداوند با  ،لهذا

 باشد.

کتب بودا   ،و در کتابهای حضرت زرتشت  ،قرآن  ،دیعهد جد  ،قیدر عهد عت

ری ییچ تغیه  ،کی استیار ید که معیشومی توّجهم دیهر جا که مطالعه کن  ،شنایو کر

 ءهقوّ کالم او دارای   ،دیگومیامبر الهی وقتی سخنی ید که پیفرمامیست.  یار نیدر مع

کنند چه آن را میروی یپردازد و مردم از آن پمیت یخالّقه است و در جهان به خالّق

امبر را یقواعد و کالم پ  ،چه بخواهند چه نخواهند  ،چه نشناسند.  مردم  ،بشناسند

امبر را ید پیتوانمیآن  لءهیاری واقعی است که شما به وسین معیکنند.  امیاجرا 

میاء کذبه چگونه یقی را از انبیاء حقیی سؤال شد که انبد.  از حضرت موسیبشناس



ر ید انگور و انجیتوانمیم؟"  حضرت موسی فرمود شما هرگز نیص دهیم تشخیتوان

کامل به  توّجهد یآورد.  بامیوه به عمل نید.  خار هرگز میاوریخار به دست ب از بوتءه

ک جّو یاز   ،ک نوعندیز ا  ،ک جنسندید که از ینید و ببیاء داشته باشیکالم انب

میان یگری مطالبی را بیشتر از دیکی بیباشند.  هر میدر حال توسعه  اّماهستند؛ 

 کند.

اش هوید درخت را از میفرمود که با  ،ح سؤال شدیوقتی که از حضرت مس

د.یبشناس
1

گری از عالم نبات.  از حضرت محّمد سؤال یل دید تمثیکنمیمالحظه   

شه دارد.  یاه است که در خاک ریقی الهی مانند گیمودند کالم حقشان فریکردند.  ا

ن ثمر خواهد آورد.  در واقع یقات معیآورد و در ممیشاخ و برگ   ،کندمیرشد 

که توّسط میکال اّماح است.  یان حضرت موسی و حضرت مسیح بیح و تشریتوض

ای ندارد؛ هویم ن است ویمانند چوب خشکی روی زم  ،ان نشده باشدیامبر الهی بیپ

اورد.یوه بیتواند ممین
2
 

نی وجود دارد یار معیشان معید که در کتابهایوقتی که به مبتدی خود بفهمان

شما منظور مرا   ،ابندیامبر خدا را بشناسند و آنها آن را درید پیآن با لءهیکه به وس

داشت.  امبر آنها معجزاتی یند که پیممکن است به شما بگو  ،د.  حالید فهمیخواه

ک شب با حرکت انگشت خود ماه را یمسلمانان حضرت محّمد  مثاًل بنا به گفتءه

ماه دو پاره شد و سپس دوباره آن دو پاره را به هم   ،م کرد؛ بعدیبه دو قسمت تقس

                                           
1
های د که به لباسیای کذبه احتراز کنی"اّما از انب  ،به بعد آمده است 12ه یآ 1ل متی باب یح مترجم: در انجیتوض  

ا ید شناخت.  آیشان خواهیهای اوهیشان را از میباشند.  اند ولی در باطن گرگان دّرنده مییآها نزد شما میشیم

وءه بد مییآورد و درخت بد مکو مییوءه نیکو مین هر درخت نینند؟  همچنیچرا از خس میر یانگور را از خار و انج

 کو آورد."یوءه نیوءه بد آَوَرد و نه درخت بد میتواند درخت خوب مآورد.  نمی

2
بٍة اصلها یبًة کشجرٍة طیاهلل مثاًل کلمة ط ،ف ضربی"الم تر ک  ،دیفرماءه قرآن است که مییح مترجم: اشاره به آیتوض  

ثة اجُتثّت من فوق االرض ما یثٍة کشجرة خبین باذن ربّها ... و مثل کلمٍة خبیالّسماء تؤتی ُاُکلها کّل حثابت و فرعها فی

 (03-02ات یآ  ،میلها ِمن قراٍر..." )سوره ابراه



ند و مبتدی شما ممکن است به شما یگومیزی است که آنها ین چیا  چسباند.

 د.یبگو

کی از یهای جناب ابوالفضائل را که هتکی از گفیلم ینجا مایدر ا اّما

به شما   ،د آمده استینی است که تا کنون در عالم امر پدین فضال و محّققیبزرگتر

د با یی بایا هر اّدعایامبران یادآوری کنم.  جناب ابوالفضائل فرمود اّدعاهای پی

میالی ذکر مث  ،د با هم موافق باشند.  بعدین بایل منطبق باشد.  اّدعاها و براهیدال

ل و یب است.  وقتی از او طلب دلید که طبید و بگویاید کسی بیکند.  فرض کن

کنم میز یمن دارو تجو  ،دیاوریماران خود را نزد من بی"ب  ،دیگومید و یکنمیبرهان 

 اّماار خوب و مطلوب است.  ین بسی" ا ،آورندمیو آنها صّحت خود را به دست 

ابان از باالی بام یتواند در وسط خمیچون   ،ب استیبد که او طین مرد بگویاگر ا

شی است ین نمایا  ،جناب ابوالفضائل به گفتءه  ،ن صورتیدر ا  ،ن بپردییبه سر به پا

کند که او میثابت ن  ،ن کار را انجام دهدیحتّی اگر او ا اّما  ،ییجالب و تماشا

.ستندیگر متناسب نیکدیل و اّدعا با یرا دلیز  ،ب استیطب
1
 

ح یسی مسیا زمانی که حضرت عی  ،وقتی حضرت محّمد ظهور فرمود  ،حال

اّدعای آنها چه بود؟  حضرت   ،گریامبران دیک از پیا هر ی  ،ن عالم ظاهر شدیدر ا

د به پدر یتوانمیق من یقتم.  از طریمن حق  ،لمیمن سب  ،اتمی"من ح  ،ح فرمودیمس

د."یآسمانی برس
2

د.  یده تا معجزات ظاهر فرماآن حضرت هرگز نفرمود آم  

                                           
1
م تحت عنوان "در ضی مأخوذ از مقالءه اّولی از کتاب فرائد است که در فصل چهاریان جناب فیح مترجم: بیتوض  

"نزد اهل علم ثابت است که   ،دیفرمال آن پرداخته است.  از جمله مییت استدالل به معجزات" به شرح و تفصیفیک

ل با مّدعا مرتبط باشد تا موجب اثبات مطلوب گردد و اگر ارتباطی یا شرط است که دلیدر صّحت استنتاج قضا

ر و معجب باشد.  مثاًل اگر نفسی یل محیهرچند دل  ،ل مثِبِت مطلوب نشودیابدًا آن دل  ،ل نباشدین مّدعا و دلیمابیف

بر فرض   ،ابدًا نزد عاِلم  ،آورما سنگ را به نطق مییکنم و ران میین است که به هوا طیل من ایبم و دلید من طبیگو

عاء طّب است نه نطق حجر ل صدق ادّ یض دلیرا که معالجءه امراض و ِابراء مریز  ،داللت بر صدق مّدعی نکند  ،وقوع

 (19ص  ،طهران  ،عیبد 123طبع   ،ست." )مقاله اّولییل و مّدعا ارتباطی نین دلیمابیف ران بسماء.  چهیا طی

2
سی بدو گفت من راه و راستی و ی(: "ع2ه یآ 14وحنّا )باب یل یح در انجیان حضرت مسیح مترجم: اشاره به بیتوض  

 د."یآلءه من نمییبه وسچکس نزد پدر جز یات هستم.  هیح



های منحرف فقط او فرمود نسل  ،وقتی مردم از او معجزات خواستند  ،برعکس

طالب معجزه هستند.
1

سی یازده نفر بود که رسالت عیت یشان تربیا معجزءه  ،لهذا  

بر عهده گرفتند و در تمام جهان منتشر   ،بعد از درگذشت آن حضرت  ،ح رایمس

 د.یایتواند بمیرا فرمود که برای آن مقصود نیز  ،ل استین دلیترن بزرگینمودند.  ا

 حاتی از آثار حضرت بابیتوض

 ا(یاسترال  ،ملبورن  ،9191نوامبر  19) چهارشنبه 

 

بخصوص از   ،آن صحبت کنم لم دربارءهیگری وجود دارد که ماید مسألءه

اری از یکه برای بسدانم میرا یز  ،کنممین باب استفاده یانات حضرت اعلی در ایب

 د.یندازیلی مشکل است که نظری اجمالی به آثار حضرت اعلی بیشما خ

ان الهی در آثار حضرت باب یه ادیاری از مسائل مشکل کلّ یبس  ،در نظر من

ن مطالب را از آسمان نازل یکل مبارک ایح داده شده است.  هیار آسان توضیبس

د یکنمی در مورد رفتن به مّکه.  مالحظه ان کردند.  مثالً یفرمودند و معانی آنها را ب

ن خانه یکوچکی را طواف کنند.  ا روند تا خانءهمیارت مّکه یکه مسلمانان به ز

اهی نصب شده است.  یآن سنگ س ک اطاق است که در گوشءهیکوچکتر از 

 ن است.یتمامش هم

ارت.  ین زیعنی ای  ،ن هشداری به مردم استیحضرت باب فرمودند که ا

ب قطعه سنگ ین ترتیدر آنهاست.  به امیدار کردن درک و فهیای برای بهلیوس نیا

شود که میونها نفر یلیارت میگردد و مرکز زمیامبری ید و پرستش پییکوچکی مورد تأ

  ،ک نشانه استین یند و آن را طواف کنند.  حضرت اعلی فرمودند که ایایب

دهد.  میم ین به شما تعلین زمیاات ماّدی شما روی یعالمت است.  خداوند با ح

نان یاطم  ،د و قبول خداوند واقع شودییاگر قلب شما آنقدر طاهر باشد که مورد تأ

                                           
1
نان فرقءه ی"ا  ،دیفرمااست که می 29ه یآ 11باب   ،ل لوقایح در انجیان حضرت مسیح مترجم: اشاره به بیتوض  

 شان عطا نخواهد شد."یتی بدیتی طلب کنند و آیرند که آیشر



کنند و شما میشما را طواف  ونها مالئکه روز و شب خانءهیلید که میداشته باش

ن ید.  ایت نائل گردید تا به اعلی مدارج موفّقید که خدمت کنیشومیشه ملهم یهم

 ر قلب است.یبزرگ و تطه ن مسألءهیب و عالی در مورد ایحی عجیتوض

ند یفرمامیم.  حضرت باب یکنمیی ین است که ما چه دعاین مورد ایدوم

چه با او صحبت  م؛ دربارءهیبرمیزی را به ساحت حق یم چه چیکنمیکه وقتی دعا 

د؟  او یکنمیم یا علم خود را به تقدیم؟  آیکنمیم یزی را به او تقدیم؛ چه چیکنمی

م یا قدرت خود را به او تقدید؟  آیکنمیم یا ثروت خود را تقدیمنبع علم است.  آ

ک از آنها حتّی ارزش ذکر کردن را یچیا قدرت ذهنی؟  هید؛ قدرت بدنی یکنمی

ند که مثالی یفرمامیم؟  حضرت باب یکنمین چرا ما دعا ینزد خدا ندارد.  بنابرا

ن سوی و آن سوی ید.  ایابید به حضور پادشاهی بار یخواهیمد یزنند.  فرض کنمی

را یزی را ندارد؛ زیاش چه چهد پادشاه در خزانیپرسمیاری ید و از نفوس بسیرومی

ای از سنگ هد قطعید.  اگر کسی به شما بگویش ببریه براید آن را به عنوان هدیلیما

 د برد.یهمان را خواه  ،ردرا آن را نداید زید ببریتوانمیا یماه را از استرال

خدا آنها را دارد؛  کّل علم و معرفت   ،دیه خزائن ارض را ببریاگر کلّ   ،حال

همانطور که حضرت  اّماجهان را؛ او منبع آن است؛ قدرت؟ او منشأ قدرت است.  

ز هست که خداوند در یک چی  ،رسانممیند و من به اّطالع شما یفرمامیاعلی 

د.  وقتی یت بحت خود را نزد او ببریستی صرف است.  محوین ناش ندارد و آهخزان

د؛ یسِت محضید که نیحالتی داشته باش  ،دیکنمید و دعا ینینشمیکه در مقابل او 

د که یگومید و او یبرمین حالت را نزد او ید.  شما ایسه باخداوند عدِم بحتیدر مقا

 ن بالفاصله مقبول است.یا

ان یآن را ب  ،امهافتیباست.  از زمانی که آن را یح زین توضیمورد سوم ا اّماو 

لی به آن عالقه یرا خیکنم.  زمیام؛ حتّی وقتی که با فردی بهائی مالقات هکرد

 دارم.



هر شیء   ،ند هفت مرحله وجود دارد؛ هر موجودییفرمامیحضرت اعلی 

ان والدت تا ن هفت مرحله بگذرد.  از زمید از ایبا  ،ایهرزندیا شیء غیای هزند

 یمرگ ا
ّ
ن را یخواهم امیدعاها  مسألءه علّتکند.  من به مین مراحل را طی

 ن به آن مربوط است.یح دهم.  ایتوض

و به   ،در اطاقتان  ،دیاهنجا نشستید ایفرض کن  ،شانیان ایبه ب هاز هم اّول

د.  یکنمیر ره فکید و غیو هر آنچه که در زندگی الزم دار  ،تانیازهاین  ،زندگی خود

ند مادام که یفرمامید.  یاز داریزی نید که به میافتمین فکر ید ناگهان به ایفرض کن

د.  یزی داشته باشید میآرزو است. فقط آرزو دار ن فکر در مرحلءهیا  ،دیاهآنجا نشست

  ،دید که کاری در مورد آن انجام دهیزیخمید و بریریگمیم یای که تصمهلحظ اّما

سوم ماّده است.  شما مواّدی برای آن  مرحلءه  ،شود.  حالمیل یراده تبدآرزو به ا

د ـ و یکنمین الوارهای چوبی را که موجود است انتخاب ید و بهتریرومید.  یاز دارین

من یا یکای جنوبی ید ـ به آمرین کار را انجام دهید که ایشما در سراسر جهان مختار

د که آن را برای شما یاز داریبعد به شخصی ن  د.یکنمیبا دارند سفر یکه آبنوس ز

د در یخواهمید هر کسی را که ید. باز هم شما مختاریاج داریبسازد؛ به نّجار احت

ه ین نجارهای دانمارک را که در تهید بهتریلیا ماید.  آیا انتخاب کنیسراسر دن

ن یارک و اد دانمیبرو  ،ار خوبید؟  بسیار مشهورند انتخاب کنیه بسیاسباب و اثاث

ز را ید میخواهمید و یبرمید.  وقتی که مواّد خود را نزد نّجار یکار را انجام ده

د.  "چه اندازه یاز داریر نیز تحرید به مییگومیزی؟"  یپرسد: "چه نوع ممیاو   ،بسازد

ها را هم هانداز  ،ار خوبید.  بسیها را به او بدههانداز دیز مختارینجا نیباشد؟"  در ا

 د.یدهمیز را به او ید.  همه چیدهمی

را وقتی به منزل یشود. چرا؟  زمیار شما متوّقف ینجا به بعد آزادی و اختیاز ا

 اّماده شده است.  ید بریاهی که به نّجار دادیهاهالوارها طبق انداز  ،دیرومی

او سه در  در حالی که به  ،دیخواستمیپنج در ُنه  ری به اندازءهیز تحرید مییگومیحاال

 ده است.ید الوارها را بریگومیاو   ،دیگردمید.  وقتی نزد او بریاهچهار گفت



چ یی است که دعاهای شما هینجا جایند ایفرمامیحضرت باب   ،حال

د.  شما در کمال یر دهیید آن را تغیتوانمیده شده و شما نیری ندارد؛ الوارها بریتأث

ت کند تا زمانی ید خداوند شما را هدایداریمکه برمید هر قدید دعا کنیخلوص با

گر هر قدر دعا ید  ،ی گرفته شدیم نهاید.  وقتی تصمیریخود را بگ ییم نهایکه تصم

 ر ممکن است.یر آن غییتغ  ،دیکن

ن هفت مرحله چقدر مسائل نهفته است.  پنج قدم ید که در ایکنمیمالحظه 

هفتم  اکمال کار است و مرحلءهششم است که  مرحلءه  ،ار شما است.  بعدیدر اخت

 زی زمان مرگی وجود دارد.یمرگ.  برای هر چ

د؛ برای یآن فکر کن لطفًا دربارءه  ،دیم انجام دهیخواهمیهر آنچه که   ،لهذا

ه؛ برای فرد مناسبی که آن را انجام یاّولد؛ برای مواّد یت الهی دعا کنیکسب هدا

و به ِصرِف فضل  محبّتدر کمال  خداوند  ،د.  و بعدیخواهمیدهد؛ هر چه که 

بعد از اتّخاذ  اّماکند.  میت یما را هدا  ،ت و رحمت خودیعنا علّتبه   ،شیخو

ای هدیگر دعا فاید  ،میم و در موردی عزم را جزم کردیوقتی که مصّمم شد  ،میتصم

 ندارد.

د یز مصداق دارد.  من تأکیت اطفال نیم و تربین مورد در خصوص تعلیهم

ام که فرزندان ما از اوان هانات حضرت عبدالبهاء نقل کردیمکّررًا از ب کرده و

د از یم رحمت الهی بایض نور آفتاب امراهلل باشند.  نسید برخوردار از فیت بایطفول

میسالگی رها ست و پنجیا بیست یما آنها را تا ب اّماهمان کودکی بر آنها بوزد.  

ست و پنج ید؛ پسرم بی"لطفًا کمک کن  ،مییگومیم و یرومیاران یم و بعد نزد یکن

د؟"  در آن زمان که ید به من کمک کنیتوانمیل نشده.  یساله است و هنوز تسج

را کّل سرنوشت یدهد.  زمیدعا به زحمت کاری انجام   ،توان کمکی کردمیگر نید

 کودک رقم خورده است.

 

 



 

 

 

 

 

 قانیکتاب ا مطالعءه نحوءه

 ا(یاسترال  ،دنییس  ،9191نوامبر  11)شنبه 

 

کنم.  میشنهاد یقان وجود دارد که همه را پیکتاب ا چند راه برای مطالعءه

د.  یقان را با هم مطالعه کنید کتاب اید که بتوانیل بدهیلطفًا باز هم کالسی تشک

احساس همراهی و   ،آوردمید یی پدمحبّتکند.  مین کار ما را دور هم جمع یا

به وجود   ،میکنمیقان را جستجو یهای مکنون در کتاب اهنیگنج تعاون در زمانی که

 آورد.می

ن ید ایکنم.  فرض کنمیم ین موضوع ـ طرحی کلّی را برای شما ترسیترمهم

های هم جملیخوانمیقان یمسئول خواهد بود موقعی که ا اّولکالس است.  گروه 

ک عنوان یگر؛ گروه سوم یسد.  گروه دوم موضوِع دیمربوط به عنوان خودش را بنو

ان یم و به پایخوانمیقان را یا شش ماه کتاب ایگر الی آخر.  وقتی که مّدت پنج ید

قان را یمشّخصی از کتاب ا ن کالس مجموعءهیک از محّصلیآنگاه هر   ،میرسانمی

 ار دارد.یدر اخت

قان در رابطه یای الهی؛ هر آنچه که حضرت بهاءاهلل در کتاب ایمثاًل انب

مقام آنها؛ حضرت بهاءاهلل   ادداشت کند.یکی از شما ی  ،اندهاء الهی نوشتیانببا

کنند.  وقتی که شما میان یدالئل آنها را ب  ،کنندمیاء الهی را معرفی یچگونه انب

اّطالعات   ،دید و آنها را با هم مطالعه کنین مطالب را گردآوری کرده باشیا ءهیکلّ 

را آن را منطبق با آنچه که حضرت یز  ،شودمیبًا کامل یراء الهی تقیشما در مورد انب

 د.یاهه کردیاند تههبهاءاهلل به شما فرمود



 ست؟یمعنای سلطنت الهی است؛ معنای آن چ  ،دوم

ون وجود داشت.  یای به نام روحانهان الهی طبقیه ادین که در کلّ یسوم ا

میاند؟  وقتی که آن را هقان معرفی کردیحضرت بهاءاهلل چگونه آنها را در کتاب ا

ن طبقه از نفوس را در امر بهائی از ید که چرا حضرت بهاءاهلل ایابیمیدر  ،دیخوان

 م.یچ شکلی در امر بهائی نداریون به هیروحان اند.  ما طبقءههان برداشتیم

شان از یند.  مقصود ایفرمامیح یعلم؛ علم بشری و علم الهی؛ هر دو را توض

 ترمقبول کیکدامست وین آنها چیست؟   تفاوت بیالهی چعلم بشری و علم 

 است؟

چه  هان ما و خدا  وجود دارد.  حجابیی که بیهابعد حجاب؛ حجاب

 هستند؟

ترسند.  میاری از مردم از امتحانات یامتحانات؛ امتحانات الهی؛ بس

کل یاند.  ههانت خود ما مقّرر فرمودیحضرت بهاءاهلل امتحانات را برای حفظ و ص

خدا   ،دیمان دارید اییگومید وقتی یکنمیا فکر ی"آ  ،ندیفرمامیقان یمبارک در ا

"سازد؟میشما را رها 
1

از کند.  بعد میمان شما را امتحان یخداوند ا ،ریخ  

ن بهائی یکی از زائری رک بایم.  یشومی ترقویو  ترقویمان خود یما در ا  ،امتحان

به   ،"موالی محبوب  ،عرض کرد الوریمولیحضور موالی محبوب حضرت 

 ند."ید مرا امتحان نفرمایساحت حضرت بهاءاهلل دعا کن

ضی ذکر یه صحبت جناب فینجا ناتمام مانده و بقیح مترجم: مطلب در ای)توض

انات حضرت عبدالبهاء یل موضوع به نقل بعضی از بیبرای تکم اّمانشده است.  

 موضوع ناقص باقی نماَند:(شود که میدر مورد امتحانات مبادرت 

"امتحان از برای صادقان موهبت حضرت   ،ندیفرمامیحضرت عبدالبهاء 

ِت سرور و ید به نهایدان امتحاِن حرِب شدیرا شخص شجاع به میز  ،زدان استی

                                           
1
  ،اندقان نقل فرمودهیتاب اک 1( است که حضرت بهاءاهلل در صفحه 2ه یآ  ،ءه قرآنی )سوره عنکبوتیاشاره به آ  

 فَتنون..."یقولوا آمنّا و ُهم الیتَرکوا أن ی"َاَحِسَب النّاُس أن 



ذ ماهر ین تلمیشادمانی بشتابد ولی جبان بترسد و بلرزد و به جزع و فزع افتد و همچن

د و در روز امتحان در یت مهارت تتبّع و حفظ نمایه نهاش را بیدروس و علوم خو

ن ذهب خالص در آتش ید و همچنیت شادمانی جلوه نمایحضور استادان در نها

د.  پس واضح شد که امتحان از برای نفوس یامتحان با روی شکفته جلوه نما

ن یفه بالی ناگهان.  ایاز برای نفوس ضع اّما  ،زدان استیمقّدسه موهبت حضرت 

د تا یدل زائل نما نءهیت را از آئید؛ زنگ انانیامتحان همان است که مرقوم نمود

ست و هر چند یت نیچ حجابی اعظم از انانیرا هیز  ،قت در آن بدرخشدیآفتاب حق

ب ینصض ابدی بییق باشد عاقبت انسان را به کلّی محتجب و از فیآن حجاب رق

 (269ص  ،2ج  ،ب عبدالبهاءی)مکاتد." ینما

ب ِمن دون ُشبهه و ی"الطاف جمال غ  ،ندیفرمامین یگر چنیانی دیر بو د

د است.  قسم به الطاف یز شدیش و امتحان نیولی آزما  ،ب شامل دوستان استیر

گدازد و میم که استخوان عبدالبهاء از خوف امتحانات جمال ابهی یرحمِن رح

ن ید است که ایت آن محبوب مجید از عنایروح و قلب و جانش مضطرب؛ ولی ام

 (21ص  ،2ج  ،آسمانی )مائدءهد و نجات بخشد." ید نفرمایعبد و دوستان را ناام

چ محزون ی"از امتحانات ه  ،ثاق آمده استیمرکز م کی از آثار مبارکءهیو در 

را امتحان و افتتان حصار اشرار و سبب ظهور کماالت ابرار است.  لهذا یز  ،دیمگرد

ت نفوس مبارکه ین تربیچه که مقصد از ظهور نور مب  ،بودار ممنون و خشنود ید بسیبا

ابدًا نفوس   ،ه نبودیه ممکن نه.  اگر امتحانات الهین جز به امتحانات الهیاست و ا

ماندند.  چون شدائد میع مستغرق بحر هوی و هوس یبلکه جم  ،شدندمیت نیترب

اهلل و متخلّق الی ّجهتود نفوس منقطع گردند و منجذب به حّق و میان آیامتحان به م

 (63ص  ،م بهائیی)گلزار تعالوضات آسمانی شوند." یبه اوصاف رحمانی و مستمّد از ف

 

 شرحی در مورد کتاب اقدس

 ضییادی امراهلل جناب ابوالقاسم فیاثر: ا
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االت یی الهی در ااحبّاضی برای یادی امراهلل جناب ابوالقاسم فیا  ،1910در سال 

ملّی  راد کردند که بعدها مؤّسسءهیمورد کتاب مستطاب اقدس امتّحده نطقی در 

 االت متّحده به صورت نوار کاست منتشر کرد.یمطبوعات امری ا

 

 کایاالت متّحده آمریز در ایی عزاحبّا

از خاّص را داده که در مورد امّ ین افتخار و امتیشما به من املّی  محفل

ن صفحه یکنم.  ابتدا رؤوس کلّی اعنی کتاب اقدس صحبت ی  ،الکتاب امر بهائی

کنم و میان یب  ،د کردیگری دنبال خواهیکی بعد از دین را ید که عناوین امیرا با ا

 زان در آن کشور پهناور از آن به خوبی استقبال کنند.یه عزیکنم کلّ میدعا 

 ات و آثار حضرت بهاءاهلل؛ی: نظم در حاّول

 چه مّدتی صورت گرفت؛در چه سا  ،دوم: نزول کتاب اقدس در کجا
ّ
 لی و در طی

 ت شده است؛یسوم: دو موهبتی که با کتاب اقدس به نوع بشر عنا

میق آن به عصر بلوغ وارد یای است که نوع انسان از طرهن کتاب دروازیچهارم: ا

 شود؛میل ذکر یسه دل اّما  ،اری برای آن وجود داردیل بسیشود؛ دال

ن کتاب وجود یای در اهست؟  چه نکتیت.  آن چن مورد اسیترمهمن و یپنجم: آخر

 سازد؟مین دور یانت ما و اید الکتابامّ دارد که آن را 

 

خواهم که مرا میم و قبل از شروع از خدا یکنمیکی شروع یکی ی  ،حال

 م حّق مطلب را ادا کنم.ین موضوع عظید و قّوت بخشد که در اید فرماییتأ

ها و هویه شیدر کلّ   هاءاهلل است؛س و نظم زندگی حضرت بسادگی اسا

اران و یشان به ینگرش ا هیاثاث  ،محّل سکونت هاز جمله البس  ،ی زندگیهاروش

ن نظم و سادگی در آثار آن یه اهل عالم حاکم است.  همیکلّ روان و در واقع به یپ

ه آنها آسان است.  یروی کردن و درک کلّ یپ  ،شود.  خواندنمیز مشاهده یحضرت ن



شان جواب به یشود و بالفاصله بعد از آن امیه الواح با حمد الهی شروع یبًا کلّ یرتق

شه یشان همیی اهاجوابکنند.  میء را شروع احبّاسؤاالت مطرح شده توّسط 

ن قاعده یاستثنائاتی بر ا اّمامربوط به موضوع و مختصر است.    ،حیصر  ،میمستق

ن استثنائات در دست است.  من سه یاهی و روشن برای یوجود دارد و دالئلی بد

 کنم:میمورد از استثنائات را ذکر 

ار متعالی و در یاست.  لحن کالم بس شاهنیناصرالدّ   ،رانیلوح سلطان ا  ،اّول

ل یار قوی و بعضًا درک آن مشکل است.  دلیلغاِت به کار رفته بس هاقسمتبعضی 

ه به معلومات زبانی عربِی شیون بود که همین است که سلطان محاط به روحانیا

ای وارد نشده هچ مدرسیکردند.  حضرت بهاءاهلل که هرگز در همیخود مباهات 

ل بودند ین مایبا استفاده از لغات مطنطن و جمالت کاماًل موزون و آهنگ  ،بودند

عظمت امر   ،ن او را مخاطب قرار داده نسبت به منشأ وحی خودیپادشاه و مالزم

دار سازند.  وقتی سلطان یب  ،ت شده بودیشان عنایی که به ایتثناو قدرت اس  ،الهی

ون کشورش فرستاد و از آنها خواست یآن را برای روحان  ،افت نمودین لوح را دریا

سد که یای بنوهاحدی جرأت نکرد حتّی جمل اّما  ،که جوابی مناسب مرقوم دارند

ت بهاءاهلل در آن لوح حضر سبک و آهنگ مورد استفادءه  ،بتوان با کمال کلمات

 سه باشد.یم قابل مقایعظ

خانمیکرمحّمدلوح مبارک خطاب به حاجی گر یاستثناء د
1
است.  او در  

روانشان مخالفت کرد.  در یسرسختانه با حضرت اعلی و پ اشزندگیتمام طول 

سد که ید و بنویح شد که بگویآنقدر گستاخ و وق  ،ر مواردی که او انجام دادیسا زمرءه

ست.یعضی از آثار حضرت باب از سبک عربی محض برخوردار نب
2

ن یدر ا  

                                           
1
 دانست.ه مییخید و هبر مکتب شین سیخان کرمانی خود را جانشمیحاجی محّمد کر  

2
ب اعظم و ذکر اتّم اند که کلمات با"تو و امثال تو گفته  ،ندیفرماح مترجم: حضرت بهاءاهلل خطاب به او مییتوض  

زان کّل است و دون او یه میغلط است و مخالف است به قواعد قوم.  هنوز آنقدر ادراک ننموده که کلمات ُمنزلءه اله

ات یآ  ،ه است آن قاعده از درجءه اعتبار ساقط ... بارییات الهیک از قواعدی که مخالف آیشود.  هر زاِن او نمییم



ل یبرخاستند و ما  ،حضرت باب  ،خود ت آن حضرت به دفاع از محبوبیوضع

اری یشان طوالنی و در بسیاورند.  جواب این شخص ُپرنخوت را به زانو در بیبودند ا

ات مهجور عربی یی ادبهاالمثلنثرها و ضرب  ،اشعار دءهیای به گزهموارد هر کلم

اشاره دارد.
1
 

لحن و زباِن نزولی آن.   علّتنه به  اّما  ،ز دشوار استیدرک کتاب اقدس ن

ای هبعضی از جمالت روزن اّماح؛ یار روشن و صریبس  ،زبان ساده و قابل فهم است

عادات و آداب   ،نییاعتقادات د هان گذشتیانداز ادد چشمیاست که از درون آن با

ن جمالتی یچن  ،گانه باشدینه بیزمشین پید.  اگر خواننده نسبت به ایه را دریو غ

نی ین کتاب وزیماند و خواننده مبهوت خواهد شد که چرا و در چنمیمعنی باقی بی

ان یم که در ادید بدانین ارجاعاتی بایشوند.  برای درک چنمیذکر  علّتآنها به چه 

استخدام   ،محّل دعا و عبادت  ،لباس  ،مو اری در موردیمردم مقّررات بس هگذشت

رضروری یات غین جزئیا ءهیگر داشتند و به کلّ یاری از مسائل کوچک دیمستخدم و بس

انسان در مورد  ر ساختءهیم که تعابید بدانیزندگی مذهبی متمّسک بودند.  ما با

الهی به  ان مانند کالم ُمنزلءهیمناسک و مقّرراتی وجود دارد که اد  ،عادات  ،آداب

ن انسان و یر بشری را که حائل بین تعابیا ءهیآن اعتقاد دارند.   حضرت بهاءاهلل کلّ 

                                                                                                                    
(  230-234ص  ،خبری..." )مجموعه اقتداراتتو از قواعد قوم بی مخالف نبوده ه فداهینقطءه اّولی روح ماسو

ل ین که در بعضی از مقامات تبدی"... و ا  ،ف دارندیل موارد اشارتی لطین قبیز به ایحضرت اعلی بنفسه المبارک ن

ند که صاحب یان نمیقین است که مردم یالجل ا  ،کلمات و در بعضی به خالف قواعد اهل سبحات جاری گشته

ل را به یه شده و حکم تبدیبل بنوراهلل صدر منشرح به علوم اله  ،ات و علوم نکردهیل اخذ آیل تحصین مقام بر سبیا

  ،حصی نازل شدهین کلمات اکثر ِمن أن یند؛ چنانچه امثال ایه راجع نمایع و خالف قواعد را به قاعدءه الهیشأن بد

» حیو کلمة منه اسمه المس»ر مذّکر نازل فرموده فی قوله یست خداوند عالم ضمث ایای که مقام آن تأنچنانچه کلمه

وعدا و انّها »نازل فرموده فی قوله جّل و عال » احدی الکبر»ـ م( در مقام صفت مؤنّث  42ه یآ  ،آل عمران  ،)قرآن

به نقل   ،1003مهرماه   ،سال ششم  ،9شماره   ،عیـ م(" )آهنگ بد 06ه یآ  ،مدثّر  ،)قرآن» رًا للبشر...یالحدی الکبر نذ

 ه(یفءه عدلیاز صح

1
و  61-91صفحات   ،ضی به لوح قناع است که در مجموعه الواح طبع مصریح مترجم: اشارءه جناب فیتوض  

 مندرج است. 193-212مجموعه اقتدارات صفحات 



مین حال راه را برای ما هموار یخالقش بود نسخ فرمودند.  حضرت بهاءاهلل در ع

ک یت با قلوب پاک و صاف و نورانی به خدا نزدیسازند تا تنها با عبادت و عبود

ن یص و تدویتلخ حضرت ولی محبوب امراهلل  ،گریل دیل و دالین دلیم.  به ایشو

 کی از اهداف نقشءهیم آن را یمستق و نه ترجمءه  ،حدود و احکام کتاب اقدس

دهساله قرار دادند.
1
 

کجا و چگونه   ،م کییابیم دریسعی کن هن مقّدمیبا در نظر داشتِن ا  ،حال

 ن کتاب نازل شد.یا

ن یخی در ایع تاری.  بعضی وقاعّکات عبّود است در شهر یمحّل نزول ب

دهد که در مینشان   ،کتاب ذکر شده که وقتی در کنار هم گذاشته و هماهنگ شود

ن سالهای یک وهله نوشته نشده است.  نزول وحی در فواصل زمانی مختلف بی

صورت گرفته است.  ،افتیکه کتاب مزبور اکمال و اتمام   ،1910و  1911
2
وقتی   

ء در سراسر احبّاحضرت بهاءاهلل آن را بالفاصله برای   ،دیان رسین کتاب به پایا

ارسال نفرمودند.  حضرت   ،کل مبارکیعنی عالم بهائی در زمان نفس هی  ،عالم

اران بشارت دادند که کتاب مزبور تمام شده و یبهاءاهلل در بعضی از الواح مبارکه به 

مینزول کتاب اقدس به نظر   در زمان مقتضی ارسال خواهد شد. اّما  ،است آماده

                                           
1
ن فرموده یولی امراهلل تدوافت و آنچه که حضرت یالعدل اعظم تحّقق تین هدف در زمان بیح مترجم: ایتوض  

 Synopsis and Codification of the Laws and Ordinances of theتحت عنوان   ،1910در سال   ،بودند

Kitab-i-Aqdas    ی از توابع محفل یکایرانی و آمریبه اهتمام لجنءه امور احبّای ا 1992افت.  در سال یانتشار

ن حدود و احکام کتاب یص و تدویترجمءه فارسی آن با عنوان "تلخ  ،کایراالت مّتحدءه آمیان ایروحانی ملّی بهائ

راتی جزو ییمجموعءه مزبور با تغ  ،سی کتاب مستطاب اقدسیمستطاب اقدس" منتشر شد.  با انتشار  ترجمءه انگل

 ز موجود و مشهود است.یضمائم کتاب مزبور قرار گرفت و در متن فارسی ضمائم کتاب اقدس ن

2
ن کتاب در ظرف چند روز نازل شده است.  او معتقد است که یدی اعتقاد دارد که ایرجم: دکتر نادر سعح متیتوض  

)که با عنوان "کلمةاهلل و  Logos and Civilization نزول آن شروع و تمام شده است.  به کتاب  1910در سال 

ن ید.  در اییتاب اقدس" مراجعه نماخ نزول کیل عنوان فرعی "تاریذ  ،تمّدن" به فارسی ترجمه شده( فصل هفتم

ز امر و یو ن  ،(13الی  9د )بخصوص صفحات یاهلل فر ،عیای در معّرفی کتاب اقدس" اثر جناب بدخصوص به "مقاله

 د.ییمراجعه نما 11الی  9صفحات   ،اثر جناب فاضل مازندرانی  ،1خلق ج



مستقلّی است.   ی جملءهیو هر جرّقه به تنها  ،ته باشدیسیهای الکترهرسد مانند جرقّ 

ق آنها به وضوح مشاهده یحدود چهارصد جمله در کتاب اقدس وجود دارد.  از طر

جاد یر بشری از کالم الهی ایع موانعی را که با تعابیشود که حضرت بهاءاهلل جممی

ت یو عبود محبّتق یسازند تا طرمیبرند و راه را برای ما هموار مین یاز ب  ،بودشده 

 کن
ّ
کلّی هعادات و آداب ب  ،مناسک  ،هام و از نگرانییرا به سهولت و راحتی طی

 م.یم و کاماًل آسوده شویابیی یرها

ا دارد یتی پویماه اّما  ،ار کوچک استیث حجم بسین کتاب از حیاگرچه ا

ن سه یان دارد.  ایبهائی در آن جر ی است که آثار مبارکءهیاصلی سه مجراو منبع 

ز یق نین طریمبادی روحانی و مبادی اداری.  به ا  ،مجرا عبارت است از احکام

ماند که در اعلی میم.  قلم اعالی حضرت بهاءاهلل به مسافری یای داشته باشهمطالع

مین را دعوت ییهای پاهن درّ یساکن  ،ردآومیاد بریرود و فرمیقلل رشته کوهها راه 

با   ،مشارکت  ،مشورت  ،کند تا با دعامیورزد و به آنها کمک میبلکه اصرار   ،کند

خودداری از شرب مشروبات الکلی و از مصرف مواّد   ،صدقات  ،افتیروزه و ض

کمال  دهد که درمیم یدا کنند و آنها را تعلینونتی مستقّل پیابند و کیمخّدر کمال 

 گر باشند.یکدیگر زندگی کنند و در حرکتی به سوی علّو و سمّو ممّد یکدیاتّفاق با 

ن کتاب دو موهبت یدهند که با امیح ین توضیحضرت بهاءاهلل همچن

د.یگری کلیکی چراغ است و دیاند.  هه کردیسماوی به نوع بشر هد
1

ند یفرمامی  

شود.  میه به دست انسان سپرده های رحمت است کسراج شان به مثابءهیاحکام ا

سراج   ،میشان است.  وقتی که سراج در دست داشته باشیا محبّتمفتاح عبارت از 

کند که در زندگی خود حرکتی به سوی علّو و سمّو داشته میمزبور به ما کمک 

های مشحون از هنیبا گنج  ،مییمایپمیها و راهها را هو وقتی که جادّ   ،میباش

مین کنوزی را یم.  با نور اوامرشان چنیشومیت گرانبها مواجه ینهاسنگهای بی

                                           
1
ح ین عبادی و مفاتیتی بیرض اعلموا أّن أوامری سرج هداا مالأ االی"  ،ه مبارکه استین آیح مترجم: اشاره به ایتوض  

 (0بند  ،تی." )کتاب اقدسیرحمتی لبر



هم از آنها بهریدهمیم و به نوع بشر اجازه ییگشامیشان آنها را محبّتد یم و با کلیابی

ند.  آن یفرمامیف یرا سّر ظهور الهی تعر محبّتن یا الوریمولیمند گردد.  حضرت 

القدس نور ملکوت و نفثات روح  ،کنندمی انیرا وصول هر فرد به مقصد روحانی ب

قت در عالم یآن را سبب ظهور حق  ،کنندمیف یبخشد توصمیکه روح بشر را الهام 

خوانند.  میعظمای سعادت در هر دو عالم ماّدی و روحانی  لءهیوس  ،دانندمیامکان 

ن یبجهانی  جاذبءه قّوءهن اعظم حکم در عالم پهناور خداوندی است.  آن را یا

خوانند.میارات و نجوم المعه در فلک اعلی یس
1
 

شه در زندگی خود روشن ین سراج احکام آن حضرت را همیز  ایدوستان عز

ن یم.  ایشان را در قلوب خود فّعال داشته باشیا محبّتد یم و کلیو المع نگه دار

و  شود و سالهامیق آن انسان به عصر بلوغ وارد یای است که از طرهکتاب درواز

اری بر آن وجود یل بسیگذارد.  دالمیرا پشت سر  میتوّحش و نامرد  ،قرون کودکی

 کنم.میدارد که من فقط سه مورد را ذکر 

بی از افراد مختلف در یند که مکاتیفرمامین کتاب ذکر یحضرت بهاءاهلل در ا

هنه نامنگویا ءهیافت فرمودند و در کلّ یبهائِی زمان خود در ی مختلف جامعءههاقسمت

شتر نموده بودند.یسندگان تقاضای ارسال احکام و اوامر بینو  ،ها
2

ن تقاضای یچن  

م فردی به تب مبتال یسالمت و بلوغ است.  چرا؟  فرض کن یهاهای نشانهمتضّرعان

او  ز دارو به معالجءهیب با تجویشده باشد.  معمواًل فرد مبتال به تب اشتها ندارد.  طب

                                           
1
"اّن المحبّة سّر البعث   ،ندیفرماان مشهور حضرت عبدالبهاء است که مییضی به بیح مترجم: اشارءه جناب فیتوض  

المحبّة هی نفثات روح  ،هی النّور الملکوتیااللهی ... المحبّة هی سبب التّرّقی لکّل انساٍن نورانی ... المحبّة 

لة الّسعادة الکبری یالمحّبة هی سبب ظهور الحّق فی عالم االمکانی ... المحبّة هی وس  ،القدس فی الّروح االنسانی

ة م االلهی ... المحبّة هی القوّ یفی عالم الّروحانی و الجسمانی ... المحبّة هی النّاموس االأعظم فی هذا الکون العظ

بی که جناب یارات و النّجوم الّساطعة فی االوج العالی..." )سعی شد به همان ترتین هذه السّ یة بیسیة المغناطیالکلّ 

به گلزار  افتهیبی که عّز صدور یان مبارک نقل گردد.  برای مالحظءه کّل لوح مبارک به همان ترتیب  ،اندضی ذکر کردهیف

 د.(ییمراجعه نما 129-161ص  ،1ب عبدالبهاء جیمکات  ،239ص  ،0ج  ،؛ امر و خلق229ص  ،م بهائییتعال

2
 کتاب اقدس است. 99ضی به بند یح مترجم: اشارءه جناب فیتوض  



رسد که شخص میرقابل تحّملند.  روزی یاروها گاهی تلخ و غن دیپردازد.  امی

ب آن را به فال یخواهد و طبمیشتری یغذای ب  ،ل داردید که غذا میگومیمزبور 

ن یکند.  هممیآن شخص اعالم میآغاز سالمت عمو رد و آن را نقطءهیگمیک ین

ند و ساعتها رزایف بیه تکالیاز کلّ   ،اصل در مورد اطفالی که مدرسه را دوست ندارند

کتابهای   ،رسندمیوقتی که به بلوغ کافی  اّماصادق است.    ،مانندمیدر مدرسه 

کنند و مین خود سپری یشتری را با معلّمیخواهند بخوانند؛ ساعتهای بمیشتری یب

های هن بارقیاّولهای مزبور به حضرت بهاءاهلل هدهند.  ناممیشتری انجام یف بیتکال

وضاتش را یان فیپاکند کنوز بیمیاست که انسان از پروردگارش تقاضا  دیجدمیوی

 د.یت فرمایبه او عنا

ن و یی که با سالطیُفضال و حکما هن است؛ در اعصار گذشتیل دوم ایدل

عدالتیها و بیج مهلک قضاوتیتوانستند نتامیکردند نمیامرای عالم صحبت 

م را یقد هایزمانهای النّوعهای رّب داستان شان مطرح سازند.  آنهایهای آنها را برا

میخواندند و میر یجانوران وحشی و شر ی دربارءهیهاهکردند و آنها افسانمینقل 

  ،تًا به شکست و سقوط محکوم و قربانی نفسیدند که چگونه نفوس ستمگر نهایشن

ونانی و یهای هافسان  ،هاهقّص   ،زوپیهای اداستان  شدند.میگری خود هلیطمع و ح

ای در شرقند.  هک شب کتابهای برجستیهای هزار و در غرب معروفند و داستانمیرو

های هها خوانده و به اعضاء خانوادهانه در خانیی بودند که در قرون مینها کتابهایا

ز تحت آموزش آنها قرار یشد و در واقع حّکام و وزرای زمان نمیم داده یسلطنتی تعل

د صحبت یق جدیکل مبارک طریه د حضرت بهاءاهللیبا ظهور عصر جدگرفتند.  می

 با امرای زمان خود گشودند.

  ،شان هرگزیها را برای آنها ترنّم نفرمودند.  اهها و افسانهکل مبارک قّص یه

های دوران باستان صحبت نکردند.  بلکه مانند پدری که هدر مورد داستانها و افسان

با آنها صحبت کردند.    ،دیگومیاند سخن هدیبلوغ رسبا فرزندانش که به سّن 

کل مبارک یروشن و واضح است.  ه  ،حیار صریشان به رؤسای ارض بسیخطاب ا



کل مبارک در مقابل یند.  هیفرمامیامدهای مهلک اعمالشان را به آنها گوشزد یپ

که با کنند میق یدهند و آنها را تشومیها به آنها هشدار تعّصبات و المذهبی

دادهای یانداز روشان حتّی چشمیش رفتار کنند.  ایای خود مانند اطفال خویرعا

نند سواحل نهر یبمیند که یگومیشان یند و به ایگشامیشان یش روی اینده را در پیآ

مین را ین برلیبلکه دو بار.  آن حضرت حن  ،ک باریده است؛ نه ین از خون پوشیرا

اء یاّول  ،ونیفرمودند که روحانمیبار؛ و مالحظه  ک بار بلکه دویدند؛ نه یشن

شان به یشوند.  امیکنند و دچار ذلّت و حقارت میحکومت و امپراطورها سقوط 

ق با آنها روبرو شدند و با کلمات و اصطالحات روشن و قاطع به آنها ین طریا

مان او ن زین که در ایشود و امیک یخاطرنشان ساختند که انسان به عصر بلوغ نزد

 ست بلکه انسان بالغ است.یگر کودک نید

و امنای رحمن بر   ،رجال عدل  ،العدلتیبشان اعضاء ین کتاب ایدر هم

ت خود یأت را به الهام و هدایشان آن هیدهند.  اوجه ارض را مخاطب قرار می

عی که قباًل صراحتًا توّسط قلم یع در مواضیدهند و آنها را به خلعت تشرمینان یاطم

 ند.یفرمامین یعلی وضع نشده مزا

ست.  چه یر موارد کمتر نیت آن از سایاهمّ  اّمام؛ یرسمیل ین دلیحال به آخر

انت جهانی نموده ین دیا الکتابامّ ز شده که آن را ین کتاب تجویای در اهنکت

ن را خلق فرمود و یت است.  وقتی که خداوند زمین کتاب خالّقیاست؟  نزول ا

م مرموزی یعظ قّوءه  ،د باشدید دور خود بچرخد و طائف حول خورشیاکرد که ب مقّدر

جاذبه  قّوءهن یجاذبه نام نهاد.  ا قّوءهعه گذاشت.  آن را یاره به ودین سیرا در قلب ا

قّد   ،کند.  شکل بدن و عضالت مامیاره را کنترل ین سیوجوه زندگی ما روی ا ءهیکلّ 

د و یشد  ،میر مستقیتحت تأث تمامًاره یقوسها و غ  ،پلها هیابن  ،ساختمانها  ،و حرکت

د با کنترل یبا  ،میم درست زندگی کنینامرئی قرار دارد.  اگر بخواه قّوءهن یرومند این

م یدهمیاد یم.  به فرزندانمان یزمان را حفظ کنیآمتعادل و روش مسالمت قّوءهن یا

ن یه ایدا کنند.  در کلّ ینه پتناسب اندام ورزشکارا  ،بازی کنند  ،بدوند  ،راه بروند



  ،م که بدوند و بازی کنندیدهمیاد یم؟  به آنها یدهمیمات چه کاری انجام یتعل

هوزن  ،بازانبوکس  ،رانیگن کشتییآگاهانه بر تعادل خود واقف باشند.  بزرگتر اّما

د مرموز را از دست بدهن قّوءهن یخود با اره وقتی تعادل یبندبازها و غ  ،برداران

ای را طّراحی همحکوم به شکست و سقوط هستند.  معماری که ساختمان چندطبق

جاذبه  قّوءهن انحرافی سبب شود یکند به طور مداوم مراقب است مبادا کوچکترمی

 اورد.ین بیکّل بنا را به زم

ان الهی است.  در گذشته به یه ادیم و مرموز در کلّ یعظ قّوءهن یثاق الهی ایم

ی توّسط یا با رفتاری استثنایاظهارات  ثاق با اشارات ویاگون مرکز مط گونیشرا علّت

 یا اّماشد.  میرسول الهی منصوب 
ّ
ن عصر وحدت عالم انسانی است که در طی

را   ،ثاق الهییعنی می  ،مرموز قّوءهن یشود.  رسول الهی امیآن انسان وارد عصر بلوغ 

ثاقش را در یل مبارک مرکز مکین است که هین کتاب نهاد.  مقصود ایدر قلب ا

ات امر را در کتاب عهدی مشّخص و مؤّکد یکتاب اقدس منصوب فرمود و جزئ

ع امورش را به نحوی ین نکته را مّد نظر قرار دهد و جمیا ینمود.  اگر فرد بهائ

ثاق و مرکز یعنی مرکز میامر مبارک  جاذبءه قّوءهن تعادل با ین بخشد که هرگز ااماس

ان یپابی مسّرتوضات و یاتی مشحون از فیح  ،ی را از دست ندهدجهانی امر اله

 خواهد داشت.

اند و هی نشستیماید گروهی از مسافران در هواپیزنم.  فرض کنمیمثالی 

اده یما پیرند که از هواپیگمیأس و حسرت ناگهان دستور یت یمنتظر حرکتند.  در نها

"چرا؟  به حرکت   ،پرسندمیهمه  شوند و دو سه ساعت در فرودگاه منتظر بمانند. 

ها مرتّبند؛ مهمانداران با چ اشکالی که وجود ندارد.  صندلیید.  هیادامه بده

رومندند؛ موتورها یباتجربه و ن  ،خود متخّصصند.  خلبانان جوان و در حرفءه محبّت

 د تا مسافران ناراحت را آرام کند.  برای آنهایآمیافسری   ،بعد اّمااند."  قوی

اختالالتی درون  توّجهاند و مهدهد که متخّصص موتور را امتحان کردمیح یتوض

عنی چه؟  یط الزم برای پرواز نباشد.  یما حائز شرایاند که باعث شده هواپهموتور شد



مین ییجاذبه آن را پا قّوءه  ،ن اختالل داخل موتور حرکت کندیما با ایعنی اگر هواپی

 کند.میما سقوط یقه هواپیکشد و مسلّمًا ظرف چند دق

جهانی بهائی  شنوند که فردی بهائی از سلک اعضاء جامعءهمیء احبّاگاهی 

"چه مشکلی داشته؟  شخص فاضلی است؛   ،ندیگومیاخراج شده است.  غالبًا 

کند میتبّرعات پرداخت   ،ردیگمیروزه   ،خواندمیسالها به امر خدمت کرده؛ نماز 

  ،ن فردیدانند که امین نکته را نیآنها ا اّما  دهد."میتّبًا انجام کارها را مر ءهیو کلّ 

د ین بایثاق حفظ کند و بنابراینتوانسته تعادلش را با مرکز م هراّمار نفس یتحت تأث

سقوطی   ،د.  اگر کنترل نشودیت نمایاش سرامارِی ُمسرییاخراج شود که مبادا ب

 اری از نفوس با او نابود شوند.یدهد و ممکن است بسمیروحانی هر آن رخ 

ن نکته یشما را جلب کنم که حضرت بهاءاهلل بر ا توّجهلم یما  ،انیدر پا

و عمل بدون   ،مان بدون عملیمقبولند.  ا امًامان و عمل تویاند که اهد فرمودیتأک

ن یشان همچنیشود. امیگری هرگز قبول نیکی بدون دیشود.  میرفته نیمان پذیا

ن عصر یروی انسان از احکام و اصولی که در ایاطاعت و پ علّتکه به ند یفرمامی

قی هستند ینها ملجأ حقیاره برقرار خواهد شد.  این سیت در اینظم و امن هنازل شد

 دوارم به اندازءهیم.  امیاز داریزی نیش از هر چیشه بیو برای هم امیان یکه ما در ا

ان کرده باشم.  یکا بیی محبوب آمرااحبّ کافی مطالبی در مورد کتاب اقدس برای 

ن کشور پهناور و در سراسر یک از شما در خدمت به امراهلل در ایکنم که هرمیدعا 

ز ما موّفق هستند.  هر جا ین عزیاری از مهاجریهمانطور که بس  ،دیاب باشیجهان کام

نچه که قوای خود را و هر آ  ،افتم که زندگی خود رایکا ینی از آمریمهاجر  ،که رفتم

 م.متشّکرلی یکنند.  خمیانت امر محبوبمان یغ و صیار دارند فدای تبلیدر اخت

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 مکنونه کلمات

 ضییادی امراهلل جناب ابوالقاسم فیمتن سخنرانی ا
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م.  وقتی کلمات یفی کلّی از کلمات مکنونه داشته باشیز توصیقبل از هر چ

  ،دیکنمیسه یر آثار حضرت بهاءاهلل مقاید و آن را با سایکنمیمطالعه  مکنونه را

د شد که کلمات یخواه توّجهم  ،آثاری که در ادرنه و بعدها در سجن اعظم نازل شد

به شکل   ،نِی امر ماست.  هر آنچه که در امر مبارک وجود داردیجن مکنونه مرحلءه

ن است که شکل کلّی یمن از آن ا نی در کلمات مکنونه وجود دارد.  مقصودیجن

ن مجموعه یل.  در ایح و به تفصیصر  ،روشن  ،نه واضح اّماز ارائه شده یهمه چ

اشاراتی به وجوه مختلف امر مبارک وجود دارد.  مانند بذری است که در شهر 

ند.  ینشمیکند و در سجن اعظم به بار میدر ادرنه رشد   ،شودمیبغداد ِکشت 

 د کرد.یدا خواهیه را خودتان پیکنم.  بقمیای شما ذکر دونمونه را بر

ن آب یتوانی از امی"چگونه   ،ندیفرمامیحضرت بهاءاهلل در کلمات مکنونه 

ن به شراب روی آوری؟"یریزالل ش
1

ست.  صرفًا اظهار نظری یه چیمنع ن جملءهیا  

                                           
1
را که کّل از یز  ،افتمیان مبذول داشتم و احدی را مقبل نیای رحمت خود بر عالمیدراز ژرف"ای پسر انسان  شبنمی  

اند. فبئس ما اند و از کأس جمال باقی به جام فانی قانع شدهد اقبال نمودهینبف ید به ماء کثیف توحیخمر باقی لط

زال چشم مپوش و به خمر کدرءه یمثال محبوب الفارسی(؛  "ای پسر خاک  از خمر بی 63قنعون." )شماره یهم به 

نوی شنوی.  بگو ب معیر تا همه هوش شوی و از سروش غیه برگیه کؤوس باقیه چشم مگشا.  از دست ساقی احدیفان

 (61د؟" )شماره یفطرتان  از شراب باقی قدسم چرا به آب فانی رجوع نمودای پست



وقتی که  اامّ اوری؟  ین صرف نظر کنی و به آن روی بیتوانی از ااست.  چگونه می

کتاب اقدس نازل شد و  عّکا نءهیدر مد  ،و بعد  ،درخت در ادرنه رشد کرد  ،رشد کرد

ح و به هر شکلی یگر مبهم نبود.  برای هر فرد بهائی صرید.  دیبه کلّی ممنوع گرد

ممنوع است.
1
 

ا عهدی را که در آن بامداد با شما بستم به ی"آ  ،ندیفرمامیگر یدر جای د

د؟"یخاطر دار
2

دانست.  گفتم میچکس نیست؟  در آن زمان هیعهد چ اّما  

دانستند که حضرت میاری بودند که حتّی در آن زمان یدانست؛ بسمیچکس نیه

ن را یاری بودند که ایثاق هستند.  بسیعبدالبهاء که پسری دوازده ساله بودند مرکز م

در کتاب اقدس  عّکا نءهیدر مد اّمادانستند؛ مبهم بود.  میگران نید اّمادانستند می

ثاق ینازل و موضوع مکشوف شد که کّل آنچه که در کتب و در آثار در مورد عهد و م

ح یشان آن را تصریبرای شما معلوم است به غصن اعظم راجع است.  در آنجا ا

است که آن را مجموعه  علّتن یفرمودند و حضرت عبدالبهاء معرفی شدند.  به ا

ن کتاب یا ق مطالعءهیک طرین یخوانم.  امینی یجن مرحلءه آثار حضرت بهاءاهلل در

 است.

                                           
1
ند که شخص یفرماح عبارت نهی نشده بلکه صرفًا مییح مترجم: در کتاب اقدس شرب مسکرات به صریتوض  

المثل در لوح حرام شده است؛ فی گریانات دی(.  اّما در ب119نوشد )بند سازد نمیعاقل آنچه را که عقل را زائل می

خامر العقل و یاکم أن تبّدلوا خمراهلل بخمر انفسکم الأنّها ی"ا  ،ندیفرماحًا مییمعروف به لوح رام حضرت بهاءاهلل صر

 العظیعل حّرمتع و أنتم التتقّربواا بها الأنّها یع المنیز البدیاهلل العزقلّب الوجه عن وجهی
ّ
م." یکم من لدی اهلل العلی

"اّما   ،ن استین حضرت عبدالبهاء از نّص نازله در کتاب اقدس چنیی(  تب144ادداشت ی  ،)منضّمات کتاب اقدس

 (429ص  ،نه حدود و احکامیشراب به نّص کتاب اقدس شربش ممنوع." )گنج

2
عظم غرس سا که در فردوس اید آن صبح صادق روشنی را که در ظّل شجرءه انیاا فراموش کردهی"ای دوستان من آ  

ع آن کلمات را یبه تکلّم فرمودم و جمید و به سه کلمءه طیع در آن فضای قدس مبارک نزد من حاضر بودیشده جم

د و آنچه برای یار مکنیرضای خود را بر رضای من اخت  ،ن بود: ای دوستانید و آن کلمات ایده و مدهوش گشتیشن

د ید.  اگر صدر را مقّدس کنییایال و آرزو آلوده شده نزد من مهای مرده که به آمد و با دلیشما نخواهم هرگز مخواه

 (19ان من بر همءه شما معلوم شود." )شماره ید و بیحال آن صحرا و آن فضا را به نظر در آر



با ید در جنگلی زیار باشکوه خورشیکلمات مکنونه در نظر من طلوع بس

د فقط ینبا  ،دیکنمین جنگل باشکوه را مطالعه یبا و این طلوع زیاست.  وقتی شما ا

د یدرک نخواه راهرگز شکوه و جاللش   ،دین کنید.  اگر چنیک جمله فکر کنیبه 

د خود به کّل طلوع باشکوه را از ید برد؛ دیکرد؛ به عظمت و وسعتش پی نخواه

ن صورت کّل ید؛ در این با قدری فاصله به آن بنگرید داد.  بنابرایدست خواه

در مقابل خود با یف و زیمشحون از اشارات لط  ،رنگارنگ  ،ار واضحیمنظره را بس

د؛ یکنمیی مشاهده یاید آن را به صورت دنیریگمید.  وقتی از آن فاصله ید دیخواه

هم شدیی ترسیباید. خطوط در کمال زینیبمیزندگی برای انسان  به صورت برنامءه

به شرط آن که از آغاز به کلمات کوچکی در   ،ها کاماًل هموار شده استهاند؛ جادّ 

آثار مرتکب  ءهیکلّ  اری از ما باین اشتباهی است که بسیم.  اینکن توّجهنجا و آنجا یا

مید به آن متمّسک یم و با شّک و تردیشومیک جمله متشبّث یم؛ به یشومی

 م.یگرد

د که کلمات یشومی توّجهم  ،دیکنمیای به آن نگاه هوقتی که از فاصل  ،حال

ن حضرت بهاءاهلل و انسان است.  به خاطر کسانی که کلمات یمکنونه قراردادی ب

ن فکر به یم که چگونه ایخواهم بگومیکنم چون میتکرار  دانندمیفارسی آن را 

ک کلمه از کلمات مکنونه ی علّتک قرارداد است و آن به ین ید که اینظرم رس

اصلی "قول" است که  ا عربی کلمءهیپند من؛ به زبان فارسی  اّولند یفرمامیاست.  

ن حضرت یقراری بن قول و ین به ذهن من خطور داد که ایبه معنی قرارداد است.  ا

 کند و به  مقّدربهاءاهلل و انسان برای سفری روحانی است که 
ّ
است انسان آن را طی

 ات واصل شود.یی از حیهدف و مقصد غا

روی آنها چند ستون رسم   ،دیاگر شما چند قطعه کاغذ داشته باش  ،حال

ر یو نه سا ده شدین سفر روحانی برگزین است: "چرا انسان برای ایا اّولد.  ستون یکن

ن سفر یط الزم برای این است: "شرایموجودات زنده در کّل عالم؟"  ستون دوم ا

 ست؟"یروحانی چ



  ،شودمین جاّده یوقتی که انسان همراه با حضرت بهاءاهلل وارد ا  ،حال

های قرمز است که دارای چراغ هافتیب یی تاّم نظم و ترتیبایند که به زیبمیای هجادّ 

ن در ستون یی سبز که عبور از آنها مجاز است.  بنابراهاچراغعبور کرد و د از آن ینبا

ی ی"هدف نها هی سبز."  و باالخرهاچراغی قرمز و هاچراغد افزود: "یگر باید

ن سفر روحانی یج ایم؛ نتایرسمیم؛ به کجا یآورمیزی به دست یکجاست؛ چه چ

 ست؟"  یچ

ن سفر یچرا انسان برای ا  ،اّولم.  یا پنج صفحه داری  ،پس پنج ستون

ی قرمز؛ هاچراغست؛ سوم یط سفر چیراه و شرا توشءه  ،روحانی انتخاب شده؛ دوم

ی سبز و قرمز را هاچراغد جای یخواهمیج.  اگر یی سبز و پنجم نتاهاچراغچهارم 

 حّضار(. خودتان بستگی دارد )خندءه قءهیبه سل  ،دیعوض کن

به مقام   ،میپردازمیکلمات مکنونه  لعءهوقتی به مطا  ،ار خوب؛ حاالیبس

"حّب   ،دیفرمامیم.  خداوند انسان را مخاطب قرار داده یبرمیمتعالی انسان پی 

پس تو را خلق کردم."  ،افتمیخود را در تو 
1

 د؛ وقتی که آثار مبارکءهیلطفًا دّقت کن  

ار جالبی پی یبس به نکتءه  ،دیکنمیارت یموالی محبوبمان حضرت عبدالبهاء را ز

هت کردیف واحد عنایک تعریکل مبارک برای سه موضوع مختلف ید.  هیبرمی

 افت.ید یاند.  شما آن را خواه

شود.میمربوط  محبّتن و ید  ،ف به علمین تعریا
2
ار یف بسین تعریا مطالعءه  

ف در کتاب مفاوضات مندرج است که از حضرت ین تعریت است.  ایحائز اهمّ 

                                           
1
ک مثالی و اظهرُت یُت علیک خلقُتک و القینونتی عرفت حبّی فیة کیا ابن االنسان  کنت فی قدم ذاتی و ازلی"  

 (.4اة ُاَثـبَِّتــَک" )شماره ی(.  "احببُت خلَقَک فخلقُتک فَاحِببنی َکی أذُکَرَک و فی روِح الح0ماره لک جمالی" )ش

2
ب یان شده است.  به لوح مبارک خطاب به پروفسور فورال )مکاتیعت هم بیف برای طبین تعریح مترجم: ایتوض  

ـة المنبعثة من ی"المحبّة هی الّروابط الّضرور  ،ندیفرما( مراجعه شود.  در مورد محّبت می419ص  ،0ج  ،عبدالبهاء

عت روابط ی"شر  ،ندیفرمان میی(.  در مورد د129ص  ،1ج  ،ب عبدالبهاءیجاد الهی..." )مکاتیاء بایحقائق االش

(  اّما در مورد 123ز صیو ن 119ص  ،ه است که منبعث از حقائق کائنات است..." )مفاوضات عبدالبهاءیضرور

ه مّطلع یءه الهی"مظاهر کلّ   ،ندیفرماه مییرا در وصف علِم مظاهر الهیز  ،کنندف میین روابط تعریا وقوف بر اآن ر  ،علم



ف یست؟"  و بعد حضرت عبدالبهاء آن را تعرین چی"د  ،شودمیل عبدالبهاء سؤا

ز داده شده است.  وقتی که ما آن را به یو علم ن محبّتف برای ین تعریکنند.  هممی

د با هم صحبتی در ییایب  ،میکنمیگری مطرح یز دیا هر چی  ،صورت بحثی گروهی

ف وجود دارد.  اگر یک تعریز مختلف یم.  چرا برای سه چین خصوص داشته باشیا

سبب رشد آن خواهد شد.   محبّت  ،تی وجود داشته باشدیدر انسان هوش و درا

  ،اری در عالم وجود داردین بسیع الهی است.  قوانیقانون اعظم در عالم وس محبّت

ا ناموس اعظم( است که بر کّل عالم ین قانون اعظم )یا اّماعت؛ یر طبین کثیقوان

تنها قانونی است که سبب  محبّتشود.  میعالم متالشی   ،حاکم است.  بدون آن

ان ذّرات وجود و عامل کنترل آنها است.ینظم در م
1
 

م که کنوز آثار بهائی چقدر یشومین موضوع نائل ین مثال به درک ایبا ا

مشتاق و بلندطبعی که تازه   ،ی جواناحبّان جواهراتی است که یمشحون از چن

د سعی کنند آنها را یاقشان بایبا شور و اشت  ،شوندیمل یکنند و تسجمیق یتصد

                                                                                                                    
ه یعت روابط ضروریرا شریز  ،ند که مطابق و موافق عالم انسان استیس نمایعی تأسیبر حقائق اسرار کائناتند؛ لهذا شرا

روابط   ،عنی شارع مقّدس تا مّطلع به حقائق کائنات نباشدی است که منبعث از حقائق کائنات است.  مظهر ظهور

گری آن را یان دی(  در ب119ص  ،د." )مفاوضات عبدالبهاءیادراک ننما  ،ه که منبعث از حقائق کائنات استیضرور

ه است یضرور"از قضا و قدر و اراده سؤال نموده بود؛ قضا و قدر عبارت از روابط   ،اندز عنوان کردهیبرای قضا و قدر ن

عه گذاشته شده است و هر وقت یقت کائنات ودیجاد درحقین روابط به قّوءه ایاء است و ایکه منبعث ازحقائق اش

 (192ص  ،1ج ،بیه است." )منتخباتی از مکاتیات آن روابط ضروریوقوعات ازمقتض

1
  ،ض الّروحانییحمانی المحبّة هی الفن أّن المحّبة سّر البعث االلهی و المحّبة هی الّتجّلی الرّ یقی"اعلم حّق ال  

المحبّة هی سبب ظهور الحّق فی   ،القدس فی الّروح االنسانیالمحبّة هی النّور الملکوتی؛ المحّبة هی نفثات روح

لة الّسعادة یالمحبّة هی وس  ،جاد الهییاء بایة المنبعثة من حقائق االشیالعالم االمکانی؛ المحبّة هی الّروابط الّضرور

ن یالمحّبة هی الّرابطة ب  ،اهب الّظلمانییهتدی به فی الغیالمحّبة هی نور   ،بری فی العالم الّروحانی و الجسمانیالک

المحّبة هی النّاموس االأعظم فی   ،المحّبة هی سبب الّترّقی لکّل انساٍن نورانی  ،الحق و الخلق فی العالم الوجدانی

  ،ر فی التّحّقق الماّدییب و التّدبیة بالتّرکین الجواهر الفردید بینّظام الوحالمحبّة هی ال  ،م االلهییهذا الکور العظ

المحبّة هی سبب   ،ارات و النّجوم الّساطعة فی االوج العالیین هذه السّ یة بیسیة المغناطیالمحبّة هی القّوة الکلّ 

  ،ات لجسم الکون المتباهییالحالمحّبة هی روح   ،ر متناهییانکشافات االسرار المودعة فی الکون بفکر ثاقب غ

ب یالمحّبة هی الّشرف االعلی لکّل شعٍب متعالی..." )مکات  ،اة الفانییالمحبّة هی سبب تمّدن االمم فی هذه الح

 (129ص  ،1ج  ،عبدالبهاء



ها کسانی را دور الماسیمانند جواهرسازی که گوهرهای   ،آوری کنندابند و جمعیب

 ع به وجود آورد.یند تا طرحی بدیچمی

"تو دژ و   ،ندیفرمامیگربار انسان را مخاطب قرار داده یحضرت بهاءاهلل د

تو   ،ص منییقم  ،م منییاقل  ،جالل منی  ،نور منی  ،یمصباح و چراغ من  ،منی قلعءه

عه گذاشتم.  تو را غنی و یو جوهر نورم را در تو به ود  ،را به دست قدرت ساختم

متعالی خلق کردم و از جوهر علمم تو را ظاهر ساختم."
1

نها بعضی اشارات در یا  

میان یکلمات مکنونه است که قلم اعلی حضرت بهاءاهلل خطاب به انسان ب

 ند.یفرما

در  متأّسفانه  ،متأّسفانهن را با آنچه که امروزه یلطفًا ا هش رفتن در مطالعیبا پ

  ،دهندمیاطفال و جوانان ما رواج  انِ یاست و مربّ  اّولمؤّسسات آموزشی ما متد

ن یشهوت و آرزو هستند و ا  ،ند که ُمشتی عصبیگومیان به آنها ید.  مربّ یسه کنیمقا

ن مقام یا اّماابند.  یقی آزاد و رها برای تجلّی خود بید طرینها بایک از ایکه هر 

  ،میشومین زندگی مرتکب یی که در این خطایمتعالی انسان است.  بزرگتر

ن ین است که قوانیا  ،شوندمین روزها مرتکب یاشتباهات که مردم ا ِن همءهیبزرگتر

د مفّری ینها بایح است که ای.  صحبرندمیوان را در ملکوت انسان به کار یعالم ح

وان صادق است نه عالم انسان.  عالم ین در عالم حیا اّما  ،ابند و آزاد شوندیب

د که از عّفت و عصمت برخوردار شود و سبب رید تحت انضباط قرار گیانسانی با

ز یهمانطور که خداوند تجو  ،ت شوندیح هدایقی صحیال به طرین امیگردد که ا

ن ید چقدر والدینید ببیره.  نگاه کناّمار نفس ینه تحت تأث هه کردیصفرموده و تو

د ین آراء و عقایمسئولند که به فرزندان خود قدرت و توان ببخشند که در مقابل ا

برند.  آنها را تا مین قوا آنها را با خود یا  ،ف باشندیجاری مقاومت کنند.  اگر ضع

د.  روح امر حضرت بهاءاهلل را به آنها یرومند کنیآنجا که مقدور است مقاوم و ن

                                           
1
 کلمات مکنونه عربی مراجعه شود. 14  ،10  ،12  ،11  ،13به فرازهای   



ن ید متنازع و متبایل منهمر عقاید که در مقابل سینی کنید.  آنها را حصن حصیبده

ن مطالب ید ایوان.  ما بایاند نه حهده شدیستند و بتوانند ثابت کنند که انسان آفریبا

 م.یرا مطالعه کن

ن سّر خود را در تو به "م  ،ندیفرمامیست که یمعنی کالم حضرت بهاءاهلل چ

جوهر علمم را"؟  ،نور خودم را  ،عه گذاشتمیود
1
ست که به آسانی ین موضوعی نیا  

انات تأّمل کرد؛ آنها را مطالعه ین بید در مورد ایو سادگی بتوان از آن گذشت.  با

قت وجود ما به ظهور و بروز برسد.  آن ینمود؛ خود را با آنها منضبط ساخت تا حق

ت شده و در آن مکنون یکل انسانی ما عنایکه به ه قّوهآن امکانات بال  ،استعدادها

ل یگران هستند تبدیاست ظاهر خواهد شد و ما به نفوسی متفاوت با آنچه که د

به نفوس انسانی نور   ،میقلوب را فتح کن  ،م ممالک رایتوانمی  ،م شد.  بعدیخواه

م.  هزاران شمع یم انجام دهیتوانمیچ کاری نیم هیم.  اگر ما مثل آنها باشیببخش

وست که یم پیی خواهیبه جا  ،میک باشیک وجود دارد.  اگر مانند آنها تاریتار

ک نفِس ین یم با ایتوانمی  ،کی از ما نورانی شودیاگر  اّمانوری وجود ندارد.  

به وضوح به ظهور  قّوهن یلند ایم.  حضرت بهاءاهلل مایت ببخشینورانی همه را نوران

دگانی هستند یتواند حدس بزند.  دمیند چه کسی یفرمامیرسد.  حضرت بهاءاهلل ب

هرگز آن را باور   ،ن چراغ نوری وجود داردینند که در ایها نبنند؛ اگر چشمیبمیکه ن

ند یفرمامی  ،ل خواهد شد.  بعدیچراغ به نور تبد  ،دینخواهند کرد.  آن را روشن کن

 شعلءه اّمان قوا هست؛ یع ایفکر کند که دارای جمتواند به انسانی میچه کسی 

اری از نفوس را مشتعل خواهد ساخت.  به یبعد او بس  ،دیاهلل را در او برافروزمحبّت

ط یشرا اّمان سفر روحانی انتخاب شده است.  یاست که انسان برای ا علّتن یا

 ست؟یچ

                                           
1
ف تفتقر و صنعتک یًا کیا ابن الّروح  خلقُتَک غنی(؛  "12جوهر نوری..." )شماره  کیا ابن الوجود  ... اودعُت فی"  

 (10زًا بم تستذّل و من جوهر العلم اظهرتک لم تستعلم عن دونی ..." )شماره یعز



ن پند من به یاّول"  ،ندیفرمامیشان یست.  این مورد چیاّولد که یدانمیهمه 

مهربار و نورانی..."  ،تو آن که قلبی داشته باش پاک
1

ن انسان یسه شرط برای ا  

ن را به یمهربار و نورانی.  حضرت عبدالبهاء ا  ،پاکدل وجود دارد: قلب پاک

ر یک ظرف شین ید ایند فرض کنیفرمامیشان یاند.  اهح فرمودین وجه توضیباتریز

غذای خوبی برای کودکان و بزرگساالن است.    ،مبارک مودءهبه فر هر بنفسیاست.  ش

گر یز دیا هشت چیماست و هفت   ،ریپن همانند کر  ،گریزهای دیار چیر بسین شیاز ا

خود   ،دیزیر برین شیک قطره سرکه در ایند یفرمامیکل مبارک یشود.  همید یتول

  ،طره سرکه نفس ماستشود.  آن قمید نیز از آن تولیچ چیشود و همیر فاسد یش

  ،میاگر ما نفس خود را در خدماتمان به حضرت بهاءاهلل دخالت دهما.   رءهاّمانفس 

چ حاصلی نخواهد داشت.  یخدمت ما ه  ،میاگر در خدمت به امر مبارکش وارد کن

ح یی کامل و صحیم و خود را به مجرایشتن تهی سازید خود را از نفس خویما با

م و یح و مناسب در امر مبارک حضرت بهاءاهلل شویی صحاهلیم؛ وسییبدل نما

د مهربار یبا  ،ق ما عمل کند.  وقتی قلب صاف و پاک باشدیم از طریاجازه ده

بدون ادنی   ،تابدمیز یمانند تابش آفتاب که به همه چ  ،د نورانی باشدیبا  ،باشد

اء از ما ش حضرت عبدالبهین اعظم مدح و ستایج تعّصبی.  ایبدون ه  ،ضییتبع

ن یز "من" آسان است؛ در این لغت کوچک و ناچیتواند باشد.  فراموش کردن امی

ن یم.  در ایشومیشه خالص یک بار برای همیم.  یشومیصورت از شّر آن راحت 

 صورت خدمات ما ثمربخش و پربار خواهد بود.

بدون   ،ع اهل ارضینی روحانی است؛ مهربان بودن؛ نسبت به جمین تمریا

"من بر   ،دیگومید هرگز نید بودن.  خورشیدن و مانند خورشیضی عشق ورزیچ تبعیه

بر   ،ریاهند."  خیقا چون آنها سیا بر آفری  ،تابم چون در آنجا جنگ استمیتنام نیو

د یان بایند بهائیفرمامیبارد.  حضرت بهاءاهلل میتابد.  باران بر همه جا میهمه جا 
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 عربی( 1رًا..." )شماره یدًا حسنّا منی"فی اّول القول املک قلبًا ج  



د یآنها با محبّتابر که بر همه جا بتابند و ببارند.    به مثابءهمانند نور آفتاب باشند و 

 خالص و درخشان باشد.

نه   ،دیهای خود عشق بورزند که به مبتدییفرمامید یحضرت ولی امراهلل تأک

د.یینه برای آن که آنها را بهائی نما  ،غیبرای تبل
1

نسبت به او   ،اگر او بهائی نشود  

ست؛ یدی به او نید امیید.  نگویر ندهییلبی خود را تغعواطف ق  ،دین نشویخشمگ

 م.یگری را مورد قضاوت قرار دهیم روح و روان شخص دیتوانمیرا ما نیز

ان یغ بیای را در  مورد تبلهشوم تا نکتمیای از موضوع خارج هنجا لحظیدر ا

و  ش ماّدی که در اروپاین راحتی و آسایا علّتت متأّسفم که به ینهابی  کنم.

اری از دوستان بهائی ما طرز نگرش یبس  ،ا وجود داردیر نقاط دنیاری از سایبس

  ،دیاند.  وقتی که شما در آپارتمان خود هستهغ اتّخاذ کردیکسانی را نسبت به تبلی

گری را ید و دکمءه  ،دیرومیهشتادم ساختمان  د و به طبقءهیدهمیای را فشار هدکم

  ،دیرومیمسافرتی  د.  به مؤّسسءهیریگمید.  تاکسی ییآمین یید و پایدهمیفشار 

د و صبحانه را در فولی برژهیرومیس ید و صبح روز بعد به پاریکنمیه یطی تهیبل
2
 

 کند )خندءهمیی نیرایفولی برژه با صبحانه پذ هحّضار(.  البتّ  د )خندءهیکنمیصرف 

ست و چهار ساعت به یب ن امور در ظرفیع ایجم  ،ار خوبیشتر(.  بسیبلندتر و ب

م که در یای دارم که وقتی ما مبتدییرد.  و ما معتقدیگمیوه صورت ین شیترعیسر

                                           
1
د به هر نحوی که مممکن است ی"با  ،ندیفرمات ولی امراهلل باشد که میان حضرین بیضی به اید اشاره جناب فیشا  

د از تصنّع و یجه و ثمری نبخشد.  بایچ امری نتیت را خالص نمود واالّ اقدام به هیز قلب را صاف و نیقبل از همه چ

د که محّبت خاصانه و یداند...نمییاش را هر عاقل هوشمندی فورًا ادراک نماچه که رائحءه منتنه  ،د احتراز ُجستیتقل

 باب اّول(  ،6ج  ،د." )مائده آسمانییت چه اثری در نفوس نمایصداقت و خلوص ن

2
  Folies Bergere – ست همراه با اجراهای نامتعارف کابارهیح مترجم: فولی برژه تئاتر فرانسوی قرون نوزده و بیتوض

ان مییلندن ساخته شد.  تماشاچ Alhambraالحمرا د از ساختمان یبه تقل 1969ای است.  ساختمان آن در سال 

ی که گذاشته شده بود به صرف مأکوالت و مشروبات یهاز و صندلییها با استفاده از مشیتوانستند در فواصل نما

ار گرفت و با استفاده از ین تئاتر را در اختیا  Paul Dervalشخصی به نام پاول دروال  1919بپردازند.  از سال 

ها بر جاذبءه نیدلقکان و کمد  ،رقاّصان برهنهمهیگروهی از زنان ن  ،خوانندگان  ،بازهااکروبات  ،آواز خوانان  ،نبندبازا

 ن تئاتر افزود.یا



ک اشاره یم آن را با یتوانمیای است که هز دارای دکمیقلب او ن همقابل ما نشست

لی را یم و سپس کارت تسجیقان را در آن قرار دهیم و کتاب ایبازش کن  ،میفشار ده

ند یفرمامین اتّفاق افتاده است.  حضرت ولی امراهلل یم.  ایتدی بگذاردر دست مب

 د و هرگز نحوءهیم باشینسبت به آنها بردبار و حک  ،دیهای خود عشق بورزبه مبتدی

گری را ید روح و روان شخص دیتوانمیرا شما هرگز نیز  ،دیر ندهییعمل خود را تغ

نه موجودی ماّدی.    ،دیسر و کار دار د.  شما با روح انسانییمورد قضاوت قرار ده

 جواب روح انسان در نفوس مختلف متفاوت است.

ن یند ایفرمامیط مطرح یکه حضرت بهاءاهلل در مورد شرامیدو نکتءه  ،حال

میشان همراه شود ین سفر روحانی با ایخواهد در امیشان از انسانی که یاست که ا

زها ین چیاوری؟  بهتریای با خود همراه بهین سفر هدیخواهی در امیا ی"آ  ،پرسند

اور."ینزد من انصاف است.  انصاف را از برای من ب
1
"وقتی که در   ،ندیفرمامیبعد   

ک من ید نزدیشه شادمان باشی بایخواهی هممیاگر   ،میرومیش ین سفر پیا

ور خواهی شد."های احزان غوطیدر در  ،ای که از من دور شویهحرکت کنی.  لحظ
2
  

ت یز کفای"خداوند برای همه چ  ،ندیفرمامیشان یگر است. و بعد ایک شرط دین یا

کند."می
3
ای خداوند باش.  یفقط طالب و جو  ،گری نرویز دیچ چیعنی دنبال هی 

 شه با خود داشته باش.یخدا را هم

کلمات مکنونه  گر که بعد از مطالعءهیو برخی شروط د  ،طین شرایبا ا  ،حال

 کنند.  میشوند که میای هآنها وارد جادّ   ،افتید یواهآنها را خ
ّ
خواهند آن را طی

د و ید انجام دهیبه معنای مواردی که نبا  ،ی قرمزهاچراغحال دو چراغ وجود دارد: 

                                           
1
اء عندی االنصاف الترغب عنه ِان ی(: "احّب االأش2ن فقره از کلمات مکنونه )شماره یح مترجم: اشاره به ایتوض  

 راغبًا..."
ّ
 تکن الی

2
(: "التحزن ااّل فی ُبعدک عنّا و التفرح ااّل فی 02ن فقره از کلمات مکنونه )شماره یح مترجم: اشاره به ایتوض  

 نا."یقربک بنا و الّرجوع ال

3
نًا ِسوائی الأّن یاز کلمات مکنونه عربی: "اکِف بنفسی عن دونی و التطُلب ُمع 11ح مترجم: اشاره به فقره یتوض  

 ک ابدًا."یکفی ،مادونی لن



د نفس خود یبا اّول"  ،دیگومیخداوند   ،دارندمیی سبز.  موقعی که قدم برهاچراغ

را واگذاری."
1
ده یم.  "راحتی برای تو آفریگردمیوضوع نفس بازن میشه به ایما هم  

خواهم از من مخواه."میآنچه را که برای تو ن"  "نشده است.
2

ن یخواهم امی  

 ح دهم.  یگری از آثار حضرت بهاءاهلل توضینکته را با استفاده از لوح د

د به یخواهمیخود در مورد آنچه که  ءهیند هرگز در ادعیفرمامیکل مبارک یه

ند یفرمامیشان ید.  ایهرگز پافشاری نکن اّما  ،دید.  فقط دعا کنیوند اصرار نورزخدا

بعدًا  اّما  ،د به شما خواهند دادیآنچه را که شما دوست دار  ،به ِصرِف فضل خود

د داشت.  هرگز یامتحاناتی به دنبال آن خواهد بود که شما طاقت آن را نخواه

ع در دست یوانی محتوی مایکنند.  پدری لمیمثالی را ذکر   ،د.  بعدیاصرار نکن

داند که مینی است.  پدر یریدنِی شیع نوشین مایکند که امیدارد.  فرزندش تصّور 

 آن زهر است.  

میورزد که قدری از آن را میگنه است؛ تلخ است.  فرزند اصرار هگن

کی در سپس پدر مجبور است که اند  ،ندیفرمامیخواهد.  بعد حضرت بهاءاهلل 

که تلخی آن را هرگز تحّمل نخواهد کرد.    ،زد و سر زبان کودک بگذاردیقاشق بر

  ،د به شما دادیخواهمید.  اگر آنچه را یفقط دعا کن  ،دیند اصرار نکنیفرمامی  ،بعد

د.یاصرار نکن  ،فبها المراد؛ اگر ندهد
3
 

دست   ،خواهدمیکه   ،ن انسان روحانییا  ،روندمیموقعی که آنها با هم راه 

 کندین سبیا در دست حضرت بهاءاهلل
ّ
اکنون اندکی با همراه و   ،ل را طی

د که خارج از یگومیزی یشود و چمیآشنا  عنی حضرت بهاءاهللی  ،همگامش

                                           
1
از کلمات مکنونه عربی: "ما ُقّدر لک الّراحة ااّل باعراضک عن نفسک و اقبالک  9ح مترجم: اشاره به فقره یتوض  

 بنفسی..."

2
 ًا."ینفعک هذا ِان تکن به راضینا لوجهک الأّن ما ی: "التطلب منّی ما التحّبه لنفسک ثم ارَض بما قض19فقره   

3
ل بعضی عباد از حق سّم ی"ای نب  ،ندیفرماان جمال قدم است که میین بیضی به ایح مترجم: اشاره جناب فیتوض  

ِاعطای آن از بالغ   ،دیع اگر سّم طلب نمایا رضیاند.  آند و به گمان خود شهد فائق خواستهینماقاتل طلب نموده و می

 باب اّول(  ،ف ثیرد  ،4ج  ،بکی." )مائده آسمانییُح و یصیجائی؟  ال ونفسی ولو 



"از حّد خود تجاوز  هند کیفرمامینجا حضرت بهاءاهلل به او یدسترس اوست.  در ا

نکن."
1
 

م.یکنمیتجاوز  ما بارها و بارها از حّد خود
2

م یزنمیی یبه خداوند حرفها  

ن کار را یم که چرا حضرت بهاءاهلل ایکنمیست.  ما حتّی سؤال یکه در حّد انسان ن

چرا حضرت بهاءاهلل آن را نوشتند.  چرا فرمودند که ازدواج موکول به   ،کردند

ن است؟یت والدیرضا
3
رای ن ویست.  این کافیم و همیگر را دوست داریکدیما  

  ،نیتواند درک کند.  بنابرامیای است که انسان نهینها اسرار خفیدرک ماست.  ا

 م.یم و هرگز از حّد و حدود خود تجاوز نکنید امور خود را به او واگذاریما با

ند و از کنار او با فخر و مباهات عبور یبمینی را در راه یر مسکیاو انسان فق

ر فخر مفروش."یِن فقی"به مسک  ،ندیفرمامی کند.  حضرت بهاءاهلل بالفاصلهمی
4
  

افترا   ،عاتیپخش شا  ،بت کردنیغ  ،شود و به صحبت کردنمیلی آشنا یحال او خ

                                           
1
نبغی لنفسک.  اسُجد لطلعة ربّک ذی القدرة و االقتدار." یا ابن االنسان   التتّعد عن حّدک و التّدع ما الی"  

 عربی( 24)شماره 

2
ن موضوع ی"التتّعد عن حّدک" ا  ،ان مذکور در کلمات مکنونهیضی با توّجه به بیح مترجم: احتمااًل جناب فیتوض  

"قل کّل اسٍم عرف ربّه و ماتجاوز   ،ندیفرمان هستند که میین احالی جمال مباین بیند و ناظر به ایفرمارا مطرح می

رتقی بمرقاة االنقطاع یم و یة رّب الغفور الکریه فی کّل آِن شمس عنایستشرق علین و یزداد شأنه فی کّل حیعن حّده 

م ین لدنه و انّه لهو المقتدر العادل العلتحّرک ااّل بارادٍة مینطق ااّل باذنه و الیتحکی ااّل عن موجده و الالی مقاٍم لن

"للخلق   ،ندیفرماشان بوده باشد که مییز مّد نظر ایان مبارک نین بید ای(.  شا241ص  ،4ج  ،م" )آثار قلم اعلییالحک

ما هو ن و له مقاٌم عند رّب علی یالعالمنیشتهر اسمه بیاهلل فی ملکوت االأسماء و بعثهیعنداهلل مراتب شتّی و منهم َمن 

ثبات و ا ن یتجاوز عن حّده و یه ا ن لنیعل ن" ین الی اسفل الّسافلیرجع فی الحیزّل قدمه لیکون مستقّرًا فی ظّل اال 

 (161ص  ،تیادنامه مصباح عبودی)

3
قت یا علی اگر به بصر حقی"  ،اندان جمال مبارک بودهین بیضی ناظر به ایح مترجم: احتمااًل جناب فیتوض  

ُل عّما یال»ع مقّر و معترفند به کلمءه مبارکءه ینی نه فاعل مختار.  جمیق را مسئول بمشاهده نمائی ح
َ
و » فعلیسئ

  ،ر ارادءه عباد امری ظاهر شودیالجمله بر غمعذلک اگر بر حسب ظاهر فی».  شاءیفعل مای»ن به کلمءه محکمءه یهمچن

د مقصود را ینچه از قلم اعلی جاری و نازل شده که شاد شوند بر تفّکر در آیمحزون مشاهده گردند.  انشاءاهلل کّل مؤ

 (031ص  ،2ج  ،ات الهیید تا به کوثر رضا فائز شود." )آید هر نفسی جهد نمایند.  بایابند و به آن عمل نمایب

4
ک ین بافتخاِر نفسک الأنّی أمشی قّداَمه و أراک فی سوء حالک و ألعُن علیا ابن الّروح التفتخر علی المسکی"  

 (22االأبد." )شماره  الی



"چگونه است که   ،دهندمیشود و حضرت بهاءاهلل هشدارش میره مشغول یو غ

میگران با من سخن یای و از گناهان دهت را فراموش کردیگناهان و خطاها

؟"ییگو
1

کنند.  چقدر بالّصراحه ما ک ما حرکت میید چقدر نزدیکنمیمالحظه   

ق یبه طر  ،ف است.  بعدیبا و ظریشان زیت ایند.  چقدر هدایفرمامیت یرا هدا

خطاهای  ازهرگز   ،"مادام که خودت گناهکاری هند کیفرمامی  ،گرییمؤّکد د

گران دم مزن."ید
2

ها و های است.  خانوادهن عامل در هر جامعیترن مخّربیا  

است.   هن مهمان در هر خانیترهده و نابود کرده و ناخواندیجوامع را از هم پاش

م.  هرگز به آن یان خود راهش ندهیم و به میریهرگز آن را در سرای خود نپذ  ،لطفًا

وقتی که   ،م.  فردایم و در جوامع خود قبولش نکنیهای خود ندههورود به خان اجازءه

رات مخّرب آن در ین مورد و تأثید در ایشا  ،میکنمیت بهائی را مطالعه یترب اصول

 م.یشتر صحبت کنیب  ،ت فرزندانیم و تربیها برای تعلهخان

 طر  ،بعد
ّ
ن ینند شخصی روی زمیبمیناگهان   ،کنندمیق یهمچنان که طی

ل ندارم ی"م  ،ندیفرمامیای ماّدی سرگرم ساخته است.  به او ینشسته و خود را به دن

ا."یبا من ب  ،ا مشغول کنیین دنیخودت را به ا
3
نند که به یبمیگر او را یدر جای د  

ل یمن م اّما  ،خواهیمی"تو طال را   ،ندیفرمامیآوری طال مشغول است.  جمع

ندارم تو طال داشته باشی."
4

میح ین نکته را بعدًا توضیدهند.  من او ادامه می  

                                           
1
وب یوَب نفِسک و اشتغلِت بعیَت عیف نسیا ابن الوجود  کیان مبارک است: "ین بیح مترجم: اشاره به ایتوض  

 (26ه لعنٌة منّی." )شماره یعبادی.  َمن کان علی ذلک فعل

2
ت و أنا شاهٌد بذلک." )شماره ر ذلک ملعوٌن أنیا ابن االنسان  التنّفس بخطاء احٍد ما دمُت خاطئًا و ِان تفعل بغی"  

21) 

3
ا الأّن بالنّار نمتحُن الّذهَب و بالّذهِب یا ابن الوجود التشتغل بالّدنیاست: " 22ح مترجم: اشاره به فقره یتوض  

 نمتِحَن العباَد.:

4
لغناء فی ه و أنا عرفُت ایَهک عنه و أنت عرفت غناء نفسک فید تنزید الّذهب و أنا اریا ابن االنسان  أنت تری"  

 (26جتمع امری مع امرک." )شماره یف یو ذلک ظنُّک کسک عنه وعمری هذا علمییتقد



د یاری مطرح است.  اجازه دهین خصوص سؤاالت بسیدر ا دانم کهمیدهم.  

 م.  آنها بهترند.یی سبز بپردازهاچراغقدری به 

شه مرا به یکن.  از من روی برنگردان.  هم توّجهشه به من ی"هم هقبل از هم

ات مرا در کانون ذهن و هدر تمام زندگی روزان  ،در تمام زندگی  ،خاطر داشته باش

باش." خودت داشته توّجه
1

ای را در مورد هنجا فرصتی است که نکتیدر ا  ،حال  

اری از آنها جمعیم.  من نکات بسیدمان در سراسر جهان به شما بگوین جدیمؤمن

ن مسائل امر یح مرموزتریام که در توضهاد گرفتیاری از آنها یام.  نکات بسهآوری کرد

آورند میمان یس گروه گروه ان نفویمت هستند.  تصّور نشود که ایقیار ذیمبارک بس

ی هستند که حضرت یهاهنیدر نظر من آنها گنج  ،فهمند.  برعکسمیچ نیو ه

م یتوانمیشوند.  وقتی که بحث شد چگونه مینها خارج یاند و اهبهاءاهلل گشود

د( بلند ین جدیزنی هندی )از مؤمن  ،میداشته باش توّجهط به خداوند یه شرایتحت کلّ 

اورم.  سه ُتنگ دارم که هر یام آب بهروم برای خانمیهر روز صبح "  ،شد و گفت

میکنم.  آنها را روی سرم میدهم.  آنها را از چشمه ُپر میگری قرار یک را روی دی

خرم.  با میزی یستم و چیامیکنم.  دم بّقالی میگذارم و به طرف خانه حرکت 

ره و یپرسم و غمیخانه و فرزندانش  کنم و از او دربارءهمیدوستی سالم و احوالپرسی 

ن یا کنم به حرف زدن با او.  همءهمیکنم و شروع میره.  با زنی خوش و ِبش یغ

کنم.  میدهم و در ضمن تعادل سه ُتنگ را هم روی سرم حفظ میکارها را انجام 

ا یم.  آسان خواهد بود."  آین کار را با خدا انجام بدهیفتند.  همیگذارم بمیهرگز ن

 کنم.میح داد؟  فکر نین نکته را توضیتوان امین یبهتر از ا

                                           
1
حول عبدًا و ِان یزوُل ابدًا و ُملکی دائٌم الیری الأّن سلطانی باٍق الیان   وّجه بوجهی و أعِرض عن غیا ابن البی"  

 (12تجًد لو تفحُص فی الوجود سرمدًا ازال." )شماره ی لنیتطلب ِسوا



دگی کن."یت رسی"هر روز به حسابها  ،ندیفرمامیبعد 
1

ن چکار یهر روز بب  

م که حتّی زمانی که یشومی توّجهات حضرت ولی محبوب امراهلل میای.  در حهکرد

د سهوًا به کسی یفرض کن  ،کردندمیوقتی که در طول روز بازی   ،کودک بودند

شان هرگز در همان عوالم کودکی یگفتند که امیکردند.  پدر و مادرشان میبرخورد 

او   ،اورندیکودک مزبور بروند و دل او را به دست ب دند مگر آن که به خانءهیخوابمین

دند.یخوابمیگشتند و میبعد بر  ،را شاد و مسرور سازند
2

میخوِد حضرت بهاءاهلل   

دند مگر آن که او را یخوابمیهرگز ن  ،شدمیشان محزون یه اگر کسی از اند کیفرما

مسرور سازند.
3
 

ن عبارت در کّل یترمهممن  دءهیم که به عقیشومیای روبرو هباجمل  ،بعد

"به سرور قلبت مسرور باش."  ،ندیفرمامیشان یکلمات مکنونه است.  ا
4

ن یا  

.  عالم غرب آن را قرنهاست که فراموش میاهکلّی فراموش کردهموضوعی است که ب

ا داشتن از برای خود؛ و حضرت یهنر رؤ  ،هنر تفّکر و تعّمق  ،هکرده است.  هنر مراقب

خارج   ،ایآن که در دن اّولم.  ین کار را دوباره شروع کنیخواهند که امیبهاءاهلل از ما 

ا را هم ید.  اگر کّل دنز وجود ندارد که شما را مسرور سازیچ چیه  ،از جان و دل شما

                                           
1
ک بغتًة و تقوٌم علی الحساب فی یأتیوٍم من قبِل أن ُتحاَسَب الأّن الموت یا ابن الوجود حاسب نفسک فی کّل ی"  

 (01نفسک." )شماره 

2
اء در همان دفتر خاطرات مرقوم میی"دکتر ض  ،کتا آمده استیگوهر  16ن موضوع در صفحه یح مترجم: ایتوض  

نه بودند که در یالعاده و شوق وافر در کسب علوم و معارف دارای قلبی چون آئشان عالوه بر قدرت خارقیدارد که ا

شب را   ،ساختندکی از همساالن را رنجور میین بازی یت صفا و محّبت و وفا بود؛ به نحوی که حتّی اگر در بینها

ان اوان کودکی اغلب به همه ند و مسرورش سازند و از همیی فرمایابند و از وی دلجوین که او را بیدند مگر ایخوابنمی

ت ید تا در نهاید مرتفع سازید خوب است هر گونه اختالفی با هم دارید بخوابیفرمودند قبل از آن که بروشان مییرفقا

 د."یو سکون خاطر به خواب روآرامی

3
ای حق را یا"کّل سج  ،ندیفرما( است که می211ان مبارک در مجموعه اقتدارات )صیح مترجم:  اشاره به بیتوض  

ن غالم آزرده باشد." )گلزار یکی از احبّای الهی از اید که ابدًا محبوب نبوده که شبی بگذرد و یادهیبه چشم خود د

 (436ص  ،م بهائییتعال

4
 (06ا ابن االنسان  افرح بسرور قلبک لتکون قاباًل للقائی و مرآًة لجمالی." )شماره ی"  



ار شما یا در اختیهای دنلّذت  ،های عالم هم از آِن شما باشدگنج  ،دیداشته باش

در سراسر  اّما  ،ی باشند که دوام نداشته باشندیهای گذراممکن است خوشی  ،باشد

تان غِم تلخی را با خود خواهند داشت.  آنها هرگز برای شما سعادت به زندگی

حات خود را از یات و تفریکنند که محّل مشغولمیآورند.  مردم اشتباه میارمغان ن

دهند.  آنها در جستجوی میر ییا تغیبه استرال  ،قایبه آفر  ،به رم  ،سیورک به پاریوین

"به اعماق قلبت رجوع   ،ندیفرمامیدر حالی که آن را با خود دارند.    ،آن هستند

کن."
1

  ،کندمی.  آب سرور و شادمانی از آن فوران وجود داردمیدر قلب شما عال  

ز آن را متوقّف یچ چیابد.  هیمیان یاز وجد و سرور از قلب شما جر مینهری دائ

ن عمل با یان آورد.  ایست آن را به جریچکس جز خوِد شما قادر نیسازد و همین

 را عّکاک زندانی در یشود.  حضرت عبدالبهاء داستان مین مداوم حاصل یتمر

ای هچیند قالیفرمامیکنند که در سجن اعظم با حضرت بهاءاهلل بود.  میف یتعر

ند هر روز بعد از یفرمامیک قوری داشت.  یک فنجان و ی  ،ک سماوریکوچک و 

  ،کردمیاش را پهن هچیکرد و بعد قالمیجارو   ،دیپاشمیی را آب یظهر جا

  ،دی"گوش کن  ،گفتمید.  یایگذاشت تا جوش بمیآورد و آب را میسماورش را 

ر یار دلپذیا.  هوا بسیزی در دنیبهتر از چ  ،زی استیجوشد.  بهتر از هر چمیچطور 

ا بود.(  بعد ین هوا در تمام دنیترن و متعّقنیکه بدبوتر عّکااست. )اشاره به هوای 

فرمودند که فنجان را در دست میخت.  حضرت عبدالبهاء یرمیبرای خودش چای 

ن خوشرنگی یگفت هرگز چای به امیانداخت و میبه رنگش نگاهی   ،گرفتمی

نبوده.  هر روز چای او بهتر از روز قبل بود؛ و او در کمال سرور و شادمانی چای را 

ت یپرداخت که فنجانی چای به او عنامیش خداوند ید و به حمد و ستاینوشمی

دن چای در حال دعا یقع نوشی که خودش درست کرده بود.  او مویچا  ،کرده است

                                           
1
های عنی تخمیاشام.  یل قدس معنوی بینم سلسبینم شنو و از لب نمکیلمات نازننم کی"ای برادر من  از لسان شکر  

ن آبش ده تا سنبالت علم و حکمت من سرسبز از بلدءه یقیفشان و به آب یم را در ارض طاهر قلب بیحکمت لدنّ 

 د."یبه انبات نمایط



زی ین چیرا ایز  ،آکنده از سرور و صفا  ،مشحون از شکر و ثنا  ،ش خداوند بودیو ستا

گرفت.میبود که از درون خوِد او سرچشمه 
1
 

دم.  به من یی دیهافنجان  ،فروشیهقیعت در مغازءه  ،من در محلّی  ،حال

ست.  یت آنها در چیدم اهمّ یی چهاردهم است.  پرسیگفتند که متعلّق به عصر لو

عنی شش فنجان.  یمت دارند."  یدالر ق 22333"آنها   ،صاحب مغازه گفت

های "احمق  ،نها را از شما بخرد؟" گفتیشود که امیدا یچ احمقی پی"ه  ،دمیپرس

"من تا حاال چند برابر   ،دم چطور.  گفتیکنند."  پرسمیه یاری آنها را از من کرایبس

کند.  میام.  کسی گروهی از دوستانش را دعوت هآنها پول در آوردمت از ین قیا

به میدهد."  کمیی چهاردهم به آنها چای یهای لوکند که در فنجانمیمباهات 

از   ،ونها کودک از گرسنگی در حال مرگندیلید.  میپستی و دنائت طبع مردم فکر کن

شود میدا یو بعد کسی پ  ،مندزی در زندگی محرویاز هر چ  ،ت محرومندیم و تربیتعل

ک بعد از ظهر بپردازد که به ین فنجانها برای یه کردن ایکه دو هزار دالر برای کرا

زبان خود را دست یم  ،اشهمعدودی از نفوس در آنها چای بدهد که موقع ترک خان

د.  به شادی و یدانمین موارد را بهتر از من یا ندازند و مسخره کنند.  شما همءهیب

 د.یروِر قلبتان شاد باشس

برای عظمت و   ،"هر کاری که در زندگی خود انجام دهی  ،ندیفرمامیبعد 

د.  هرگز یمن هم در ملکوت الهی تو را عظمت خواهم بخش  ،جالل امر من باشد

                                           
1
درج  46تا  40رةالوفا از صفحءه داستان آقا محّمدعلی اصفهانی از قدمای احبّاب است که شرح حالش در تذک  

ت سرور و شادمانی مییش را به نهایام خوی"ا  ،ندیفرماف میینگونه تعریشده است.  حضرت عبدالبهاء واقعءه فوق را ا

ز یفی داشت.  هر روز تا به ظهر مشغول به کسب بود.  و بعد از ظهر سماور چای را در َترِک شبدیگذراند؛ کسب خف

ا در قصر به یا در باغ رضوان بود. و یای بود ا در مزرعهی  ،شتافتی مییا به صحرای  ،رفتراغ میا به باغ و یبسته 

رنگ است؛ رائحه و خوشطعم و خوشقدر خوشن چای امروز چهیرفت که اشرف لقا فائز.  به بحِر هر نعمتی می

حتّی آب و هوا را.  فی  ،گفت عطری داردزی را میین.  هر چیقدر رنگن گلها چهین است و ایقدر دلنشن صحرا چهیا

ّسر یم مین فرح عظیگفت که پادشاهان عالم را چنگذراند که وصف ندارد.  هر کس میقه به سروری وقت مییالحق

نمود و در عّکا در ن طعام تناّول مییت مسّرت و از قضای اتّفاقی از بهتریت فراغت است و غایرمرد در نهاین پینه.  ا

 ش و خوشی و شادمانی." ین راحت و آسایاهلل در سجن و چنام منزل داشت.  سبحانن مقیبهتر



ر مدان."یامر مرا حق
1

های بشری هسه کردِن آن با برنامیر دانستن امر الهی مقایحق  

ن.  چقدر ینشتیا ایتسر یفرضًا با شوا ز آثار حضرت بهاءاهللبرخی ا ءهسیاست.  مقا

ان ین نکته را بیحضرت عبدالبهاء ا"  ،مییگومیم.  ین هستیبهاری از ما کوتیبس

ن یز همین نینشتیلی جالب است.  این کار را نکرد.  خیگر کسی ایبعد د اّمافرمودند 

ات روحانی برای ما الزم است نین تمریه ایلی بد است.  کلّ ین خیرا گفت."  ا نکته

ز را مشحون از یهمه چ  ،دیرسمیم.  وقتی شما به آنجا ین برسیقی تا به مرحلءه

 د.ینیبمیچ نیقت هید و جز حقینیبمیقت یحق

شود؟  میسفر ما چه  جءهینت  ،میها عبور کنهن جادّ یه ایوقتی که ما از کلّ   ،حال

سمع شما   ،د رفتین راه خواهیک زمیروی   ،"بعد  ،ندیفرمامیحضرت بهاءاهلل 

د گشت."یسمع من خواهد شد؛ بصر شما بصر من خواه
2
 

کالم   ،اعمال شما  ،"از هر ذّره از وجود شما  ،ندیفرمامیحضرت بهاءاهلل 

دم که در آن یخود آفر نءهیرا شما را گنجیات وحدت الهی ظاهر خواهد شد.  زیشما آ

عه گذاشتم."یرا به ود دهای اسرار خود و جوهر علممیمروار
3

ن یبعد اواخر ا  

ش تفّکر کن و تأّمل نما."ی"حال به امور خو  ،ندیفرمامیمجموعه 
4
 

 ءهدیا  ،دییمن است که کلمات مکنونه را مطالعه نما شنهاد خاضعانءهین پیا

دوارم در ید و امیفرمامیت ید که کلمات مکنونه ما را به کجا هدایروشنی داشته باش

                                           
1
ا ابن االنسان ین دو فقره از کلمات مکنونه عربی باشد: "یضی به ایرسد اشارءه جناب فح مترجم:  به نظر مییتوض  

ا ابن االنسان   کن لی خاضعًا ی(  "41 ک بأنوار الِقَدم." )شمارهیک من اسرار الِعَظم و ُاشِرق علیعّظم امری اُلظهَر عل

 (42الأکون لک متواضعًا  و کن الأمری ناصرًا لتکون فی الُملک منصورًا." )شماره 

2
ًا الأشهد لک یسًا علیا ابن العرش  سمُعک سمعی فاسَمع به و بصُرک بصری فابِصر به لتشهد فی سّرک لی تقدی"   

 (44عًا" )شماره یفی نفسی مقاما رف

3
اُر عبادی و یها اغیّطلَع علیفاحفظوها لئالّ کم کنزُت الآلی اسراری و جواهَر علمییناء الّروح  أنتم خزائنی الأّن فا ابی"  

 (69اشراُر خلقی." )شماره 

4
ک و یک روائَح القدس کلّها و اتممت القول علیا ابن َمن قام بذاته فی ملکوت نفسه  اعلم بأنّی قد ارسلُت الی"  

 (13ُت لنفسی  فارض عنّی ثّم اشکر لی." )شماره یُت لک ما رضیک و رضاکملُت النّعمة ب



م یقی مطالعه کنیم؛ به طرین را با هم مطالعه کنیم و ایشو  ،مختلف جمعهای هگرو

 که هر جلسه سبب ارتقاء روح ما شود.

 

 

 

 ن اسم اعظمیشرحی بر فّص نگ

 ضییاثر جناب ابوالقاسم ف

 مطبوعات امری هندوستانملّی  ناشر: مؤّسسءه

 

ـ حضرت بهاءاهللتزل کنَت مقّدسًا عّما عنَد عبادک و منزّهًا عن وصف ارقّائک لم
1
 

 

" و محفوظ در بیسرادق غوم الست در "یِت اسم اعظم ـ رازی مکنون از یهو

ق یر حقایهمانند سا  ،الهی طبق نقشءه  ،نیقات معیبود که در م مقّدر  ،کنز علم الهی

اء یظاهر و مکشوف گردد.  انب هاش روی انسانیدر پ  ،دیعصر جد ءهیره و اساسیکث

جًا یه نائل گشته و تدریات روحانیانسان به ترقّ   ،اناتشانیآثار و بر یکه تحت تأث  ،سلف

ح به آن اشاره نموده بودند.  یح و تلمیبه تلو هافتیاش هتر از معانی مکنون  درکی روشن

مکنون و مجهول باقی ماند.    ،در فراسوی ابرها ئچون شمسی مض  ،اسم اعظم

فقط   ،نندیظمتش را به چشم ببای از جالل و عهنفوسی که مشتاق بودند بارق

بشان گشت.  در طول قرون و اعصار ینور از تالألؤ و تشعشع آن نصی محو و کمیایرؤ

حجاب  ،قت الهییجی حقیر قابل درِک ظهور تدریبنا به حکمت مرموز و غ هیماض

ن اسم یاز ا  ،کیک به ی  ،جایها همچنان به جای خود باقی ماند تا آن که تدر

 الهی برداشته شد.ز و جامع یعز

 

                                           
1
 132ص  ،مناجاة  



 نی کردندیبشیان گذشته پیاد -9

 بارقءه ق خود به مشاهدءهیم و عمیاق عظیدر اشت هان گذشتیروان مشتاق ادیپ

که ظهور خواهد فرمود میید نفس عظیافتند که اسم جدیدر  ،الوقوعبیل قریفجر جل

رجعت شنا یروان کریپ  ،المثلفی"جالل" و "عظمت" است.    ،به معنای "نور"

دند که به معنای "جالل یکشمیاشا" انتظار یشنو یحضرتش را تحت عنوان "و

شنو ی"و  ،دیگومیهندو  ماد بهاگاواد از صحف مقّدسءهیالهی" است.  فصل آخر شر

تی واال برخوردار یی و قابلیت و هوشی شگرف و توانایدرا  ،میای عظقّوهاشا از ی

قت یز خواهد گرداند ... عموم انسانها به حقاست ... او نظم و آرامش را به جهان با

احترام خواهند گذاشت و آن را ُمجری خواهند داشت."
1
 

ی یکه پدرش قباًل سرپرست معبدی بودا هانین بهائی در خاور میکی ازمحّققی

بارها به من گفت که   ،م داشتیانت مزبور تبّحری عظیو خود او در آثار د  ،بود

  ،آن رامیت را خوانده و تمایودا به لسان َسنسکرکتاب مقّدِس حضرت بمیتما

ب شده ی"هـ" و "ا" ترک  ،درک کرده به جز معنای لغتی را که از "ب" هکلمه به کلم

شود.  وقتی که از امر بهائی میی مشاهده یکه هر از گاهی در کتاب مقّدس بودا

میگر یکدیچون به   ،راز مزبور برای او حّل شد.  حروف مزبور  ،افتیآگاهی 

 گرفت.میاسم "بها" شکل   ،وستندیپ

کی از ی  ،ی واضح است.  آناندایاشارات حضرت بودا به نحوی استثنا

م یچه کسی ما را تعل  ،ان ما برویی"وقتی که از م  ،دیاز او پرس  ،روان آن حضرتیپ

ستم ین بودا نیاّول"من   ،ح و روشن فرمودیصرمیخواهد داد؟"  حضرت بودا به کال

ن بودای یز نخواهم بود.  در زمانی معین نیو آخر  ،امهبر وجه ارض ظاهر شد که

ق ابدی را بر شما ظاهر خواهد ساخت که یام خواهد کرد... او همان حقایگری قید

  ،ن خود موعظه کرده دعوت خواهد کردیام.  او شما را به دهم دادیمن به شما تعل

                                           
1
  The Second Coming of Krishna  13ص  ،نگیتام سیاثر پروفسور پر 



چه از لحاظ روح و   ،ل استیدف آن جلل و هیاوج آن جل  ،لینی که منشأ آن جلید

چه از لحاظ کالم."
1
 

بخصوص در   ،ییلی جالب است که در صحف بوداین نکته خیبه ا توّجه

"نور   ،تناهی وحی"یتابها" به عنوان "نور الیواضحی به "آم اشارءه  ،وس سوترایتایآم

ان یبت" شده است.  حضرت بودا در ییلت و بودایفض  ،نامحدود" و "منشأ حکمت

قی است که "با قلب و روح خود یقی" اظهار داشت که مؤمن حقیط "مؤمن حقیشرا

کند."میقت ... اتّکاء یتابها ... نور نامحدود حقیبه آم
2
 

لی یبه ارزش دو حرف "ب" و "هـ" آگاهی داشتند و به آن خ مییعرفای کل

نفوس  توّجهد و ی نوشتنیرهایآنها تفس دادند.  رهبران روحانی و فالسفءهمیت یاهمّ 

هر حضرت هود در مورد مُ یان یای در مهن حروف جلب کردند.  افسانیطالب را به ا

شود اسم اعظم بر آن نقش بسته بود و آن میهری که گفته مُ   ،مان وجود داردیسل

میوان را از آن اتّخاذ یاز جمله عالم ح  ،حضرت بارها قدرت خود بر عالم خلق

 کرد.

ده است و ی"...لبنان خجل گشته تلف گرد  ،میخوانمی اء نبییدر کتاب اشع

اند."هختیابان شده و باشان و کرمل برگهای خود را ریشارون مثل ب
3
مین یاو همچن  

هوه یی کرمل و شارن به آن عطا خواهد شد.  جالل یبای"... شوکت لبنان و ز  ،دیفرما

ی خدای ما را مشاهده خواهند نمود."یبایو ز
4

 ن جمله با نسخءهین آخریا سءهیمقا  

"خداوند   ،شودمینگونه خوانده یعربی آن جالب است.  وقتی که ترجمه شود ا

د: بهاء کرمل و شارون ظاهر خواهد شد و یشکوه و جالل لبنان را به آن خواهد بخش

                                           
1
  Sermon of the Great Passing 

2
  Lord Buddha and Amitabha 11-19  ،10صفحات   ،ن خانمیریاثر ش 

3
 9ه یآ  ،00باب  اء نبییکتاب اشع  

4
 2ه یآ  ،02باب   ،همان  



د."یبهاء خدای ما را خواهند د  ،آنها جالل خداوند
1

ح با یوقتی که حضرت مس  

به آنها فرمود که حضرتش   ،گفتمیحات آشنا بودند سخن ن اصطالیهود که با ای

ش" باز خواهد گشت.ی"در جالل پدر خو
2
 

روان یپ  ،ردیگمیع قرار یوم بدیانت اسالم بالفاصله قبل از یاز آنجا که د اّماو 

میتر گشته و اجازه قین کنز را پوشانده رقیکه ای یهاافتند که حجابین درین دیا

شتری یات بین راز را با جزئیقت ایتر نفوذ کند و حققینور عم آسمانِی  دهد اشعءه

های هن اشاریده و چون طالبیحی به اسم اعظم گردیبرمال سازد.  اشارات صر

 ند.یشتر نمایش استقامت بیق شدند که در جستجوی خویتشو  ،افتندیروشنی در آنها 

قی یم حقعل کالم ائّمه و علمای اسالم در جذب نفوس مشتاق به سرچشمءه

میان در ماه رمضان بامدادان یعیقوی وجود دارد که ش العادهفوقی یمؤثّر بود.  دعا

های هملکوتی که از منار ن نغمءهیشوند تا از امیدار ین در فجر بیخوانند.  مؤمن

شود لّذت ببرند.  حضرت میپخش   ،ویهای رادهستگایاز ا امیان یا در ای  ،مساجد

ن دعا است.  ی"قسم به خدا که اسم اعظم در ا هن دعا فرمودیرضا در معرفی ا امام

د."ید تا آن را به دست آوریکردمیوف خود مبارزه ید با سیبردمیاگر به آن پی 
3
  

"اللّهّم انّی اسأُلک من بهائک بأبهاه و کّل   ،نگونه استین دعا ایا ءهیاّولعبارات 

                                           
1
د یاثر عبدالحم  ،ق مختومید به جلد اّول رحین نگاه کنینشر سوم.  همچن  ،1991  ،ترجمه عربی کتاب مقّدس  

نگونه آورده شده است: "شوکت لبنان و یق مختوم ایح مترجم: در رحی)توض 299-299صفحات   ،اشراق خاوری

هوه و جمال خدای ما را مشاهده خواهند نمود."  جناب اشراق ین عطا خواهد شد؛ جالل بهاء کرمل و شارون به آ

های فارسی کتاب مقّدس به جای "بهاء کرمل و جمال خدا" عبارت "در برخی ترجمه  ،دهندح مییخاوری توض

بهاء   ،ه مجد لبنانیلدفع این است: "یءه عبارت ایولی در ترجمه عرب  ،ی خدا" نوشته شده استیبایی کرمل و زیبای"ز

 رون مجد الّرب بهاء الهنا."(یکرمل و شارون؛ ُهم 

2
را که پسر انسان ی"ز  ،ل متی است که فرمودیانج 16از باب  26ه یح در آیان حضرت مسیح مترجم: اشاره به بیتوض  

 جزا خواهد داد."ش به اتّفاق مالئکءه خود و در آن وقت هر کسی را موافق اعمالش یخواهد آمد در جالل پدر خو

3
 الجنان ،حیمفات  



بهائک بهی."
1

  ،خداوند از جمله "جمال"یمر اساین دعا بعدًا با ذکر سایا  

 م بهائی است.یع اسماء بخشی از تقویابد و جمیمی"جالل" ادامه 

 

 اندهن کردیشعرا تحس -1

د ین و تمجیافتند و علنًا به تحسین سّر مکنون عرفانی را دریشعرا و فالسفه ا

ِن یبزرگتر  ،اّولزابت یران و معاصر الیسلطان ا  ،آن پرداختند.  در زمان شاه عبّاس

تخت یران رفت و اصفهان را که آن زمان مقّر سلطنت و پایعلمای عصر از لبنان به ا

ن مرد دارای ذهنی دائرةالمعارفی بود و یش ساخت.  ایکشور بود محّل سکونت خو

 عصر خود به رشتءه ات و فلسفءهیادب  ،علوم  ،هنرها نءهیی برجسته و مهّم در زمهاکتاب

میرش نقل ینظادی در مورد او و فضل و نبوغ بییی زهاداستانر در آورد.  یتحر

م یی را از اقالیشود که او دستگاهی اختراع کرد که صداهامیگردد.  حتّی گفته 

کی از اکتشافات او اسم اعظم بود و او عنوان یکرد. میدوردست ضبط و پخش 

رانی یای اه علمیِن کلّ یخ بهائی مسلّمًا مشهورترید.  شی"بهائی" را برای خود برگز

 د:یگومیکی از آثار منظوم خود یاست.  او در 

 دشیبا اسماء کلّ بر سروری   که کس نشناسدشرا اسم اعظم 

ست که او دعای سحر را که در باال به آن اشاره شد و با اسم بهاء آغاز یدی نیترد

 شود مّد نظر داشته است.می

ح یح و تشریتوض تعلّ که اشعارش به   ،ن شاعر عرفانی شرقیبزرگتر  ،مولوی

 هک اظهار داشته  ،مشهور است  ،سفر روحانی انسان و وصولش به عوالم الهی

ما بهاء و خونبها
1
 میجانب جان باختن بشتافت   میافتیرا  

                                           
1
اللّهّم »وم مقّدم است بر کّل کلمءه مبارکءه یای که ال"و کلمه  ،ندیفرماح مترجم: حضرت بهاءاهلل در لوحی مییتوض  

ل است.  چه ین کلمءه جلیان طائف ایبوده و هست.  امروز عالم ب» انّی اسألک من بهائک بأبهاه و کّل بهائک بهی

 (96ص  ،2ج  ،اهلل اوست و مشرق امتحان الهی اوست." )اسراراالآثار خصوصی ،محّک که امروز 



  ،دیگومیران را مخاطب قرار داده یا  ،ی شرقسراغزلن یمشهورتر  ،حافظ

م ین خاک مقّدس هر نسیاشه سعادتمند بماند.  از ین مرز و بوم همی"باشد که ا

اسم اعظم  قّوءهای مبارک را؛ هران را؛ بشارت خاتمیوزد.  بشارت شاه امیرحمانی 

ن کشور دور نگاه دارد."یدست شّر را از ا
2
 

کی از دانشمندان آن مرز و بوم یخّطی  نسخءه  ،موقعی که در عربستان بودم

 مؤلّف دربارءه  ،ز فصولشکی ایکردم.  در میعرفانی را مطالعه  در مورد فلسفءه

"نفوسی   ،دیگومیگفت.  او میت کند سخن ید رعایطی که مجاهد راه خدا بایشرا

 ین سبیکه ا
ّ
ند.  یبایمخلص و شک  ،کوبندمیکنند و باب معرفِت نور را میل را طی

آنها را   ،فرستندمیای که به آنها درود همالئک  ،ستندیامیآنها رو در روی مالئکه 

زند.  وقتی یرمیبهاء بر آنها آب  بخشند.  آنها از چشمءهمیکنند و خلوص میر یتطه

نند که در کمال عظمت و جالل مشی یبمیند خداوند را یدگان خود را بگشایکه د

اگرچه بر وجه ارض راه   ،ن نفوسیبندد.  امیکند.  اسم او بر افق ملکوت نقش می

سرادق قام اعلی متّصل است و ساکناِن قلوبشان به م  ،کنندمیر یروند و سمی

 اعظمند."

 

 انیاعالم آن به باب -1

ها در اثر حجاب تتّمءه  ،حضرت باب  ،ع و ظهور مبّشر آنیبا شروع عصر بد

افتند یجًا به وضوح دریان برداشته شد.  مردم تدریحرکت قلم اعالی آن حضرت از م

در در کمال احترام و عّزت است که آنقمیدی "بهاء" همان اسیکه بدون ادنی ترد

ت یبود که با تمام جالل و عظمتش ظاهر شود.  ماه مقّدردر کنوز مستوره پنهان و 

                                                                                                                    
1
   ،االنوار نقل شده استمطالع 60ف است که در صفحه یث شریاشاره به حد  

ّ
"َمن طلبنی وجدنی و َمن تقّدم الی

 ده باعًا و َمن احبّنی احَببُته و َمن احَببُته َقَتلُته و َمن َقتَ یشبرًا تقّدمُت ال
ّ
 ُتُه."یلُتُه َفَعَلی

2
 افت نشد.یح مترجم:  اصل شعر حافظ یتوض  



شان در یای که اهمنیح اشارات حضرت باب به حضرت بهاءاهلل و عبارات ُپرهیصر

  و پرستش قرار داد. توّجهمورد کنون ا"بهاء" را   ،بردندمید آن حضرت به کار یتمج

خود اسم اعظم را مشّخص  لیمثبیهای خّطی آثار هدر نسخ بحضرت با

شان را قبل از آن که حضور یافتخار داشتم که سه جلد از آثار ا  ،فرمودند.  سالها قبل

 اّولدر سال ارت کنم.  کتابهای مزبور یز  ،حضرت ولی محبوب امراهلل ارسال گردد

اردستانی اکبرعلیمالّ  دور حضرت باب به خّط 
1
ن کتابها با یا  شده بود. هنوشت 

ن یا  ،شدمیهر زمان که اشارات متعّدد به "بهاء"  اّما  ،جوهر مشکی نوشته شده بود

 سال یهم کلمه
ّ
آن حضرت   ،رسالت حضرت باب اّولشه به رنگ قرمز بود.  در طی

ا یسند تا کسانی که وقت یب بنوین ترتیت فرمودند که به ایُکتّاب خود را هدا

 ن اسم را مشاهده کنند.یشان را نداشتند بتوانند ایه آثار ایدِن کلّ خوان حوصلءه

ه یشمار به "بهاء" وجود دارد و نقل کلّ ه آثار حضرت باب اشارات بییدر کلّ 

شان ین نکته کافی است که ایبه ا توّجهن مقاله است.  یا آنها خارج از حوصلءه

ر ربّه..."شکینظر الی نظم بهاءاهلل و ی"طوبی لمن   ،اندهفرمود
2
 

ط خاّص در بدشت اجتماع یروان حضرت باب تحت شرایوقتی که پ

همه دانستند افت داشت.  در آنجا بود که یدر آنجا هر نفسی اسم و لقبی در  ،کردند

نه بر  اّما  ،ل درخشاِن عظمت و قدرت به ظهور ابدی خود نائل گشتین اکلیکه ا

د که جاللت و ین جوانی درخشیببلکه بر ج  ،ن نفسی که در کسوت علماء بودیجب

ی و یو پارسا  ،ظاهری در سکون و قرارش و عظمت و وقار در سلوک و رفتارش منءهیه

وجودش مشهود بود.  او در نظر مردم از چنان تعالی و عظمتی  تقوی از هر ذّرءه

                                           
1
ذاء و آزار یراز گرفتار شد و مورد ایهمان کسی که در واقعءه گرفتاری جناب مالّ صادق مقّدس و جناب قّدوس در ش  

  0انطور که در پاورقیهم  ،اّما ل فقط نام جناب مالّ صادق مقّدس و جناب قّدوس ذکر شدهیخ نبیقرار گرفت.  در تار

اح نام مالّ علی اکبر یحضرت عبدالبهاء در مقالءه شخصی س االنوار نوشته شدهسی مطالعینسخه انگل 146صفحه 

 اند.ز همراه آن دو ذکر فرمودهیاردستانی را ن

2
 انیبه نقل از باب سوم ب 19ص  ،دور بهائی  



م بود که احدی بدون احترام ِصرف جرأت یو آنچنان محبوب و مورد تکر  ،برخوردار

 کردند.میاد یشان" ی"ا امش را ذکر کند.  همه از او با کلمءهکرد نمین

 و 
ّ
ن اسم چه کسی است یدانستند حامل امیه اکنون یاّولی احبّاحروف حی

با آن که از  هکردند کمیای را مشاهده هیاله ءهیو در وجود اطهرش چنان صفات عال

 میویمبتهالنه مشتاق  هنمتضّرعا  ،بودند هدیها نوشهات جرعیس حیالتّأسدینهِر جد

م ین اسم عظیانات ایتر بودند که بتوانند در بحر قدرتمند و آسمانِی بلیبه مراتب جل

 ور شوند.هغوط

د براندازی یالهی که با"  ،سدینومیها خود هکی از رسالیدر  هجناب طاهر

از مقام  ... لک الّشکر شکرًا متباهی بابراز کنز اوفیمیمویحجاب را از وجه باقی د

دار آر و کنز اوفی را به مقام وفا ثابت بدار یبهاء را در مقام است ائتالف الهی که نقطءه

د ثابت نما تا آن که نقطه ن را حفظ فرما و بامر اعظم خوین حول نقطتیالهی طائف

ند... الهی که ممدود بنصرت و موعود بکّرت یبر حقائق خود مشاهده نما را مضئ

وم لقاء او را بارز نما."یع آفات حفظ فرما و یا از جمن( سّر محّمد ری)حس
1
 

را ات خود یتعّجبی ندارد که صدها نفر از علمای برجسته و دانشمند شرق ح

ج اسم اعظم نمودند.  آنها منتظر ظهورش یمان فدای راِه ترویدر کمال خلوص و ا

  ند.ینما ای بودند که اشراقات ساطعه از آن را مشاهدههدر انتظار لحظ  ،بودند

به نور   ،کندمیاشراق صعود  موقعی که آنها احساس کردند که اسم اعظم به نقطءه

 " شدند.االنوارمطالعام کردند و "یح فروزان قیآن مشتعل شدند و مانند مصاب

  ،دینقاط تبع  ،زمان اظهار امر  ،محّل والدت  ،اشارات متعّددی به اسم

ن یمبارک شده است.  برای مقصود ا امر ت و سرنوشت طلعات مقّدسءهیمسجون

                                           
1
نی نقل یکتاب "حضرت طاهره" اثر جناب دکتر محّمدحس 422نًا از صفحه یح مترجم: نوشتءه جناب طاهره عیتوض  

 د.یگرد



در وصف اصحاب قائم کافی است که میث معتبر اسالین حدیمقاله اّطالع بر ا

ه."یفی المأدبة االله عّکانزل فی مرج یقَتلون کلّهم ااّل واحٍد منهم ی"  ،دیفرمامی
1
 

د ین نکته بایم که اسم اعظم "بهاء" است.  ایشومی توّجهن مقّدمه میاز ا

م ین مطلب قصد داریا را ما در ادامءهیز  ،مفهوم شود و مرکوز ذهن واقع گردد کامالً 

م.  الزم است که به ُکندی و ین راز شگرف الهی پی ببریل محدود خود به ایبا وسا

ن مضمون اساسی را یم تا هر مرحله از ایش برویپ  ،قدم به قدم  ،با صبر و بردباری

مسائل مربوط به موضوع را کاماًل  ءهیم کلّ ینم به طوری که بتوایمورد بحث قرار ده

 م.یدرک کن

ه ید قرار دادند و آن را به وفور در کلّ یحضرت باب اسم "بهاء" را مورد تمج

واحده ساختند  ن کلمءهیاری را از ایشان حتّی اشتقاقات بسیآثار خود به کار بردند.  ا

پر که نمادی از ی پنجاهشان به صورت ستاریعی نگاشتند که خود ایو آن را در توق

 کل انسانی است مرقوم فرمودند.یه

بلکه   ،میجامعی قرار ده ن موضوع را تحت مطالعءهیم که ایما سعی ندار

تری م تا راه برای درک روشنیکنمیصرفًا نکات معدودی را به طور پراکنده مطرح 

 م.ین اسم اعظم" هموار ساخته باشیعنی "فّص نگی  ،ن مضمونیاز ا

 

 ن اسم اعظمینگ فّص  -4

ن اسم اعظم عمدًة مبتنی بر الواحی است ین فّص نگیح ما در مورد ایتوض

ن مقاله یر در ایصادر شده و موضوع را به صورت ز الوریمولیکه از قلم حضرت 

 رد.یگمیدر بر 

                                           
1
کتاب  69از صفحه (  ثبت شده216ص  ،2ج  ،چاپ بوالق( هیث که در فتوحات مکّ ین حدیح مترجم: ایتوض  

نگونه یهمان کتاب ا 12د.  ترجمءه آن در صفحه یآبادی نقل گردف جناب حسن رحمانی نوشیقت" تألیان حقی"ب

فرود می  ،مهمانخانءه خدا  ،شان که در مرج عّکایکی از ایشوند جز "تمام ِکباِر اصحاب قائم کشته می  ،آمده است

 د."یآ



 

 چه کسی آن را طرّاحی کرد؟ -5

را  الوریمولیض و افتخار تشّرف به حضور حضرت یکه فء احبّاکی از ی

ن یدهد امیانات شفاهی آن حضرت را ثبت نموده که نشان یکی از بی هداشت

اند.  کسی در حّدی کمتر از آن هجاد کردیعالمت و نشانه را خود آن حضرت ا

میگری یرا چه کس دیز  ،دیای را ابداع نماهن نشانیتوانست چنمیحضرت ن

ن کوچک و در حروفی یی چنیم از سّری الهی را در فضایزان عظین میتوانست ا

روانشان را مؤّکدًا به یپ توّجهل ین معدود فشرده سازد.  برخی از عرفای بنی اسرائیچن

از اسم اعظم را میینها مفاهیاند که اهو اشاره کرد هدو حرف "ب" و "هـ" جلب کرد

کل بوده است.  مسلمانان ین اصلی هییدر بر دارند.  گفته شده که اسم اعظم تز

ی نشده است.  در ین شکل نبوده و نهایبه ا اّمااند هتری با آن داشتشیی بیآشنا

افت که هر کسی که ین نکته را یتوان امیم یحاکم بر عبادات و تکرمیاحکام اسال

د آن را در دست راست ین اسم اعظم است بایدارای انگشتری باشد که دارای نگ

 خود استفاده کند.

اند که انگشتر اسم اعظم در انگشت هاران را ملزم نکردیحضرت بهاءاهلل 

ن یا در الواح مبارکه در ایچ حکم خاّصی در کتاب اقدس یچه که ه  ،ندینما

د یاران غرب فرمودند که انگشتر بایبه  الوریمولیخصوص وجود ندارد.  حضرت 

است که در باال به آن اشاره میکه تداوم حکم اسال  ،در دست راست استفاده شود

 شد.

 

 ی از اشتقاقات اسم "بهاء"برخ -9

 ا جالل.ی  ،روشنی  ،به معنای نوربهاء 

 ل.یار جلیبس هار باشکویبس  ،به معنای اجلّ ابهی 

 شود.میبعضی اوقات به جای ابهی استفاده االبهی 



 ا.یعل عنوان حضرت ورقءه  ،به معنی مشحون از جالله یبه

رود و سالم بهائی است ن دین است".  ایترلیبه معنای "خداوند جلاهلل ابهی 

استفاده قرار گرفت.که از دوران ادرنه مورد 
1

  ،ر در هر روزین تکبیمرتبه ا 92تکرار   

ست."ی"مطلقًا اجباری ن هت شدیتی که از طرف حضرت ولی امراهلل عنایبنا به هدا
2
  

 د تکرار شود.یبا ههر جا که ذکر اسم اعظم آمد  ،زیر نی"اهلل ابهی" در صلوة کب

 

 بهاء االبهی ای

 

ام روحین رابطه پین دعا و استدعا و استغاثه است.  در ایا بهاءاالبهی ـ ای

 امراهلل خطاب به کنفرانس
ّ
د که یآمیالقاّرات به خاطر نیهای ببخش حضرت ولی

 االعلی" را "فریا بهاءاالبهی" و "یدر آن به دو عبارت "
ّ
ن و یاد جهاِد" مهاجریا علی

ن جهاد روحانی جهانی اشاره فرمودند.ین ایادیاز ماری ین در بسیمبلّغ
3

 اّولان یب  

ان دوم اشاره به حضرت اعلی است.  در آثار مبارکه یاشاره به حضرت بهاءاهلل و ب

ه کرده ینی در روز توصیی را به تعداد معین دعایمطلبی وجود ندارد که تکرار چن

                                           
1
 026ص   ،ع )طبع کانادا(یقرن بد  

2
مرتبه  92تکرار   ،عنی نوشتن شرح فوقی  ،ن نکته باشد که در آن زمانیضی به اید اشارءه جناب فیح مترجم: شایتوض  

العدل اعظم خطاب به تیکه از طرف ب 1990وز در غرب اجباری نبوده است.  در مکتوب اّول سپتامبر اهلل ابهی در ر

اران از مراقبه و یاری از یرسد که بسن نکته اشاره شده است: "به نظر مییکی از محافل روحانی ملّی نوشته شده به ای

ند که برای موارد تأّمل و تعّمق شخصی خود میکنشنهاد مییالعدل اعظم پتیبرند.  بتعّمق استفادءه مخصوص می

اگرچه هنوز در غرب عملی نشده  استفاده کنند که  ،عنی اهلل ابهیی  ،مرتبه اسم اعظم 92توانند از تکرار روزانه  

ن یالعدل اعظم اتی(  بعدًا ب1909شماره   ،تیاّما در زمرءه حدود و احکام کتاب اقدس است." )انوار هدا  ،است

 شد.ز الزامییذ و ابالغ فرمودند و از آن زمان برای احبّای غرب نیتنف 1999دسامبر  29ام یا در پحکم ر

3
ام دوم( یکا )پیالقارات آمرنیخطاب به کنفرانس ب 1920ع چهارم مه یضی به توقیح مترجم: اشاره جناب فیتوض  

 the battle cry animating its heroes and heroines is the cry ofباشد: "ن عبارت در آن مندرج مییاست که ا

Ya Baha’u’l-Abha،  Ya Aliyyu’l-A’laمجموعه  122" )صMessages to the Baha’i World،  1950-

ا یاد یفر  ،باشدرش مییبخش مجاهدان دلاتیاد جهاد که حین است "فریان مبارک به فارسی چنیمضمون ب(  1957

 االعلی است."یبهاءاالبهی و 
ّ
 ا علی



از مبرم باشد که با توّسل یاوقات نتواند برای ما در میجانی یچه شور و ه  ،اّماباشد.  

مًا تقاضای یبا مستقین دعاهای زیبا ا  ،ل حضرت بهاءاهلل و حضرت بابیبه ذ

 م.ییت و قّوت از سوی او نمایه و حمایت الهیهدا

 

 حاتیتوض

ر ین موضوع تصویشرفت در ایم و با پیکنمیه شروع یاّولما با طرح اساسی و 

 کامل خواهد شد:

و دوم  1ی را شماره یل شده است.  سطح باالیطح تشکن از سه سیفّص نگ

ان یانی را بیم.  آنها با هم اعتقاد بنییگومی 0ن را شماره ییو سطح پا 2را شماره 

 ن معنی که:یان الهی است.  به ایه ادیکه اساس کلّ  کنندمی

 عالم الهی ـ عالم حق -1

 ا مظاهر ظهور ـ عالم امریاء یعالم انب -2

 لقعالم انسان ـ عالم خ -0

هرگز قادر   ،اگر به حال خود رها شود  ،ان معتقدند که انسانیع ادیروان جمیپ

ز یش بهره َبَرد؛ و نیابد و از لقایست به عرفان الهی نائل گردد و به حضورش بار ین

بنا به فضل   ،نش خود پی ببرد.  خداوندیست به سّر خلقت و مقصود از آفریقادر ن

و آنها را در اوقات و ازمان   ،دیده و برخواهد گزیای خود را برگزیش اصفیمنتهابی

د و او را قادر سازد که ینشی نافذ عطا نمایفرستد تا به او بمیمختلف به سوی انسان 

ن جهان قرار یتناهِی جاودانی الهی را که بعد از ایای از جالل و شکوه عوالم الهبارق

 د.یمالحظه نما  ،دارند

ند و ذلّت و حقارِت یم متعالی خود نزول نمارند که از عوالیپذمیاء یانب

ان انسانها و سخن گفتن به زبان آنها را یمشی در م  ،را اکل بشرییه درستن یز

ر یتحق  ،استهزاء و تمسخر  ،ند.  مظاهر ظهور بدون استثناء مورد رّد و انکاریتحّمل نما

بخشِی ری و تعالیرهب علّترسند.  اگر به میرند و حتّی به قتل یگمیو اهانت قرار 



االبد محکوم به ست و الییزمیوانات وحشی یانسان همچنان چون ح  ،آنها نبود

 ت و خسران بود.یمحروم

اء به وضوح در طرح اسم اعظم نشان داده شده که عالم یت انباّمان اقدیا

و به  هز تکرار کردیمظاهر ظهور را )که در خّط افقی نشان داده( در خّط عمودی ن

 ب عالم حق را به عالم خلق اتّصال داده است.یتن تریا

عالم الهی و عالم انسانی.    فقط به دو عالم معتقدند.  ،بر خالف آن  ،عرفا

نی یوی و تعلّقات زمیال دنیع امیجماز کنند که اگر انسان خود را میآنها اعالم 

هد بود.  عنی خالق کائنات خوای  ،قادر به تشّرف به حضور پروردگارش  ،ر کندیتطه

ن آنها به یست.  بنابراین خدا و خلقش نیب واسطءه ازی به حلقءهیاند که نعرفاء مّدعی

گاهی به   ،دور و مجّزای جهانای یزندگی زاهدانه و مرتاضانه که گاهی آنها را به زوا

ن زندگی اعتکافی را یکنند.  امیمعتقدند و به آن عمل   ،کشاندمیکوهها و جنگلها 

لند هر انسانی عضو ثمربخشی یشان مایرا ایاند زه بالمّره ممنوع ساختحضرت بهاءاهلل

 کند.میای باشد که در آن زندگی هاز جامع

و ماّدی که انسان میعل  ،ت روحانییزان از موّفقیان معتقدند که به هر میبهائ

از داشته و خواهد یشود نمیت یاء او عنایت الهی که توّسط انبیبه هدا  ،برسد

قت ببرد یت حقیتواند پی به رموز مدنمیق آنها است که انسان ی.  تنها از طرداشت

ت اصول و ین معتقدند که تثبیان همچنیابد.  بهائیو اراده و مقصود الهی را در

انسان را به اعلی مدارج  تواندمیاتی آنها است که یارزشمند و ح العادهفوقم یتعال

 وردگارش نائل سازد.تًا به لقای پریو نها  ،سعادت برساند

م و به چشم خود تحّقق کامل ین طرح تأّمل کنیگر در مورد ایک بار دی

م.یح را مشاهده کنیدعای حضرت مس
1

انوار ملکوت ُعلی توّسط مظاهر ظهورش   

                                           
1
مندرج  9-10ات یآ 6باب   ،ل متییح مندرج در انجیضی به دعای حضرت مسیح مترجم: اشاره جناب فیتوض  

ز ین نید؛ ارادءه تو چنان که در آسمان است بر زمیاینام تو مقّدس باد؛ ملکوت تو ب  ،است: "ای پدر ما که در آسمانی



ظهور ملکوت الهی بر وجه  ب وعدءهین ترتیشود و به امیخلقت منعکس  در عرصءه

 بخشد.میحّقق ت  ،آنچنان که در آسمان است  ،ارض را

 

 حروفی که در آن وجود دارد -9

م آنها به چه ینیم تا ببیکنمین طرح وجود دارد مطالعه یحروفی را که در ا

اسم بهاء و اسم باب است. ب نشانءهیحروف "ب" و "هـ" به ترت  امری اشاره دارند.
1
   

ر د در نظیما با  ،با و هنرییب زین ترکیم مهّم ایت و مفاهیبرای درک اهم

ن مرتبه یاّولان بودند که برای یقیفن  ،کیان مردم خاور نزدیم که در میداشته باش

مراکز   ،های دوردست راندند.  هر جا که سفر کردندنیهای خود را به سرزمکشتی

شدند مجبورند راهی عملی  توّجهس نمودند و به عنوان بازرگانان میتجاری تأس

که اتّخاذ کردند الفبای آنها میند.  عالئیمابرای ثبت معامالت تجاری خود اتّخاذ ن

ی شد که یجًا الگوی الفبایافت و تدرین الفبا توسعه یشد و در طول قرون و اعصار ا

ن یه و فلسطیقی"فن  ،دیگومیبون یدر شرق و غرب مورد استفاده قرار گرفت.  گ

کی و یرا از  کا و اروپا حروفیرا امریمانند؛ زمینوع انسان باقی  همواره در خاطرءه

 افتند."یگری یانت را از دید

ان یح در میالت مسی"استفاده از حروف حدود هزار و پانصد سال قبل از م

ح یالد مسیهزار و پانصد سال بعد از مان حدود یید؛ و اروپایان اروپا معرفی گردیوحش

                                                                                                                    
م و یبخشداران خود را میز قرضیچنان که ما ن  ،را ببخش های ماکرده شود.  نان کفاف ما را امروز به ما بده و قرض

 را ملکوت و قّوت و جالل تا ابداالآباد از آِن ُتست."یی ده زیر ما را رهایاور بلکه از شریش میما را در آزما

1
لت ی..." )فض"البّاء بهاءاهلل  ،اهلل" سؤال کرد.  امام فرمود ،د که از امام جعفر در مورد معنای "بسمیگور مییابوبص  

م" یاهلل الّرحمن الّرح ،ر "بسمیح مترجم:  حضرت عبدالبهاء در تفسی(  توض44ص  ،طهران  ،ییاثر عبّاس رضا اهلل ،بسم

کما قال امام   ،بالوجه االتّم االقوم  ،ها بالحرف االّول من االسم االأعظمی"...المبتدء ف  ،ث اشاره دارندین حدیبه ا

 (09ص  ،1ج  ،ب عبدالبهاءی)مکات»..." الباء بهاءاهلل»ر البسملة یه الّسالم فی تفسیادق علالهدی جعفر بن محّمد الّص 



ست که از د  ،قییالفبای فن  ،در مّدت سه هزار سال اّماکا بردند.  یآن را به آمر

ی نمود."توّجهرات قابل ییتغ   ،ان گذشتیان و رومیونانی
1
 

ن مشارکت را به عنوان یا  ،اشخ تمّدن جاودانییدر تار  ،ل دورانتیو

 کند.میف یراث فرهنگهای باستانی توصین میارزشمندتر

 

 

 الفبای باستانی -8

 

  ،بردندمیان الفبای خود را هم به عنوان حروف و هم اعداد به کار یقیفن

میر شروع یلهذا هر حرف دارای ارزشی عددی داشت.  الفبای آنها به صورت ز

شود.
2
 

 

 ارزش عددی  حرف  ارزش عددی  حرف

 9        ح   1        الف

 9        ط   2        ب

 13        ی   0        ج

 23        ک   4        د

 03        ل   2        هـ

 43        م   6        و

 23        ن   1        ز

 

                                           
1
 سی(ی)انگل 02ص  ،فصل اّول  ،بونیاثر گ  ،انحطاط و سقوط امپراطوری ُرم  

2
 ن است.ینًا همیکنند عل استفاده مییالفبای عبری که امروزه بنی اسرائ  



میا ُنه حرف؛ ی  ،دو سال  ،هک خانیند یخواستند بگومیان یقیوقتی که فن

 ر حاصلهیار جالبی از تأثیای بسینوشتند "الف خانه"؛ "ب سال"؛ "ط حرف".  بقا

میک هنوز در زبانهای غربی امروز مشاهده ینزدار باستانِی خاور ین مردم بسیاز ا

ر الفباهای یفرانسه و برخی از سا  ،سییحرف ک ل م ن در زبانهای انگل شود.  چهار

که در باال شرح داده بوده  قییبی است که در الفبای فنیغربی درست به همان ترت

 شد.

بعد در علم اعداد کسب ارقام از مسلمانان بود که خود آنها از هندی مرحلءه

"صفر" توّسط اعراب کشف و علم و   ،ُنه رقم داشتند هاهندیها گرفته بودند.  

ها یون هندیار ارزشمند و اساسی مدین سهم بسیل کرد.  عالم برای ایاعداد را تکم

و   ،ماندمیات ساکن و راکد باقی یاضیعلم ر  ،ن اعداد نبودیا علّتاست.  اگر به 

ز قادر نبود یو ن  ،شرفت کندیتوانست در تکنولوژی پمیات انسان نیاضیبدون ر

 سازد.مید که وجه ارض امروز را با آن متحّول یرا ابداع نما ابزاری

شان یی عددی به حروف الفباهاارزشص یمردم شرق همچنان به تخص

شود که میهنوز مشاهده ن که ارقام هندی را هم داشتند.  امروزه یادامه دادند گو ا

ددی آنها ن حروف و ارزش عیسندگان افکار خود را با روش نمادیشعرا و فقها و نو

 کنند.میان یب

شان اغلب یز به کار رفت.  ایادی توّسط حضرت باب نیزان زین روش به میا

کردند که ارزش عددی آنها با اسم اصلی میت یکن و اشخاص القابی عناامابه 

ط دارای ارزش عددی یکو و بسهدند.  مایط نامیکو را بسهما  ،کسان بود.  مثالً ی

د لقب دادند.  هر دو از لحاظ ارزش عددی یرا شد قیهستند.  چهر 12کساِن ی

که نامش محّمد  االنوارمطالعن مؤلّف بزرگ کتاب ی( هستند.  همچن019کسان )ی

ن روش است یرا دارند.  هم 92ل ملّقب شد.  هر دو اسم ارزش عددی یبود به نب

 ن اسم اعظم مورد استفاده قرار گرفت.یهای نمادکه برای طرح

 



 باب و حضرت بهاءاهلل حضرتمیاسا -1

ب مظهر اسم حضرت بهاءاهلل یم که دو حرف "ب" و "هـ" به ترتیکنمیتکرار 

 و حضرت باب هستند.

 است. 2( 2ب=  ،1الف=  ،2ارزش عددی "باب" )ب=

 است. 9( 1ء=  ،1ا=  ،2هـ=  ،2ارزش عددی بهاء )ب=

 

لی مرموز و یجِی عددی است.  خیُنه عدد کامل و بر باالی نردبام ارتقاء تدر

گری مشحون از صفات و قوای مکنونه است.  اعداد به ُنه ختم یش از هر عدد دیب

م تکرار همان ارقام است.  یسیشوند.  بعد از ُنه هر آنچه که به شکل ارقام بنومی

ن عدد خاّص که ظهور عددی یج به عمق اسرار اینوع بشر در طول اعصار به تدر

 پی خواهد برد.  ،است  ،عنی بهاءی  ،اسم اعظم

 

 شوندمیآدم و حوا شامل  -91

وقتی   ،ک تا پنجیک تا ُنه است و عدد پنج از یه ارقام از یعدد ُنه حاوی کلّ 

 شود:میب یبه ترت  ،میکه ارقام آنها را  با هم جمع کن

1+2+0+4+2+6+1+9+9= 45 

1+2+0+4+2= 95  

ی است که به های شرقی دارای ارزش عددهاسم آدم و حّوا در نوشت  ،حال

 ر است:یب به صورت زیترت

 42( = 43م=  ،4د=  ،1آدم )ا=

 12( = 1ا=  ،6و=  ،9حوا )ح=

ن دو خلقت یاّول  ،آدم و حّوا  ،م که دو اسم سنّتییابیمیب ما در ین ترتیبه ا

کهن به آن اشاره شده و در طول قرون و  که در صحف مقّدسءه  ،روحانی خداوند

ع یبا دو مظهر ظهوری که در جم هنفوس انسانی بود بّتمحاعصار مورد احترام و 



میوند یپ هکتب الهی به آنها اشاره شده و ظهور آنها در آخرالّزمان بشارت داده شد

ن نماد یب آدم و حّوا به حضرت باب و حضرت بهاءاهلل در این ترتیخورند.  به ا

 ت.ن گذشته و حال اسیکه نشانی از وحدت ب  ،شوندمیبزرگ مرتبط 

 

 تیعبود ثار و عصارءهیا عصارءه -99

دو   ،ک سریکل بشری است: ین هین مبیپر در دو طرف نگپنج دو ستارءه

وم هستند.  ظهور آنها ین ین دو مظهر ظهور الهی در این دو ستاره مبیدست و دو پا.  ا

ًا به مکّررًا و غالب  ،مؤّکدًا هک  ،ه استیاء الهی در اعصار ماضیع آثار انبیتحّقق جم

 ر و مضئین دو شمس منیامینوع بشر را به ظهور حت  ،تر از نور شمسزبانی روشن

 الی نفس نجات خواهند داد.یود تعّصب و استیکه عالم را از ق  ،بشارت دادند

ن یم.  ایندازیم و نگاهی متفاوت به معنای دو ستاره بیجرأت کن  ،انیدر پا

م خداوند را یتوانمیا ما نیست.  آیننگاه صرفًا نگاهی شخصی است و لذا موثّق 

م حضرت یت عظین جالل و جمال خود در شخصیترهم که در باشکویمجّسم کن

م و متعالی با جمالی یت عظیبهاءاهلل ظهور فرموده و در دو سوی حضرتش دو شخص

ثار و از خود گذشتگی و اعظم یمظهر امبّشر و   ،اند: حضرت بابهستادیر اینظبی

مرکز   ،ّسر بود: و حضرت عبدالبهاءیقی که در عالم امکان میحق محبّتتجلّی 

  ،تندین دو مظهر سّر فدا و عبودیت.  ایم و اعلی مظهر عبودیمثل اعالی تعال   ،ثاقیم

کنند که بشتابند و استعدادها و مواهب مکنونه و میه نفوس انسانی دعوت یکه از کلّ 

نفس   ،بخش الهیی استقرار نظم نجاتری برایای حقیخود را به عنوان هدا قّوءهبال

 ند.یم نمایتقد  ،س ملکوتش بر وجه ارضعّکاان

 

 

 ت لوح احمدیشعلةالنّار: حکا

 ضییادی امراهلل جناب ابوالقاسم فیاثر ا



 

ن دو لوح به یکی از ایدو لوح به نام احمد وجود دارد:  هان آثار مبارکیدر م

ر است که در سراسر ین لوح اخیگری به لسان عربی است و همیزبان فارسی و د

گردد و حضرت ولی  میارت و تالوت یز هء قرار داشتاحبّاعالم بهائی در دسترس 

 اند.هر دانستینظبیمحبوب امراهلل آن را مشحون از قدرتی خاّص و 

لوحی است مفّصل که خطاب به احمد کاشانی نازل   ،لوح احمد فارسی

و   ،َمن آمن به امر حضرت باب در کاشان اّول  ،رزا جانییشده است.  حاجی م

ار فرمودند و سرانجام یرا در منزل وی سکونت اختمیویکسی که طلعت اعلی چند 

رغم یعل هن سیکی از ایدارای سه برادر بود.    ،دیدر طهران به شهادت فائز گرد

 امیا اقبال نکرد و همءه  ،تش به عمل آوردیغ و هدایی که حاجی برای تبلیهاتالش

ح و یل بود که از قلم جمال قدم به ذبین برادر اسمعیات را در انکار بماند.  دومیح

احمد بود و به بغداد رفت.  او در کنار جمال   ،ن برادرید.  سومیس ملّقب گردیان

کل اطهر در ین منتَخب هیافت که از جمله مالزمین افتخار را یقدم باقی ماند و ا

ن احمد یا  ،در طوفان امتحانات و افتتانات متأّسفانهد به استانبول باشد.  لکن یتبع

های وست.  او بعدا باعث زحمتیی ازل پیحیم به دور افتاد و به یاز صراط مستق

شان شد.  حضرت بهاءاهلل الجل بر یاران ایت و یاهل ب  ،فراوان برای جمال مبارک

آن برای  رانه و عواقب مضرّ یطانی و شرین اعمال شین شخص از چنیحذر داشتن ا

ح قدرت یز تشریح و نین لوح مفّصل فارسی را که مشحون از نصایا هدالوالدیامر جد

د از آن یواقعی با تحّریرفتار و روشی که م ی در باب نحوءهیهاهیالهی و توص

اعتناء باقی ماند.  نه منقلب شد و بیبرخوردار باشد برای او ارسال فرمودند.  احمد 

ه یتواند در ترکمیگر نیشد که د توّجهوقتی م  ،د.  لکنیور رسری در وی به ظهیینه تغ

افت و یم خود را یبه عراق رجوع نمود.  در آنجا اقران و اعوان قد  ،زندگی کند

بیاو اهانت و  ءهیکی از عادات دنیگربار شروع کرد.  یاش را دهرانیات شریح

داد.  در مین شکل انجام یآورتربه ناس و لعن و طعن به آنها بود که به شرممیاحترا



زش قرار داد و یتند و ت انءهیر ضربات تازیآنها را ز  ،کی از مجادالت با اقران شرورشی

 الی او را به قتل رساندند.یکی از لیآنها در 

منتخباتی از لوح احمد فارسی در منتخباتی از آثار حضرت بهاءاهلل به زبان 

سی مندرج است.یانگل
1
 

 

 کندمیغاز ش را آیاحمد جستجو

در  هافتیآن احمد  که لوح احمد عربی معروف به افتخارش عّز نزول  اّماو 

الدی(یم 1932زد )حدود سال ی
2
ل و ثروتمند والدت یف و اصیای شرهدر خانواد 

ش از نجبا و بزرگان شهر بودند.  لکن احمد حتّی در چهارده یپدر و عموها  افت.ی

قی یکرد تا طرمیداد و سعی میان نشان م به تصّوف و عرفیلی عظیسالگی تما

ش را آغاز یابد.  هنوز پانزده سال نداشت که جستجویقت بیحق بد به صویجد

ه و اوراد یده بود که رجال مقّدسی هستند که به ادعیکرد.  از بعضی از نفوس شن

 مراسم خاّصی قرائت و بارها تکرار شودیخاّصی وقوف دارند و اگر آن ادع
ّ
به   ،ه طی

ن مسموعات آتش یر حتم خواننده را به لقای قائم موعود قادر خواهد ساخت.  اطو

 ءهیاضتی را با ادعیات توأم با ریگر داد.  حیدش را اشتعالی دیالتّزااق دائمیاشت

ن و اقوامش که هرگز یمتوالی صوم و عزلت از ناس شروع کرد.  والد امیاطوالنی و 

ل و اآمق زندگی و یِن طریداوم عزلت را که مبات  ،ل امور موافقت نداشتندین قبیبا ا

ن مخالفتی از برای نفسی چون احمد که از یشمردند.  چنمیال آنان بود مجاز نیام

اش که وصول بیکرد به آرزوی قلمیپرداخته بود و سعی  تحّریعمق دل و جان به 

  ،الّصباحیعل  ،امیااز میویقابل تحّمل نبود.  لذا در   ،به محبوب ابدی بود برسد

                                           
1
ای دانش یز دریبه بعد و ن 012توان در مجموعه الواح طبع مصر صارک را مین لوح مبیح مترجم: تمام ایتوض  

 افت.یبه بعد  111ص

2
 هجری قمری 1223هجری شمسی و  1194ح مترجم: مطابق است با سال یتوض  



ت یمت به حّمام از بیعز ب داد و به بهانءهیکوچکی از البسه و متعلّقاتش ترت بستءه

 پدر خارج شده برای وصول به مظهر ظهور الهی به راه افتاد.

ر و مرشدی یرفت و هر کجا پمیگر ید ءهیای به قرهیشان از قریدر کسوت درو

افتن راهی به ید ید به امیرسمیصداقت و خلوصی به مشامش  حءهیافت و رایمی

ن قسم نفوس همواره ینشست.  از امیقت پای صحبت او یسوی عوالم مرموز حق

ن جوار ساحت محبوبش یکرد که قرائت آنها او را قرمیمخصوصی را طلب  ءهیادع

شنهاد یای مشتعل بود که هر گاه نفسی انجام دادن عملی را به او پهسازد.  به انداز

ن ین که ایبه ا توّجهت مطلق بدون یمیدی با خلوص و صمیادنی تردبدون   ،کردمی

چ ین همه هیپرداخت.  لکن از امیبه آن   ،ا پرزحمت استیر یگعمل چقدر وقت

 د.یدش نگردیثمری عا

مان کرده راهی هندوستان شد؛ ید و ایها سلب امرییگین پیسرانجام از ا

آفاق بود.  به  و مرتاضانش ُشهرءهن روحانی و زاهدان یمعلّم علّتنی که به یسرزم

ار کرد. هنوز در جستجوی نفسی بود که برای ید و در آنجا سکونت اختیبمبئی رس

 ای نشان دهد.هورود به ساحت پرجالل شخص موعود روزن

د پاک و یسف د که اگر کسی غسل مخصوصی انجام داده البسءهیدر آنجا شن

خاک افتاده دوازده هزار مرتبه ال اله ااّل د و در حال عبادت بر یبدون لّکه در بر نما

ک یاش واصل و نائل خواهد شد.  نه بید به هدف و آرزوی قلیتردبی  ،دیاهلل بگو

ه را خواند ولکن باز یبلکه بارها احمد سر بر تراب نهاد و به سجده رفت و آ همرتب

 افت.یدی مستغرق یشتن را در ظلمت نومیهم خو

زد رجوع ننمود.  در یت کرد.  لکن به موطنش ران مراجعیوسانه به ایمأ

ش که دوزندگی بود و در آن مهارتی بسزا یخو کاشان رحل اقامت افکند و به حرفءه

لکن هنوز در اعماق قلبش به   ،افتیداشت پرداخت.  در مّدتی کوتاه کارش رونق 

 ری در طلب مقصود بود.یناپذطور خستگی

 



 طرهبیغر
ّ
 کندمیق یای طی

  ،د برای شما بازکرده خواهد شد"ی"در را بکوب  ،ندیفرمامیح یحضرت مس

واقعی از باب رحمت او محروم و  ندءهیچ جوید به شما عطا خواهد شد."  هی"بطلب

 جواب بازگردانده نخواهد شد.بی

وقفه و بیت شده است.  با تالشی ید فردی مّدعی قائمیدر کاشان بود که شن

 اّما  ،طرق مختلف و از نفوس متعّدد سؤال کرد به  ،افتن وییخلوص تاّم برای 

 چکس سر نخی به او نشان نداد.یه

روزی مسافری ناشناس به شهر وارد شد و در همان کاروانسرای محّل کسب و 

ک کرد و از یاقی درونی احمد را به مرد ناشناس نزدید.  اشتیکار احمد اقامت گز

ن سؤال ی"چرا ا  ،دیمسافر مزبور پرس عات مربوط به ظهور موعود از او سؤال کرد. یشا

ت دارد ین خبر واقعیخواهم بدانم که امی"  ،د؟"  احمد جواب دادیکنمیرا مطرح 

 ب خواهم کرد."یتوانم آن را تعق ت داشته باشد با همءهیا نه؟  اگر واقعی

ابی از وی خواست که به خراسان یروزی و کامیحاکی از پمیمسافر با تبسّ 

قت را یابد.  او تمام حقیزدی نام دارد بیری را که مالّ عبدالخالق یهبرود و فاضل ش

 به وی خواهد گفت.

های ن دکاناحبّاصبح روز بعد احمد به طرف خراسان به راه افتاد.  ص

ر شدند.  از یافتند متحیالمعمول سِر کار خود نمجاور وقتی که احمد را حسب

چکس از یه اّماس چه گذشت؟"  ن او و مسافر ناشنای"ب  ،دندیپرسمیگر یکدی

 ح آگاه نبود.یجواب صح

اق یاز نشاط و اشت مالاده از جبال و صحاری گذشت.  قلبش ماالآ یاحمد پ

میداشت خود را به زمانی که در آن تمام مساعی به ثمر میکه برمیبود.  هر قد

عنی وصول به محبوبی که برای جستجوی او و درک ی  ،دیدمی ترکینزدد یرس

 افته بود.یم نیثاری را عظیچ ایچ تالشی فروگذار نکرده و هیش از همحضر



ض که مالزم بستر شد.  پس از ید؛ خسته بود و آنچنان مریبه شهر مشهد رس

مًا یش را فرا خواند و مستقیقوا و شهامت خو تتّمءه  ،دو ماه تقالّ برای غلبه بر ضعفش

مین باز یرا برای دوستانش چن امیاعبدالخالق رفت.  خود وی داستان آن  به خانءه

 د:یگو

ش آمد؛ در را یالباب کردم. مستخدم خانه پدّق   ،دمیوقتی به در خانه رس

د یبا»  ،جواب دادم»  خواهی؟میچه »  ،دیباز نگهداشته از من پرسهمین

خوِد مالّ   ،یمرد به داخل خانه بازگشت.  بعد از زمان»  نم.یاربابت را بب

ه   ،میرفت و چون رو در رو قرار گرفتیاش پذهاخل خانرون آمد؛ مرا به دیب

  ،ش شرح دادم.  چون کالم آخر را ادا کردمیآنچه را اتّفاق افتاده بود برا

و مرا با » ن حرفها را نزنینجا ایا»  ،ناگهان دستانم را محکم گرفت و گفت

 رون کرد.یاش بهر از خانیتغ

ران به خود یدًا سرگشته و حیدی نبود.  با قلبی شکسته و شیحزن مرا انتها

د رو کنم؟  به که یهوده بوده؟  به چه کسی بایمن ب ا تمام مساعییآ  ،گفتم

کنم.  آنقدر اصرار خواهم کرد مین مرد را هرگز رها نیپناه ببرم؟... ولی من ا

ت کند.  یقی الهی هدایل حقید و مرا به سبیم بگشایقلبش را به رو چءهیتا در

ها را حال جستجو باشد واجب است که جام تلخ سختی بر هر نفسی که در

 بنوشد.

 البابدّق وم قبل یتر از دم در همان خانه بودم.  محکم  ،صبح روز بعد

گفتم من   ،ه که فتح باب کردظن بار مالّ بنفسه دم در آمد.  آن لحیکردم.  ا

 ی تو را ترکیقت تاّم و تمام را برای من نگویروم؛ تا زمانی که حقمین

دا کرد که ینان پیافت؛ اطمین مرتبه او مرا مشتاق و صادق ینخواهم کرد.  ا

هستادیارانش بر آن در نایجاد مشکالت برای او و یمن برای جاسوسی و ا

 ام."



قرار بر آن شد که احمد در همان شب در مراسم صلوة عشاء در مسجدی که 

کردمیت امامای هراد خطبیمالّ عبدالخالق بعد از ا
1
ابد و پس از انجام یور حض 

هنگام احمد حّداکثر سعی خود را به کار برد ب کند.  شبیدادن مراسم مالّ را تعق

موّفق به مالقاتش   ،ازدحام ناس ولکن بواسطءه  ،ابدیتا مالّ را پس از خطبه و صلوة ب

 نشد.

به احمد گفته شد که   ،گر را مالقات کردندیکدیوم بعد که آن دو مجّددًا ی

د.یگری مراجعه نمایگام به مسجد دهنشب
2
گری در آنجا خواهد بود و یشخص د  

ت خواهد کرد.  احمد شامگاهان در مسجد حاضر بود و همانگونه که یاو را هدا

ب کند.  یک شد و با دست اشارتی کرد تا او را تعقیمقّرر شده بود شخصی به او نزد

در   ،درون ظلمت شب  ،مرد احمد بدون تأّمل و خوف او را دنبال کرد.  اکنون سه

مودند.  احمد که در یپمیی راه یهاهیهمانند سا  ،کیهای تنگ و تارهان کوچیم

ار ننمود؛ یفتور به خود راه نداد و فرار اخت  ،ابدًا تأّمل نکرد  ،به بودین شهر کاماًل غریا

 امدی بود.یقبول هر پ آمادءهداشت و میجزم قدم برمیبا عز

دند.  در بالفاصله باز شد.  یلی آرام در را کوبیدند؛ خیای رسهباالخره به خان

اط یای گذشتند و به حهدیواردان به سرعت داخل شدند؛ از داالن سرپوشهتاز

اط یدند که باالتر از سطح حیدند.  از چند پلّه باال رفتند و به اطاقی رسیکوچکی رس

بود.  مالّ عبدالخالق که  ار محترم و موّقری در اطاق نشستهیقرار داشت.  شخص بس

کامل به آن شخص محترم میم و احترایبا تواضعی عظ  ،ستاده بودیدر کنار در ا

اش با هن همان مردی است که درباری"ا  ،ر لب گفتیک شده با ادب فراوان زینزد

در با احترام کامل و  " و به احمد اشاره کرد.  احمد در آستانءه ،شما صحبت کردم

د ییکنم بفرمامید.  خواهش ی"خوش آمد  ،ستاده بود.  مرد گفتیا حدّ بیانتظاری 

 ن نشست.ید."  احمد وارد اطاق شد و بر روی زمینیبنش
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زمان  ءهیاّولن یکی از مؤمنی  ،کسی جز مالّ صادق مقّدس خراسانی زبانیم

ار شاخص و یشهامت و استقامتش بس  ،ییعلم و دانا علّتحضرت باب نبود که به 

ن مالّ صادق آنچنان حرارت و یهم گران بود.  در زمان حضرت بهاءاهللید ز ازیمتما

انجذابی از خود نشان داد که حضرت بهاءاهلل او را به لقب "اصدق" ملّقب 

 فرمودند.

 

 

 شودمیافت یگنجی 

  ،ران بودیست و پنج سال در صحراهای جستجو و طلب حیاحمد که مّدت ب

نک راهی را به یا  ،افتیمیش نیعطش خو نیای برای تسکهچ مکانی قطریدر ه

ر آب عذب فرات یناپذرییاقی سیافته بود.  او اکنون با لبان تشنه و اشتیسرچشمه 

د.  سه جلسه کافی بود که او با ینوشمید یق مظهر ظهور جدیات الهی را از طریآ

تمام دل و جان  به آغوش امر وارد شود.  آنقدر به شور و شوق آمده منجذب و 

اش به هق فرمود که نزد خانوادید که جناب اصدق او را تشویرسمیشتعل به نظر م

امر مبارک با احدی حتّی  د دربارءهید نمود که نباید و تأکیمت نمایکاشان عز

 د.یهمسرش سخن گو

روان معدود امر که در یی پرخطر برای امر نوزاد الهی بود.  پیهازرو امیاآن 

 حءهیهای فراوان قرار داشتند.  رامواره در معرض شرارته  ،فقرای عالم بودند زمرءه

ق و مراقب باشند که یار دقیست بسیبامیاران یسوءظّن و افتتان در انتشار بود و لهذا 

ای هی باعث اشتعال شعلینابجا کلمءه ا حتّیین عمل نابخردانه یترمبادا کوچک

 زاند.های سوزانش بسوهن را در شرارینشدنی گردد و مؤمنخاموش

دانست که احمد متحّمل چه رنج و عذابی شده است و میجناب اصدق 

اش های کوچکی برای عائلیای برای معاودت ندارد؛ هداهکرد که توشمیاحساس 



مانه یلی حکیه کرد که خیز به وی داد و مجّددًا توصیدر نظر گرفت و مبلغ سه تومان ن

 د.یعمل نما

  ،دمی"وقتی به کاشان رس  ،دیگومین یبازگشتش به کاشان چن احمد دربارءه

  ،ز را ترک کردم.  به آنها گفتمیدند چه اتّفاقی افتاد که ناگهان همه چیپرسمیهمه 

ز یگفتم.  چه چمیارت نه آنقدر بود که مقاومت توانم؛ و راست یشوق من به ز

ام دور هام و خانوادهخان  ،توانست مرا از کارممیاق باطنی من یر از اشتیگری غید

گر صبر و قراری در من یدم دیسازد؟  زمانی که آن کلمات را از مسافر ناشناس شن

 نماند."

عاتی به یغ امر بود.  شایدر کاشان کارش را از سر گرفت ولکن مشتاق تبل

ر ییانتش را تغیرزا جانی دیبه حاجی م یمّ د حاکی از آن که مردی مسیگوشش رس

ده است.  به جستجوی او پرداخت و زمانی که د مجهولی شیانت جدیرو دیداده و پ

ار وفادار و ین دو یی نبود.  ایجانشان را انتهایسرور و ه  ،افتندیگر را یکدیآن دو 

 ان شهر در آن زمان بودند.ین و تنها بابیاّولقدم ثابت

جانی یاده از حّد و هیرزا جانی نزد احمد رفته با انجذابی زیروزی حاجی م

"دوست داری به لقای محبوبت نائل گردی؟"  قلب احمد   ،دیپرسر از او یمهارناپذ

ر بالفاصله از جای برخاست و یناپذبه تپش درآمد.  با سرور و انجذابی وصف

ح داد که با فّراشان صحبت کرده و ی"چگونه وکی؟"  حاجی برای او توض  ،دیپرس

ان باشند.  او مهم ا سه شب در خانءهیبی داده است که حضرت باب مّدت دو یترت

حاجی رفت.  وقتی که وارد شد چشمانش به  لهذا در ساعت مقّرر احمد به خانءه

دی جوان با وقار و ین به خاطر نداشتند.  سیی افتاد که جمالش را آسمان و زمیمایس

اش ساطع ملکوتی متانت و عظمتی تمام در صدر اتاق جالس و نور الهی از چهرءه

ن در اطراف او نشسته و یبر روی زم زین شهر نیّخصون و متشیبود.  بعضی از روحان

 ستاده بودند.ینوکران بر در ا



م جوانی یاهدی"شن  ،کی از مالّها حضرت باب را مخاطب قرار داده گفتی

  ،ا راست است؟"  حضرت باب جواب فرمودندیآ هت شدیراز مّدعی بابیدر ش

کند؟"  حضرت باب میل اتی هم نازیا آی"آ  ،دیراست است."  آن مرد پرس  ،"بلی

 م."یکنمیات هم نازل ی"ما آ  ،جواب فرمودند

ن جواب واضح و شجاعانه ی"ا  ،کندمیان ین بیکالم را چن احمد دنبالءه

ند و یداشت ببمیکافی بود تا هر نفسی که گوشی داشت بشنود و هر که چش

ز را یمنش همه چیبا و محضر و کالم مهیمای زیابد.  سیقت تام و تمام را فورًا دریحق

حضرت باب آن را برداشته و مستخدم   ،کرد.  وقتی چای گردانده شدمیت یکفا

ت تمام چای را به او مرحمت فرمودند.  روز بعد آن یهمان مالّ را فرا خوانده و با عنا

حی یم از عمل اربابش اظهار تأّسف کرد.  توضیمستخدم نزد من آمد و با حزنی عظ

ان به سه تن یضرت باب او را به جمع ما کشاند و تعداد بابمقام ح مختصر دربارءه

 د."یرس

ن امر یافت.  ایاد ین ازدیکوچک شروع به رشد کرد و تعداد مؤمن ن هستءهیا

ش برای یاست خوید که از تمام مهارت و سیونی گردیموجب خشم و غضب روحان

کردند.  میتفاده ان که اکنون به نهری خروشان بدل شده بود اسیجر نیمتوقّف کردِن ا

ن به اسم مبارک حضرت باب یع منتسبیکردند تا جممیک یاراذل و اوباش را تحر

اموالشان را مصادره و آنان را به قتل رسانند.  چنان شده بود  هکرد اّولرا غارت و چپ

ها هجوم هوار به خانهوانیر و دین جماعات هر روزه با خشم و غضبی مهارناپذیکه ا

ران ساخته اموال را غارت یساختمان را و  ،شکستندمیها را هرها و پنجرد  ،بردندمی

ها هها و کوچابانیهنگام مردم اجساد بستگان خود را در خکردند و شبمی اّولو چپ

  ن وضع مّدتها ادامه داشت و خانءهیافتند.  ایمیهای مجاور ابانیها و بهو حتّی در کو

ب نماند.  لذا مجبور شد مّدت چهل روز خود را ینصبی هااّولن تطیز از ایاحمد ن

 رساندند.مین مّدت دوستانش نان و آبی به او یای پنهان سازد و در اهر خانیدر بادگ

 



 سفر به دارالّسالم

د که بغداد مأمن و یشن  ،احمد که از زندگی در کاشان به تنگ آمده بود

 مت کند.یوب عزم گرفت به آن صیاران الهی شده است.  پس تصمیمطاف 

م."یشاء الی صراٍط مستقیهدی َمن یدعو الی دارالّسالم )بغداد( و ی"واهلل 
1
 

وار شهر باال رفت تا به یاز د  ،گاهش خارج شداز مخفی  ،در ظلمت شب

ارت یاق به زیاز عشق و انجذاب و اشت مالاده ماالآ یمت کند.  پیطرف بغداد عز

 طرهظهریحضرت من 
ّ
در ضمن راه با مسافری ناشناس که در کرد.  میق یاهلل طی

کرد مواجه شد.  از خوف آن که مبادا متحّمل رنج و عذاب میهمان جهت حرکت 

ده انگارد و با او تکلّم نکند.  لکن مرد مزبور یسعی کرد او را ناد  ،شتری شودیب

ای به امر هکرد حتّی اشارمیکرد.  احمد که دقّت میمصّرانه پا به پای او حرکت 

بناچار به نحوی با اوکنار آمد تا آن که هر دو   ،دیا هدفش از مسافرت ننمایبارک م

گر جدا شدند و احمد یکدیدن به بغداد آن دو از یدند.  به محض رسیبه مقصد رس

افت و یت را یت حضرت بهاءاهلل نمود.  وقتی که بیبالفاصله شروع به جستجوی ب

ز در آنجا است.  آنگاه یو همسفرش نرت مشاهده کرد همراه یوارد شد در کمال ح

ض لقای جمال مبارک بوده یل به فیز نیز بابی است و قصد او نیافت که وی نیدر

 است.

 

 احمد در حضور حضرت بهاءاهلل

 ن سرچشمءهیاتش را در جستجوی ایح امیابرای مردی چون احمد که تمام 

ج یو سراسر مه ریای خطهتشّرف به حضور جمال مبارک تجرب هم روحانی بودیعظ

ی یمایس ر حضرت بهاءاهللین بار به وجه منیاّولرفت.  وقتی که برای میبه شمار 

خود شد و بیران و از خود یح  ،نظر افکند  ،طراوت و قدرت نفوذ  ،تیآکنده از جّذاب

                                           
1
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شان یافزای جمال قدم بود که به خود آمد.  اتنها پس از استماع ندای بهجت

 شود؟"میر خانه مخفی یرود در بادگمیشود میابی که بمی"آد  ،فرمودند

حضرت بهاءاهلل به وی اجازه فرمودند در بغداد بماند و محّل اقامتش رادر 

شود و میت مبارک قرار دهد.  احمد هم بالفاصله به کار دوزندگی مشغول یجوار ب

میچه ن مگر یش از ایگردد.  انسان بمین مبّدل ین انسان روی زمیبه سعادتمندتر

ت و تفّقد بّ مورد مح  ،او را بپرستد  ،خواهد؟  در زمان مظهر کلّی الهی زندگی کند

ن از لحاظ قلب و روح و حتّی مسکن و مأوا به یچننیا حضرتش واقع شود و

 ک باشد.یمعبودش نزد

ت مبارک یع سالهای اقامتش در جواب بیوقا دربارءهکه میک بار هنگای

درحالی که اشک در چشمانش حلقه زده بود   ،کردندحضرت بهاءاهلل از او سؤال 

الی ما یو ل امیامن بود و یم و مهیر و عظیناپذبراستی وصف امیاع آن ی"وقا  ،گفت

فشان در ین؛ خاطرات و تجاربی که توصیریمشحون از حوادث و تجارب تلخ و ش

میی که جمال مبارک مشمیهنگا  ،امیااز میوی  ،المثلفیست.  یچ کس نیتوان ه

روانشان یکی از پیک شده اّطالع داد که یشان نزدیک مأمور دولت به ایفرمودند 

دا شده است.یکشته شده و جسدش در ساحل رودخانه پ
1

لسان عظمت جواب   

به مقدار سّم   ،"کسی او را نکشته است؛ در پس هفتاد هزار حجاب نور  ،فرمودند

 ه خود را فدا نمود."اوردیلهذا تاب ن  ،میش را به او نمودیابره خو

                                           
1
ح ملّقب شد.  مختصری از شرح یای است که از لسان مبارک به لقب ذبح زوارهیل ذبید اسمعیمترجم: مقصود س  

ترجمه باهر فرقانی درج شده است.  جناب  ب طاهرزادهیاثر اد نفحات ظهور حضرت بهاءاهلل 114حال او در صفحه 

ان جمال مبارک یمطالبی را ذکر و قسمتی از ب 231لی ا 234صفحات   ،ق مختومیز در جلد اّول رحیاشراق خاوری ن

ه یل علی"در حضرت اسمع  ،انداند.  جمال مبارک در حّق او فرموده( را نقل کرده012-019ع )صیدر کتاب بد

ت را با عّمامءه خود جاروب نمود و بعد در کنار شّط مقباًل الی ید؛ قبل از فجر باب بییاته نظر نمایاهلل و عنا ،سالم

ز مطلبی دربارءه یوزی نی(.  جناب بال26ص  ،خ نجفییت به دست خود جان نثار نمود." )لوح مبارک خطاب به شیلبا

قت مراجعه شود.  در یشمس حق کتاب بهاءاهلل 112تا  110اند که حاوی نکات جالبی است.  به صفحات او نوشته

ز در قرن یکری است.  حضرت ولی امراهلل نذ 269و جلد سوم صفحه  101جلد اّول صفحه   ،اسراراالآثارخصوصی

 اند.( شرح مختصری دربارءه فدا کردن جان خودش ذکر فرموده291ص  ،ع )طبع کانادایبد



  ،مت به اسالمبول واصل شدیوقتی که حکم سلطان دائر بر ترک بغداد و عز

پاشا پشت سر بیوم سی و دوم نوروز به سمت باغ نجیحضرت بهاءاهلل شهر را در 

مبارکه  ان نمود و در روز نهم بود که عائلءهیوم رودخانه طغیگذاشتند.  در همان 

ان کرد و روز ین مجّددًا رود طغیوندند.  پس از ایشان بپیا توانستند در باغ مزبور به

دوازدهم فروکش کرد و همه به سوی حضرتش شتافتند.  احمد ملتمسانه از حضرت 

لکن حضرت   ،کل اطهر باشدیاز همراهان ه  ،بهاءاهلل مستدعی شد که در سرگونی

نظور همراهی انتخاب معدودی را به م عّدءه  ن تقاضا موافقت نفرمودند.یبهاءاهلل با ا

غ و حراست کنند و یه را امر به اقامت در همانجا فرمودند تا امر را تبلیکردند و بق

ی یانت امراهلل است.  در هنگام جداین کار برای حفظ و صید فرمودند که ایتأک

ون جاری یدموع از ع  ،جنود احزان شدند و تحت غلبءه بازماندگان گرد هم جمع

ان آنها را تسلّی ین بیک شده با ایشان نزدیاهلل مجّددًا به اساختند.  حضرت بهاء

کنند مین نفوس که مرا همراهی ینطور بهتر است.  بعضی از ای"برای امر ا  ،دادند

اران که به سختی یکی از یبرم."  میمستعّد فساد و فتنه هستند.  لذا آنها را با خود

 ت سعدی را خواند:یب نیش را پنهان دارد ایتوانست حزن و اندوه خومی

زد روز وداع یه خیکز سنگ گر  م چون ابر در بهارانییبگذار تا بگر

 ارانی

ده شده وسرمیوین ین شعر برای چنیقه ایالحق"فی  ،آنگاه حضرت بهاءاهلل فرمودند

به حضور  سّکهای هسیاران کیکی از یش سوار شدند.  یبر اسب خو  ،است."  بعد

ن فقرای ناالن و یها بسّکهبهاءاهلل شروع به پخش م کرد.  حضرت یمبارک تقد

ا هجوم یستاده بودند؛ و چون برای اخذ عطایشان  ایانی فرمودند که در کنار ایگر

ختند یرون ریها را بسّکهسه فرو برده تمام یحضرتش دست مبارک را درون ک  ،آوردند

 د."ی"خودتان جمع کن  ،و فرمودند

شود و به سوی مقصدی میز نظر پنهان د که محبوبش دارد ایدمیاحمد 

شمسی است که به  دانست که حضرتش به مثابءهمیکند.  نمیمت ینامعلوم عز



ن و روحی در ید.  با قلبی غمگینمامیسوی اوج آسمان قدرت و لمعان صعود 

هن شهر برای او خالی از هر جاذبیکمال افسردگی به بغداد مراجعت کرد.  اکنون ا

غ یق آنها به تفّرق و تشتّت جهت تبلیاران و تشویرد با جمع کردن ای بود.  سعی ک

رغم خدمت علی اّماخاطر خود را مسرور سازد.    ،امراهلل که تازه اعالن شده بود

تقّرب به   ،توانست او را مسرور سازدمیزی که یمسرور نبود.  تنها چ  ،فّعاالنه به امر

 حضور محبوبش بود.

  

 شودمیلوح نازل 

اده به یگربار احمد خانه و کارش را ترک کرده پای پید  ،از چند سالپس 

لوح مبارکی   ،دیحرکت کرد.  وقتی به اسالمبول رس  ،شآمالشهر عشق و  هسوی ادرن

افت کرد.  ی)و اکنون به لوح احمد اشتهار دارد( در درا که به افتخارش نازل شده بو

وح مبارِک "هذه ورقة الفردوس" "ل  ،دهدمین شرح ین لوح را چنیاحمد وصول ا

در اسالمبول واصل شد؛ آن را بارها و بارها   ،ن عبد نازل شده بودیًة جهت ایکه عنا

ر امر الهی مأمور شده یغ و تبشین لوح به تبلیارت کردم و از آن جهت که در ایز

 ح دادم."یاطاعت از امرش را بر تشّرف به حضورش ترج  ،بودم

های هخانواد  ،ران سفر کندیت داشت در سراسر ایاو به طور اخّص مأمور

شان یمن آن به حضرت باب را به اید پروردگار و اشارات مهیام جدیابد و پیبابی را ب

ر مشکل و محتاج قّوت و یناپذمزبور به نحوی وصف فءهیابالغ کند.  عمل به وظ

ن کشعلة النّار ک"  ،بی همراه بودیق و ترغین تشویبا چن  ،نمود.  لذامیم یقدرتی عظ

 کند مملو یبامی"  راهی را که ن.یئی و التکن من الممترحبّاالعدائی و کوثر البقاء ال
ّ
ستی طی

فتح و  ن راه با وعدءهیآورد.  لکن امید آنها را تاب یبود که بامیاز مصائب و آال

 افت.یمی" ادامه التضطربمیلی أِو الّذلّة الأجل اسیمّسک الحزن فی سبیا ن ظفری چون "

عنی لوحی در ی  ،ش داشتین ِحرز معنوی ربّانی که در تملّک خویاحمد با ا

بیخاّص و  منءهیقطعه کاغذی کوچک که از قلم حضرت بهاءاهلل با قدرت و ه



ای که همنطق  ،جانیق آذربایشان از طریدر کسوت درو  ،ری صادر شده بودینظ

م یوارد شد و چون نس رانیبه ا  ،د شده بودندیحضرت باب در آن مسجون و شه

ت یبر اثر اقدام وی قادر به رؤ  ،انیاری از بابیه عبور کرد.  بسیات بر آن ناحیح

اری یگشتند و حتّی بس  ،که در آن زمان از افق ادرنه طالع شده بود  ،قتیشمس حق

 م قلب به آغوش امر وارد شدند.یز از صمیاز مسلمانان ن

 

 ن الی جواراهللیتبّشر المخلص

شهامت و   ،ر چنان استقامتیش شد؛ نظیَثل کامل لوح خواحمد مَ 

افت.  وقتی با یخ امر یتوان به سادگی در تارمیمردی را نیثبات قدم و پا  ،شجاعت

آنقدر مراجعات مکّرر   ،گرفتمیر قرار یاگر مورد آزار و تحق  ،کردمیکسی مالقات 

ر و سفر یکه در خراسان به سای ناگفته باقی نماَند.  مثاًل موقعی هنمود تا نکتمی

د.  یخ طبرسی رسیش ف قلعءهیةالسّ یرزا محّمد فروغی از بقیبه منزل مالّ م ،مشغول بود

با   ،ح و با قدرتیلی صریجًا بحث را شروع کرد؛ خیاحمد وارد خانه شد و تدر

نورشان  اهلل موعود کسی جز حضرت بهاءاهلل کههظهریح داد که َمن یمؤثّر توضمیکال

 باشد.مین  ،طالع است هعنی ادرنی  ،"دیسجن بعفق "از ا

نجا یا  ،ده بودیخ طبرسی آنچنان شجاعانه جنگیش جناب فروغی که در قلعءه

بحث شّدت گرفت.  جناب فروغی چنان   ،ز نبرد را آغاز کرد.  با گذشت ساعاتین

ی احمد را شکست و هاکی از دندانین شد که به سوی احمد هجوم برد.  یخشمگ

ولکن بدون   ،رون انداخت.  احمد دلشکسته محل را ترک کردیشان را از خانه بیا

 جءهینمود و گفت تا زمانی که به نت البابدقّ چ خوفی مجّددًا مراجعت کرد.  یه

 مطلوب نرسد آنجا را ترک نخواهد کرد.

به نحوی   ،بودندمییان در معرض خطر عظیم که بابید به خاطر داشته باشیبا

ای و نزد کسی کافی بود تا هات حضرت باب در خانیک قطعه کاغذ با آیکه وجود 

دان شهادت یای بدل شود و ساکنان آن به زندان و حتّی به مهرانیآن خانه به و



شان یهاهوار خانیان دیاران کتابها و الواح را در میاری از یبس  ،لهذا  فرستاده شوند.

جناب فروغی رفت تا  دوم به خانءه مخفی ساخته بودند.  وقتی احمد برای مرتبءه

مؤّکدانه گفت که حضرت رّب اعلی اسم اعظم بهاء را به   ،ردیبحث را از سر بگ

اهلل به اسم بهاء ظاهر هظهریاند که من هاند و فرمودهکّرات در آثارشان مذکور داشت

  ،ن مّدعا را منکر شد و برای اثبات اشتباه احمدیخواهد شد.  جناب فروغی صدق ا

رون آورد و قول داد در یای از الواح حضرت باب را بهوار خانه را شکافت و بستید

ن لوحی یاّول"  ،دیگومیح سخنی بر خالف بر زبان نراند.  احمد یمقابل نّص صر

شان به امر هکه گشوده شد به نام بهاء صراحت داشت."  جناب فروغی و عائل

غ و حراست امر یور و مشتعل گشته در تبلیغ نیبلّغمان آوردند و از میحضرت بهاءاهلل ا

 افتند.یای همبارک مقام برجست

 

 شعلة النّار

 جم
ّ
گر به یک مرتبه دیم گرفت یاحمد تصم  ،ع مناطق خراسانیبعد از طی

 نءهیم آن مدیاران مقیع یر حضرت بهاءاهلل را به جمیو تکب محبّتام یبغداد برود تا پ

در  هض شد و نتوانست به بغداد برسد.  بعالویرمهّمه برساند.  لکن در ضمن راه م

شه یکه هم هون کاشان او را شناختند و از او به دربار شایطهران بعضی از روحان

ت یشکا  ،ل کندید تحمین امر جدیمات را بر مؤمنیای آن بود تا انواع نامالیمه

 منصبی جوان سپرده شد کهو به دست صاحبر یوی دستگ  ،کردند.  متعاقب آن

نان یق کند و چنانچه از انحراف وی اطمیدستور داشت موضوع را بررسی و تحق

 او را به قتل برساند.  ،حاصل کرد

به او اصرار کرد که از امر   ،ازاردیخواست احمد را بمیمأمور جوان که ن

مان و انجذاب بودم ی"در آن لحظه من در اوج ا  ،دیگومیمبارک تبّری کند.  احمد 

بود تا جانش  آمادهشه یکردم."  او که هممیک لحظه فکر تبّری را نیو هرگز حتّی 

د کرد که بابی یتأک  ،ثاری تمام به خدمت پردازدیرا در راه امر مبارک فدا کند و با ا



ن محبوس بماند.  یرو مظهر ظهور کلّی الهی است.  بنابرایبلکه بهائی و پ  ،ستین

منصب مزبور آگاه گهانی همسِر صاحبِد نایماری شدیزمانی که در محبس بود از ب

"اگر همسرم شفا   ،د نزد احمد آمد و گفتیم و حزنی شدیشد.  وی با خوفی عظ

که مییج وخیاعتناء به نتابی  ،ابد تو را رها خواهم کرد."  پس از سه روز مرد جوانی

 طهران رساند و مستخلص ساخت. احمد را به دروازءه  ،ممکن بود در انتظارش باشد

 

 کوثر البقاء

در خارج از شهر نخست به   ،خته بودیری از قفس گریط احمد که به مثابءه

  ،ی صحراگرد که مؤمن به امر حضرت باب بودندهاکنپاکسراغ چند نفر از گندم

ز آنان یداشتند و احمد نمیرفتند و گرایم پذیو تکر محبّتت یرفت.  آنها او را در نها

شان را ترک یف ایر قابل توصیت کرد و با سروری غیقی الهی هدایل حقیرا به سب

 نمود و عازم فارس شد.

شگی مظلومان یس همید.  انیست و پنج سال در سروستان ُسکنی گزیمّدت ب

داد و میتسلّی   ،دگان بود.  آنان را موقعی که تحت ظلم و عذاب بودندیو ستمد

 ساخت.میظارشان مجّسم االتّساع فتح و ظفر را در اند و آفاق دائمیبخشمید یام

س دوردست عّکاران انیه از این ناحین ایق معّمریاز طر  ،راقم سطور  ،ن عبدیا

ست و برای آنان یزمیان ییان روستایشی نورانی را استماع نمودم که در میندای درو

ن مسموعاتی مرا بر آن داشت تا یت بود.  چنیت و هدایرحمت و حما فرشتءه به مثابءه

ز و یاحمد عز  ،دنی احمدین فرد پرستیافتم که ایق پردازم.  بعدها دریبه تحق او دربارءه

 گردد.میثاری ذکر یکه اکنون در سراسر عالم با چنان عشق و امیل ما بود.  نایجل

کردند در میران عبور ین قسمت از ایاری را که از ایار بسین سیاحمد مبلّغ

ات یهمان کرده به ذکر آیآنها را مرفت و در منزل محّقرش یپذمی محبّتت ینها

اری که در آن ین بسیپرداخت و از تجارب مبلّغمیالهی و خاطرات از امر مبارک 

ز یکی نیخاطراتش  کرد.  از جملءهمی هاتیپرداختند حکامیر نفوس یبه تبش امیا



اده وارد سروستان شد و به منزل من آمد.  یپ ه"روزی مردی خسته و فرسود  ،ن بودیا

خته به خاک و یاش آمهمدار قدکی در بر داشت.  جامیای در پا و قبای نهکهن وءهیگ

ن شخص ینمود.  امیرنگ یعرق تن بود و از کثرت استعمال و شّدت کهنگی ب

اری او شتافتم وجامه از تنش یدرنگ به بیدرعلی اصفهانی بود.  یرزا حیحاجی م

  ،شتافتندمیدارش ید یود که براارانی بیکه چشم به راه میبه در آوردم.  هنگا

 گستردم تا خشک شود." ش را شستم و در آفتابیهاهجام

 

 مًا فی حبّییکن مستق

ران را فرا یپرحادثه گذشت و امواج فتنه و آشوب سراسر ا امیاسالها مملو از 

دند تا یکوش  ،مشان نسبت به احمدیاحساس عشق و تکر علّتاران الهی به یگرفت؛ 

ی طوالنی هاپس از مشورت  ،ن رویبل حمالت مهلک حفظ کنند.  از ااو را در مقا

تری ترک کند.  تیدورافتاده را به سوی محّل پرجمع شنهاد کردند که آن گوشءهیبه او پ

شنهاد را به او کردند.  در سراسر کشور آنقدر ین پیاران همی  ،احمد هر جا که رفت

ن یج متعّصبییک و تهیتحرتوانست موجب میشهرت داشت که ِصرف حضور وی 

شد.  میخود احمد  توّجهن آنان مین سهام کیاّولهی بود که یشود و در آن حال بد

ار کرد.  هرگز متزلزل نشد یدر طهران اقامت اخت  ،ر محّل سکونتییبعد از بارها تغ

ات توأم با صّحت یک قرن حی" بود.  بعد از البقاء ،کوثر" و "النّار ،شعلةوهمواره مظهر "

هجری قمری( در طهران به ملکوت  1023الدی )یم 1932و سالمت در سال 

 ابهی نزد محبوب خود صعود کرد.

گوهر.  رزا محّمد و دختری به نام خانمیاحمد دو فرزند داشت.  پسری به نام م

رزا محّمد به اتّفاق همسر و یم  ،احمد در کاشان مصادره شد وقتی که خانءه

همسرش و   ،او هن رایولی در ب  ،طهران ترک کردند فرزندانش کاشان را به سوی

چ نشانی از آنان بر جای نماند.  تنها پسر آنها به یدختر کوچکش جان سپردند و ه

ه از یباقی ماند.  چارواداران که اغذ  ،ساله بودنام جمال که در آن هنگام پنج



  ،ای بابی استهدن که جمال فرزند خانوایخبر از ابی  ،بردندمیات به طهران یوال

ها جای هان محمولیاو را در م هخانمان رحمت آوردبیبر حال طفل رها شده و 

چکس یچاره تنها رها شد و هیطفل ب  ،تخت بزرگیداده به طهران آوردند.  در آن پا

مات و یاش در راه آن آنقدر نامالها از امری که خانوادی  ،با او از اسالف پرافتخارش

ن وضع و حالی یای باز نگفت.  در چنهحتّی کلم  ،ل نموده بودندمشکالت را تحمّ 

افت.  بعد از آن که یاش گوهرخانم به طهران رفت و او را در آنجا هبود تا آن که عمّ 

ر پر و بال ینش را شناخت و او را در زیریچون جان ش نوءه  ،دیاحمد به طهران رس

مان کامل یر بزرگ شد و به اش مأوی داد.  جمال در ظّل امیت خویو حما محبّت

رش بود؛ یناپذروی خستگیین و نیت او عزم آهنین خصوصیترهنائل گشت.  برجست

ن که یگو ا  ،م الهی منحرف سازدیتوانست او را از صراط مستقمیز هرگز نیچچیه

د و یده از خار و خون و شدایپوش  ،کیشه برای او راهی تنگ و باریل همین سبیا

 التحصی بود. ای التعّد ویبال

اصل لوح مبارک را نزد جمال   ،رفتمیاتش رو به انتهی یاحمد که ح

آن را به   ،اّم به امر الهیتخود از روی خلوص قلب و تعلّق  ز به نوبءهیگذاشت و او ن

اهلل ورقا سپرد.  وقتی جناب ورقا طبق نظر جناب ولی ،اهللن حقوقیام ،ادی امراهللیا

در لمت یو االذکارمشرقه یوب امراهلل در مراسم افتتاحت حضرت ولی محبیو هدا

 کنفرانس 
ّ
ن لوح یترسین نفیا  ،افتی( حضور 1920تسع ) سنءه القاراتنیبطی

م کرد.  اکنون یاالت متّحده تقدیآثار امری ا ه به محفظءهیمبارک را به عنوان هد

 هی هستند.م الیعظ ءهین موهبت و هدیداران انتاّمان اّمااران محبوب آن سی

نز یا کالیلیخاوری بنا به تقاضای خانم ام ،مکتوبی که جناب اشراق -9 مراجع و مآخذ:

 اند.هن موضوع مرقوم داشتیدر باب هم 1929در 

دی خراسانی برای مؤلّف ارسال یاهلل شه ،رزا فضلیی که جناب میهاادداشتی -2

 اند.هفرمود



ر در یجاودانی و فناناپذ َاخالِف احمدِ   ،جمالی قات شخصی از خانوادءهیتحق -0

 رانیا

 

 

 عّکااز ادرنه تا 

 ضی یادی امراهلل جناب ابوالقاسم فیسخنرانی ا

9198اوت   ،لیسیس  ،پالرمو  ،ییایدر کنفرانس در
1
 

 

 مقّدمه

در مدار   ،ت شکوه و جاللت از وطنش طلوع نمودیقت در نهایشمس حق

  ،الّسماء عظمت و قدرت د در ادرنه به وسطیو در سالهای تبع  ،خود اوج گرفت

 د.یمظّفر و منصور رس

ء از احبّا  ،برمسند قدرت و عظمت جالس شدند وقتی که حضرت بهاءاهلل

ه طبقات اجتماع منازل و اوطان خود را ترک کردند و در مجاورت حضرتش یکلّ 

افتتانات و   ،ن مواجهه با امواج امتحاناتیمسکن و مأوی ُجستند.  آنها در ح

قی ین حقیبلکه ملتزم  ،ده نکردند و تبّری نُجستندیمان و عقیتنها ترک انه   ،مصائب

بر شّدت و حّدت شور و شوق   ،خود را به حّداقّل لوازم زندگی قانع ساختند  ،بهاء

ل ابهی استقبال نمودند و با قبول مصاعب و یی در سبیاز هر بال  ،افزودند  ،روحانی

به محراب  شانمحبّت خاضعانءه ءهیهد ثابءهرا به م شیق جان خوید و مضایتحّمل شدا

 م نمودند.یسلطان عصر و زمان تقد

نفرتشان   ،ارزش زندگیبیمستغرق در امور جزئی و  هز بودند کینفوسی ن

د به نفوس مست و مخمور از غرور و یش و مؤیالت فاسد خویتما بردءه هافتیکاهش ن

                                           
1
س چاپ شده است.  انتشار آن به یتوّسط مؤّسسءه ملّی مطبوعات امری انگل 1969ن سخنرانی ابتدا در سال یا  

 ده است.یا رسیتانیر بریان جزایب محفل مقّدس روحانی ملّی بهائیتصو



به مبارزه با امر   ،شیخو آلودءههرارت و تلخی انفس گناو ش  ،با تمام قوا  ،قدرت

رانگر یام کردند.  اثرات ویشور و نشاط در حال رشد و نمو بود ق الهی که با نوزاد

مای درخشان اسم اعظم ید آورد که سینفرت و خشم را پد  ،ن اعمالی غمام ظنّ یچن

 ره و تار ساخت.یرا ت

کی در یهلل م که حضرت بهاءایش راه ندهیخو لءهیشه را به مخین اندیهرگز ا

 اّما  ،کل عنصری بشری ظهور فرمودیره است.  اگرچه حضرتش در هینفوس کث زمرءه

ر فکرت بشری به یتر از آن است که طار متعالییبس  ،شه به مراتب متعالییهم

چ یای از عظمتش پی َبَرد.  ههبه لمح انسانی دّراکءه قّوءها یآستانش واصل گردد 

ا و یچ موجی از امواج بالیحرکتی دهد و ه ص حضرتش رایطوفانی نتواند قم

فشاند.  چگونه تواند انسان فانی یای در ساحت آرام و ساکنش بهمصائب نتواند قطر

شمس در   ،هاتیه ؟ اش بپوشاندهرانیهای شرهسید را با حجاب دسیخورش چهرءه

ن بود یا  تًا غمام را زائل سازد.یه ابرها بتابد و نهایفراتر از کلّ   ،اعلی مدارج خود

ش.  گرچه حضرتش را یات پر حادثه و ماجرایجمال ِقَدم در سراسر ح مقّدررسالت 

رحمانه هر بیم در اوج تعالی باقی ماند.  گرچه یاو ثابت و قو اّمابه تلخی آزمودند 

نه به دل راه نداد.  ید و کیحضرتش هرگز نفرت نورز  ،افترا و ُبهتانی روا داشتند

رستگار کردن   ،مش به نجات ابناء بشریاق عظیهرگز با اشت عالم رانءهیاعمال شر

برابری نتواند و هماوردی   ،م الهییل مستقیت آنها به سبینفوس انسانی و هدا

 نداند.

مش یعظ محبّتای از هلتی نتوانست ذرّ یفضبیچ یه  ،چ ناسپاسییه

انسانی را  نتوانست عالم  ،دایچ رذالت و پستی هر قدر ژرف و انتهی ناپیبکاهد.  ه

افت کنوز آشکار یکه به ظاهر درمانده و عاری از هرگونه احساس ندامت بود از در

 د.یتش محروم نمایشش و شفقت و عنایعفو و بخشا



آرام و ساکن باقی ماند و همچنان   ،ح مقّدس وجود مبارکشیدر اعماق ضر

 ارت متکاثفءهاش از ورای ابرهای شرهبخشندرستگاری دن اشعءهیبه سطوع انوار و تاب

 دهد.میانسانها را در بر گرفته ادامه  متراکمه که انفس به گناه آلودءه

م که مراحل یندازیی بیدادهاینگاهی به رو  ،شه در دل وجانین اندیحال با ا

 رقم زد. عّکا د حضرت بهاءاهلل را از ادرنه تا قلعءهیمختلف تبع

م یعی را مشاهده کنیه وقاپس آنگا  ،مین روزهای ادرنه بپردازیابتدا به آخر

ح )معروف یذب پولی و واقعءهمتش به گالییو سپس از عز  ،دش رخ دادیکه قبل از تبع

رنایم تا به اسمیان آوریس( سخنی به میبه ان
1
م و از ینیب را ببیاهلل منم و اسمیبرس 

 م.یبرس عّکام و به یفا برویآنجا به ح

 

افتند یچون در ن حضرت بهاءاهللیریشمنان دد  ،روان ازلیپ    ن روزهای ادرنهیآخر -9

م یثمر و عقبیشان برای نابودی امر الهی نقش بر آب گشته و یهاکوششمیکه تما

تی که به برکت وجود ینوران  ،ر امر حضرتش رایمای منیسسعی کردند  هماند

 کدر سازند.  ،افته بودیروانش یاش و پهمبارک عائلءه  ،حضرتش

ند که از یت گشایل داشتند تا زبان به شکایدربار گس ابتدا نفوسی را به

ان جمال مبارک را ین میو در ا  ،اندهبهربیوسائل زندگی که آنها را تکافو کند 

اء یاّولها به هنام  ،د محّمدیک سیبه تحر هکالآقاجان کج  ،مقّصر جلوه دهند.  سپس

ر کذب که حضرت بهاءاهلل ت سراساّماآکنده از اتّه  ،ندگان دولت نوشتیامور و نما

ر ُسلطه و نفوذ خود در آورده تا به یار زیو نفوس بس  ،با بلغار همدست است و متّفق

 تنها هدفش که فتح اسالمبول است نائل گردد.

ه یای علهسیای آن بود تا از هر دسیکه همواره مه  ،ران در اسالمبولیر ایسف

ای را آغاز هود بنفسه توطئا خیت کند یروان حضرتش حمایحضرت بهاءاهلل و پ
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ن نام را به کار یضی ایه است.  چون جناب فیر واقع در ترکیم شهر ازمینام قد  Smyrnaرنا یح مترجم: اسمیتوض  

 ز همان را حفظ کرده است.یمترجم ن  ،اندبرده



ران در مصر و عراق یه سود ُجست و بالفاصله کنسولهای ایاز آشفتگی در ترک  ،دینما

ن یبابی برداشته است.  ا ت فرقءهیه دست از حمایرا آگاه ساخت که حکومت ترک

ن هرج و مرج ساخت و قوای پنهاِن خباثت و شرارت را رها یخبر هر دو کشور را قر

 ساخت.

قی و عاشق پر شور و یی و محّب حقیاز نفوس استثنا میّرسول قعبدال

ده و بعد از یادی مرارت حبس را در طهران چشیکه سالهای ز  ،اق جمال قدمیاشت

نک در بغداد سکونت یش در ادرنه فائز گشته ایارت موالیاش از زندان به زرهائی

 قءهیبای حدیگلهای ز کرد ومیار کرده بود.  هر روز مشکی از آب از دجله پر یاخت

افته و هدف حمالت یب شهرتی ین ترتیبه انمود.  میاری یموالی محبوبش را آب

تعدادی از   ،هنگام طلوع فجر  ،بامدادان  ،ک روزیمسلمانان گشته بود.   انءهیوحش

نگاهان برون َجستند و خنجرهای خود را از هر سوی بر بدنش فرو یاز کم  ،ن نفوسیا

ی مرگبار برداشته و خون به وفور از جراحاتش هاجروح بود و زخمبردند.  هرچند م

تعادل را محفوظ نگاه دارد و   ،نش را پراکنده سازدیتوانست مهاجم  ،زدمیرون یب

ت را ین بار گلهای بیحضرت محبوب بکشد و برای آخر قءهیخود را به سوی حد

ورد.ن نفس از بن جان برآیرمردانه آخریپس آنگاه ش  ،اری کندیآب
1
 

  ،ار طوالنییغی بسیل بعد از سفر تبلیبود که نب امیان ین آخریبًا در همیتقر

مای یبه ادرنه وارد شد.  وقتی نگاهی به س  ،ران و عراقیز در ایآمتیجامع و موّفق

ی یی در فضاید که گویای اندوه شد.  حضرتش را دیجمال قدم انداخت غرق در

اند.  هشان مهاجم گشتیها به اهزیرها و نیشمش تمام عاَلم با هکران معلّق ماندبی

  ،مانند پرگار هچ ملجأ و پناهی نداشتند مگر غصن اعظمش کیحضرت بهاءاهلل ه

 ستاد و همواره طائف حول حضرتش بود.یامیای از حرکت باز نهلحظ
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اش را خادم و خواهرزادهاند نش را تسلّی دادهیمادر و منسوب اری از الواح ذکر فرمودهیحضرت بهاءاهلل او را در بس  

الوری ن خدمت قائم بود.  حضرت مولیین عّکا ساختند.    خواهرزاده مزبور تا زمان حضرت ولی امراهلل به ایزائر

 ه فرمودند که نام او را جاودانه سازند.ین رسول را توصیمنسوب



در   ،آن حضرت با اجازءه قی و وفادار حضرت بهاءاهللیبرادر حق  ،رزا موسییم

 علّتل به یست و بدون دلیزمیی در ادرنه یحیار کرده بود.  یسکونت اخترنا یاسم

اش کرده بود.  هخوف احاط  ،افته بودین عّز نزول یعظمت و قدرتی که الواح سالط

شنهاد کند یچنان مرعوب بود که به خود جسارت داد که به حضرت بهاءاهلل پ

عبارت از زاد و م الهی ایپ ییخطاب حضرت بهاءاهلل به سلطان چنان باشد که گو

ر است.  حضرت بهاءاهلل در یم به حضور سلطانی کبیر است که تقدیای حقهتوش

م یای عظهیام خداوندی را هدیشان رسول الهی هستند پیجوابش فرمودند اگر ا

 ف خواهند فرمود.یتوص

  ،رزا موسییم  ،کل مبارکیل مأمور شد لوح حضرت بهاءاهلل را به برادر هینب

د لوح مبارک یرنا رسیل چون به اسمیبرساند.  نب  ،ز شهرت داشتیم نیآقای کلکه به 

ک است.  یشداد نزد امیا"  ،ارت کرده گفتیم آن را زیم او نمود و جناب کلیرا تسل

ل را در یپس نب  ءستم از حضور مبارک دور باشم.یل نیا مایبال در زمان احاطءه

ء احبّاد که تنی چند از یزگشت خبر رسمراجعتش به ادرنه همراهی کرد.  در راه با

ن امواج یاّولنها ی"ا  ،د بالفاصله گفتیم چون خبرها را شنیاند.  کلهر شدیدستگ

 ا هستند."یمصائب و بال

ده از برف یو کوه و دشت پوش  ،زش برف و بارانیزمستان و ر در بحبوحءه

شانی را یو پر دند و آشفتگیین دو مسافر گرانقدر به ارض سّر رسید بود که ایسپ

 دند.یحاکم د

ق فرموده بودند که متفّرق گردند چه که یاران را تشویحضرت بهاءاهلل علنًا 

ا یز سرگون یخواستند که آنها نمیند و نیشتری گرفتار آید بیل نبودند آنها در شدایما

ل بودند که در اطراف و اکناف عالم پراکنده شوند و به یمسجون شوند.  بلکه ما

اهلل بپردازند و برای امر مبارکش که مبتال به مشّقات اهلل و نشر نفحاتمةج کلیترو

نفوسی که در  اّماند.  یم مختلفه کسب فتوحات و انتصارات نمایشده بود در اقال

حّب حضرتش بودند که  فتءهیسته بودند آنچنان مجذوب و شیمجاورت حضرتش ز



د را بر فراق از یو تحّمل شدا ش در موقف خود باقی ماندندیاعتناء به هشدارهابی

 ح دادند.یحضرتش ترج

ء که احبّاد و از طرف یمت نمایل فرمودند به مصر عزیحضرت بهاءاهلل به نب

 و متوّسل گردد.یبه خدرمنصفانه با آنها معامله شده بود یغ

مظهر ظهور کلّی الهی به سوی  محبّتان بود که قلب مشحون از ین احیدر ا

که در میمظل امیا ءهیشد.  سا توّجهعالم م م مختلفءهیاضی و اقالش در اریاران مبتالی

بان یتوانستند احزان و آالم حبمیکل مبارک یشد و همیک یجًا نزدیش بود تدریپ

شان و یافت هر گونه خبری از ایی که هر از گاهی بالمّره از دریاحبّا  ،نندیخود را بب

اران یافت تا برای یح کوتاه عّز نزول چند لو  ،شدند.  لذامیمبارکه محروم  عائلءه

بخش است.  مقصود از مانه و روحیصم  ،ت مؤثّرینهابین الواح یارسال گردد.  ا

افت یشان خبری دریده بود تا اگر مّدتی طوالنی از ایی ستمداحبّات یآنها تقو

 خود را از دست ندهند و مرعوب نشوند. ءهینکردند روح

اران تا ابداالآباد یع یو شور و شوق برای جمن الواح منبع بهجت یمحتوای ا

 علّتپردازند و به مین الواح به مدح و ثنای الهی یکل مبارک در ایاست.  ه

گردد به حمد و سپاس خداوند میب یل امر الهی نصیشتری که در سبیقات بییتض

شه یند همیفرمامیشان خود را مخاطب قرار داده یک مورد ایند.  در یگشامیلسان 

اوند را به خاطر خواهند داشت و  هرگز فراموش نخواهند کرد که وعده فرموده خد

د آن یط و احوال ممّد و مؤیع شرایشان خواهد ماند و در جمیشه در کنار ایهم

حضرت خواهد بود.
 1

ن الواح اهل ارض را مخاطب یکی از ایجمال مبارک در   

که چگونه و چه زمان آنها  کنندمیدهند و با لحنی حاکی از تأّسف سؤال میقرار 

                                           
1
ان مبارک در صفحه ید اشاره به بن مورید ایح مترجم: شایز داده شده است.  توضین وعده در لوح ابن ذئب نیهم  

"انّا ننصرک بک و بقلمک   ،ندیفرماخ نجفی باشد که از لسان خداوند خطاب به خود مییلوح خطاب به ش 16

نصرونک بک و یاهلل کنوز االرض و هم رجاٌل  ،بعثین.  سوف یک و التخف انّک من االآمنیالتحزن عّما ورد عل

 ن."یارفاهلل افئدة العایباسمک الّذی به اح



ه یشان بر عجز صرِف کلّ یم باز دارند.  ایتوانند غالم الهی را از ذکر خداوند علمی

دار یشان طالب بیند.  ایفرمامیح یقوای متّحد عالم برای انطفاء شعله امرشان تصر

ای در قّوهچ یانند که هین موضوع در قلوب آدمیاری نسبت به ایکردِن آگاهی و هش

مانند ورقی از   ،د و نفس مبارکیاح را از هبوب منع نمایتواند ارمیتی نیسر گسرا

ه به هبوب یت الهیاح مشیناتوان از هر حرکتی است مگر زمانی که ار  ،اوراق شجر

ند هرگز حضرتش را فراموش نکنند یفرمامیق یاران را تشوید.  در مواضع مختلف یآ

ن یچه که در چن  ،ق اندازندیهای عمهرحتّی اگر ظالمان ارض آن حضرت را در حف

ن آتش از چنان یسوزاند.  امیکشد و میحالتی نار حّب الهی اشّد از قبل شعله 

د یکشمیختی همچنان شعله یرمیاها را بر آن یه دریتی برخوردار بود که اگر کلّ یماه

د یفرمامیند که زندانی ادرنه یفرمامیسوزاند.  در بعضی مواضع بالّصراحه ذکر میو 

شان باز یفش.  ایبا هوای متعّفنش و آب بدبوی کث  ،ستعّکا که محّل سجنش قلعءه

ن به یر و توهیای تحقن سرگونییند که اگرچه تنها هدف چنیفرمامیهم خاطرنشان 

ا یطی حزن را به خود راه دهند یچ شراید تحت هیاران نبای  ،مظهر ظهور الهی است

 الب باران بر پهنءهیل خدا مانند سیا در سبین بالیکه ا چه  ،افسرده و دلمرده گردند

ابان است و مصباح الهی را ُدهنی است برای افروختن و روشنی یدشت و ب

لسان حضرتش همچنان به اعالی   ،نت سنان گرددیاگر رأس مبارک ز  دن.یبخش

م ند که غالیفرمامی  ،ن الواحیکی از ایاسم رحمن مشغول خواهد بود.  در انتهای 

اند.  تحّمل هاند.  اعداء حضرتش و قلمش را حبس کردهر باز داشتیالهی را از تحر

ت ین محدودیتر از حبس خودشان بود.  اگر اکل اطهر سختیحبس قلم برای ه

میایشد و پمیء در سراسر عالم لوحی نازل احبّاک از آحاد یحاکم نبود برای هر 

 گشت.میارسال 

اران را متفّرق و پراکنده ساختند.  یرمودند و آنگونه نگونه الواح را نازل فیا

د یای جدقّوهم را یه اقالیقلوب عاشقانش در کلّ   ،ل داشتند تا بروندیزائران را گس



ن و یای استقبال از سهام کیشه راضی به رضای الهی و مهیو چون هم  ،دندیبخش

 بغضا اعداء باقی ماندند.

 

بخصوص کسانی که افتخار   ،ه بودندیکه در ترکنفوسی   ع مقّدم بر سرگونییوقا -1

ت احترام و ینها هادرن مانند سکنءه  ،داشتند در مجاورت حضرت بهاءاهلل زندگی کنند

شان یداشتند و به مرور زمان نسبت به امیم را نسبت به آن حضرت مرعی یتکر

آن حضرت را در اعماق قلوب خود جای دادند.   محبّتدا کرده و یشناخت پ

نسبت به جمال مبارک ادای   ،گرییکی بعد از دی  ،شهرمحلّی  ان متوالییلوا

د پاشا یق به نام خورشیف و صدیان شخصی شرین والیکردند.  از جمله امیاحترام 

واصله از  یهاتابد.  در جواب گزارشمیبود که چون شمس تابان از افق وفا 

میه حضرت بهاءاهلل را رّد یعل رمنصفانهیت غاّمات شهامت اتّهیاسالمبول او در نها

آمد و هر میاد به مالقات آن حضرت یاع امیادر   ،کرد.  مادام که او والی شهر بود

کرد که از آن حضرت به میعلنًا اعالم   ،افتیمیزمان که به حضور مبارک تشّرف 

 گردد.  او هرگز با اعمال گستاخانءهمیجز کلمات مبارکه و اعمال مقّدسه ظاهر ن

کرد.  حضرت بهاءاهلل در مید نییتخت موافق نبود و آنها را تأیانصاف پابیّکام ح

ن ارکان حکومت عثمانی که یترقویکی از یکی از الواح مبارکه او را به عنوان ی

  ،معهذا  اند.هش قرار دادیمورد مدح و ستا  ،م استیی عظمحبّتقلبش مشحون از 

در مورد امور شخصی میه حتّی نزد او کالند کیفرمامیحضرت بهاءاهلل در ادامه 

 ن اعمال بود.یتر ،ن کاری از جمله پستیان نشد.  در نظر حضرت بهاءاهلل چنیب

اء حکومت در اسالمبول به امور مربوط به حضرت بهاءاهلل با عدل یاّولوقتی 

قات فرا یشد.  وقتی که ممین حزن و الم ید پاشا قریخورش  ،پرداختندمیو انصاف ن

از رفتاری چنان ظالمانه در   ،افت که زمام امور از دست او خارج استید و او دریرس

اش را واگذاشت میی رسهاتیم آنقدر شرمنده شد که مسئولیحّق نفسی چنان عظ

 ز را به دست منشی خود سپرد.یو همه چ



زندگی توأم با  شناختند و از نحوءهمیلی خوب یاران را خیساکنان ادرنه 

لی خوب آگاه بودند.  مردم واقعًا آنها را دوست داشتند یآنها داشتند خ انقطاعی که

ل بودند که به آنها اجازه داده شود به زندگی در شهر آنها ادامه دهند.  یلی مایو خ

ن حزن و اندوه نمود.  چون یرت و قریرمنتظره همه را غرق در حیخبر احکام غ  ،لذا

میگر یکدیبدون استثناء از   ،کردندمیجتماع ا بازارها ایها هخانهقهو  ،در مساجد

نت و اّماای شوند؟  ما جز هن رفتار ظالمانین نفوس قربانی چنید ای"چرا با  ،دندیپرس

افتند که حضرت بهاءاهلل با یم."  وقتی آنها دریاهصداقت از آنها عملی مشاهده نکرد

 مودند.نمیهمه ناله و زاری   ،ندیمت نماید باالجبار عزیاصحاب با

اء حکومت در ادرنه غم و اندوه خود را یاّولن شهر و یمحترم  ،نه تنها مردم

نمودند.  میز ابراز تأثّر و شگفتی یگانه نیندگان ممالک بیبلکه نما  ،داشتندمیابراز 

ک کلمه یبعضی از آنها به حضور حضرت بهاءاهلل آمدند و التماس کردند که اگر به 

ام خواهند کرد و آنها را از یارانشان قیشان و یاعدت اند آنها به مسیتفّوه نما

خود  گفتند که به دَول متبوعءهمید.  آنها حتّی یمشکالتشان نجات خواهند بخش

مین اعمال نامردیکنند که قاطعانه از ارتکاب چنمیدهند و درخواست میاّطالع 

چ مفّرجی جز یشان هیآنها پاسخ دادند که ا ءهیند.  حضرت بهاءاهلل به کلّ یممانعت نما

چ یند و از احدی به جز خداوند برای رفع مشکالت مدد نخواهند و به هیخدای نجو

دند یبارمیرا بر آنها  محبّتند.  بعد امطار یننما توّجهمکانی جز آستان حضرت حق 

میساختند و آنها را راضی و بردبار از حضور مرّخص میش یوضات خویو مشمول ف

 فرمودند.

شانی یافته بود که بر آشفتگی و پریعات متناقض انتشار یمن شان ضیدر ا

گفتند فقط کسانی که نامشان در دفاتر حکومت ثبت میافزود.  برخی میاوضاع 

کردند که حضرت میگران گزارش یشان همراه باشند.  دیتوانند با موالمیشده 

ه به ممالک یشد و بق مبارکه به نقاط مختلف اعزام خواهند بهاءاهلل و اخوان و عائلءه

ای را که در آن هه تازی"بل  ،گفتمیکی از اصحاب یشوند.  میخود برگردانده 



مید از محبوبمان جدا یروز بود؛ باین دیی همیگو  ،م به خاطر دارمیمستغرق شد

شده بود.   مقّدرشان یدی برای ایدانم چه بالی جدمین  ،م و آن حضرتیشد

رفتند و با یپذمیبا یبا لبخندی ز  ،را با آرامش هابیشه فراز و نیکل مبارک کلّ یه

 فرمودند."میدادند و مسرور میکلمات جانبخش خود ما را تسلّی 

فراق   ،سته بودندیا در مجاورت آن زیت مبارک ینفوسی که روز و شب در ب

هر گونه م گرفتند که یتصم  ،نیافتند.  بنابرایتر تحّملرقابلیه رنجها و آالم غیرا از کلّ 

 دی را تحّمل کنند و از لقای مبارک محروم نگردند.یامتحان شد

افته در شهر را یعات رواج یها گرد آمدند و شاهکی از خانیء در احبّاشبی 

ی باوفا و ثابت قدِم احبّاکی از ی  ،زییمورد بحث قرار دادند.  حاجی جعفر تبر

هر پنجریفی را از زیصدای ضعصحبت آنها  انءهیز آنجا بود.  در میحضرت بهاءاهلل ن

دند و یرون دوید.  آنها شتابان بیکشمیدند ـ صدای کسی که به سختی نفس یای شن

ده بود و خون یش را بریغ گلویافتند.  او با تیت اسفناکی یحاجی جعفر را در وضع

را مّطلع کردند که بالفاصله شخصی  الوریمولیء ابتدا حضرت احبّازد.  میفوران 

ک بود و خوشبختانه فورًا یجّراح نزد اورد.  خانءهیادند تا جّراح و قاضی برا فرست

جراحت را درمان کرد و حاجی جعفر توانست صحبت کند.  وقتی قاضی وارد   ،آمد

ن مرتبه از حاجی یه است.  چندین قضیسؤال کرد که چه کسی مسئول ا  ،صحنه شد

 یدم که از همراهی با موالیفهم"وقتی   ،و هر دفعه او پاسخ داد  ،جعفر سؤال کرد

ا بمانم."  وقتی که مجّددًا سؤال ین دنیل نداشتم در ایگر مید  ،محبوبم محرومم

ی و فراق از آن حضرت مرا واداشت که جان ی"احساس تنها  ،ق کردیاو تصد  ،شد

میداشتند و به آنها احترام میان را دوست یش فدا کنم."  نفوسی که بهائیخو

کردند و انقطاع و تقّدس روحانی  های را مشاهدهن اعمال عاشقانیچن گذاشتند وقتی

دانند که به میان یداشتند که بهائمیرت افزودند.  آنها اظهار یرت بر حیدند حیرا د

  ،شتر را تحّمل کنندید بیاند تا شداآمادهن همه یسرگونی و زندان محکومند و با ا

توانند فکِر میچه که ن  ،ندیگ استقبال نماو حتّی از مر  ،زندگی خود را فدا کنند



میوند ینگونه به هم پیند.  چه امری آنها را ایی از محبوبشان را تحّمل نمایجدا

ن افراد یم و موازیزی را که فراتر از مفاهیآممحبّتوندهای یدهد؟  آنها چگونه آن پ

الجه قرار تحت مع  ،نان داده شدیکردند؟  به حاجی جعفر اطممیدرک   ،بشر بود

حضرت بهاءاهلل او را به حضور   ،اندکی بعد  ،گریک روز دیافت.  یگرفت و بهبود 

به مقصود قلبی خود نائل خواهد شد و او را تًا یرفتند و وعده دادند که او نهایپذ

ناظر به خداوند   ،د صبور باشدیق کردند که حزن و اندوه به خود راه ندهد.  او بایتشو

 م گردد.یاو تسل ت و ارادءهیکند و به مش تمسرّ احساس   ،باشد

 

ک روز سربازان بر ی  س(یح )ملّقب به انیذب پولی و واقعءهکل مبارک به گالییمت هیعز - 1

ت مبارک محافظت کرده یدر محّل اقامت حضرت بهاءاهلل گماشته شدند تا از ب

 دخول و خروج ندهند. احدی را اجازءه

ک شب محبوس یه دفتر والی برده ب  ،ر کردندیز دستگیاصحاب را ن

  ،اندروان حضرت بهاءاهللیا از پیان استنطاق از آنها سؤال شد که آیدر جر  ساختند.

مان یکه بالاستثناء با کمال شهامت و جسارت جواب دادند که به آن حضرت ا

به میمت گردند.  لزویعز آمادءهدارند.  پس به آنها امر شد اموال خود را بفروشند و 

بًا هر آنچه که داشتند از یاران اموال خود را به حراج گذاشتند و تقریست که یر نذک

 ستادند و مصّمم بودند که تا آخر کرءهین همه ثابت و راسخ ایبا ا  ،دست دادند

 ارض با محبوبشان همراه باشند.

ء در بار کردن احبّاو   ،ت آوردندیها را به بهن شد.  درشکییمت تعیروز عز

 راهی شدند. اّولنها یلوازم کمک کردند.  اوسائل و 

ک هفته یمت کردند.  یز در همان روز عزیی نیحیرزا ید محّمد و میرزا سیم

 د.یگذشت تا نوبت به حضرت بهاءاهلل رس

ب ظهر بود یها جای گرفتند.  قرهاعضاء عائله در درشک  ،صبح روز حرکت

 ت مبارک خارج شدند.یکه حضرت بهاءاهلل از ب



ت ازدحام کرده بودند تا با آن حضرت وداع کنند و یت دم در بیمعانبوه ج

انی نبود.  آثار یند.  حزن و اندوه آنها را پایارت نماین بار وجه مبارک را زیبرای آخر

دستهای   ،ک شدندید.  به جمال مبارک نزدیآنها مشهود گرد غم و اسف بر چهرءه

را لمس کرده با احترام تمام  شانیشان را بوسه زدند و زانو زده لبه ردای ایا

م یت جسیم و محرومیای غم و اندوه عظیزبان باز کردند که گومیدند.  به کالیبوس

هوارها و دروازید که حتّی دیرسمیبی بود.  به نظر یقه روز عجیالحقآنها بود.  فی

ن عشق و احترام یظهور چن اند.  در بحبوحءهههای شهر هم به نوحه و ندبه در آمد

ن مرحله از سرگونی خود را شروع کردند و یحضرت بهاءاهلل ظهرگاهان آخر  ،قییعم

ای سپردند که به زودی خداوند به قّوِت حّق و هعیر هر درخت و سنگی ودیدر ز

قت آنها را به ظهور و بروز خواهد رساند.یحق
1

ر یقت مسیب شمس حقین ترتیبه ا  

 ش گرفت.یغروب در پ نقطءهخود را به سوی 

-------- 

ای یشهری بود که در ساحل در  ،دندیرس پولیگالیچهار روز ره سپردند تا به 

گر یآمدند تا سفری دمین شهر گرد یست در ایبامیران یه اسیمرمره قرار داشت.  کلّ 

 ا شروع کنند.یرا در در

ن یکه در آخر  ،و دوستانش  ،ده شدیس نامیکه بعدها ان  ،حیجناب ذب

ت شدند که به ین شهر رفته بودند هدایاءاهلل در ادرنه به اروزهای اقامت حضرت به

ن زمان به حضور موالی خود یده و در ایبروند.  آنها قباًل به آنجا رس پولیگالی

 دند.یرس

ض یی ضّد و نقهاز اصحاب حضرت بهاءاهلل با استماع گزارشینجا نیدر ا

در معرض امتحانات  ب و اعدام حضرت بهاءاهللاحبّادر مورد احتمال پراکنده کردن 

 ای قرار گرفتند.هتاز

                                           
1
س یخرجها اهلل بالحّق..." )لوح رئیعًة سوف یار و اودع تحت کّل شجٍر و حجٍر ودی" قد خرج الغالم من هذه الدّ   

 (212ص  ،الواح نازله خطاب به ملوک و رؤسای ارض عربی



افسر ترک که حضرت بهاءاهلل و اصحاب را تا بندرگاه   ،حسن افندی

در کمال خضوع و خشوع به حضور مبارک آمد تا وداع کند.    ،همراهی کرده بود

سوف تبّدل " هک برای سلطان به اسالمبول فرستادندمیایحضرت بهاءاهلل توّسط او پ

."  ظهر الفساد فی االقطاریل و یرتفع العویظهر الزّلزال و ید الَمِلک و یمادونها و تخرج من االرض و 

"د.یگومیم خدا یگومیآنچه "  ،کل قدم به او فرمودندیه هعیبعد از اتمام کلمات من
1
بعد   

میون را فراهم یتر آن بود که سلطان مجمعی از روحانهافسر مزبور فرمودند منصفان به

ت خود را ین داّل بر حّقانیتا حضرت بهاءاهلل در آن حاضر شوند و ادلّه و براه آورد

ا یابد که موجد فساد یزی بیبهائی چ توانست در جامعءهمیاگر سلطان   ند.یان فرمایب

ن صورت عادالنه بود که با آنها یدر ا  ،تش باشدیم تحت حاکمیآشوب در اقال

آنچه که انجام شده منطبق با   ،د فرمودندیشان تأکینگونه رفتار کند که رفتار کرد.  ایا

اند و به جای آن که در هنه و نفرت را جای دادیال نفوسی است که در قلوبشان کیام

میروی یال پست خود پیاز هواجس نفسانی و ام  ،قت سلوک کنندیق حّق و حقیطر

اند.  هر دست زدیپذناهیل و برهانی به اعمال ناروا و توجیند.  آنها بدون ادنی دلینما

 ام حضرت بهاءاهلل را به سلطان برساند.یافسر قول داد پ

گری به نام عمر یب حسن افندی به اسالمبول رجوع کرد.  افسر دین ترتیبه ا

ان داد واعالم کرد که یعات پاین او شد.  او به آشفتگی ناشی از شایگزیافندی جا

مگر   ،توانند سوار کشتی شوندیمنفوسی که نامشان در دفاتر حکومتی ثبت نشده ن

 شند.یندیبی برای خود بیآن که خودشان ترت

اران فرمودند که روزهای سختی یبه  پولیگالیحضرت بهاءاهلل قبل از ترک 

ک آنها را احاطه یکایه یش است و هشدار دادند که امتحانات الهیبرای آنها در پ

کل مبارک از آنها یشد.  ها خواهد یک از اصحاب محاط به بالیخواهد کرد و هر 

ی با یارویرو آمادءهخواستند که بر کالم آن حضرت تأّمل و تفّکر کنند و اگر خود را 

                                           
1
 062ص  ،طبع کانادا  ،عیقرن بد  



ل بودِن مراجعت در یشان حتّی در مورد مستحیمراجعت کنند.  ا  ،نندیبمیافتتانات ن

 صورت ندامت هشدار دادند.

مسافران   ،بود شی که دور از ساحل لنگر انداختهیدن به کشتی اتریبرای رس

 کنند.  در همان یو ای کوچک سوار شوند هاقیمجبور بودند بر قا
ّ
ن مسافت را طی

شدند لسان مبارک به نزول می هاقین قایکی از ایزمانی که حضرت بهاءاهلل وارد 

ستاده و به محبوب خود یس و همراهانش در ساحل ایات مشغول بود.  جناب انیآ

 فرمود؛میمت یی که هنوز مکشوف نشده بود عزناظر بودند که به سوی مقصد

د قلوب آنها را در هم فشرد و اشک از چشمانشان فرو یق و دردی شدیحزنی عم

ن محزون یها را مرطوب ساخت.  حضرت بهاءاهلل که آنها را چنهخت و گونیر

و شفقت بر آنها  محبّتآنها را تسلّی دادند و با هطول امطار   ،مشاهده فرمودند

ان و قلوب سوزان یب دلهای برین ترتیدند.  حضرتش به این را قّوت بخشقلوبشا

می مسّرتن بهجت و یبانش در سراسر جهان را در لحظات فراق و احزان قریحب

مهاجم شوند و  هاقین بر قایحتّی اگر امواج سهمگفرمودند کل مبارک یساخت.  ه

 د.یمت به مقصد خواهند رسشان و همراهان به سالیا  ،ن طوفانها بر آن بوزندیترقوی

مسافران را که شامل برخی از   ،شی سوار شدندیکشتی بخار اتر چون بر عرشءه

بلکه به   ،مشاهده کردند.  حضرت بهاءاهلل با احدی صحبت نکردند  ،ان بودندیرانیا

کی از صندلییرفتند.  بر   ،ن صندلی در آنجا نهاده شده بودیعی که چندیمکان وس

 ز جالس شوند.یء اجازه دادند که آنها ناحبّاو به  جالس شدند ها

هفتاد و دو   ،ما  ،ن کشتی کوچکی"در ا  ،کردمیت یان حکایکی از زندانی

م.  ده سرباز و یازده روز پر خوف و هراس جمع بودیطی ناگفتنی مّدت یدر شرا  ،نفر

و اکثر ما   ،دیرسمیدر کشتی به مشام ای هدو افسر مراقب ما بودند.  بوی مشمئزکنند

م خود را یم که نتوانسته بودیم.  ما آنقدر با عجله سوار شده بودیض شدیمسلّمًا مر

ی بود که برای آن یر ... تمام غذایم و چند قرص نان و اندکی پنیکن آمادهبرای سفر 

چ ظرفی وجود نداشت ... فقدان غذا یم ... هیار داشتیناکردنی در اختروزهای وصف



ل برد."یرا به شّدت تحلت صّحی ما یوضع
1

کشتی بخار شامگاهان حرکت کرد و   

 د.یرنا رسیبه سواحل اسم  ،ُقرب طلوع آفتاب  ،بامداد روز بعد

 

ار یجوانی بس  ،بیاهلل المنملّقب به اسم  ،ریجناب من     بیاهلل المنرنا و اسمیاسم - 4

زندگی راحتی   ،بارکه و نورانی از شهر کاشان بود.  او قبل از اقبال به امر میوج

اری از آراء و افکار یدر بس هل و مطالعیبا برخورداری از امکانات تحص  ،داشت و

سی که هنر متعالی تلّقی ینواو در خوشزمان خود از تبّحر کافی برخوردار گشته بود.  

خوشنوا و نافذ   ،نیی آهنگید شناخته شده بود.  او صدایکی از معدود اساتی  ،شدمی

انتهی بود.  نفس بیی محبّتمند بود.  قلبش مشحون از هکو بهریاز ُخلقی ن داشت و

 بزرگی بود.

اش را هاو مواهب خداداد  ،ف داشتندیوقتی حضرت بهاءاهلل در بغداد تشر

ب وقتی کاروان ین ترتیم او نمود.  به ایو در محراب حضرت محبوب تقدآورد 

"عزّت و حشمت"با ان سفر خود را یدیتبع
2
او   ،بغداد به اسالمبول شروع کرداز  

 طریداوطلبانه در کنار مرکوب حضرت محبوب پ
ّ
نمود.  افتخاری که میق یاده طی

که او به میو رنجها و آال  ،ز بودیانگار شگفتیم و بسیت شد بس عظیعنااو به 

ز بس شگرف بود.  حضرت یرفت نیم و رضا پذیتسل  ،مسّرتب خاطر در کمال یط

اده ین بغداد و اسالمبول را پای پیف فاصله بین نفس شریودند که اعبدالبهاء فرم

شب و روز در حالت دعا و تبتّل بود.    مود و در سراسر سفر در کمال سرور بود.یپ

  اند.هف فرمودیتوص بود"ن عبد را مونس دل و جان یا"حضرت عبدالبهاء او را به عنوان 

 یرکوب حضرت بهاءاهلل پدر دو سوی م الوریمولیحضرت با بعضی شبها 
ّ
اده طی
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کتاب  62لد اخذ شده است.  به صفحه یمفدی بالین قسمت از کتاب "شاهراه منتخب" اثر لیح مترجم: ایتوض  

 د.ییمزبور مراجعه فرما

2
کتاب مزبور  222الوفا نقل شده است. به صفحه  ،ضی از تذکرةیانات جناب فیح مترجم: بعضی از فقرات بیتوض  

 مراجعه شود.



ی شعرای هان خود اشعار و غزلیب با صدای ُپرطنی.  بعضی شبها منکردند میق یطر

خواند.  صدای او در سکوت آن شبهای فراموشمیرانی مانند حافظ را یبزرگ ا

 افکند.مین ینشدنی طن

به غ یب فرمودند که برای تبلیبه من  ،دندیوقتی که آنها به اسالمبول رس

ن کار را به نحوی عالی و ممتاز انجام داد یمت کند.  او ایران و عراق عزیصفحات ا

ن روزهای اقامت حضرت بهاءاهلل در یو بعد از سفری طوالنی و پرمشّقت در آخر

 اّما  ،فرسا بودار سخت و طاقتیغی بسیسفر تبل  ،اّماه مراجعت کرد.  یادرنه به ترک

از حضرت بهاءاهلل استدعا   ،زی بودیآمهمخاطر ت صّحی او در مرحلءهیاگرچه وضع

د و یشان در تبعینفوسی قرار دهند که از افتخار همراهی ا کرد که او را در زمرءه

خود راه بدهد که در ادرنه بماند  لءهیّ سرگونی برخوردارند.  او حتّی حاضر نبود به مخ

اش فدا کردن جان بیل قلیرد؛ تنها هدف و میو تحت مراقبت طبّی و درمان قرار گ

ف شده بود که سه نفر او را یش اجابت شد.  او آنقدر ضعیدر ره جانان بود.  تقاضا

ب به یت منیوضع  ،دندیرنا رسیکشتی حمل کردند و موقعی که به اسم به عرشءه

ی را که در درونش محبّتشد و نور میتر شده بود.  او مانند شمعی ذوب میمراتب وخ

د.  ناخدای کشتی یزبان بگشامید؛ او حتّی قادر نبود به کالیبتامیبود به هر سوی 

  ،دیر فراق فرا رسیناپذاجتناب او را مجبور کرد که به ساحل باز گردد.  وقتی که لحظءه

د و اشک ید تا به پای حضرت بهاءاهلل رسین کشیفش را روی زمیکل نحیاو ه

م یوجنات جمال قد د ازیخت.  در آن لحظه آثار حزن شدیحسرت از چشم فرو ر

عنی ی  ،اشب به جنّت متعالییمن الهی ظاهر شد.  واضح بود که آنجا و در آن لحظه

رفته بود.  حضرت یرا از او پذ اشزندگی ءهیده و محبوبش هدیرس  ،فدای جان

ت آن حضرت او را به یگر در معیشان و نفوسی دیاند که اهت کردیعبدالبهاء حکا

ک ساعت را با او سپری کردند و سپس به کشتی یردند و رنا بیمارستانی در اسمیب

می اّما  ،ش بوسه زدندیکل مبارکش را در بستر نهادند و بر سر تا پایبازگشتند.  ه



 ند چه که افسران کشتی امر به بازگشت دادند.  آنها غرقءهیست او را ترک گویبا

مارستان ترک کردند.یای اندوه او را تنها در بیدر
1
 

 

ترانه سفر کردند تا از یسه روز جمال مبارک بر آبهای مدل     یه و جناب نبیدراسکن – 5

کردند و میستی عوض یبامیرا   ،ه کشتییدر اسکندر  دند.یه رسیرنا به اسکندریاسم

کی ی  ،مید آذوقه به ساحل بروند.  محّمدابراهیاجازه داده شد برای خر هابه بعضی

کسانی  آورد در زمرءهمیهاءاهلل غذا فراهم از اصحاب که برای همراهان حضرت ب

 بود که به ساحل رفتند.

 جءهیل در نتیِع زندگی نبین وقایترکی از جالبیچه که   ،الهی بود ن ارادءهیا

 آن رخ داد.

ل دستور دادند به مصر برود.  او یم که حضرت بهاءاهلل به نبیبه خاطر دار

ر شد و به زندان افتاد.  در یتی دستگبعد از مدّ  اّما  ،اطاعت کرد و به آنجا رفت

آشنا شد   ،افندیفارس  به نام  ،ش بودیب و کشیحی که طبیزندان با شخصی مس

ل امر مبارک یدر معامالت مالی به زندان افتاده بود.  نب میکه به اتّهام ارتکاب جر

 ار پرشور و مشتاق حضرتیروان بسیرا به او ابالغ کرد و در مّدت کوتاهی او از پ

بیل شد و هر دو یحزِن زندانی بودن به سرور موفور تبد  ،علّتن یبهاءاهلل شد.  به ا

نشستند میسلّول  کردند.  گاهی اوقات کنار پنجرءهمی مسّرتت احساس وجد و ینها

                                           
1
ن آشچی یآقا حسح مترجم:  جناب یرنا درگذشت.  توضیمت حضرت بهاءاهلل از اسمیا سه روز بعد از عزیب دو یمن  

ر را حضرت عبدالبهاء روح ما سواه فداه فرمودند که بروم در یگر صبحی باز حقیوم دی"  ،دیگودر خاطرات خود می

دم چناب یخانه؛ چون وارد شدم در رفتم در خستهیاورم.  حقیای احوال او شوم و خبر بیضخانه که جویر در مریازم

های ضیگر از مریکی دید با یشواند و غّسال آن جسم مؤمن الهی را میدهب را در تختی که آوریرزا اقای منیآقای م

کنان مراجعت نمودم و وارد کشتی شدم.  سؤال فرمودند؛ از تأّثر و هیخانه که هر دو فوت شده بودند.  باری گرخسته

ر که تو یرمودند به حقائه فیجمال قدم جّل کبر  ،ه نتوانستم جواب بدهم.  معلوِم مبارک شد که فوت شده.  بعدیگر

ه." )نسخه خّطی یگر واپور حرکت نمود به طرف اسکندریخندد و روز دکنی و او در مالأ اعلی به تو میه مییاالآن گر

ب؛ یب و منیشان عالوه بر تذکرةالوفا به "حبی(  برای اّطالع از شرح احوال ا19ص  ،ن آشچییرات جناب آحسیتقر

 د.یید رادمهر مراجعه نمایفر گفتاری بر سورةاالصحاب" اثر جناب



ل تنها کنار پنجره نشسته بود درکمال یک روز وقتی نبیکردند.  میو به عابران نگاه 

ل را یم نبیکند.  او را صدا زد.  وقتی محّمدابراهمیبور م عید محّمدابراهیتعّجب د

د.  یاید چه امری سبب شده که او به آنجا بیل پرسیر شد.  نبید سخت متحید

ان و به کشتی بخار حامل حضرت ید حضرت بهاءاهلل را بیت تبعیحکا میهابرامحّمد

ک بودن و ینزدنقدر یشناخت.  امیل حّد و مرزی نیبهاءاهلل اشاره کرد.  احزان نب

ر نفس مقّدسی که مورد حّب و پرستش یارت وجه منیآنقدر ظالمانه محروم شدن از ز

 بود!  باورکردنی نبود.

ل در یشد سرور نب توّجهافندی به سلّول بازگشت و مفارس   ،بعد از اندکی

تر شد.  ل هم محزونیاز نب   ،را دانست علّتای احزان مفقود شده است.  وقتی یدر

بالمّره محال بود.  تنها  اّما  ،ندازدیر حضرتش بیبود نظری کوتاه به وجه منمشتاق 

م یاز عشق و وفاداری تقدمیاین که پیو آن ا  ،توانست انجام دهدمیک کار ی

 د.یحضرتش نما

ای بود.  خداوند هارسالش فی نفسه مسأل اّماای بالفاصله نوشت؛ همیرق

م دل و جان به درگاهش یسی که از صمهای خاّص خودش را برای نفوهشه رایهم

 کند.  از کنار پنجرءهمیدارد.  ابدًا آنها را ترک ن  ،کنندمیشوند و استغاثه میملتمس 

  ،شناختمیافندی او را فارس  کهن( ی)قسطنطن یسلّول مرد جوانی به نام کنستانت

ای را هاند نامتومیا ید که آین پرسیافندی بالفاصله از کنستانتفارس  کرد. میعبور 

ار یرمنتظره و بسیشی سوار است برساند.  کاری غیکشتی اتر برای کسی که بر عرشءه

مت یها را گرفت و به سوی کشتی بخار عزهرفت؛ نامیمرد جوان پذ اّمامشکل بود.  

 کرد.

دند که یکردند.  آنها حتّی دمیمشتاقانه از سلّول زندان نگاه فارس  ل وینب

در  اّماکوچکی سوار شد و به سوی کشتی بخار روانه گشت.  ق یمرد جوان بر قا

دن یدند که قبل از رسیدند و دیدی و اندوه صدای سوت کشتی را شنیکمال نوم

 کشتی به راه افتاد.  ،ق کوچکیقا



 د!یشان به محبوبشان نرسیهاهدی بزرگی برای دو زندانی بود که نامیچه نوم

بعد   ،اتّفاق افتاد.  کشتی بخار  ،دیرسمیآنچه که کاماًل محال به نظر   ،بعد

 مسافتی ا
ّ
ن بعداز ظهر به سوی ید.  کنستانتیق کوچک به آن رسیستاد.  قایاز طی

جانی یدر حالی که با هاو   ح." یُت أبا المسیواهلل رأ"  ،اد زدیزندان برگشت و فر

 داد.فارس  ل ویکوچکی را به نب بستءه  ،زدمیم حرف یعظ

 العادءهع خارقیف کردند که اگرچه وقایت بهاءاهلل تعربعدها اصحاب حضر

داد کشتی بخار در یرو اّما  ،اری را در حضور حضرتش مشاهده کرده بودندیبس

  ،آورتر بود.  وقتی که کشتی بخار حرکت کرد که دور شودرتیه از همه حیاسکندر

فاصله د.  بالیآمید که شتابان به سوی کشتی یقی کوچک را دیناخدای کشتی قا

ن یر شدند.  مسافریلی متحین دلیرمنتظره برای چنیلنگر انداخت.  همه از توّقفی غ

کشتی باال آمد و  ن دو عرشءهیدند که از پلّکان بیمبهوت  استادند.  مرد جوانی راد

ن یمًا به سوی حضرت بهاءاهلل و ملتزمیل به او داده بود مستقیی که نبیهاطبق نشانی

 شان رفت.یا

بالفاصله لوحی   ،ءاهلل بعد از آن که نامه را به دّقت خواندندحضرت بها

نازل فرمودند که کاتب مرقوم داشت؛ چه که فرصتی وجود نداشت که به خّط خود 

گل و عطر به  ،و جناب غصن اطهر دستمال الوریمولیند.  حضرت یمرقوم فرما

 سجنش فرستادند.ل و همیه برای نبیعنوان هد

 گربار سفرش را از سر گرفت.یکشتی بخار د  ،جعت کردن مرایوقتی کنستانت

اش از حضرت بهاءاهلل تقاضا کرده بود که او را به هرس افندی در ناماف

غ امراهلل یند که به تبلید فرمایرند و او را مؤیکی از بندگان مخلص خود بپذیعنوان 

 بپردازد.

ن داستان را ین نامه آنقدر حضرت بهاءاهلل را مسرور ساخت که ایافت ایدر

فارس  نامءه  ،ف کردند و در انتهای لوحیاران تعریکی از الواح مبارکه برای یدر 



افندی را نقل فرمودند.
1
آموزد که آثار مبارکه را مین کلماتی به ما یق چنیدق مطالعءه  

ت حضرت بهاءاهلل را یم.  وضعیم و بررسی کنیر و موشکاِف روح بخوانیبا چشم بص

  ،ر بودندیم.  اگرچه در دست ظالمان اسیرین مکتوب در نظر بگیا افتیدر هنگام در

دهد میمیویشان خبر از طلوع فجِر ید این لوح مبارک اعالم فرمودند که تبعیدر ا اّما

ل هر یو دراری حکمت در ذ  ،که نفحات الهی در سراسر شرق و غرب به هبوب آمد

"  .نیهو المحبوب العالم"  ،برآورند ادین فریقات معیعه گذاشته شد تا در میحجری به ود

شان یای برای اهکی از مالأ ابن نامی  ،دیند که وقتی کشتی به بندر رسیفرمامیبعد 

 محبّتاش به نار هسندید و نویرسمیس از آن به مشام یآورد که نفحات تقد

                                           
1
د؛کتاب او در منظر اکبر ی"و آنچه دربارءه ف ا ر س نوشته بود  ،ندیفرماح مترجم: جمال مبارک در لوحی مییتوض  

ند." یحًا تکلّم ننمایند؛ ابدًا از ُمنزل و ُمرسل صرید به حکمت رفتار نمایولکن با  ،حاضر و جواب نازل و ارسال شد

اق الی أن وَردنا فی شاطی البحر.  ی"ُکنّا طائرًا فی هواء االشت  ،ندیفرماگری میی(  در لوح د121ص  ،0ج  ،)امر و خلق

ت ینة اّلتی سمّ یض و صرنا الی أن بلغنا مقابل المدیاذن استوی بحر االعظم علی الُفلک وَجَرت علی البحر االأب

ن الّذی کتبه أحٌد من اسقف یوجه بکتاٍب عربٍی مبنا فتی ِمن اهل االبن و حضر تلقاء الیه قد دخل علیباالسکندر

(  جناب 166ص  ،گانیگنج شا  ،خاورید اشراقیم." )عبدالحمیز العظیالنّصاری وجدنا منه رائحة رحمة ربّک العز

ان پرداخت و خدمات یحیغ مسیس پس از خالصی از زندان به تبلی"قس  ،انداشراق خاوری در همان مأخذ نوشته

 ای آرام نداشت."قهیغ پرداخت و دقیبه تبل  ،سازی بود ،ن و شغلش ساعتیجوان هم که نامش قسطنطانی کرد و یشا

ر( حرکت یاند: "چون کشتی از آنجا )ازمف کردهین واقعه را تعریز در جلد پنجم ظهورالحّق ایجناب فاضل مازندرانی ن

د یز برخی از اصحاب برای خریه و نیضبط د و اقامت کرد و بعضی ازیه رسیصبح روز سوم به ساحل اسکندر  ،نمود

ل زرندی ین عبور در ساحل از کنار محبس که نبیم ناظر بود و حیاء الزمه به شهر رفتند از آن جمله آقا محّمد ابراهیاش

ز م به قرب پنجره شتافته ایل را از روزنءه پنجره نظر بر او افتاد و ندا کرد و آقا محّمد ابراهیمحبوس بود گذشتند و نب

الّذکر م کرد و فاِرس سابقیضه تنظیالحال عران کرد و او فییل بیگر شادمان گشتند و ماوقع را برای نبیکدیدار ید

ضه یعر  ،حی از اهل مصر که با فاِرس دوستی داشتیساز مسجوان ساعت  ،ن نامیضه نگاشت و به واسطءه قسطنطیعر

د که صوت کشتی برای ِاخبار از حرکت مرتفع گشت و یرسن در موقعی یرا به محضر ابهی ارسال داشتند و قسطنط

م یخود را به محضر ابهی رساند و عرائض را تقد  ،ِت جالِب انظاریکشتی معذلک متوّقف شد تا او با اخالص وعبود

رزا آقاجان کاشی )خادم( فرمودند قلم بردار و یه حاضر نبود و جمال ابهی به میداشت و در آن موقع احدی از ضبط

ن یالّصوت لوحی صادر فرمودند و خادم نوشت و جواب مسائل ثالثه فاِرس را دادند و سؤال اّولش اس و به اعلییبنو

ابد سوم آن یغ امر ابهی یق تبلیه کرده از مطالبءه مّدعی طلبکار متمّول خود آزاد شود و دوم توفیون خود را تأدیبود که د

اد ین عبارت فرید به ایل و فاِرس رسیم گرفته مرّخص شد و چون نزد نبین لوح را تسلیکه به شهادت فائز گردد و قسطنط

 د."یدگانش را بوسیح؛" فارس از شّدت عشق و آرزو دیُت أبا المسی"واهلل رأ د کهیبرکش



ش مشتعل شده بود.یخدا
1

 قدیمیاو را بخواند در هر نفسی که نامءه  
ّ
ر یابد که حی

 ن است:یمزبور ا د.  بعضی از فقرات نامءهیفرمامیب یلوب انسانها را تقلق

 االبهی و ی
ّ
 االعلی ... مفتخرم که ایا بهی

ّ
ضه را به ساحت ین عریا علی

سم و ارسال دارم ... آنها بر حضرتت همان روا داشتند که بر یحضرتت بنو

ق وگوسفندان روا داشتند ... آنها در ارض متفرّ   ،مظهر حکمت الهی  ،حیمس

گله شدند... ملتمس از درگاهت هستم که اّمت من و خود مرا در  شدءهگم

ی خدای ازلی یوضات بحر فضلت قرار دهی ... توینفوس موهوب به ف زمرءه

به   ،ه ... به سّر مکنونتیس و تنزیشه جوشاِن تقدیهم چشمءه  ،و ابدی

ب را یحّب تو صل بت و به مبّشرت که بهیبه ابنت و به حب  ،متیحضرت کل

 ن مرا از مشاهدءهیمسک دهم ... که مرا و عائلءهمیدر آغوش گرفت تو را قسم 

ما را انتخاب فرما تا   ،مان ما را کامل فرمایرت محروم نسازی ... اینور وجه من

                                           
1
 ها النّاظر الی الوجه اسمع نداء َمنیا ایاهلل االأبدی بالانتقال   ارض ی ـ بسمگردد: اًل نقل میین لوح مبارک ذیع  

ن ثّم اعلم بأّن جمال القدم خرج ِمن ارض الّسرّ بما اکتسَبت یالعالماهلل ربّک و رّب لیُسجن مّرة بعد اُخری فی سب

ن تاهلل قد یستجذب عنها ملئکة المقرّبیات الّتی ین آینزل فی کّل حیمرّ علی االأرض و ین و کان أن یدی الّظالمیأ

م اهتزّ ثّم قام یم و اذا وجد نفحاتها عظم الرّمیاّن هذا لفضٌل عظ ات علی شرق االأرض و غربها ویمرّت نفحات اال  

قوم عند یان فسوف یان و فرائد التّبیل قد أودعنا فی تلک االأحوال تحت کّل خرائد البیز الجمیاهلل الملک العزبإذن

قد استوی بحر االأعظم  ام الی أن بلغنا شاطئ البحر اذاین.  قد قضت االأ ینطق بأّنه هو محبوب العالمیکّل حجٍر َمن 

ک رجاء یها ثّم خاطبوا الُفلک و قالوا طوبی لک بما استقرّ علیاهلل مجرعلی الُفلک نادی اهل الفردوس بسم

سمَعه و کان رّبک علی ما أقوُل یقدر احٌد أن ین ثّم جرت الفلک علی البحر و سمعنا ِمن کّل قطرٍة منه ما الیالعالم

ح القدس سکن ینهما کنّا تستنشق روایٍة ِمن ُمُدن االأرض وجدنا منها نفحة الرّحمن و بنیم الی أن بلغنا مقابل مدیعل

بن بکتاٍب مبین اذا حضر تلقاء الوجه أحٌد مَن الّذیکن امواجه الی االأبدیالبحر تاهلل ال نا ین فلّما قضین نسبوا الی اال 

حمن و قد أخذته جذبات الوحی علی شأٍن ح القدس من الّذی اشتعل بنار محّبة رّبک الرّ یاختامه وجدنا منه روا

ه ِمن کلماته و َمن ین و قرئنا ما سطر فین الّسموات و االأرضیانقطع عن کلی شیء و تمّسک بهذا الحبل الّذی علّق ب

ت کنت حاضرًا عندنا یا لیر و یز القدیقلّب القلوب أصابع قدرة ربّک المتعالی العزیف یعلم کینظر الی کتابه لیأراد فل

شاء بقدرٍة ِمن عنده یخلق رّبک ما یم و مثل ذلک یز الحکیاهلل المقتدر العزتلوه الغالم بلحنین الّذی یمعت حو س

ن  تاهلل خلقه عنداهلل االأعظم عن خلق الّسموات و االأرض اذا قرئت یولکن النّاَس فی حجبات أنفسهم لَِمَن الغافل

د یف عبدالحمیتأل  ،جلد سوم  ،)محاضرات ن.یی العالمینّه لمحی بقدرته ما شاء و ایکتابه قل تعالی اهلل الّذی اح

 (14ص  ،اشراق خاوری



دانی قبول یو ما را شه  ،میائت مشغول گردیعبادت به خدمت اصف در زمرءه

 م ویغافل  ،میفیختند ... ما ضعین ریبر زم فرما که خون خود را به حّب تو

د یمان و امیا  ،محبّتض یما را به خسران مبتال مفرما ... ما را از ف الشئ؛

مند کن و ما را  قدرتی بخش تا قلوب خود را از  هر آنچه موجب هبهر

چ یم .  ما هیم ... و خود را بالمّره فراموش کنیست منّزه سازیرضای تو ن

ی واقف بر یمگر در آنچه که خشنودی تو در آن است.  تو مییشی نجویآسا

ن حامل ُتست.  چقدرمشتاقم که ای کاش در یای چوبهنیاسرار قلوب ... سف

نم.  یبمیات هاست؟  آشفت هتو را چه شد  ،همراهانت بودم ... ای بحر زمرءه

 و صبورت  هیاز خوف رّب اعظم است؟  ای اسکندر
ّ
از فراق پروردگار حی

م از تو یعظ مسّرتمسرور است که با  عّکا مخروبءه نءهیمدابم.  یمیونت محز

االبهی تواند به اعظممیکند چه که میاستقبال کند.  ابراز وجد و شعف 

د.یخوشامدگو
1
 

                                           
1
س را جمال یی قسضهی"صورت عر  ،اند( آورده161گان )صیح مترجم: جناب اشراق خاوری در گنج شایتوض  

سخءه آن مشهور است؛"   ضه موجود و نیران بفرستد و امروز متن آن عریاهلل امر فرمودند که برای احبّای اقدم به خادم

خاوری ای از آن را که جناب اشراقالمللی نسخهنیق بین سطور موّفق شد با توّسل به مرکز جهانی و دارالتّحقیمترجم ا

اند ضی آوردهیبه دست آورد.  اصل فقراتی از آن که جناب ف  ،اندنقل کرده 29-21صص   ،تادر مجلّد سوم محاضر

 شود: نجا نقل مییدر ا

 اعلی ... شّرفنا منه البه
ّ
سوع یا َمن ...فعلوه کلّما فعلوا بیضة ... یه و به احرّر و ارسل مقدمًا هذه العریی ابهی علی

ن یعها ... تجعلنی و اهلی بهذا النّور من المشمولیمظهر حکمته ... شعبه الخالص المتبدد کانحراف الّضالّة عن قط

 یضان ابحر نعمتک ... یباسباغ من ف
ّ
ج االأبهج ... و ینبوع الّطهارة و القداسة ... بسرّک البهیا یوم یا قیا حی

ب برضائه حّبًا بک ... أن التحرمنی و اهلی یرک الّذی قد اعتنق الّصلیک ونذیبک و صفیمک و ابنک و حبیبکل

ر یماننا و انتخابنا لخدمتک لخیل ایمنع تکمیکون مانع ین من مشاهدة نور وجهک بهجة ... و أن الیالمساک

نّنا ضعفاء وجهالء قاصریعبادک و قبولنا الّشهادة لسفک دمائنا حّبًا  ن کن یا من الأجلنا أنت علی ما أنت ... ال 

ک ... و یرضین و شّق قلوبنا من کّل مایمان و الرّجاء و اجعلنا آمنیلة الحّب و االین و اعطنا فضیالنکون من الخاسر

نة یا فاحص القلوب ... أتحمل علی سفیلنا الرّاحة ااّل برضائک ... ف لزمنا النکار ذواتنا و أن النکونیاعطنا ما 

 العلیة حزیم و اسکندریمخافظ الرّّب العظ ا بحر ما لک هاجعیکًا لها ... یتنی شریا لیة فیخشب
ّ
م ینته علی سفر الحی

 م...یم منهللة طربًا علی نوالها المجد العظیو عّکا الخراب تصفق بکفوفها بفرٍح جس



.  در دیفا رسیکشتی بخار به ح  ،افاید و یبعد از توقّف کوتاهی در پورت سع   فایح -9

ء از حضرت بهاءاهلل و احبّارای جدا کردن بعضی از م ظالمانه بیتصم علّتنجا به یا

ار گروه مسافران را یاضطراب و خوف بس  ،ییحیرزا یاعزام اجباری آنها به قبرس با م

ء فرود آمد و آنها از هراس خود را کنار احبّافرا گرفت.  خبر چون صاعقه بغتًة بر 

 دند.یکش

ت درمانده شده و از ء گرچه ازکسالاحبّا" هکی از اصحاب گزارش کرده کی

م گرفتند که یتصم  ،د خرد شده بودندیجد ن ضربءهیمشّقت سفر از پا در آمده و از ا

ند."یچی نمایسرپ
1
 

ی بادبانی قرار دادند؛ هاقیفرسا بود.  ما را در قا"گرمای آن ماه طاقت

م.  هشت ساعت ید پناهی نداشتیسوزان خورش و برای فرار از اشعءهدیوزمینمیینس

م."یت سختی گذراندینهادر 
2
 

ج به یفا به آن سوی خلیبود که حضرت بهاءاهلل را از ح آمادهقی بادبانی یقا

کل مبارک محکوم شد.  یی از هیء به نام عبدالغّفار به جدااحبّاکی از یببرد.   عّکا

اد یفر  ،مشاهده کرد که دست افسر بلند شد که او را از محبوبش جدا سازد وقتی که

 ا انداخت.ید و خود را به دریبهی" از ُبن جان برکشا بهاءاالی"

ن رفتاری که یحضرت بهاءاهلل با لحنی محزون افسران مسئول را برای چن

ل ین قبیحکم ظالمانه ا جءهیهم نداشت سرزنش کردند و به آنها فرمودند که نتمیلزو

نجات درنگ عبدالغّفار را بیز است.  بعد از آنها خواستند که یانگاوضاع اسف

فرستادند که مّدتی در آنجا رحمانه به قبرس بیاو را  اّما  ،افتیدهند.  او نجات 

                                           
1
کتاب شاهراه  64لد در صفحه یدی بالمفیا است که لین قسمت از خاطرات حضرت ورقه علیح مترجم: ایضتو  

 منتخب ضبط کرده است.

2
ن تفاوت که در مأخذ اصلی به جای "همان ی( نقل شده با ا66ز از همان مأخذ )صین قسمت نیح مترجم:  ایتوض  

 ه" ذکر شده است.ی"ماه ژوئ  ،ماه"



ات یسفر کرد و در ظّل عنا عّکابه   ،به محض فراهم شدن امکانات اّماماند.  

 ش به زندگی ادامه داد.یموال

 

گروهی که ابن    عّکا – 9
1
خواندمیزادگان" آنها را "افعی 

2
ع ا جمیبر ساحل در  ،

وارهای قلعه جمع شده و در کوچه یآنها روی د  شده بودند تا َاب را مشاهده کنند.

چ و خم شهر ازدحام کرده بودند.  آنها اگرچه در بدبختی و یهای پر پهکوچپس

کل با شکوه و عظمت یوقتی که ه اّما  ،بار خود مستغرق بودندسرنوشت نکبت

از باب بحری گذشت و به   ،ار شدا و مصائب نمودیحضرت بهاءاهلل از ابحر بال

شرمانه صدای خود را بلند بی  ،د خود در ارض موعود وارد شدین مرحله از تبعیآخر

اران و همراهان بر اثر یمبارکه و  ن." اعضاء عائلءهییرانی"اله اال  ،زدندمیاد یکرده فر

تند.  داشمیت آرامش و غرور گام بریکردند و در نهامیَاقدام محبوب خود حرکت 

میآنها را چنان "  ،انیکی از زندانیافسران مسئول آنها را شمارش کردند.  به کالم 

 ی اغنامند."یشمردند که گو

                                           
1
 ح است ـ میمقصود حضرت مس  

2
ل متی یل تکرار شده است.  از آن جمله است در انجیل جلین موضع در انجین عنوان در چندیح مترجم:  ایتوض  

د کرد؟" )باب یزادگان چگونه از عذاب جهنّم فرار خواه"ای ماران و افعی  ،دیفرماان مییسیکه خطاب به کاتبان و فر

زادگان "ای افعی  ،دیفرمامخالف پسر انسان را مخاطب قرار داده می گر مردم نادان وی(؛ در موضع د00ه یآ  ،20

ه یآ  ،12د." )باب یگوادتی دل سخن مییرا که زبان از زید زیکو گفت وحال آن که بد هستید سخن نیتوانچگونه می

ند یآد وی میید که به جهت تعمیان را دیان و صّدوقیسیاری از فری"پس چون بس  ،دیفرماگر میی(؛ و در موضع د04

ل لوقا ی(؛ در انج1ه یآ  ،0د؟" )باب یزینده بگریزادگان که شما را اعالم کرد که از غضب آشان گفت ای افعییبد

زادگان که آمدند گفت ای افعیرون میید وی بی"آنگاه به آن جماعتی که برای تعم  ،ز آمده استی( ن1ه یآ 0)باب 

ن عنوان را به صورت "اوالد افاعی" به کار ید؟"  اّما حضرت بهاءاهلل همیزینده بگریشما را نشان داد که از غضب آ

 د..." )منتخباتی از آثارحضرت بهاءاهللینماالنّداء نداء مین اوالد افاعی به اعلیین مظلوم مابیا  ،"حال  ،اندبرده

رمقبول بشأنی که در یغ ع کتب الهیی"ولکن اهل آن در جم  ،ندیفرما(؛  و در مورد سکنه ارض مقّدس می221ص

 اند." )همان(.بعضی از مقامات به اوالد افاعی ذکر شده



ن گرد آمده بودند.  به آنان گفته ی"تمام مردم شهر برای مشاهده ورود مسجون

ز بود.  یدآمیت تهدیم.  رفتار جمعیجو هستهمجرم و فتن  ،شده بود که ما کافر

ها های مواجه ساخت.  از ناشناختهن آنها ما را با مشّقت تازیهای لعن و نفرادیفر

.. ما را معاند با م.یاّطالع نداشت  ،ء و خودماناحبّا  ،م.  از سرنوشت خودیهراس داشت

ه شده یف کرده بودند.  به مردم توصیان توصین و جانین مجرمیبه عنوان بدتر  ،خدا

ه دوری کنند."یومان افراد بدخواه و فریبود از ا
1
 

عبور داده شدند؛  عّکاف یچ و خم و کثیپر پ  ،آن جمع ربّانی از شوارع مظلم

 دند.یه رسیعسکر تا آن که به قشلءه  ،کردمیهای استهزاء مردم آنها را همراهی هخند

تفّوه میتوقّف کردند و به کال  ،ای که حضرت بهاءاهلل وارد قلعه شدندهلحظ

ن یوثقای امر مبارکش طن ن به عروءهیداالآباد در قلوب متمّسکفرمودند که الی اب

شان را تا سجن اعظم همراهی یه کسانی که ایکل مبارک به کلّ یخواهد افکند.  ه

خاطرنشان فرمودند.  آنها را   ،بود مقّدرمقام و موقف متعالی را که برای آنها   ،کردند

گری به خود خواهدگرفت و یمتذّکر داشتند که از آن به بعد زندگی آنها شکل د

میسی که در آن هوا بر فَ افت.  حتّی نَ یتر خواهد قیت و ارزشی به مراتب عمیاهمّ 

ای را هشکست شان شاخءهیشد.  امیداشتند جاودانه میکه در آن راه برمیآوردند و قد

ن یک پای مبارک مشاهده کردند.  نگاهی به آن انداختند و فرمودند که حتّی اینزد

 شان از عائلءهیب این ترتیشکسته هم در شرق و غرب ذکر خواهد شد.  به ا شاخءه

ر و تعلّق تام و تمام به امر الهی را یناپذروان خود صداقت و شرافتی تزلزلیمبارک و پ

 ت را داشته باشد.یه اعمال و اقوال آنها ارزش ابدیبه طوری که کلّ   ،خواستند

تی یالم انسانی را در وضعکل مبارک وارد سجن شدند و سرنوشت عیه

 ز قرار دادند.یآمهمخاطر

                                           
1
 شاهراه منتخب نقل شده است. 66ا مندرج در صفحه ین قسمت از خاطرات حضرت ورقه علیح مترجم: ایتوض  



میشان پی یت ایدها و مسجونیت تبعیشان ما به اهمّ یا آثار مبارکءه با مطالعءه

م.  طلعت یکنمیها را مشاهده هن صحنیاندازهای ورای ام.  در آثار مبارکه چشمیبر

تا دژ قلوب انسانی  ار کنندین شهر عالم سکونت اختیترهرفتند که در مخروبیابهی پذ

م ذلّت ظاهره را یکل مبارک ثقل عظین سعادت گردد.  هیپاک و طاهر و قر

ابند.  یی یرفتند تا ابناء بشر به جالل و عظمت برسند و از حقارت و ذلّت رهایپذ

رهای بردگی و بندگی یه زنجیطلعت عظمت سالسل اسارت را تحّمل فرمودند تا کلّ 

 پاره شوند.

أس و یافترا و گرفتاِر داِم  مستغرق در طوفانهای تهمت و حضرت بهاءاهلل

خود را در سراسر عالم قّوت و  دءهیروان ستمدیدند و قلوب پیدر صور دم هحرمان ظاهر

مشّقات و مصاعِب   ،نان دادند که قطرات خون شهدایدند.  به آنها اطمیقدرت بخش

ل حضرتش تحّمل یر سبء داحبّاک از یدی را که هر یو شدا  ،نین و مهاجریمبلّغ

 د مأجور خواهد بود.یاشد و یابنموده آنطور که 

ا و ذّره همانند جبل مشاهده خواهد شد.  یدر در مرآت علم الهی قطره بمثابءه

اها و یدر  ،میع اقالیشان جمیکل مبارک اعالم فرمودند که امر ایب هین ترتیبه ا

ب آنها ینان دادند که عنقریاران اطمیر را در بر خواهد گرفت.  آن حضرت به یجزا

ع اطراف و اکناف استماع خواهند کرد.  جمال قدم یک" را از جمیک لبّ یاد "لبّ یفر

ی جز حمد و ثنای الهی در یچ صدایکه همیویبا دادن بشارت طلوع باشکوه فجر 

 دند.یبخشمین یآالم و اوجاع آنها را تسک  ،ن و آسمان بلند نخواهد شدیان زمیم

 

م وقتی که حضرت بهاءاهلل وارد سجن یکنمیب مشاهده ین ترتیبه ا   تحّقق وعود

از  عّکا شهر مخروبءه  افت.یان سالفه تحّقق یع اعصار و ادیوعود جم  ،اعظم شدند

د"یخارج گشت و "وادی اممیی قرنها گمناهاورای حجاب
1
برای نوع بشر شد.   

                                           
1
ا یادی عخور )"و  ،دیفرما( است که می12ه یآ 2ه مذکور در کتاب هوشع نبی )باب یح مترجم:  اشاره به آیتوض  

"ای امةاهلل در تورات می  ،ندیفرماح آن میید مبّدل خواهم ساخت..." حضرت عبدالبهاء در توضیاکر( را به دروازءه ام



  راضی واقع در محدودءهحرکت زائران به طرف آن شروع شد.  برکات پروردگار بر ا

برای همه مشهود گشت.  نفس  هنی شدیبشیآنچنان که درکتاب قرآن پ  ،میاورشل

""مأدبءهن سازد و آن را به یرا به وجود خود مز عّکابود دشت  مقّدرمقّدسی که 
1
 

 آن محبوس شد. ن مکان آورده و در قلعءهیفه به ایبه حکم خل  ،الهی مبّدل سازد

عنی ین امر یت و تحّقق ایفین کیند که وقوع ایفرمامی...  "حضرت عبدالبهاء

اء بشارت داده یش از لسان انبینفی مبارک به اراضی مقّدسه در دو سه هزار سال پ

اء وحی فرموده و بشارت به یرا به بعضی انبیز  ،شده بود و خداوند به وعده وفا نمود

ای نبی راجع به یاشع  الجنود در تو ظاهر خواهد شد.ارض مقّدس داده که رّب 

ون ارفعی یا مبّشرة صهیظهور موعود در اراضی مقّدسه "علی جبل عال اصعدی 

هوذا هو ذا الهک هو ذا یم ارفعی التخافی قولی لمدن یا مبّشرة اورشلیصوتک بقّوة 

میش یر خویأتی و ذراعه تحکم له" و حضرت داود در مزامید الّرّب بقّوٍة یالسّ 

دخل یات فیتها االآبواب الّدهریتها االرتاج رؤسکّن و ارفعنها ای"ارفعن ا  ،دیفرما

میز یملک المجد.  من هو هذا ملک المجد رّب الجنود وهو الملک المجد" و ن

ز ینصمت."  و عاموص یأتی الهنا و الیاهلل اشرق ون کمال الجاللی"من صه  ،دیفرما

أتی یون و یزمجر من صهیلّرّب "اّن ا  ،دیفرمامیان بشارت ین بیوم ظهور بدیاشاره به 

 بس رأس الکرمل."ییم فتنوح مراعی الّرعاة و یصوته من اورشل

ح آن را یح صبیل مهد مسیکه "مجد لبنان" و "بهاء کرمل" و اتالل جل عّکا

د" نام یمحّصنه" موسوم و هوشع آن را "باب ام نءهیاز لسان داود به "مد هاحاطه نمود

"الباب المتّجه نحو الّشرق و اذًا بمجد اله   ،دیفرمایمآن  فال در وصینهاده.  حزق

رة و االرض اضائت من یاه کثیق الّشرق و صوته کصوت میل جاء من طریاسرائ

                                                                                                                    
ن ینًا؛ و هر کس جز ایقیشهر عّکا است  Acreن دّره" اکر یا».  د به شما خواهم دادیدّره اکر را برای باب ام»  ،دیفرما

 (129ص  ،1ج  ،بی)منتخباتی از مکاتد جاهل است." یر نمایتفس

1
نزل یقَتلون کلّهم ااّل واحد منهم ی"و   ،دیگوثی نبوی است که در اسالم نقل شده و مییح مترجم: اشاره به حدیتوض  

 طبع کانادا(.    ،عیقرن بد 011ة" )منقول در صفحه یفی مرج عّکا فی المأدبة االله



 عّکا"اّن   ،دیفرمامیمقّدسه  نءهین مدیف ایمجده."  حضرت رسول اکرم در توص

ام فی وسط المرج ن فی الشّ ین جبلینة بینة بالّشام قد اختّصها اهلل برحمته ... مدیمد

اضها عنداهلل یُحسن بضاء ینة معلّقة تحت ساق العرش ... بی... اّن فی الّسواحل مد

د فرموده از حضرت رسول اکرم منقول ییتعالی" و چنان که جمال اقدس ابهی تأ

و طوبی لمن زار زائر  عّکاد قوله تبارک و تعالی "طوبی لمن زار یفرمامیاست که 

ملوک  عّکاز "فقراء یها کان له مّد صوته فی الجنّة" و نیاّذن فن "من ی" و همچنعّکا

 هرها".  بعالویافضل من الف سنة فی غ عّکاالجنّة و ساداتها" و "اّن شهرًا فی 

خ ابن العربی راجع به اصحاب یف شیه  تألیگری در فتوحات مکّ یث مهّم دیحد

ب ابوالفضائل آن را در ه محسوب و جناینبو ث مأثورءهیقائم مذکور است که از احاد

قَتلون کلّهم ی"و   ،دیفرمامیکتاب فرائد نقل نموده و اشاره به ظهور مبارک است که 

ة."یفی المأدبة االله عّکانزل فی مرج یااّل واحد منهم 
1
 

 

 کالم آخر

م و به یستیم در حوالی قلعه بایتوانمیک قرن ما یبعد از گذشت   ،حال

باکی را به بین متهّور و یم.  زائریده بدوزیزندان د های سلّول آن حضرت درهپنجر

ارت وجه یاده تنها با هدف زیم که صحاری و جبال را پای پیآورمیخاطر 

 یمن
ّ
دند از ورود یرسمیکردند.  وقتی آنها به آن سواحل مقّدس میرمحبوبشان طی

ر را یمای منیتوانستند سمینه  اّما  ،شدندمیگران وارد یشدند؛ دمیبه شهر ممنوع 

ن بهجت و شعف یاش قربا استماع صدای پرنوای ملکوتینه قلوبشان   ،ارت کنندیز

ها هن پنجریدند که از همیدمیدست مبارک را   ،فقط معدودی  ،گردد.  معدودی

کردند و از لحاظ عنصری میکرد.  آنها فقط اندکی مشاهده میبرای آنها حرکت 

                                           
1
 013-011ص   ،عیقرن بد  



شدند که به وطن میارت ینان مشحون از روح زآنچ اّما  ،افتی نداشتندیچ دریه

 نمودند.میکردند و زندگی خود را وقف خدمت به امر مبارک میمراجعت 

وزرای آنها و افسرانشان که   ،نیسالط  ،ند خلفای"کجا  ،میپرسمیاز خود 

دست در دست و با تمام قوا سعی کردند شعله امر الهی را خاموش کنند؟  به چشم 

شکوه وجالل فانی آنها مّدتها قبل  کنندءههریم که  انوار خیکنمیخود مشاهده 

ن و خّفتیآنها با مرگ ننگ ست و نابود شده است.  صدای آمرانءهیخاموش شده و ن

در  هفراموش شده و از اذهان زدوده شد  ،رفته است.  آنهایآورشان سکوت را پذ

گر کالم یک بار دی  ،اند.  بعدهفتشان فرو خیهاهها و توطئهسیدس  ،هاهای طرحهرانیو

ن یترکه در مظلم  ،میآورمیرا به خاطر  الوریمولیبخش حضرت نانین و اطمیریش

تًا ثابت یهای اعداء امراهلل نهاهه نقشیان فرمود که کلّ یاوقات زندگی گرانقدرش ب

شه فاتح و منصور یکل همیه  ،خواهد شد که جز نقشی بر آب نبوده است.  بعد

بیی هاو آشوب هام که از ورای مه و غباِر بحرانیکنمیبهاءاهلل را مشاهده  حضرت

تر از به مراتب متعالی  ،ی در اوج آسمان شامگاهییبایمانند زهیر سایشمار مانند تصو

گردد.  دست میظاهر   ،گاه باشدیران بدان جایآنچه که نفوس انسانی را قدرت ط

ن تبدار ما یجب  ،دیزدامیشده و اشکهای ما را  م که بلندیکنمیپرمهرش را احساس 

میمان را آرامش یدردها  ،بخشدمیقلوب مغموم ما را تسلّی   ،کندمیرا لمس 

 کند.میگر عطا ینانی دیمان را اطمیبخشد و نفوس پرتقالّ 

ن موالی رؤوفی یو خلوصمان را که با چن محبّتد تا عهد موّدت و ییایب

ت رسوخ و ثبوت بدون یم که در نهاییرا بر آن جزم نمام و عزم ید کنیم تجدیبست

د در کمال اتّحاد و اتّفاق در حّب ییایم.  بییادنی تزلزلی به اوطان خود مراجعت نما

ات یح لشکران سربازان یگاه خود را در مید جاییایب  ،میپراکنده شو  ،محبوب آفاق

ا بهاءاالبهی" را در یاد "یات فریم و با روحی قوی و مشحون از حیریار گیدر اخت

اها و بر فراز قلل کوهها بلند یه دریاراضی و صحاری و در کلّ   ،ممالک  ،میع اقالیجم

م؛ یوس نشویفرسای جهان اطراف خائف و مأنده و طاقتیم.  از مصائب فزایکن



که جهان در نور و  آنگاه  ،به ظهور فجر موعود  ،میریش گیثار را در پیو ا محبّتق یطر

  ،میناظر باش  ،قت طالع از افق جالل الهی مستغرق خواهد شدیس حقحرارت شم

دار زندگی کند و یتواند در صلحی جاودان و اتّحادی پامیعنی آن زمانی که انسان ی

 قی ملکوت ابهی شود.یارض مرآت حق کرءه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العلمت الهی: اصلیم و تربیعلت



ضییادی امراهلل جناب ابوالقاسم فیاثر ا
1
 

 

 تقیسفر طالب حق

از جمله اصول اساسی حضرت بهاءاهلل برای حفظ نظم عالم و وحدت 

کی از معدود مواردی است که منحصرًا یقت است که یحق تحّرین اصل یا  ،امم

ی اول ر موارد اساسًا جمعی است و در وهلءهیدر حالی که سا  ،فرد است توّجهم

نیستند که لسان بیافراد مسئول ن  ،المثلفیباشد.  میمتضّمن تحّول اجتماعی 

 اّما  ،ن کنندیت را تدویم و تربیالمللی تعلنیا نظام بیند ین و اتّخاذ نماییالمللی را تع

گران انجام دهند.  درک یق را مستقّل از دیقت کنند  و تحقیحق تحّرید یقطعًا با

ک لبه یست؛ ری دولبه این اصل شمشیت است که ایز برای ما حائز اهمّ ین نکته نیا

ن مواجهه با امتحانات یح  ،گری فرد مؤمن رایو د  ،سازدمیحق را از باطل جدا 

 کند.میانت یخود حفظ و ص رءهاّمادر مقابل نفس   ،الهی

بلکه پی بردن به   ،ات روحانی فرد کاربرد داردین اصل نه تنها در مورد حیا

قابل   ،انجام دهد ل استیت است که در هر کاری که ماین نکته واجد اهمّ یا

میق عبور یان تحقین جریا جزئی از ایت عمده اّماه اقدیاستفاده است.  فرد در کلّ 

 هر فردی است.   ژءهیاز وین امتیترادییر و بنیناپذکند.  مسلّمًا امری اجتناب

د بار ین بهائی نسبت به کودکان خود بایا نگرش والدین است که آیسؤال ا

د واهی که یو ام ار اشتباهیبس ءهیبا فرض ها آن کیهائی باشد آوردن آنها به عنوان ب

 د آنها را به خود واگذاشت.یبا  ،افتیکودکان امر مبارک را خود خواهند 

ن عواملی است که در یترکی از بزرگیه و یانات الهیر از بیتعب ر سوءیمورد اخ

و عدم   ،بهائیهای هب روحانی عائلیتخر  ،سبب کاهش تعداد  ،میاری از اقالیبس

 شرفت امور امر مبارک است.یپ

                                           
1
( برای لجنه ملّی جوانان بهائی R. Behiکه توّسط ر بهی ) Gloryتدا در مجلّه جوانان بهائی موسوم به ن اثر ابیا  

 د.یبه طبع رس  ،هندوستان  ،پونا  ،1910ل یآور  ،از سال پنجم 2در شماره   ،شدهندوستان چاب می



 علّتبه   ،لیالتّسجدیی جداحبّاز است که بعضی از یانگار اسفیبسمسلّمًا 

مودن راهی که یل خود به پیو در تما  ،الّشمول ماقلّت معرفت نسبت به امر جامع

اصل   ،ن مقاومت را درمقابل آنها دارد و برای اسکات ندای وجدان خودیکمتر

ب موهبت الهی ین ترتیکنند. به امیر یات ابدی انسان را اشتباه تعبیار اساسِی حیبس

رد که انوار آن در ید به عنوان مشعلی مورد استفاده قرار گیکه به ما سپرده شده با

ل یتبد به آتشی  ،بخش راه ما باشدو روشنیای فروزان هو تار زندگی شعل هریطرق ت

زی یچدهد میسوزاند و اجازه نمیت روحانی ما را یاف موجودیه الیکلّ شود که می

ل یاست به خاک تبد مقّدربندی خلقت عنصری ما که مگر استخوان  ،باقی بماند

 شود.

  ،های بهائیهت محزون شدم وقتی مشاهده کردم برخی از خانوادینهابی

در اثر سوء تفاهم   ،اگرچه خود آنها اعضاء فّعال جوامع مختلف بهائی بودند

راث یم ک کلمه دربارءهیحتّی   ،ادیین اصل بنیاسفناک و برداشت نادرست از ا

به  توّجهبیاند.  هبا فرزندان خود صحبت نکرد   ،عنی امر مبارکی  ،جاودانی ما

ای هی جامعیکنند که گومیطوری رفتار   ،ه قلوب و اذهانین غفلت در کلّ یاج ینتا

چ عالمت یه فاخر هیته و مملو از اسباب و اثاثهای کاماًل آراسهم.  در خانیسّری هست

نی یدم که از ذکر وابستگی دیست.  حتّی برخی از آنها را دیو نشانی از امر مبارک ن

ماند؛ میب امر مبارک برای فرزندان آنها ناشناخته باقی ین ترتیاند به اهخود شرمند

عی که شمس یوسبدون آن که ادنی نگاهی به افق   ،نان دارمیاطم هفرزندانی ک

 شوند.میروند و پراکنده میهای خود هاز خان هقت آن را نورانی ساختیُمشرق حق

می"  ،دادندمیبدون استثناء پاسخ  هن در مقابل سؤال مطرح شدین والدیا

 ابند."یامر مبارک را ب  ،مستقل تحّریق و یبا تحق  ،م که خودشانیخواه

ساخت که مین حزن و الم یرا قرل آنچنان قلبم ین قبیی از ایهاجواب

 د.یان نمایسته است احساسات مرا بیافتم که آنطور که شایمیرسا نمیکال



ابند؟  یابند؛" چه اظهار نظر غلطی.  چگونه آن را بی"خودشان امر مبارک را ب

ی هاییاگر با راهنما  ،ابندیهای خود نهق چه کسی و از کجا؛ اگر در خانیاز طر

ابند؟  اگر یاز چه کسی راه را بپرسند و ب  ،ن خود نشنوندیوالد ارانءهیشو هو زیآممحبّت

به میای متالطیرانگِر دریم و آنها را در امواج ویما دل به حال فرزندان خود نسوزان

  ،گران دل به حال آنها بسوزانندیم دیچطور انتظار دار  ،میندازینام "اجتماع" ب

 ن برسانند؟اّماند و به سواحل امن و آنها را نجات ده  ،رندیدستشان را بگ

ت سعی یچرا نها  ،ن استیقت" ایباالستقالل حق تحّریاگر مقصود ما از "

آنها را  قبل از   ،میابین مدارس را برای آنها بیم که بهتریبرمیو تالش خود را به کار 

را به م؟  چرا مرتّبًا آنها یحتّی سالها قبل از ورود به دانشگاه ثبت نام کن  ،موعد

ت یچرا آنها را به کار بهتر و فعال  ،میکنمیه یدر هر دوره توص هاحضور در کالس

ده یآنها در آنچه که علوم و فنون نام ی روزمّرءههاشرفتیم و به پیکنمیق یشتر تشویب

م که راه خود را در یگذارمیم؟  چرا آنها را آزاد نیکنمیفخر و مباهات   ،شودمی

م تا انتخاب خود را یگذارمیابند و آنها را به حال خود وانیمؤّسسات آموزشی ب

ا در بارهای ی  ،گذرانندمیا وقتشان را در مدرسه یم که آیو از آنها نپرس داشته باشند

 ها؟همشروب و قمارخان

م که به یکنمیه ید ما به فرزندان خود توصیبالترد  ،مات ماّدییدر مورد تعل

م که مبادا یو مراقب  ،نظم و انضباط داشته باشند  ،کسب معلومات تخّصصی بپردازند

اتی است و یار حین موضوع که بسیافسوس!  در ا اّمافرصتی را از دست بدهند.  

و سعادت ابدی آنها را   ،زان ما استیه وجوه زندگی عزید در کلّ یمانند نور خورش

 م.یمانمیباقی  الیخهتفاوت و آسودبی  ،توّجهبی  ،اعتنابیما   ،کندمین یتضم

شّک و ناباوری و ارتقاء   ،اعتقادیبی ی خود از مخمصءهیما به رها توّجهاگر 

قت رسالت حضرت بهاءاهلل معطوف یقان به حقیمان و ایا  ،ت معرفتیبه وضع

م و حضرتش را به عنوان مربّی الهی یی واصل شوین مقصد نهایوقتی که به ا  ،گردد

ن بدان معنی است که بعد از آن هر یده است.  ایسفر ما به انتهی رس  ،میبشناس



د به عنوان یا لسان مبارک نازل شده بایانی که از قلم یاقدام حضرت بهاءاهلل و هر ب

ن یق به مسافری که دست به ایو تحق تحّریرفته شود؛ و روح یقت پذیظهور نفِس حق

ن ید و در ایقت بزدایی کذب و ناراستی را از گوهرهای حقهاسفر زده تا ناخالصی

زبانها   ،کل عنصری و حتّی هر َشعری از آنین هیه اجزاء ایش برود تا کلّ یسفر آنقدر پ

 ان کنند.یمان را که در قلب و جانش روشن شده بیابند تا نور ایب

مسافر در ساحل   ،مانیرسد.  بعد از وصول به مقام امیان نیسفر به پا اّما

د خود را در آن غرق یرد.  او بایگمیه قرار یانات الهیق بیان و عمیپاانوس بییاق

  ،رینه و بررسی کند.  خیرا معا میحکا یاصل   ،هقت هر کلمینه آن که حق  ،سازد

فرد مؤمن به   ،قان و حالتی از خضوع و خشوع تامّ یبا قلبی مشحون از ا  ،برعکس

کشف مراقبه و تعّمق خواهد پرداخت و دست به دعا بر خواهد داشت و بعد به 

ی را که در یلئالی حکمت خواهد پرداخت و جمال و اسرار و رموز التعّد و التحصا

 هر کلمه نهفته است مشاهده خواهد کرد.

 

 هدف از کّل علم

خ یده از تاریبه دو گز  ،مین مقاله برگردیقبل از آن که به موضوع اصلی ا

شکوهمند ابطال و ما را نسبت به اعمال  م تا حافظءهیکنمی توّجهل یر نبیفناناپذ

فعلی را روشن خواهند کرد  مسألءه نها دو جنبءهین امر مبارک تازگی بخشد.  ایسیقدّ 

 د.یشتری خواهد بخشیق ما را سهولت بینان دارم تحقیکه اطم

 

ق برآمد و یدر مقام تحق  ،دید را شنین که حّجت زنجانی ندای امر جدیبه محض ا

راز یق مطلب به شیسکندر نام داشت برای تحقش را که ماّل ایشخصی از ثقات معتمد خو

راز چهل روز توقّف نمود و به حضور مبارک مشرّف یفرستاد.  ماّل اسکندر پس از ورود به ش

حضرت باب به  د مؤمن گشت.  به اجازءهیافت و نسبت به امر جدیشد.  عظمت امر را در

نزد وی رفت.    ،ودندکه علما در محضر حّجت مجتمع بمیزنجان مراجعت نمود و در هنگا

ای هات مبارکیورقی چند از آ را نه.  ماّل اسکندید مؤمن شدی یا به امر جدید آیحّجت از او پرس



ع یمن مط  ،دینها را مطالعه کنیبه حّجت داد و گفت ا  ،که از قلم حضرت اعلی نازل شده بود

میفی است که ن چه حرید و به ماّل اسکندر گفت ایامر شما هستم.  حّجت خشمناک گرد

ن یدانی که اصول دمیکردم.  مگر نمیتو را مجازات   ،ن محضر نبودندیاگر علما در ا ؟زنی

وقتی که اوراق را مورد مطالعه قرار   ای دارد؟هدیقی است؟  رّد و قبول من برای تو چه فایتحق

ن یکه ادهم میار به سجده افتاد و گفت شهادت یاختبی  ،آن را خواند ک صفحءهیداد و 

ت قرآن را یافته است.  هر که حّقانیکلمات از مصدری نازل شده که قرآن از آن مصدر نزول 

ن کلمات هم بر حّق است؛ کلمات الهی است؛ هر ین داشته باشد که ایقید یمعتقد است با

اطاعتش واجب است.  ای نفوسی که   ،د چون ِمن عنداهلل استین کلمات بگویچه صاحب ا

ن کلمات مؤمن هستم؛ اگر روز را ید من به صاحب ایهمه شاهد باش  ،دیاضرن مجلس حیدر ا

کنم؛ میبی فرمان او را اطاعت یچ گونه شّک و ریبدون ه  ،ه بداندیشب بخواند و آفتاب را سا

مطالع)  خدا را منکر شده است.  ،را حکم او حکم خدا است.  هر که به انکار او بپردازدیز

 (169ص  ،االنوار

 

ن خود را که مشهدی احمد نام یکی از خواص و معتمدیحّجت مّدتی بود که جناب 

ک یراز فرستاده بود.  یای چندی به حضور حضرت باب به شیضه و هدایم عریداشت برای تقد

راز ین مشهدی احمد از شین بیروز جناب حّجت با شاگردان خود مشغول صحبت بودند.  در ا

حضرت اعلی به حّجت داد.  لوحی از حضرت اعلی بود  سر به ُمهری از مراجعت کرد و نامءه

د فرموده بودند که حّجت از یشان را ملقب به حّجت فرموده بودند و تأکیکه در ضمن آن ا

امر مبارک را برای مردم شرح بدهد.  جناب  ءهیم اساسیباالی منبر خلق را مخاطب ساخته تعال

م گرفت مطابق دستوری که به او یصمت  ،ن که لوح مبارک را قرائت کردیحّجت به محض ا

ل کرد و شاگردان خود را مرّخص نمود و به آنها فرمود از یرفتار کند.  فورًا درس را تعط هدیرس

ن به بعد درس نخواهم گفت و به آنها گفت "طلب العلم بعد حصول المعلوم مذموم." یا

 (262)ص

 

ا یکشور   ،نگر  ،صرف نظر از نژاد  ،کل بشری رایحضرت بهاءاهلل هر ه

 محبّته و یبر اساس حکمت متعال  ،دانند که خداوندمیمعدنی  به مثابءه  ،میاقل

  ،حیت صحیانی از تربید با جریکه با هعه نهادیجواهراتی در آن به ود  ،اشهیالنها



ابد و پرورش داده شود.یقل یص  ،کشف گردد  ،الهی و جامع
1
ن جواهرات عبارت یا  

ستعدادهای پنهان در وجود انسان است که هر فردی موهوب از قوای مکنونه و ا

ح تحت یق صحین قوا و استعدادها مکشوف گردد و به طریبدان است.  وقتی که ا

ت یه کماالت الهی در نهایملکوت شود و کلّ  نءهیعالم انسانی آ  ،پرورش واقع شود

 جالل و جمال در آن منطبع گردد.

 

 العلمه ـ اصلیت الهیترب

ت بهائی دارای تبعات و انشعابات یم و تربیتعل ع و پردامنءهیسموضوع و

ات امر مبارک یرد و ادبیگمیات انسان را در بر یه وجوه حیاری است که کلّ یبس

ای روح انسانی را در ین زوایترحاتی است که مبهمیحات و تشریمشحون از توض

که نوع بشر در تأّسف و حسرت است  ءهیسازد.  چقدر مامیمقابل چشم ما مکشوف 

ق یکند و طرمیوضات غنی و پربار الهی را رها ین فیان ایو عص ییکمال خودرأ

ل عذاب ابدی و فنا و نابودی قدم بر یرد و در سبیگمیش یی را در پیننگ و رسوا

 دارد.می

ن به مظهر ظهور ین است که مؤمنیتأّسف است ا ءهیش از آن مایآنچه که ب

محروم سازند.  مادام که ما دارای  زیآممحبّتح ین نصایا روییکلّی الهی خود را از پ

                                           
1
  ،ندیفرماضی بوده است که مییف انات حضرت بهاءاهلل در لوح مقصود مّد نظر جنابیح مترجم : احتمااًل بیتوض  

ل کتب و یا فرستاد تا ناس را از مقصود از تنزیاء و اصفی"در هر حال مذّکر و هادی و معّرف و معلّم الزم؛ لذا سفرا و انب

شان گذاشته شد.  انسان طلسم اعظم یشان بنفس ایه که در ایعءه ربّانیند و کّل عارف شوند به ودیارسال رسل آگاه نما

انسان را بمثابءه معدن که   ،دیفرمات او را از آنچه با اوست محروم نموده ... حضرت موجود مییلکن عدم ترباست و

د و عالم انسانی از آن منتفع گردد." )لوح یت جواهر آن به عرصءه شهود آیمه است مشاهده نما؛ بتربیدارای احجار کر

قل ید بصیت در شخص انسان مستور؛ بای"جوهر انسان  ،ن نازلیگر چنی(  در لوحی د2-0ص  ،طبع مصر  ،مقصود

  ،ر شد دخلی به ذات انسان نداشته و ندارد." )آثار قلم اعلیین است شأن انسان و آنچه معلّق بغیت ظاهر شود.  ایترب

 (129ص  ،1ج



خود را به  هن مقالیمن در ا  ،میستیهای موثّق از آثار مبارکه نهو ترجم هابندیهطبق

 کنم.مین نسبت به فرزندانشان محدود یف والدیمنابعی در خصوص وظا

و   ،یت انسانیب شخصیبه معنای تهذ  ،تین تربیم که بید بدانیابتدا با

د یتأک الوریمولیحضرت   ،م وجود دارد.  موالی محبوب مایم تفاوتی عظیتعل

شه بر انباشت علم و دانش مرّجح باشد.  برای اّطالع ید همیت بایاند که تربهفرمود

های هیواِر نظری متعّدد و تکرار طوطیهاحفظ کردن فرمول  ،قیاز نکات و حقا

ت انسان و سلوک یقی در تربیست.  فخر حقیفخر و مباهات انسان ن ءهیمامیعل

کماالت الهی باشد و مانند نجم ُدّری  نءهیسازد آمیاخالقی او است که او را قادر 

 ح دهد.یموت را بر استفاده از دانش برای انهدام نوع بشر ترج  ،دبدرخش

میشرفت و ترّقی یق به پین هدف است که ما تشویدر جهت وصول به ا

ح یضان اوامر خود در اعلی مدارج تویه را حضرت بهاءاهلل در میت الهیم.  تربیشو

تی ابتدا یشمارند.  مؤّسسات تربمیانت اعظم برای امر الهی بریند و آن را صیفرمامی

ب ین ترتیه را در قلوب و اذهان اطفال جای دهند.  به اید احکام و حدود الهیبا

عنوان فرزندان خداوند دوست  گر را بهیکدیکنند و میاطفال با عبادت الهی رشد 

حضرت بهاءاهلل در مورد افراط   ،ن حکم الهییخواهند داشت.  بالفاصله بعد از ا

ه منجر شود و قلوب یه جاهلیبه تعّصب و حم  ،ا جمعییفردی  هکمیدر هر نظا

دهند.میهشدار   ،گر نابردبار سازدیکدیفرزندان معصوم ما را نسبت به 
1
 

 

 نیت والدیمسئول

ط یعت شرایطب  ،شودمیم.  وقتی مادری باردار یریعت فرا گیی را از طبدرس

مین در حال رشد را شکل یکند که جنمیجاد یکل عنصری او اینی را در هیمع

                                           
1
د در یم بایتّعل"دارال  ،ندیفرماه است که مییان مبارک در ورق هشتم از کلمات فردوسیح مترجم:  اشاره به بیتوض  

د و به طراز یشان را از مناهی منع نماید مذکور در کتب الهی ایم دهند تا وعد و وعین تعلیط دیابتدا اوالد را به شرا

 (120ص  ،ه منجر و منتهی نگردد." )مجموعه اشراقاتیه جاهلین دارد؛ ولکن به قدری که به تعّصب و حمیاوامر مز



که با شوق   ،نیشود.  والدمیرشد عنصرِی کودک آغاز   ،حین جّو صحیدهد.  در ا

هرگز تولّد او را به   ،ه کنندن کوچک رامشاهدین اطفال نازنیمای ایلند که سیوافر ما

ن یقات معیکنند تا ممیآنها صبورانه صبر   ،بخشند.  برعکسمیع نیجبر و زور تسر

ان یز را در هماهنگی کامل با جرین فرموده فرا رسد و همه چییکه ذات الهی تع

ت قوای یمنت در اثر فعالیمبارک و پرم کنند.  وقتی که لحظءهمیعی حفظ یطب

 شوند.میع متولّد ین جهان وسیکودکان در ا  ،رسدمیعی فرا یطب

دوم طفل که در اثر تولّد عنصری به آن  ن قاعده را در مورد خانءهیحال هم

 م.یوارد شده به کار ببر

ی است که کودک در یط و فضایت الهی در خانه خلق محیمقصود ما از ترب

ن مانند یند و در زمان معتنّفس ک  ،ن عصر را استنشاق کندیآن بتواند قوای روحانِی ا

و وجودش در   ،دیاز حالت غنچه به حالت گل شکوفا در آ  ،گل سرخ شکفته شود

ا ین را به جبر و زور یانت باغبان الهی اعالم کند.  ایباغ الهی را تحت مراقبت و ص

درست همانطور که والدت روحانی را   ،توان حاصل کردمیبه هر شکلی از اجبار ن

م در زمستان گل را یکنمید.  ما هرگز سعی نیوای خارجی تحّقق بخشق توان بامین

طبق قواعد و مقّرراتی که خالق به   ،نیم.  گلها در زمان معیرون بکشیاش بهاز ساق

 کنند.مین یها را مزهساق هاهان حاکم ساختیطور اخّص بر گ

ه شوند کمیم.  اطفالی که در منازلی بزرگ یزنمیح آن مثالی یدر توض

قی لّذت ین نوع موسیمطمئنًّا از ا  ،شودمیا بتهوون غالبًا پخش یقی موتزارت یموس

ن نغماتی یشود که جّو منزل مشحون از چنمیحاصل  علّتن بدان یبرند.  امی

ن یکند.  در واقع امیزند و آنها را تنّفس مین جّو دم ین کودک در ایاست.  ا

میک یار نزدین را به هم بسیکه والد شودمیی توّجههدف واحد محّل تمرکز و 

 سازد.

به   ،اندهآنطور که حضرت بهاءاهلل امر فرمود  ،ن هرصبح و شامیاگر والد

ل دهند و در آن به یغی را تشکیوت تبلیدر منازل خود ب  ،ارت آثار الهی بپردازندیز



به   ،ندیواحترام نما محبّتن که باشند ییاز هر طبقه و آ  ،ه نفوس با هر رنگیکلّ 

ت یمحّرمه را رعا امیا  ،افات نوزده روزه شرکت کنندیدر ض  ،ام کنندیادای نماز ق

  ،ت هر عملی آگاه سازندین مراسم اطفال را نسبت به اهمّ یع ایو در جم  ،ندینما

زی خوف و هراس داشته باشند.  آنها در کمال یندارد از چمین لزویگر والدید

ب روح ین ترتیکنند.  به امیمنازل خود مشاهده مباهات گلهای در حال رشد را در 

الهی  محبّتن یسازد.  گرما و روشنی امیای از جّو خانه را مملو هیامر مبارک هر ال

در  کندمین خردساالن کمک یقطعًا به ا  ،گرددمیای ساطع هن خانیکه از چن

با کالم خود بلکه ن نه تنها یل شوند و در زمان معیالهی به درختانی بارور تبد قءهیحد

ت سمحای اسم اعظم یس رفتار اعالم کنند که تحت رایه اعمال و تقدیبا تنز

م و یتحک  ،غیهای نبرِد تبلهدر جبه  ،ات عمل کنندیوِش جند حیمجتمعند؛ مانند ج

 ن خدمِت مهاجرت موجب انتصارات و فتوحات شوند.یادیم

شود که میه یباردار توص ز اشارت دارند که به مادرانین نکته نیآثار ما به ا

ه یبرای رشد و پرورش روحانی کودکی که در بطن مادر است به تالوت کلمات اله

میبعد از تولّد فرزند وقتی که او را در بستر   ،شودمیه یبپردازند.  به مادر توص

ن کلمات در قلوب نوزادان به عنوان نور یر ایبرای او مناجات بخواند.  تأث  ،خواباند

ف شده است.  موقعی که کودکان ید برای گلهای در حال رشد توصیی خورشوگرما

اموزند.  در سّن یه را به آنها بیانات الهیشود بمین خواسته یاز والد  ،کنندمیرشد 

ه برخوردار شوند.  ما به یت الهید مجتمع ساخت تا از تربیآنها را با  ،پنج سالگی

 ت در مرتبءهید قرار گرفته و از لحاظ اهمّ یت مورد تأکیم که تربیکنمیوضوح مشاهده 

ه شده که ابتدا ادب و احترام را به کودکان یحًا توصیی واقع شده است.  صراول

 م.ییب نمایم و بعد از آن آنها را به کسب علم و دانش ترغیاموزیب

 ت روحانی در ابتدای زندگییلزوم ترب

وااّل آنچه که انسان فرا   ،دش برویه پیت الهیترب د شانه به شانءهیم علم بایتعل

شوند علم به مین صفات سبب یرد.  ایگمیآز و شهوات قرار  رد تحت ُسلطءهیگمی



ع دستاوردهای انسان سازد.  یب جمیی بدل شود و فنای ابدی را نصیننگ و رسوا

ء احبّااز   ،قی که نسبت به اطفال داشتندیم وعمیعظ محبّتبا   ،حضرت عبدالبهاء

ت بهائی یز از تربین نونهاالن عزیت سعی خود را بکنند که ایه نهاخواهند کمی

ت عمل به موجب احکام الهی در یبرخوردار شوند به طوری که بتوانند به اهمّ 

و  محبّت یق الهیدهند اطفالی که در حدامیشان وعده یا  زندگی خود پی ببرند.

ان در دوازده ماه فرا گریکه درا ت شوند آنچه یدر منازل مشحون از روح بهائی ترب

میق ین را تشویلداکل مبارک ویه  اد خواهند گرفت.یک ماه یآنها در   ،رندیگمی

ل جالل ابدی ینونهاالن خود در سب ءهیاّولف یی ضعهات قدمیند که در هدایفرما

و  زیآممحبّتمراقبت   ،ت شفقتید در نهاین عمل بایساعی و کوشا باشند.  کّل ا

میه ضرب و شتم اطفال هشدار یتنبه یشان علیرد.  ایگ لطف و مرحمت صورت

روحانی و   ،ن رفتاری برای رشد قوای ذهنییدهد که چنمیدهند.  تجربه نشان 

اِن یق خروج قوا و جریروهای جسمانی طفل سخت مضّر و مخّرب است؛ طریحتّی ن

نسبت به شتری یروز به روز نفرت ب هسازد.  بعالومیاستعدادهای مکنون را مسدود 

 کند.میدا یخانه و هر آنچه که به آن مربوط است پ

مولیم که حضرت ین اصل اساسی را به خاطر داشته باشید ایشه بایهم

مشکل و در  العادهفوقت اطفاِل باالتر از پانزده سال یند که تربیفرمامید یتأک الوری

خت و محکم م شاخه را وقتی که سیتوانمیا ما یرممکن است.  آیبعضی موارد غ

 ن اطفالی در ورطءهیند که چنیفرمامیم؟  حضرت عبدالبهاء انذار یشده راست کن

غرور و   ،تکبّر  ،هاانصافیبی  ،هاو قربانی نابرابری  ،شوندمیمشّقت و نکبت رها 

میر و اهانت واقع یگردند.  آنها مورد تحقمیی ذهنی و روانی هاییاغلب نارسا

گردند.  از امتحانات میشتن یشه شرمسار از خویبار و برای هماعتبیمار و یب  ،شوند

 ند.یآمیرون یزندگی به ندرت سربلند ب

ت را در دست داشتند و سعی ین خود که مشعل هدایوالد آنها دربارءه

 چگونه فکر خواهند کرد؟  ،زان خود نشان دهندینکردند راه را به عز



ن یهای نکبتی چنها در ورطفرزندان خود ر   ،با غفلت خود هنی کیوالد

نًا در ساحت الهی مسئول و یقی  ،سازندمیق به انحطاط و هبوط محکوم یعم

ن غفلت یا علّتن را به یاند که والدهمأخوذند.  جمال قدم ما را  مؤّکدًا انذار فرمود

تی یره محسوب خواهند داشت ـ معصیمأخوذ خواهند داشت و آن را از معاصی کب

 خشش نخواهد بود.که ابدًا قابل ب

ت الهی فرزندانشان چنان ین در مورد تربیه حضرت بهاءاهلل به والدیتوص

ن ینفوسی که از چن  ،اندههمانطور که آن حضرت خاطرنشان فرمود همؤّکد است ک

 نزد خداوند از حقوق پدری و مادری محرومند.  ،ندیتی غفلت نمایمسئول

در مورد نور   ،مورد فرزندانشان گردم که درمینی متوّسل یمن به قلوب والد

مین راه یجگرشان که روی زم "پارءه  ،ندیگومیا آنطور که اعراب ی  ،چشمانشان

ط یخواهند.  از آنها تقاضا دارم در مورد شرامیچ نیش هی" جز رفاه و آسا ،رود

از یانت نیا فرزندانشان به حفظ و صیابند که آیشند و خود دریندیحاکم بر جهان ب

 ر و نفوذ ظالمانءهید آنها را به حال خود رها ساخت و در مقابل تأثین که بایا ای دارند

 زندگی تنها گذاشت.

از توان ما است  ترقویکند که عالم میابدًا انکار نمییچ عقل سلیه

ه منافذ یاری است.  آلودگی در کلیی اجتماعی بسهامارییب طرءهیواجتماع تحت س

ی فساد اخالق به اقصی نقاط هاه کرده و باطالقت انسان رخنیو جوانب موجود

ت یزرعی سرایای هر صحرای لمین زوایی عالم و دورترهاابانین بیترجهان و خشک

میع آنها یخته گشته و جمیگسوانی زمامیال نفسانی و شهوات حینموده است.  ام

خطر  لقبوبا   ،متیین جانور شهوانی به هر قیخواهند که ارضاء گردند.  ارضاء ا

م شدن در مقابل یرد.  تسلید صورت پذیبا  ،ات بشرین مقّدس در حیه موازینقض کلّ 

 بدل شده است.میعمومیال نفسانی به حکین امیا

بند  بیفاسد و ن عالِم آشکارا یدر ا مستغرق  ،ما چارءهیفرزندان ب  ،فرزندان ما

ل و یح اِر مخمصءهگرفت  ،بالمنازع است که جانور خروشاِن شهوت سلطانِ   ،و بار



و   ،ای ربّانییمنی از سجایص صفات اهریعاجز از تشخ  ،طانی آنیرنگهای شین

خود را   ،محروم از دلسوزی و احترام  ،ییروههمراه با گشاد محبّتخبر از بیغالبًا 

ره یهای خهر جاذبیک طرف و تحت تأثیالت درونی شخصی از یمحاط به تما

ا به یاز ندارند؟  آیش نیا آنها به نوری فرا راه خویابند.  آیمیآنها  کننده و اغوا کنندءه

ی واقعی هاستند که آنها را قادر سازد چون انسانیرومند محتاج نیای ذاتی و نقّوه

منّزه و مقّدسی   ،با فخر و غروری آسمانی گام بردارند و از زندگی پاک  ،زندگی کنند

 شوند؟ ات ابدی برخورداریای بر حهبه عنوان مقّدم

 

 

 

 م حضرت بهاءاهللیانت منبعث از تعالیص

  ،دیه نمایبت فعلی را توجیا مصیحی که جهان بدهد و هر قدر که دنیهر توض

ن به امر الهی کاماًل واضح است که راهی را که حضرت بهاءاهلل در یبرای متمّسک

م یلانتی تعاین صیاند با موازهرگی طّراحی فرمودین جهاِن محاط به ظلمت و تیا

 مبارک روشن و نورانی است.

ن در رفتارشان نسبت به فرزندانشان یغفلت و فراموشی نابخشودنی والد

ی و شرمساری یرسوا تًا فرزندان را به ورطءهیی نادرست است و نهاهااستنتاج جءهینت

 ات آتی آنها را در معرض عدالت الهی قرار خواهد داد.یرساند و در حمی

دا و یامدهای مشکالت ناپیپ  ،مین چراغ زندگی کنای بدوهاگر ما در خان

مان را در قلوب یا د در انتظار ما است.  اگر ما شعلءهیو بالها بالترد هابتیحتّی مص

روانی و روحانی آنها   ،انحطاط زندگی جسمانی  ،میزان نونهال خود روشن نکنیعز

ت نظم و دقّت یاز به نهیی که نوری باشد همه چیگردد.  هر جامیبالفاصله آغاز 

ز به یتوانند از همه چمین خانه یشود؛ و ساکنمیقرار داده و به وضوح مشاهده 

مان وقتی که در دل و ین مورد در خصوص نور ایح استفاده کنند.  همینحوی صح



  ،آنها ن صورت مواهب خدادادءهیصادق است.  در ا  ،جان کودکان روشن شود

ه در کمال نظم و هماهنگی و به نحوی مؤثّر یلها ی موهوبءههاتیاستعدادها و قابل

 عمل خواهند کرد.

میدگان فرزندان ما گسترده یتناهی زندگی در مقابل دیموقعی که افق ال

روها آنها ین نیکی از ایرند.  یگمیرو قرار یم که تحت فشار دو نیکنمیمشاهده   ،شود

میها به مالل و غم بدل ه لّذات آنیرساند که کلّ میی یکشد و به جامین ییرا پا

طالب آن   ،شودمیکه به صورت ندای درون آنها متجلّی   ،گریروی دیو ن  ،گردد

ی که حتّی مرگ یجا  ،است که آنها را به اعلی قلل و مدارج جالل و شکوه برساند

معصوم و مبهوت آنها  هگنابی  ،دگان منتظریشود.  با دمیل یت تبدیبه جالل و ابد

ف یرانگر زندگی بالتکلیز و ویبرانگهقوای مناقش که در بحبوحءه  ،دیاه کنشان نگیبه ا

م و ینینشمیبر صندلی خود میان رویال راحت مانند تماشاچیا با خیاند.  آهماند

شوند؟  میم که به دهان دّرندگان پاره پاره ینینشمیی را به نظاره یهازندگی انسان

  ،میینمامیتشان یهدا  ،میکنمیه آنها کمک ب  ،نیق و امینی صدّ یچون والد  ،ای

خود را به باال بدوزند و شمس در حال اشراِق جالل و  دگانیم تا دیکنمیمساعدت 

 جمال را مشاهده کنند؟

 

 

 

 سازدمیبت روح را خمود یغ

رحمانه مرگی بیبت به تجربه برای من ثابت شده که به نحوی یک مصی

بت ین مصیآورد.  امیفرزندانمان به ارمغان  جی را برای روِح در حال رشدِ یتدر

ز یافسوس که گاهی اوقات ن اّما  ،شودمیغالبًا به صورت مهمانی ناخواسته وارد 

نیریابد و شیمیبه او اختصاص   ،عنی قلوب مای  ،ن مسندهایبهتر  ،شودمیدعوت 

 نجمد کنندءهر میشود.   مانند زمهرمیم ین لحظات زندگِی گرانقدر ما به او تقدیتر



ن یها را بخشکاند و زارعهشکوف  ،های بادام بگذردهشیزمستانی است که به ب

  ،اندهی گرم خود نشستهاش در اطاقیای را که در کمال آرامش و آساهچاریب

 سازد.میمغموم و فقرزده رها   ،محزون

م اطفال خود را یبت است.  هر قدر ما سعی کنین مزاحِم متجاوِز موذی غیا

  ،میاموزیه را به آنها بیاصول و اوامر اله  ،احکام  ،میا روح امر مبارک پرورش دهب

ن یم که اینان داشته باشیاطم  ،ما وجود داشته باشد بت در خانءهیغ اگر ادنی زمزمءه

ر در یناپذشه از دست خواهند رفت و به نحوی جبرانیز ما برای همینونهاالن عز

 ق خطا گام بر خواهند داشت.یطر

جی و نامحسوس است که نفِس خود انسان یچنان تدر اشاثرات پرمخاطره

ماری روحانی در حال انتشار ین بین نسبت به عالئم ایکند و والدمیاحساس خطر ن

نی یم بار سنگیکنمیگفت ما سعی میم امراهلل ین قدیکی از مبلّغیشوند.  میآگاه ن

انسانی   ،دیکه بار به مقصد خود رس و وقتی  ،میباالی ساختمانی برسان را به طبقءه

ع یاست.  جممی.  سقوط حتگذاردحامل بار می ز چاقو را روی طنابیت غافل لبءه

ن یشه از بیک لحظه برای همیدند در یکشمیاری که بار را باال یمساعی کارگران بس

ن مهمان موذی در مسکن و ینی که این موضوع در مورد جّو زهراگیرود.  هممی

 کند مصداق دارد.میجاد یما امأوای 

ی خود هستند و به آنچه هابازیها مشغول بازی با اسبابهم بچیکنمیتصّور 

گاهانه به آح باشد که آنها یندارند.  ممکن است صح توّجهم ییگومیکه ما 

نند و یبمیچشمان آنها  اّما  ،العمل نشان ندهندمکالمات بزرگترها عکس

 کنند.میز را در درون خود ثبت یه چشنوند و هممیشان یگوشها

شّفاف و زالل   ،ا ظروف آب پاکیهای صاف هنیدل و جان کودکان مانند آ

ای جوهر است که همانند قطر  ،مییگر بگویه دوستان دیای که ما علهاست.  هر کلم

ر رنگ ییممکن است تغ  ،رود.  در آغازمیدر اعماق قلوب پاک و زاللشان فرو 

شود.  اگر مینش جذب یم که با تمام اثرات زهراگیدانمیما  اّما  ،محسوس نباشد



ن یاّولشود که میکّل وجود کودک قربانی مرضی روحانی   ،قطرات سم تکرار شوند

حسادت و حتّی گاهی اوقات   ،اخالقعالئم آن اکراه از حضور در کالس درس

 ان است.یر بهائینفرت نسبت با سا

اعضاء   ،انیر بهائیه سایم و علیاههای خود نشستهانوقتی که ما بزرگترها در خ

میصحبت   ،ا عضو محفل ملّیید منشی یو شا  ،لجنات و محافل روحانی محلّی

ن مؤّسسات یم چکار کنند؟  اطفال با احترام به ایاز فرزندان خود انتظار دار  ،میکن

لوب مهربارشان به کنند و ما آنها را در اذهان در حال رشدشان و در قمیالهی نگاه 

چ احساس یه  ،رسندمیوقتی که آنها به بلوغ   ،م.  بعدیدهمیحّداقّل درجات تنّزل 

و محلّی   محافل روحانی  ،هاهو به لجن کنندمیاران نیهای همنی در خانیت و ایامن

وقتی از  است که علّتن ینانی ندارند.  به ایچ اعتماد و اطمیهملّی  محفل روحانی

  ،ا مدارس تابستانه شرکت کنندیی درس اخالق هام در کالسیواهخمیآنها 

ی ما کودک یقًا مانند آن است که گویالعمل آنها آشکارا خصمانه است.  دقعکس

م و بعد یدهمیا او را گرسنگی یم که بدود؛ یخواهمیاز او   ،م و بعدیکنمیرا فلج 

 نند.آسا مانند قهرمانان ورزشی عمل کهمعجزم که یخواهمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 بامداد زندگی شما

 ضی یادی امراهلل جناب ابوالقاسم فیسخنرانی ا

ییدر کنفرانس جوانان هاوا
1
 

ی چهاردهم برای دختر جوانش یای است که لوهن عنوان برگرفته از نامیا

م گرفته بود که راهبه بشود و از پدرش تقاضای اجازه و برکت ینوشت.  دختر تصم

ح یخدمت به مس فات را وقار مسرورم که تو زندگیی"بس  ،رای او نوشتنمود.  پدر ب

کنی.  مین کار مبادرت یات به اترم که در بامداد زندگیکنی.  از آن خوشحالمی

 د."یآمیام بر نهچ کاری از عهدیمن در شامگاه زندگی خود هستم و ه

که وقتی د یفرمامیم: حضرت محّمد یم نقل کنیداستانی را از قرآن کر

ای بر هندیم گرفت نمایافت و تصمیآن را کامل   ،خداوند عالم وجود را خلق فرمود

 ن کند.  آدم را انتخاب کرد و علم الهی را به او آموخت و از مالئکءهییوجه ارض تع

  ،طانیم کنند.  همه اطاعت کردند مگر شیآسمانی خواست که در حضور انسان تعظ

د.  ییفرما توّجهن نکته یده شد و من از آتشم."  لطفًا به ای"آدم از خاک آفر  ،که گفت

ا منقسم بوده: خاک و یتی دوگانه یاز آن زمانی که انسان وجود داشته دارای ماه

ن یند.  خاک دارای ایفرمامیف ین تفاوت را توصیا الوریمولیآتش.  حضرت 

چه که   ،اعتمادبردبار و سخاوتمند است.  باوفا و قابل   ،ت است که باوفایخصوص

.  کندحفظ می  ،عه گذاشته شدهیهزاران کنزی را که از ازل تا به ابد در دل آن به ود

                                           
1
 د.یدرج گرد 2صفحه   ،1912ل یآور ا موّرخیتانیه امری بریدر نشر  



میبذرها را   ،ندیبر آن وارد نما هااگرچه دل آن را بشکافند و خراش  ،صبور و بردبار

د؛ آن یک قطعه چوب به آن بدهیدهد.  سخاوتمند: مین برابر بازپس یرد و چندیپذ

سازد.میل یختی تنومند و بارور تبدرا به در
1

  ،ص خشمیآتش دارای خصا  

میخطر است و در جستجوی آن به همه جا  ری است.  تشنءهیناپذرییرانگری و سیو

ات ید خصوصیع ما بایکند.  جممیسوزاند و نابود میرود و هر چه سر راهش باشد 

م یتوانمیاست که ما  تییق موّفقیت تنها طریم.  عبودین و خاک را داشته باشیزم

 کن
ّ
قی که هر قدمش با الواح و مثالهای حضرت عبدالبهاء روشن یم ـ تنها طریطی

ای خواهد شد که محکوم به شکست هپرستانق نفسیگری طریشده است.  هر راه د

 و نابودی است.

م.  انسان یدمد.  ما در فلق بامدادی هستمیدی در عالم یفجر عصر جد

ز نابود ساخته است.  یخودش را ن اّما هعت ابداع کردیارزه با طبابزاری را برای مب

که بدون آن   ،دهد که قلوب و نفوس خود رامیت به ما راهی را نشان یق عبودیطر

شده  مقّدرد به مدارجی که برای ما یم.  ما بایکشف کن  ،م بودیز نخواهیچ چیهرگز ه

افته یا رواج یکه امروزه در دن ی جاریهاد در مورد نهضتیم.  جوانان بایواصل شو

کل یِت متزلزل و در حال سقوط و احتضار ـ که هیق باشند.  مدنیار مراقب و دقیبس

دهد ـ ما را احاطه کرده است.  میدان یاری میهای بسهشیو اند هااش به نهضتهمرد

.  میریش بگیاند در پهتی را که حضرت عبدالبهاء به ما نشان دادیق عبودید طریما با

م.  انسان مظهِر کّل عالم وجود ـ ید مقام و سرنوشت متعالی انسان را درک کنیما با

                                           
1
: "احبّای الهی در هر   ،پردازندکی از الواح مبارکه به ذکر صفات خاک مییح مترجم:  حضرت بهاءاهلل در یتوض  

س الهی ظاهر شود که یح و تقدیک در تسبیخضوع وخشوع از هر د به قسمییمجمع و محفلی که جمع شوند با

ه ذّرات آن تراب را اخذ یءه آن انفس زکیانات روحانیبه خلوص آن جمع و جذبءه ب ذّرات تراب آن محل شهادت دهند

ن صابرم و به کّل ذیید أنا افضل منکم؛ چه که در حمل مشّقات فالّحید نه آن که تراب به لسان حال ذکر نماینما

ه و ظهورات التحصی یعالن مقامات یم.  مع همءه اینماعه گذارده نموده و مییاض که در من ودیض فیروح اعطای ف

ر قدم کّل یم و به کمال خضوع در زینماحتاج وجود از من ظاهر است به احدی فخر ننموده و نمییع مایکه جم

 (223ص  ،ساکنم." )مجموعه اقتدارات



ش را یروهایقوای مکنونه و ن  ،استعدادها  ،د خودیر ـ است.  انسان بایصغمیعال

 رد.یق الهی به کار گیکشف کند و در طر

یزندگتا خود را برای  هن فرصتی است که به انسان داده شدیجوانی بزرگتر

 آمادگی او ماحصل   ،بلوغ سنّ د.  در یآن استفاده نما سازد و از هر لحظءه آماده اش

عنی طلوع فجر عصر ی) امیان یدوران جوانی را مشاهده خواهد کرد.  هر لحظه از ا

ال ین لحظاتی را به اهداف و امینده را دارد.  لطفًا چنید( ارزش صد سال آیجد

د.  مردم یاهوم متولّد شدین ید که در ایباش د.  شاکریز اختصاص ندهیپست و ناچ

شان خواهند آمد.  بر اثر َاقدام حضرت عبدالبهاء و یگروه گروه برای درمان دردها

د همان یتواند از شمع دور باشد؟  سعی کنمیا پروانه ید.  آیحرکت کن االنوارمطالع

 کن
ّ
 برای ما است. ن تنها راهید که حضرت عبدالبهاء نشان دادند.  ایراهی را طی
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 مناجات شروع

تک و الُتبِعد َمن أدَخلَته فی یازلا الهی الَتخُذل َمن عزَّزَته بسلطان یسبحانک اللّهّم 

ا ُمنائی َمن کنَت له یبَا؟  أَتُردُّ یا الهی َمن کنَت َله مریتک.  أَتطُرُد یام صمدیخ

ُمحِصنَا أو ُتِذلُّ َمن کنَت له معّززَا أو َتنسی َمن کنَت له مذّکرَا؟  فسبحانک 

التزال تکوَننَّ  تزل کنَت سلطاَن الممکنات و محّرَکها وسبحانک أنَت الّذی َلم

رَحمُهم یترحم عباَدَک َفَمن ا الهی ا ن َلمیَک الموجودات و ُمدبَّرها.  فسبحانک یَمل

أُخُذُهم؟  فسبحانک سبحانک أنَت المعبوُد یَفَمن   ،ئَِک احبّاِدی یتأُخَذ أ ،و ا ن َلن

ن. ا ذ ُهَو بالحّق و ا نّا ُکلٌّ َلَک عابدون و أنَت المشهود بالعدل و ا نّا ُکلٌّ لک شاهدو

 (116ص  ،)مناجاةوم.   یمن القیالمحبوب بالفضل ال اله ااّل ُهَو الُمهَ 

 

 اعظم العدلتیبتلگراف 

ضی یر جانفشان محبوب امراهلل ابوالقاسم فیناپذادی خستگییاز صعود ا

 ین ضایقلوب مملّو از اندوه و سراسر عالم بهائی از ا
ّ
عه سوگوار است.  حضرت ولی

م ین سالهای او در مهد امر از راه تعلیه پاس خدمات درخشان نخستمحبوب امراهلل ب



او را به اوصاف "جوان   ،غیق دوستان و اعتالی امر تبلیکودکان و جوانان وتشو

نیدان مهاجرت به سرزمیاد فرمودند.  خدمات بعدی او در مینورانی ممتاِز فّعال" 

ع به یب او کرد.  پس از ترفیران عنوان فاتح روحانی آن کشورها را نصیی مجاور اها

م ارض اقدس بر عهده یان مقیادیف ایر در وظایناپذمتیقمیسه  ،ادی امریمقام ا

الهام دار پرداخت؛ آثار ادبی به قلم آورد؛ مکاتبءههی دامنهاداشت؛ به مسافرت

ماری یک بیر و جوان ادامه داد تا آن که پس از یع و پیف و وضیبخش خود را با شر

ه یان عالم توصیع بهائید.  به جمیروحش آزاد شد و به ملکوت ابهی پر کشطوالنی 

قاّرات  سته و در مشارق اذکار همءهیل او محافل تذّکر شایشود که برای تجلمی

د که سرمشق مشعشع او در فدا کردن مطلق هستی یادبود برپا دارند.  امیمحافل 

شد.  در اعتاب مقّدسه کشورها با بخش عاشقانش در همءهش همچنان الهامیخو

ای رحمت گردد و به ارتقاء یق دریاش غرف نورانییم که روح شریکنمیدعا 

          کران الهی ادامه دهد.بینقطع خود در عوالم یال

  1993اعظم  نوامبر  العدلتیب

  ،اد دوستی)به       

 (9ص

 

 )توّسط دوآن تروکسل( سوگنامه

 1921ن گروهی بودند که در اکتبر یرآخ ضی در زمرءهیجناب ابوالقاسم ف

افتند.  حضرت شوقی افندی یادی امراهلل ارتقاء یتوّسط حضرت ولی امراهلل به مقام ا

افنان  ندءهیاند نماهارض منتخب گشت کرءه ادی "از چهار قاّرءهین هشت ایفرمودند که ا

هود و یو  حی و اسالمیدند و حسب و نسبشان به امم مسیاه و سفیز از نژادهای سیو ن

رسد."میه یَوَثن
1
 

                                           
1
 طبع ثانی  ،عیارکان نظم بد 91ان حضرت ولی امراهلل از صفحه ینقل ترجمه ب  



الت یشباب برای تحص امیاافت.  در یضی مسلمان پرورش یجناب ف

ق یبه تحق  ،دید که آوازه امر مبارک را شنیوارد مکتب شد.  طولی نکش میاسال

عشق و خلوصی که   ،ق به امر مبارک اقبال کردیپرداخت و با عشق و خلوصی عم

 د بود.یومًا در تزایومًا فی

هالن برجستیالتّحصت بود که فارغیامری ترب ن مدرسءهین معلّمیاّولکی از یاو 

ست و هفت سال یضی فقط بیوقتی که جناب ف  ،1900اش معروفند.  در سال 

د ین شهیاّولادبود یحضرت ولی امراهلل او را برای شرکت در مراسم   ،داشت

 دند.یزندگی خود برگیبه نما  ،ت رانسوم ِکهِلریخانم ک  ،ییکایآمر

عربستان و  رءهیمهاجر شبه جز  ،ادی امر منصوب شدیموقعی که به مقام ا

ک ماه بعد حضرت ولی محبوب امراهلل به یای آن بود.  درست هس محفل منطقیرئ

زی مراسم یرهضی به لندن شتافت و در برنامیملکوت ابهی صعود فرمودند.  جناب ف

 وست.یادی پیر حضرات ایع رمس اطهر به ساییتش

ضی را یت توّسط جناب فیتالوت صلوة م  ،اکرییوگو جیدکتر  ادی امراهللیا

با عواطفی  اّما  ،کنواختی  ،ضیی"...تالوت ابوالقاسم ف  ،دینمامیف ینگونه توصیا

ت نازله از قلم حضرت یزند.  صلوة ممیدر هوا موج   ،دیق و احساساتی شدیعم

قلبم چنان   ،توانم آن را تحّمل کنممید.  نشومیما  اد و استغاثءهیبهاءاهلل است.  فر

ا خداوند بر ما رحم یشکند.  آمین دم در هم ینه را همیقفسه س ییطپد که گومی

 روا خواهد داشت؟"

و را ضادی امراهلل در قصر بهجی اجتماع کردند تا نه عیست و شش ایب  ،بعد

ضی ی.  جناب فبرای خدمت در ارض اقدس به عنوان حّراس امراهلل انتخاب کنند

  ،اعظم العدلتیببعد از انتخاب اعضاء   ،1960کی از آن ُنه تن بودند.  در سال ی

ادی در مرکز یادی تلگرافی به عالم بهائی اّطالع دادند که پنج نفر از ایحضرات ا

 العدلتیبادی امراهلل و مساعدت به یا المللی مؤّسسءهنیل امور بیجهانی برای تسه

 کی از آن پنج نفر بود.ی ضی در زمرءهید بود.  ابوالقاسم فم خواهنیاعظم مق



فرمود.  میندرت ترک  ارض اقدس را به   ،بعد از انتصابش  ،ضییجناب ف

اعظم برای  العدلتیبندگی از طرف یا به نمای هامعمواًل برای حضور در کنفرانس

 کرد.مید سفر یجدملّی  ل محافلیتشک

ن مّدت اقامتش در یترا سفر کرد.  طوالنیچند ماهی به اروپ 1963در سال 

ن یچند 1969تا  1960ن سالها یبود.  ب 1960تا  1962ن از سال یکای التیآمر

  ،وانیتا  ،نیپیلیف  ،ایآس  ،از مراکزی در اروپا  ،غی طوالنی و گسترده نمودیسفر تبل

 مل آورد.د به عیکا بازدیاالت متّحده آمرین اصلی ایی و سرزمیهاوا  ،ژاپن  ،هکر

  ،ریقای مرکزی و زئیآفرملّی  ل محافل روحانییدر تشک 1913در سال 

غی یای از سفرهای تبلهرشت 1913 اعظم را داشت.  در دهءه العدلتیبندگی ینما

ی هانها شامل کنفرانسیکای شمالی را شروع کرد.  این و آمریکای التیآمر  ،به اروپا

 ل محفل روحانییر در تشکیاخ شد.  در نقطءهمیه یو ترک  ،1914لو در یی و هیلوسن

 اعظم را به عهده داشت. العدلتیبندگی ینما هیترکملّی 

ا در مالقات در سفرهای یشان یهای اهضی را در اثر نوشتیاکثر ما جناب ف

 نیترآورد که مشکلمیی به خاطر یی هاوااحبّاکی از یم.  یشناسمیارتی یز

شد مین جواب مواجه یبدون استثناء با ا  ،شدمیرح ن مطیسؤاالتی که توّسط زائر

 توانند جواب بدهند."میشان یضی بپرس.  ای"از جناب ف هک

زبانهای فارسی و عربی داشتند و از استعداد خود  هضی تسلّط تاّم بیجناب ف

شان به فارسی یکردند.  از جمله آثاری که امیکتب امری استفاده  برای ترجمءه

شان از یهای اهکتا" است.  از جمله ترجمیدرگه دوست" و "گوهر ترجمه کردند "

 درعلی است.یرزا حیات جناب میالّصدور" شرح حسی "بهجتیفارسی به انگل

ادی به زبانهای فارسی یگوی با استعدادی بودند و داستانهای زهشان قّص یا

نجا یر اش از آن است که دیسی بیشان به زبان انگلیوعربی منتشر کردند.  آثار ا

 مییت عظیو درا محبّت دهندءهشان نشانینقل قول از دو اثر ا اّما  ،بتوان برشمرد

 م.یشناختمیضی یکل بشری جناب فیاست که ما در ه



ا یلیادی امراهلل امیلی" در مورد زندگی ایدر کتاب کوچکی با عنوان "م

داشتند و  لییقی را که حضرت ولی امراهلل به میعم محبّتضی یجناب ف  ،نزیکال

دهند.  بعد از صعود حضرت ولی میکل مبارک را شرح یاو به ه خالصانءه محبّت

ضی یدر کمال استقامت آن را تحّمل کرد.  جناب ف اّما  ،لی دلشکسته شدیم امراهلل

میادی امراهلل یشان در دفتر ایو ا  ،ه خانمیروح  ،لییآورند که چگونه ممیاد یبه 

میضی یکردند."  جناب فمیاد یولی محبوب امراهلل  حضرت امیانشستند و "از 

 سند:ینو

 

"چرا؟    ،کردمیلی غالبًا تکرار یم  ،احزان و غموم ان احاطءهیدر اح

  ،ستین سؤال چیم که مقصودش از ایدیک روز از او پرسیچرا؟"  و وقتی 

غ یفم و قادر به سفر و تبلیض و ضعیام؟  من مره"چرا من زند  ،او گفت

 ای دارد؟"هدین زندگی من چه فای.  استمین

که بخاری نفتی  ادی امراهللیک روز زمستانی در دفتر این گفتگو در یا

هوا   ،زیلی عزی"م  ،صورت گرفت.  من به او گفتم  ،کوچکی در آن روشن بود

 ست؟"یلی سرد نیخ

 "چرا."  ،جواب داد

جلسه   ،مینینجا بنشیم راحت و آسوده در ایتوانمی"چگونه   ،گفتم

م؟  به یام بفرستیبرای عالم بهائی پ  ،میده را بخوانیهای رسهنام  ،میریبگ

ن یبخشد.  امین بخاری کوچک هنوز روشن است و گرما یکه ا علّتن یا

کند؟  هرگز!  میا سفر یکند؟  آمیا صحبتی ید.  آیگومیچ نیبخاری ه

دهد و در میا ت سخاوت به ما گرمیسوزد و در نهامیمادام که نفت دارد 

ن در مورد راحتی جسمانی ما یم.  ایکنمین حرارت است که ما کار یا

شتر است که به ما یاز ما به حرارت روحانی بیمصداق دارد؛ حال چقدر ن

م و بار را به مقصد یکار را ادامه ده 1960رو ببخشد که تا سال یقّوت و ن



ز یعز  ،م.  حالیسپارمیز را به دست معهد اعلی یم.  آن موقع همه چیبرسان

می  ،میکنمیسوزی و ما صحبت میتو همان بخاری روحانی هستی.    ،من

 م."یکنمیم و سفر یسینو

 

ت جهانی حضرت بهاءاهلل یکی از "حارسان مدنیبه عنوان   ،ضییجناب ف

ن آرزوی یبزرگترل الهی فرمودند.  ینی است" خود را بکلّی وقف سبیجن که در مرحلءه

شان در کنفرانس یا 1969ن امر مقّدس بود.  در اوت یع ایو ظفر سر شان فتحیا

 عّکاد حضرت بهاءاهلل از ادرنه به یل که مراسم مئوی تبعیسیبحری در پالرموی س

 دند:یان بخشین کلمات پایخود را با ا شان خطابءهیصحبت کردند.  ا  ،دیبرگزار گرد

 

م و به یستیی قلعه بام در حوالیتوانمیک قرن ما یبعد از گذشت   ،حال

باکی بین متهّور و یم.  زائریده بدوزیهای سلّول آن حضرت در زندان دهپنجر

ارت یاده تنها با هدف زیم که صحاری و جبال را پای پیآورمیرا به خاطر 

 یوجه من
ّ
میکردند.  وقتی آنها به آن سواحل مقّدس میرمحبوبشان طی

مینه  اّما  ،شدندمیگران وارد ی؛ دشدندمیدند از ورود به شهر ممنوع یرس

نه قلوبشان با استماع صدای پرنوای   ،ارت کنندیر را زیمای منیتوانستند س

دست   ،فقط معدودی  ،ن بهجت و شعف گردد.  معدودییاش قرملکوتی

کرد.  آنها میها برای آنها حرکت هن پنجریدند که از همیدمیمبارک را 

  ،افتی نداشتندیچ دریو از لحاظ عنصری هکردند میفقط اندکی مشاهده 

کردند و میشدند که به وطن مراجعت میارت یآنچنان مشحون از روح ز اّما

 نمودند.میزندگی خود را وقف خدمت به امر مبارک 

وزرای آنها و افسرانشان که   ،نیسالط  ،ند خلفای"کجا  ،میپرسمیاز خود 

له امر الهی را خاموش کنند؟  دست در دست و با تمام قوا سعی کردند شع

شکوه وجالل فانی آنها  کنندءههریم که  انوار خیکنمیبه چشم خود مشاهده 



آنها با  ست و نابود شده است.  صدای آمرانءهیمّدتها قبل خاموش شده و ن

فراموش شده و   ،رفته است.  آنهایآورشان سکوت را پذن و خّفتیمرگ ننگ

شان فرو یهاهها و توطئهسیدس  ،هاهای طرحهانریدر و هاز اذهان زدوده شد

مولیبخش حضرت نانین و اطمیریگر کالم شیک بار دی  ،اند.  بعدهخفت

ان ین اوقات زندگی گرانقدرش بیترکه در مظلم  ،میآورمیرا به خاطر  الوری

تًا ثابت خواهد شد که جز نقشی بر یهای اعداء امراهلل نهاهه نقشیفرمود که کلّ 

شه فاتح و منصور حضرت بهاءاهلل را یکل همیه  ،نبوده است.  بعدآب 

شمار مانند بیی هاو آشوب هام که از ورای مه و غباِر بحرانیکنمیمشاهده 

تر از به مراتب متعالی  ،ی در اوج آسمان شامگاهییبایمانند زهیر سایتصو

گردد.  می ظاهر  ،گاه باشدیران بدان جایآنچه که نفوس انسانی را قدرت ط

  ،دیزدامیم که بلند شده و اشکهای ما را یکنمیدست پرمهرش را احساس 

  ،بخشدمیقلوب مغموم ما را تسلّی   ،کندمین تبدار ما را لمس یجب

گر عطا ینانی دیمان را اطمیبخشد و نفوس پرتقالّ میمان را آرامش یدردها

 کند.می

ن موالی رؤوفی یکه با چنو خلوصمان را  محبّتد تا عهد موّدت و ییایب

ت رسوخ و ثبوت یم که در نهاییم و عزم را بر آن جزم نماید کنیم تجدیبست

د در کمال اتّحاد و ییایم.  بییبدون ادنی تزلزلی به اوطان خود مراجعت نما

ان یگاه خود را در مید جاییایب  ،میپراکنده شو  ،اتّفاق در حّب محبوب آفاق

ات یم و با روحی قوی و مشحون از حیریار گیات در اختیسربازان لشکر ح

اراضی و صحاری و در   ،ممالک  ،میع اقالیا بهاءاالبهی" را در جمیاد "یفر

فرسای نده و طاقتیم.  از مصائب فزایاها و بر فراز قلل کوهها بلند کنیه دریکلّ 

ش یثار را در پیو ا محبّتق یم؛ طریوس نشویجهان اطراف خائف و مأ

که جهان در نور و حرارت شمس  آن زمان  ،ور فجر موعودبه ظه  ،میریگ

عنی آن ی  ،میناظر باش  ،قت طالع از افق جالل الهی مستغرق خواهد شدیحق



دار زندگی کند و یتواند در صلحی جاودان و اتّحادی پامیزمانی که انسان 

 قی ملکوت ابهی شود.یارض مرآت حق کرءه

 

ی که حضرت ولی امراهلل برای ما به یراث گرانبهایم  ،ضییبا صعود جناب ف

 افت.یادی امراهلل کاهش یازده ایبه   ،جای گذاشتند

 

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

 

 

 ضییاد فیبه 

 اثر هوشمند فتح اعظم

 

 ن کـردیوصـل تـو درمـان دل مـسکـ مـژدءه ن کردیم از سر کوی تو جهان مشکیک نسی

 ن کردیدگر چشم به رخسار گل ونسر کی  آن که در باغ جمالت به تماشا پرداخـــــت

 ـن کردیقـصـد پـرواز بـه جـوالنـگـه شــاهـ ـفیر نحــیضی از عالم قدس آمد و آن طیف

 ن کردیفـرصـتـت بـاد نـگاری کـه وفا چند  عـاشـقـا خـلـوت مـعـشـوق مـبـارک بـادت

 ن کردیپـروم و زر اشک مــن و یه بر سیتکّ  آسمان خواست نثاری به ره مقدم دوســت

 ـن کردیـریشور عشق تـو هـمـه کـام مـرا شـ  که دوش امیاـی ز چـه از تـلـخـی یتـرشـرو

 

 

 


