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 مقّدمءه مترجم

توان شرح وقایع ایّام حیات عنصری آن طلعت اطهر را  اگر آثار جمال مبارک به طور کامل زیارت شود، می

کتابی به زبان  6831ایشان را با استفاده از کالم وحی به رشتۀ تحریر در آورد.  در سال یافت و در واقع تاریخ حیات 

اش، جفری مارکز، با استفاده از آثاری که به زبان انگلیسی ترجمه شده بود، به  انگلیسی مشاهده شد که نویسنده

هده نکرده، از قرن بدیع سود تدوین چنین تاریخی هّمت گماشته بود.  در جایی که پیوندی بین وقایع حیات مشا

ُجسته و شرحی نگاشته است.  منتهی برای آن که آثار حضرت ولی امراهلل را از بیانات حضرت بهاءاهلل متمایز 

آنچه را که جناب نبیل نیز در تاریخ خود از حضرت  گرداند، آنها را با حروف خوابیده، یا ایتالیک، نوشته است.

 مبارکه منظور داشته است.بهاءاهلل نقل کرده، جزو آثار 

کرد.  اّول آن  مترجم مصّمم به برگرداندن این کتاب به زبان فارسی شد.  از این نیت دو مقصود را دنبال می

که احبّای فارسی زبان نیز بتوانند با استفاده از کالم وحی شرح حیات محبوب ابهی را مطالعه نمایند. دوم آن که 

تر باشد، زیرا بسیاری از آثار حضرت بهاءاهلل به زبان انگلیسی  رای تدوین کتب کاملتواند گام اّولی ب این کتاب می

ها آورده شده و با حرف "م" از  ترجمه نشده و در اختیار نویسنده نبوده است.  بعضی از این موارد در پاورقی

  های نویسنده مجّزا شده است. یادداشت

است؛ عنوان دوم کتاب در انگلیسی "مرتبط ساختن قلب با  نام کتاب در اصل "اذکروا" یا "به یاد آورید"

 حضرت بهاءاهلل" است.  از ترکیب این دو، نام "به یاد دوست حقیقی" برای متن فارسی انتخاب شد.

اش مورد استناد نویسنده بوده، از منابع اصلی آنها یافت و درج  اصل تمامی آثار حضرت بهاءاهلل که ترجمه

اگر نویسنده بیانی را از یکی از توقیعات مبارکه نقل کرده، مترجم سعی کرده اصل لوح مبارک  شد.  به این معنی که

های  را بیابد و از آن نقل نماید تا چنانچه خوانندگان مایل باشند به اصل لوح مبارک مراجعه نمایند تا سایر قسمت

ضمنًا در مورد لوح مبارکی که به افتخار حضرت  آن را نیز زبارت نمایند، بدانند که به چه مرجعی باید رجوع نمایند.

غصن اطهر عّز نزول یافته، به علّت آن که نسخ درج شده در کتب موجود کامل نبود، مرکز جهانی عنایتًا برای این 

های مترجم به فارسی ذکر شود تا  ضمنًا سعی شده مضمون بیانات عربی نیز در یادداشت  عبد ارسال نمودند.

 ان فارسی تمایل بیشتر دارند به مضمون آنها توّجه نمایند.کسانی که به زب

( شروع شد، اّما به دالیلی به عهدۀ تعویق افتاد و اینک بعد 8003) 6831اگرچه ترجمه این کتاب در سال 

به اتمام رسید.  امید  6830از مّدتی فاصله زمانی، مجّددًا شروع شد و باالخره در شامگاه بیست و سوم بهمن ماه 

 احبّای الهی واقع گردد.ت مورد توّجه اس

دانم از همسر گرانقدرم، پریوش، که صبورانه اجازه داد عمده وقتم را صرف این کار نمایم و از  الزم می

 هیچگونه همراهی دریغ ننمود از صمیم قلب سپاسگزاری نمایم.

نیا فاروق ایزدی        
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6830طهران، زمستان   

 

 دیباچه

داشت صدمین سال صعود حضرت بهاءاهلل و معرفی رسمی عهد و  به گرامی ،6338سال مقّدس، یعنی 

میثاق آن حضرت اختصاص یافت و زمان مناسبی برای اندیشیدن به منشأ و مقصود از وجود ما و تجدید عهدی 

با مبانی و اصول اعتقادات بهائی، زمانی برای احیاء مجّدد خلوص و ایمان و وقف خویشتن به ترویج وحدت و 

 حانیت بخشیدن به جامعۀ بشری است.رو

برای کمک به بهائیان در تکریم شخصی سال مقّدس و نیز معرفی ویژگی  به یاد دوست حقیقیکتاب 

حیات حضرت بهاءاهلل و رسالت آن حضرت به سایر نفوسی است که کنجکاوی آنها برانگیخته شده است.  

را گرد آورده تا بسیاری از وقایع حیات هیکل اطهر را به  این کتاب فقراتی از گسترۀ وسیع آثار حضرت بهاءاهلل

های مزبور، وقتی که در کنار هم قرار گیرند، نگاهی عمیق به  کالم خود آن حضرت به هم پیوند دهد.  گزیده

همواره در اندازند که، به کالم حضرت ولی امراهلل، حفید مجید حضرت بهاءاهلل،  زندگی نفس مقّدسی می

رار دارد؛ طلعتی که "در تقّدس رتبۀ اعلی و در عظمت و قدرت و جالل رهیب و در جلوه و نور اعلی مدارج ق

عدیل است." نظیر و بی ظهور بی
1
 

حیات حضرت بهاءاهلل، که حضرت ولی امراهلل  حول چهار مرحله از به یاد دوست حقیقی کتاب 

سالۀ  82آن حضرت پرداخته که دورۀ  اند، تنظیم شده است.  بخش اّول به اوان طفولیت و شباب برشمرده

که "آن وجود مقّدس از زندگانی مرّفه و پرآسایشی که الزمۀ یک خاندان  گیرد را در بر می 6311تا  6362

اعانت  بزرگ و صاحب ثروت و غنا است کاماًل برخوردار بودند و در آن دوران توّجه مبارک به دستگیری فقرا و

را  6388تا  6311ّجه و مراقبت محتاجین معطوف بود."  بخش دوم سالهای َمرضی و حمایت ملهوفین و تو

دهد که "به کمال هّمت و انجذاب در سلک اصحاب باب در خدمت امر و اعالء کلمۀ  تحت پوشش قرار می

چال  در سیاه 6388آن حضرت مصروف گردید."  بخش سوم به چهار ماه مسجونیت طلعت ابهی در سنۀ 

رد که "آن هیکل اعّز اطهر را به مخاطرات عظیمه گرفتار و به احزان و آالم شدیده مبتال طهران اختصاص دا

سطوع تجلّیات الهی و طلوع  ۀساخت وچون نزدیک به انتهی رسید با ظهور قوای ساریۀ فائضۀ خاّلقه که نتیج

سی و نه سال دوران رسی انوار یزدانی از مکمن عّز سبحانی بود، مخلّد و جاویدان گردید." بخش چهارم به بر

 آن، با عروج شمس ظهور هیکل اطهر به  می 6338تا  6388رسالت حضرت بهاءاهلل، از 
ّ
پردازد که در طی

های شریرانۀ پیشوایان حسود و حقود  الّسماء، مصائب و بالهای هیکل اطهر شّدت یافت.  در اینجا دسیسه وسط

                                                           
1
گوهر یکتا، ترجمۀ  810( وجود ندارد.  ترجمه از صفحۀ 80( در متن فارسی )صxivبیان حضرت ولی امراهلل در گاد پاسز بای )ص  

 ابوالقاسم فیضی نقل شد.



 

6 

 

اهلل مرتکب شد، ءیانتی که میرزا یحیی نابرادری حضرت بهامذهبی و مقامات فاسد دولتی، اعمال بزدالنه و خ

و خطاها و تخلّفاتی که از بعضی از پیروان خیرخواه اّما دچار سوءتفاهم سر زد، در مقابل شهامت، علّو منزلت، 

صداقت و نجابتی که خصیصۀ سلوک و رفتار حضرت بهاءاهلل بود، به وضوح مشهود گشت.  بخش پنجم به 

پردازد و به انتصاب  ت حضرت بهاءاهلل برای استمرار مرجعیت الهیّه در امور امریه به آتیۀ ایّام  میبررسی تمهیدا

حضرت عبدالبهاء به مقام مرکزیت میثاق و نیز وقایع حول صعود حضرت بهاءاهلل اختصاص دارد.  بعد از 

حضرت رّب اعلی و جمال  نامۀ حضرت بهاءاهلل درج شده تا برای تکریم دو طلعت انور بخش پنجم زیارت

 ابهی تالوت گردد.

را به وجود آورده از آثار هیکل مبارک  به یاد دوست حقیقیاز آثار حضرت بهاءاهلل که کتاب هایی  گزیده

هایی از آثار ایشان که به انگلیسی ترجمه و انتشار یافته استخراج شده است.  از آن جمله است،  یا مجموعه

ّمدتقی نجفی، منتخباتی از آثار حضرت بهاءاهلل، کتاب ایقان، مناجاة، الواح لوح مبارک خطاب به شیخ مح

ای از  نازله خطاب به ملوک و رؤسای ارض، تلخیص و تدوین حدود و احکام کتاب مستطاب اقدس، مجموعه

ها از فقراتی است که حضرت ولی  الواح جمال اقدس ابهی که بعد از کتاب اقدس نازل شده.  برخی از گزیده

های صادره خطاب به امریکا، و نظم جهانی بهائی  المیعاد، پیام ، قد ظهر یومقرن بدیعامراهلل در آثاری چون 

بهاءاهلل شمس حقیقت اثر جناب بالیوزی و باب امید کتاب اند.  معدودی از آثار حضرت بهاءاهلل از  نقل فرموده

اند و در کتاب  حضرت بهاءاهلل تقریر فرمودههای شفاهی که  اثر جناب دیوید روح نقل گردیده است.  گزارش

 الّشعرای حضرت بهاءاهلل، نقل شده نیز مورد استفاده قرار گرفته است. االنوار نبیل اعظم، موّرخ و ملک مطالع

از آنجا که دربارۀ دوران طفولیت هیکل اطهر مطالب زیادی از قلم خود آن حضرت نازل نشده، بیانات 

یثاق و فرزند ارشد آن حضرت، از مقالۀ شخصی سیّاح و نیز خطابات مبارکه، که در حضرت عبدالبهاء، مرکز م

اند، استفاده شده است.  بیانات حضرت  به ایاالت متّحده ایراد فرموده 6368دوران اسفار آن حضرت در 

قرات معدودی عبدالبهاء که در کتاب بهاءاهلل و عصر جدید اثر جناب اسلمنت نقل شده نیز به کار رفته است.  ف

 نیز از آثار حضرت ولی امراهلل و نبیل اعظم نقل گردیده است.

شماری وقایع مورد نیاز بوده،  ها یا توضیح گاه زمینۀ اّطالعاتی برای درک زمینۀ گزیده در جایی که پیش

های محدودی به صورت پاورقی جهت  عالوه، یادداشت فقرات توضیحی مختصری افزوده شده است.  به

ای برای  نامه شدن بعضی اصطالحات و تأمین اّطالعات مفید اضافه شده است.  در پایان کتاب لغتروش 

شماری به بیان تاریخ وقایع مهم در حیات حضرت بهاءاهلل پرداخته که  ارائۀ اّطالعات بیشتر آورده شده، و گاه

دهد چه زمانی بسیاری از آثار مهم از قلم مبارک نازل شده است. نشان می
2
 

اندازی از  نامه نیست؛ تاریخ هم نیست؛ بلکه چشم شرح حال و زندگی به یاد دوست حقیقیکتاب 

اندازی که خواننده را  زندگی حضرت بهاءاهلل است که عمدًة به کالم خود آن حضرت بیان شده است؛ چشم

                                                           
2
 م  –این دو قسمت از ترجمۀ فارسی حذف شده است   
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روح انسان با مطلع  "مقابل شدنالعدل اعظم  کند و به آنچه که بیت تر می به اراده و مقصود آن حضرت نزدیک

العدل اعظم هر یک از ما  کند؛ یعنی حالتی که به بیان بیت فرمایند نائل می نور و هدایت الهی" توصیف می

گاه روح حضرت بهاءاهلل است غور و تفّحص نماید  و مصداق این بیان مبارک   "در عوالم درونی خود که تجلّی

«."َک ِلَتِجَدنی فیک قائِمًا قادرًا مقتدرًا قیّوماَفاْرِجع البصَر ِاَلیْ »فرمایند،  گردد که می
3
 

مؤلّف مایل است مراتب امتنان خود را به دکتر بتی فیشر، سرویراستار مؤّسسۀ ملّی مطبوعات امری ایاالت 

های  مَتحده، و نیز به دستیاران ویراستار تری کسیدی و َامی نیب برای کار دشواری که انجام دادند و توصیه

 ی که عرضه کردند، اعالم نماید.ارزشمند

 جفری دبلیو مارکز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 میالدی( خطاب به احبّای عالم 6338بدیع ) 613پیام رضوان  
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 فصل اّول

 طفولیت

کودکی به نام میرزا حسینعلی در طهران، پایتخت ایران، قدم به جهان نهاد.  پدرش  6362نوامبر  68روز 

شاه؛ و مادرش خدیجه خانم.  منزل اجدادی  ی محبوب و مورد توّجه فتحعلیای بود و از وزرا زاده اشراف

 خانواده در قریه تاُکر قرار داشت؛ در منطقۀ نور در استان شمالی مازندران، که در کنارۀ دریای خزر واقع است.

ای ه اگرچه میرزا حسینعلی از تحصیالت رسمی اندکی برخوردار گردید، اّما در دوران کودکی نشانه

هایی حاکی از نقشی  دانش درونی و ذاتی و نیز شرافت نََسب و نجابت و ُحسن اخالق از خود نشان داد؛ نشانه

نمود.  ظهورش مقّدر بود تا  گزید ایفا می می که خداوند برایش مقّدر کرده بود که بعدها چون عنوان بهاءاهلل را بر

دچار انقالب و تحّولی عظیم سازد، و ظهور عصری جدید و اعماق ایران را به لرزه در آورد، سرنوشت ایران را 

 شکوهمند در تاریخ نوع بشر را اعالم کند.

به عرصۀ شهود نهاد.  این مولود در میان عائلۀ شریفه که اهل نور بودند، در طهران، مولود مسعودی قدم 

بزرگ است که در ایران وزیر  جلیل حضرت بهاءاهلل بود.  پدر بزرگوارش میرزا عبّاس نوری معروف به میرزا

هجری متولّد شدند.  اهّمیت این ساعت تولّد  6888مشهوری بود.  حضرت بهاءاهلل در فجر روز دوم محّرم سال 

از نظر اهل جهان پنهان بود.  زیرا در این ساعت کسی به وجود آمد که از خوان احسان خویش نعمتی فراوان به 

 (66ار، صاالأنو )مطالع جهانیان مبذول داشت.

َنَسب خاندان حضرتش از یک طرف به حضرت ابراهیم از زوجۀ قطوره و از طرف دیگر به حضرت 

شود.  به عالوه حضرتش از دودمان َیسی و از جانب  منتهی می زرتشت و یزدگرد، آخرین شهریار سلسلۀ ساسانی

دولت و بزرگان مملکت محسوب  پدر حضرت وزیر، جناب آقای میرزا عبّاس معروف به میرزا بزرگ که از رجال

های قدیم و مشهور مازندران منتسب  ترین خاندان شاه مقام وزارت داشته، به یکی از مهم و در دربار فتحعلی

 (803)قرن بدیع، ص باشد.  می
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در اوقاتی که حضرت در سنین صباوت بودند، جناب وزیر که پدر بزرگوارشان بود، شبی در عالم رؤیا 

کران به شنا مشغول هستند.  نورانیت جسم شریفش به قدری  حضرت بهاءاهلل در دریای بیمشاهده نمود که 

شدید بود که تمام دریا را روشن کرده بود.  گیسوان سیاه و بلندش در اطراف سر در روی امواج آب پریشان؛ 

ها از نور  آن ماهی انبوه ماهیان او را احاطه نموده و هر تاری از موی مبارکش را ماهئی به لب گرفته؛ همۀ

تعدادشان بسیار  ها هم که فرمودند تمام آن ماهی رخسار حضرتش خیره گشته و به هر طرف که آن بزرگوار شنا می

رفتند.  معذلک ضرر و اذیتی به بدن مبارکش  گرفته بودند به همان طرف میمحکم هر یک تار مویی را  و

کمال آسانی و راحتی بدون هیچ مانع و رادعی شنا رسید و حتّی یک موی هم از سرش جدا نشده با  نمی

 رفتند. هم روی آب از دنبال حضرتش میها  ماهی فرمودند و همۀ می

جناب وزیر، که سخت از رؤیای خویش در عجب مانده بودند، معبّری را احضار کردند که در آن منطقه 

د معبّر، گویی عظمت آیندۀ حضرت بهاءاهلل به شهرتی عظیم کسب کرده بود.  فرمودند تا رؤیا را تعبیر نماید.  مر

کرانی که مشاهده نمودید، عاَلم وجود است.  پسر شما  او الهام شده باشد، به جناب وزیر گفت، "دریای بی

تنه و تنها بر عاَلم تسلّط خواهد یافت و هیچ چیز مانع او نخواهد شد تا به منظوری که در نظر دارد نرسد  یک

آن نیست که او را ممانعت کند.  انبوه ماهیانی که مشاهده نمودید، داّل بر اضطراب و  توانایی هیچکس را

آشوبی است که او در میان امم و اقوام کرۀ ارض ایجاد خواهد کرد.  آنها دور او جمع خواهند شد و به او 

ابدًا دریغ الهی،  متمّسک خواهند شد.  این اضطراب و پریشانی، با اطمینان به حمایت و صیانت مداوم و بی

 به او گزند و اذیتی نخواهد رساند و تنهایی او بر پهنۀ دریای زندگی امنیت او را دچار مخاطره نخواهد نمود."

پس از آن، شخص معبّر را برای مشاهدۀ فرزند دلبند خویش بردند.  معبّر مشتاقانه به سیمای ایشان 

ود.  مجذوب وجه جمیل ایشان شد و هر نشانی بر آن نگریست و جمیع خطوط چهره را به دّقت مطالعه نم

نمود.   ای در آن چهره حکایت از عظمتی مکنون می سیمای زیبا را مورد تحسین قرار داد.  در نظر او، هر جلوه

زبان به مدرح و ثنا گشود و به قدری تمجید و تحسین کرد که تعلّق جناب وزیر به فرزند بزرگوارش از آن تاریخ به 

درجات بیشتر شد و مانند یعقوب که شیفتۀ یوسف بود، در مهد محبّت و حمایت خویش، فرزند  بعد به

 (608 -01االنوار، ص داد. )مطالع ارجمندش را پرورش می

از صغر سن آثار مهربانی و جود و َکَرمشان مشهور بود.  به سیر و صفا بسیار میل داشتند.  اکثر اوقات را در 

شد و همیشه حولشان جمعیت بود و وزراء  ای داشتند که هر کس مجذوب می قّوۀ جاذبه گشتند و باغ و صحرا می

در سن سیزده چهارده مشهور به و وکالء همیشه حول جمال مبارک بودند و اطفال مفتون آن طلعت و سیما.  

لما صحبت فرمودند.  در محافل بزرگ ع کردند و هر مسأله را حّل می علم بودند و در هر موضوعی صحبت می

نمودند. )بیان حضرت عبدالبهاء نقل در  فرمودند و جمیع اذعان می کردند؛ مسائل مشکلۀ علما را حّل می می

 بهاءاهلل و عصر جدید( 81صفحۀ 
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 فصل دوم

 جـــــــــــــوانــــــــــــــی

رفت  بود، و انتظار می العادۀ دوران جوانی حضرت بهاءاهلل برای همگان شناخته شده های خارق توانایی

که جانشین پدر شوند و بر منصبی عالی تکّیه زنند.  عدم توّجه و عالقۀ ایشان در تصّدی منصبی چون وزارت 

 های گوناگون شد. شاه بسیار سبب حیرت و اظهار عقیده

بسیار پرنشاط، و   العاده باهوش، جّذاب، در هفده سالگی با آسیه خانم ازدواج کردند.  ایشان را فوق

کردند.  ایشان خواهر کوچکتر شوهر خواهر بزرگتر حضرت بهاءاهلل بودند و، مانند حضرت  زیبا توصیف می

بهاءاهلل، به خاندانی اشرافی و ثروتمند تعلّق داشتند.  جواهرات عروسی ایشان آنقدر زیاد بود که چهل قاطر برای 

 حمل آنها به منزل حضرت بهاءاهلل الزم شد.

 و آسیه خانم سالهای اوّلیه زندگی مشترک خود را به اقدامات خیریه و بشردوستانه حضرت بهاءاهلل

های دولتی،  ها و ضیافت المقدور در آیین دهند که آنها "حتّی اختصاص دادند.  دخترشان بهائیه خانم شرح می

ایران برگزار های عالیرتبه و ثروتمند در سرزمین  های تفریحی، و مراسم متداول مجلّل که خاندان جشن

دانستند، و به جای آن ترجیح  هدف می معنی و بی این لّذات دنیوی را بییافتند."  آنها " کردند، حضور نمی می

دادند خود را به مراقبت از فقرا و بیچارگان یا کسانی که گرفتاری داشتند مشغول نمایند."  خدمات آنها  می

 " معروف شوند.بخش سبب شد به عنوان "پدر فقرا" و "مادر تسلی

در زمان ازدواج حضرت بهاءاهلل، پدرشان، میرزا بزرگ، دچار سختی و شّدت گردید.  یک سال قبل از 

اش محّمدشاه جانشین او شده بود.  صدراعظم محّمدشاه، یعنی حاجی میرزا  شاه درگذشته و نوه آن، فتحعلی

بعدها نسبت به حضرت باب روا داشت  توز بود که ظلم و ستمی که خودخواه و کینه آقاسی، شخصی مغرور،

سبب شد حضرت ولی امراهلل او را به عنوان "دّجال دور بابی" تقبیح نمایند.  وقتی حاجی میرزا آقاسی دریافت 

اند، با برکناری میرزا بزرگ  که میرزا بزرگ از نقشی که حاجی در قتل صدراعظم پیشین بازی کرده هراسان شده

شاه، که چند سال قبل از آن  مستمرّی ساالنۀ ایشان، و گرفتن طالق دختر فتحعلی از مسند و مقام خویش، قطع
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میرزا بزرگ، عالوه بر آن که درآمدش به این ترتیب،   4با ایشان ازدواج کرده بود، از میرزا بزرگ انتقام گرفت.

بقش اراذل و اوباش را از دست داد، با تسویه حساب سنگینی بابت طالق مزبور مواجه گردید.  وقتی همسر سا

های طهران و بسیاری  را فرستاد که برای اخذ وجه ایشان را به شّدت مضروب سازند، مجبور شد مجموعه خانه

بان و به قیمت بسیار ارزان بفروشد.  چند سال بعد میرزا بزرگ درگذشت.  ااز وسایل گرانبهای منزل را شت

گذاشت و هر  رگ، به حضرت بهاءاهلل بسیار احترام میعلیرغم دشمنی شدید حاجی میرزا آقاسی با میرزا بز

 کرد که گویی پسر خود او هستند. کرد و طوری با ایشان صحبت می ای را در مورد ایشان رعایت می مالحظه

در طهران ... جوانی بود از خاندان وزارت و از ساللۀ نجابت؛ از هر جهت آراسته و به پاکی و آزادگی 

علّو َنَسب و سمّو َحَسب بود و اسالفش در ایران مشاهیر رجال و محَط رحال بودند،  پیراسته؛ هر چند جامع

لکن از دودمان علما و خاندان فضال نبود و این جوان از بدایت نشو و نما در میان سلسلۀ وزرا از خویش و 

تدّرج  دود.  بر نَهِج اجدابیگانه به یگانگی معروف و از کودکی به فرزانگی مشاٌر بالَبنان و منظور نظر عاقالن ب

در مراتب عالیه نخواست و ترّقی به مقامات سامیۀ فانیه نُجست.  فرط لیاقتش مسلّم کّل بود و کثرت ذکا و 

متحتّم جمیع؛ در انظار ُعموم جلوۀ غریبی داشت و در مجامع و محافل نطق و بیانی عجیب.  با انتش فط

کثرت ُنهی در عنفوان جوانی چون در مجالس مباحث مسائل و وجود عدم تدریس و تدّرس از حّدت ذکاء و 

کّل حاضرین   دقایق حکمت نامتناهی حاضر گشتی و در محضر جمع غفیر علماء و فضالء زبان گشودی،

.  از صغر سن محّل امید و شخص فطری عالم انسانی شمردندی  حیران و این را نوعی از خارق عادات ذکاء

 (16بدیع، ص 663لکه ملجأ و پناه ایشان بودی. )مقالۀ شخصی سیّاح، طبع وحید خاندان و دودمان، ب

در سّن بیست و دو سالگی بودند که والدشان وفات یافت.  پدرشان وزارت داشت.  دولت خواست که 

دهند.  قبول  جمال مبارک وزارت قبول فرمایند؛ زیرا در ایران عادت چنین است که وزارت را به پسر وزیر می

کند.  هّمتش  دند و بعد، صدراعظم گفت،  "کاری به ایشان نداشته باشید.  این جوان تنّزل به وزارت نمینفرمو

دانم که فکر امری عظیم دارد که مشابهتی به افکار ما  از این بلندتر است.  مقصد او را کشف ننمودم؛ ولی می

 (81ندارد.  او را به خود واگذارید." )بهاءاهلل و عصر جدید، ص

فرمودند؛ هر مسکینی را مایۀ تسلّی بودند.  در خانۀ  نهایت استغنا و َکَرم بودند.  بر هر فقیری انفاق می در

مبارک باز بود و این بیشتر سبب حیرت نفوس شد که با عدم قبول کار و منصبی این گونه َکَرم و بخشش دارند.  

اندازه و واردات کم است و با این  مصارفشان بیگفتند جمال مبارک این ثروت را تمام خواهند کرد، زیرا  می

                                                           
4

دهد  شاه، مدارک مستندی به دست آمده که نشان می در خصوص ازدواج جناب میرزا بزرگ نوری با ضیاءالّسلطنه، دختر فتحعلی 

، پاورقی مراجعه 82ی اّطالع بیشتر به کتاب "بهاءاهلل، شمس حقیقت"، صفحۀ چنین ازدواجی ابدًا صورت نگرفته است.  برا

 نمایید.
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گفتند که جمال مبارک در فکر دیگرند و در  اقتدار هیچ به فکر امور شخصی خویش نیستند و بعضی از ُعَقال می

صدد امری عالی هستند که حاال معلوم نیست.  روزی خواهد آمد که این مسأله معلوم گردد.  خالصه، جمال 

، سفینۀ 6368آوریل  62ی بودند و با جمیع خلق در نهایت رأفت و محبّت. )خطابۀ مبارک پناه هر مظلوم

 (81عرفان، دفتر هفتم، ص

 شهرت حضرت بهاءاهلل به عنوان مرد جوانی با توانایی و قابلیت زیاد و نظر مساعد حاجی میرزا آقاسی

ی و بلندی که انتظار به ایشان، سبب برانگیختن حّس حسادت وزرایی شد که از منصب عال صدراعظم

ناپذیر  چینی صدراعظم نیز به این ترتیب اجتناب رفت نصیب ایشان شود هراس داشتند.  روبرو شدن با دسیسه می

هایش شود.   شد انتظار داشت که دیر یا زود طالب حمایت حضرت بهاءاهلل از یکی از توطئه شد، زیرا می می

عظم و مهارت ایشان در روبرو شدن با وی و در ضمن مصون و صداقت و درستی رفتار حضرت بهاءاهلل با صدرا

ناپذیر ایشان به اصول بود و این که صیانت الهی همیشه ایشان را  سالم ماندنشان نشان دهندۀ تمّسک مصالحه

 داشت. محفوظ نگه می

قریه حصار افتاد.  این  یک وقت اتّفاق افتاد که صدراعظم در ضمن سیر و سیاحت گذارش به قریه قوچ

آب زیاد و هوای خوبی داشت.  صدراعظم فریفتۀ آن قریه شد.  از حضرت  متعلّق به حضرت بهاءاهلل بود؛

بهاءاهلل درخواست کرد که آن قریه را به او بفروشند.  فرمودند، اگر این ده مال خودم بود هیچ اهّمیت نداشت، 

مقدار است تا  م، تمام دنیا در نظر من پست و بیدادم؛ زیرا من به دنیای فانی دلبستگی ندار آن را به شما می

چه رسد به این قریه.  ولی جمعی از نفوس وضیع و شریف با من شریکند؛ بعضی از آنها بالغند و بعضی صغیر.  

شما خوب است بروید با آنها مذاکره کنید؛ رضایت آنها را جلب کنید؛ اگر قبول کردند، مطابق میل شما رفتار 

ظم از این جواب خوشش نیامد؛ در فکر حیله و نیرنگ افتاد که آن قریه را مالک شود.  شود.  صدراع می

حضرت بهاءاهلل چون به مقصد او پی بردند، با اجازۀ سایر شرکاء آن قریه را به خواهر محّمدشاه که مّدتها طالب 

ًا این قریه را از مالک اّولش آن قریه بود، فروختند.  صدراعظم خیلی اوقاتش تلخ شد و به بهانۀ  این که سابق

خواست به زور قریه را متصّرف شود؛ ولی گماشتگان خواهر شاه نمایندگان صدراعظم را مورد  خریده است، 

توبیخ قرار دادند و ممانعت نمودند و گفتند که به اربابشان بگویند که خواهر محّمدشاه مصّمم است از حقوقش 

ت و از خواهر شاه به او شکایت کرد.  ولی همان شب پیش از محافظت نماید.  صدراعظم نزد شاه رف

صدراعظم، خواهر شاه به خدمت شاه واقعه را عرض کرده و گفته بود که اعلیحضرت شما همیشه به من 

حصار را  فرمودید که زر و زیور خود را بفروشم و ِملک و آب بخرم.  من امر شما را اطاعت کردم و قوچ می

خواهد به زور آن را تصاحب کند.  شاه به خواهرش قول داد که صدراعظم را از  ظم میخریدم.  حاال صدراع

این خیال منصرف کند.  چون حاجی میرزا آقاسی از نیل به مقصود ناامید شد، حضرت بهاءاهلل را به حضور 

حضرت  د آَوَرد.دار کند و به شهرت ایشان لطمه وار احضار کرد و با خدعه و نیرنگ سعی کرد نام ایشان را لّکه
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ساخت از خود دور ساختند و موّفق به اثبات  بهاءاهلل با کمال شهامت هر تهمتی را که او به ایشان وارد می

شدند.  صدراعظم عاجز ماند و از خشم فریاد برآورد، "چه خبر است این همه مهمانی  گناهی خویش  بی

الوزرای شاهنشاه ایران  مشغولی؟  من که رئیسرسد به خوشگذرانی  ها به نظر می کنی و در این مهمانی می

کنم.  اینهمه اسراف و بیهودگی  هستم اینهمه جمعیتی که هر شب در سر سفرۀ تو حاضرند دور خود جمع نمی

ای علیه من هستی."  حضرت بهاءاهلل فرمودند، "استغفراهلل.  اگر کسی از  برای چیست؟  حتمًا در فکر توطئه

نوعانش تقسیم کند، باید به نیات شریرانه و مقاصد شوم متّهم گردد؟"   ارد با همصمیم قلب آنچه را که د

حاجی میرزا آقاسی مات و مبهوت ماند و جرأت نکرد کالمی بر زبان بیاورد.  با آن که پیشوایان دینی و نیروهای 

هلل به راه انداخت، ای که علیه حضرت بهاءا عاقبت، در هر ستیزه  کردند، دولتی ایران همه او را حمایت می

 کاماًل خود را مغلوب یافت.

های  پیروزیچندین دفعه، غلبۀ حضرت بهاءاهلل بر مخالفانشان نیز به اثبات رسید و محّقق شد.  این 

شخصی سبب شد که مقام و جایگاه ایشان تحکیم گردد و شهرت ایشان به جمیع جهات برسد.  مردم، 

آسا خود را  های هولناک معجزه ند که چطور ایشان از این ورطهکرد ای، تعّجب می از هر گروه و طبقه

در این اندیشه سازند.   برند و معاندین خود را ملزم و مجاب می بخشند و جان به سالمت می  رهایی می

های خطرناکی  تواند امنیت ایشان را در چنین ورطه بودند که هیچ چیز جز حفظ و صیانت الهی نمی

فرمودند و مطابق طمع و غرور آنها  بهاءاهلل هیچوقت به میل اطرافیان خود رفتار نمیتأمین نماید.  حضرت 

کردند؛ هرچند با رجال دولت معاشر بودند و با رؤسای دین رفت و آمد داشتند، ولی در هیچ  اقدامی نمی

ر قبال نمودند و به مشارب و آراء رجال دین و دولت د موقع از اظهار امر حق و نصرت آن خودداری نمی

نمودند و  اظهار حقیقت اعتنایی نداشتند.  همواره حقوق مظلومین را بدون خوف و بیم محافظه می

 (602االنوار، ص فرمودند.  )مطالع گناهان حمایت و دفاع می پیوسته از ضعفا و بی
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 فصل سوم

 تصدیق رسالت حضرت باب

محّمد در شهر شیراز،  ، دو سال بعد از والدت حضرت بهاءاهلل، کودکی به نام سیّد علی6363ل در سا

از سوی پدر و مادر نـََسب به حضرت محّمد او فرزند تاجری بود که  قدم به جهان نهاد.  در استان جنوبی فارس،

و متانت رفتار و شور و اشتیاقی داشت و عنوان سیادت نیز شاهدی بود بر این مطلب.  در کودکی، وقار و آرامش 

ساخت و در عین حال درک و فهم و اصالت  داد او را از دیگر پسران متمایز می که در دعا و مناجات نشان می

اش در سلوک آنچنان سبب حیرت و شگفتی معلّمش شد که روزی او را به منزل بازگرداند  َمِنشی نّـَسب و بزرگ

 ی به آموزش او ندارد.و به خالویش گفت که این پسر نیاز

محّمد در شیراز اعالن کرد که  سیّد علی  ، وقتی حضرت بهاءاهلل سی و شش ساله بودند،6311در سال 

الوقوع است؛ و آنقدر  ظهوری به مراتب بزرگتر از خود؛ ظهوری که قریباست و مبشّـر به  –یا دروازه  –او باب 

ت در راه او جانش را فدا سازد.  همچنین اعالم فرمود که او عظیم که اراده فرموده باب ظاهر شود و مشتاق اس

پیامبر الهی که در قرآن بشارت داده شده که با ظهورش شروع عصر جدید تقوا و شرافت را  –قائم موعود است 

 نوید خواهد داد.

ه اوّلین شخصی که حضرت باب رسالت خود را به او ابالغ فرمود مالّ حسین بشرویه بود که در شامگا

کالم او را شنید و پی به رسالت حضرتش برد.  او و هفده مؤمن اوّلیه بعد از او هر یک به تنهایی  6311مه  88

در جستجوی حضرتش بر آمدند و بدون آن که از کسی مدد بگیرند پی به رسالت عظیم او بردند و به نام حروف 

 تسمیه شدند.  حضرت باب آنها را به نقاط مختلف ایران و ت
ّ
اعزام فرمود تا ندا به شروع یوم جدید  5رکستانحی

                                                           
5
 توضیح مترجم: احتمااًل مقصود نویسنده از "ترکستان"،  ترکیۀ عثمانی بوده است. 
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ای داد تا به طهران برود و به او فرمود، "در سرزمین طهران سرّی موجود است  دهند.  به مالّ حسین مأموریت ویژه

و رازی پنهان که اگر ظاهر شود جهان بهشت برین گردد.  امیدوارم تو به فضل و موهبت آن محبوب بزرگوار 

ای  العاده اب به مالّ حسین اطمینان دادند که سرّ مزبور از چنان عظمت و تقّدس فوق." حضرت ببرسی

 برخوردار است که حجاز، خاستگاه حضرت محّمد، و شیراز در شرافت با او برابری نتوانند.

طالّب منزل کرد.  در آنجا با مدرّس مدرسه بنای   وقتی مالّ حسین به طهران رسید، در مدرسۀ علمیۀ

و را گذاشت و او را به پذیرش اّدعای حضرت باب دعوت کرد.  مدرّس مزبور پیام مالّ حسین را نپذیرفت، گفتگ

اّما یکی از طالّب، به نام مالّ محّمد نوری از ایالت مازندران، از حجرۀ مجاور محاورۀ جناب مالّ حسین با 

حضرت بهاءاهلل، داستان زیر را، که مالّ محّمد برادر   مدرّس مزبور را شنید و به آن عالقمند شد.  میرزا موسی،

 کند: نوری برای او بازگفته بود، تعریف می

مالّ حسین پرسید، "آیا امروزه از خانوادۀ میرزا بزرگ نوری کسی هست که معروف باشد و در شهرت و 

 مقام او محسوب شود؟" اخالق و آداب و علوم قائم

 ی از همه ممتازتر و در رفتار شبیه به پدر است."جواب دادم، "آری، در میان پسران او یک

 پرسید، "به چه کاری مشغول است؟"

 فرماید." گفتم، "بیچارگان را پناه است و گرسنگان را اطعام می

 ای دارد؟" پرسید، "چه مقامی و رتبه

 گفتم، "ملجأ مستمندان و پناه غریبان است."

 گفت، "نامش چیست؟"

 ست."گفتم، "اسم مبارکش حسینعلی ا

 گفت، "در کدام یک از سبک نگارش پدرش تبّحر دارد؟"

 نویسد." خّط شکستۀ نستعلیق را خوب میگفتم، "

 گذراند؟" گفت، "اوقات خویش را چگونه می

گذراند و به مناظر زیبای طبیعی عالقۀ  های زیبا به گردش می گفتم، "اوقات خود را اغلب در میان جنگل

 تاّم دارد."

 دارد؟"گفت، "چند سال 
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 است." 6سال 83گفتم، "سن مبارکش 

داد و احساس سرور و بهجتی که در مقابل هر  شور و اشتیاقی که مالّ حسین موقع سؤال کردن نشان می

در حالی که از شّدت رضایت و مسرّت سیمایش داشت مرا سخت در حیرت فرو برد.   جواب من ابراز می

 شوی." کنم زیاد به مالقات او نائل می "گمان میدرخشید رو به من کرده، دیگربار پرسید،  می

 روم." جواب دادم، "غالبًا به منزل ایشان می

 توانی امانتی از من به ایشان برسانی؟" گفت، "می

جواب دادم، "البته؛ مطمئنًّا."  سپس او لوله کاغذی که میان قطعۀ پارچه پیچیده شده بود به من داد و 

 بعد آن را به دست خود ایشان برسانم. از من خواست که بامدادان روز

نوازی پاسخی به من دادند، ممکن است لطف کنی و  سپس افزود، "اگر ایشان به ِصرف فضل و بنده

جواب ایشان را برای من بیاوری؟"  لولۀ کاغذ را از او گرفتم و بامداد روز بعد برخاستم تا مطابق میل او رفتار 

 کنم.

در ایستاده   ءاهلل نزدیک شدم، متوّجه شدم برادرشان میرزا موسی در آستانۀموقعی که به منزل حضرت بها

آمیز  است.  هدف از دیدارم را به او گفتم.  وارد منزل شد و طولی نکشید که دیگربار همراه با پیامی محبّت

دادم و او در  از حضرت بهاءاهلل نزد من بازگشت.  مرا به حضور ایشان بردند.  لولۀ کاغذ را به میرزا موسی

مقابل حضرت بهاءاهلل نهاد.  حضرت بهاءاهلل به هر دو نفر ما امر به جلوس فرمودند.  لولۀ کاغذ را باز کردند و 

به مندرجات آن نظری افکندند و برخی از فقرات آن را به صدای بلند برای ما خواندند.  من از مالحت 

ای از اوراق لوله شده را خوانده بودند که  .  صفحهصدا و ظرافت نغمۀ حضرت بهاءاهلل سخت مجذوب شدم

گویم، هر کسی به قرآن  الحقیقه می ، چه داری که بگویی؟  فیبه برادر خویش رو کرده فرمودند، "موسی

ایمان داشته باشد و منشأ الهی آن را تصدیق نماید، و معهذا، ولو یک لحظه، تأّمل نماید و اذعان ننماید 

مند است، در قضاوت خود مطمئنًّا دچار خطا شده و از  از از همان قّوۀ خالّقه بهرهنو که این کلمات روح

صراط انصاف و عدالت منحرف شده است."  دیگر صحبتی نفرمودند. موقعی که مرا از حضور مبارک 

ای از طرف ایشان  فرمودند، مأموریت دادند یک کلّه قند روسی و یک بسته چای به عنوان هدیه مرّخص می

 7ه مالّ حسین بدهم و مراتب تقدیر و محبّت ایشان را به او ابالغ نمایم.ب

                                                           
6

مر حضرت باب و طبق تقویم شمسی، حضرت بهاءاهلل بیست و شش ساله بودند.  این مذاکره و محاوره حدود سه ماه بعد از اظهار ا 

 حدود سه ماه قبل از بیست و هفتمین زادروز حضرت بهاءاهلل صورت گرفت.

7
 شد. چای و این نوع قند در ایران آن زمان بسیار کمیاب بود و غالبًا به عنوان هدیه در میان طبقات باالتر جامعه داده می 
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برخاستم و، در حالی که سراپا مشعوف و مسرور بودم، شتابان نزد مالّ حسین بازگشتم و هدیه و پیام 

اهلل را به او دادم.  با چه مسرّت و شعفی آنها را از من گرفت! کلمات قادر به توصیف آن همه ءرت بهاضح

حساسات و هیجان نیست. برخاست و در کمال خضوع و خشوع هدیه را از دست من گرفت و با شوق ا

کنم  رفیق عزیز و محبوب من  دعا می"و بوسه بر چشمان من زد و گفت،  بوسید.  بعد مرا در آغوش گرفت

 ید."همانطور که قلب مرا مسرور کردی خداوند به تو سرور ابدی بخشد و مسرّت جاودانی اعطا نما

از رفتار مالّ حسین بسیار حیرت کردم.  با خود گفتم ماهیت پیوندی که این دو نفس را به یکدیگر ارتباط 

تواند نار دوستی و شفقتی چنین پرشور و حرارت را در قلوب آنها  تواند باشد.  چه چیزی می داده چه می

نظر او پست و ناچیز بود، چنین  مشتعل کرده باشد؟ چرا باید مالّ حسین، که شکوه و جالل درباری در

ای ناچیز از دستان حضرت بهاءاهلل از خود بروز دهد؟  از این اندیشه سخت متحیّر  مسرّتی را با مالحظۀ هدیه

 توانستم پرده از این راز بردارم. و سرگردان بودم و نمی

رد، گفت، "آنچه را ک چند روز بعد مالّ حسین به طرف خراسان رهسپار شد.  موقعی که با من وداع می

که شنیدی و مشاهده کردی، ابدًا به کسی بازگو مکن و در این باب دم نزن.  آن را چون رازی پنهان در سینۀ 

برند به آزار و  خویش محفوظ دار.  اسم او را به احدی مگو، زیرا کسانی که به مقام و موقعیت او حسد می

 قدیر بخواه که او را صیانت فرماید و حفظ کند و به ات اذیتش قیام خواهند کرد.  در احیان دعا و مناج
ّ
از حی

نوایان را به عزّت و  واسطۀ او بیچارگان را اعتالء بخشد، افتادگان را بردارد، فقرا را عزیز و غنی فرماید و بی

ن پیام الهی نجاح برساند.  سرّ امور از ما پنهان است.  تکلیف ما این است که ندای یوم جدید را بلند کنیم و ای

را به گوش مردم برسانیم.  نفوس بسیاری در این شهر خون خویش را در این راه فدا خواهند کرد.  این خون 

شجرۀ الهی را آبیاری خواهد نمود و سبب رشد و نمّو آن خواهد گردید تا جمیع مردم در سایۀ گستردۀ آن در 

 8آیند.

ای برخاسته از شیراز به ایشان رسید.  در بیست و هفت حضرت بهاءاهلل در عنفوان جوانی بودند که ند

به بیان  سالگی قیام کردند که زندگی خویش را وقف خدمت به آن نمایند، بدون آن که ترسی به خود راه دهند

تعالیمش پرداختند و خود را با نقشی نمونه و در خور تمجید و تقلید در انتشار آن متمایز و مشاٌر بالبنان ساختند.  

کرد و برای خلوص و اشتیاقی که ایمان  رای قوایی که به ایشان عنایت شده بود هیچ تالشی عظیم جلوه نمیب

شد.  هر  ایشان در آن حضرت القاء کرده بود هیچ فداکاری و ایثاری اسفبار یا محزون کننده محسوب نمی

و تکلیفی پرداختند که  هوظیف ثروت و منصب و مقام را کنار گذاشتند و به اجرای ،ای در باب شهرت مالحظه

توانست ایشان را از  قلب و روح خود را وقف انجام دادن آن فرموده بودند.  نه ریشخند و طعنۀ دوستان می

                                                           
8
 مراجعه نمایید. 33-38االنوار، ص به مطالع 
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که دوست و  ،حرکت باز دارد و نه تهدیدات دشمنان قادر بود ایشان را ترغیب نماید که از دفاع از امر مبارک

 9شناختند، دست بردارند. یای گمنام و نابحق نم جز فرقهدشمن 

 

ِانّا آمنّا بالّذی ظهر باسم علیٍّ ِمن لدن سلطاٍن حّق محموٍد و بالّذی یأتی فی المستغاث
10
و بالّذی یأتی  

نتم تعرفون و کلّهم أبعده ِالی آخر الّذی ال آخر له و ما نشهد فی ظهورهم ااّل ظهوراهلل و فی بطونهم ِااّل بطونه ِان 

اهلل و جماله و عّزاهلل و بهائه لو أنتم تعقلون و ماِسویهم مرایائهم و هم مرایاء  ُیری فیهم ِاال نفسمرایاءاهلل بحیث ال

القدم و کذلک مرایاء جمالهم  ءاّولیه ِان أنتم تفقهون.  ما سبَقُهْم أحٌد فی شیٍء و ُهْم یسبقون.  قل التنتهی مرایا

ینقطَع و هذا صدٌق غیرمکذوب... اهلل لن الأّن فیض
i
 (80؛ فقره 88)منتخباتی از آثار حضرت بهاءاهلل، ص 

 

حدیّة و الَغْیِب الهویِّة و مطلع االألوهیّة و مظهِر الّربوبیّة و َکبِّْر اللُّهّم یا ِالهی عَلی النّقطِة االأّولیِّة و الّسرِّ االأ 

ْلَته مبّشرًا اسِمَک المخزون و جعَ  و سر   الّذی به فّصْلَت ِعلَم ما کاَن و ما یکوُن، و َظَهَرْت اللئ علِمَک المکنون

َلْت  للّذی باسمه ُالَِّف الکاُف ِبُرْکِنها النّون و ِبِه َظَهَرْت سلطنُتک و عظمُتک و اقتداُرک و ُنزَِّلْت آیاُتک و ُفصِّ

َقْت کلمُتک و ُبِعَثْت قلوُب أصفیائک و ُحِشَر َمْن فی سمائِک و أرِض أ ک؛ حکاُمک و ُنِشَرْت آثاُرک و ُحقِّ

 قبَل نبیل فی ملکوِت أسمائِک و بروح
ّ
الّروح فی ألواح قضائک، و أَقْمَته مقاَم نفِسک و  الّذی سّمْیَته بعلی

َرَجَعْت کل  االأسماء ِالی اسِمِه بأمرک و قدرتک و ِبِه اْنَتَهْت أسماُؤک و صفاُتک و َلُه أسماٌء فی ُسراِدِق ِعّفتک 

عَلی الّذین ُهم آَمنوا ِبِه و بآیاته و توّجهوا اَلْیه منقطعین عّما ِسواک ِمَن و فی عوالم غیبک و مدائن تقدیِسک و 

الّذین اعتَرفوا بوحدانیّتک فی ظهوره َکّرًه ُاخری الّذی کان مذکورًا فی ألواحه و ُکُتِبه و ُصُحِفه و فی کّل ما ُنزِّل 

َد نفِسِه قبَل عهِد نفِسه و ُنّزل البیان فی ِذْکِرِه و علیه ِمن بدائع آیاتک و جواهر کلماتک؛ و أَمرَتُه بأْن یأُخَذ عه

.  یا ِاله العالمین و مِره؛ طوبی لمن أْقَبَل الیه و عِمل ما ُاِمَر ِبِه ِمْن ِعْنِدهأشأنه و ِاثباِت حّقه و ِاظهار سلطنته و ِاتقاِن 

 مقصود العارفین.

بِّه؛ ِاذًا أْسأُلَک ِبِه و بمظاِهِر الوهیّک ومطالع ربوبیّتک و َفَلَک الحمُد یا ِالهی بماوفَّْقَتنا علی ِعرفاِنِه و حُ 

مخازن وحیک و مکاِمِن ِاُلهامک بأن توّفقنا علی خدمِتِه و طاَعِتِه و تجَعَلنا ناصرین الأْمِرِه و ُمْخِذلین الأْعدائه؛ و 

ِانّک أنت المقتدُر علی ما تشاء ال اله ااّل أنت المقتدر العزیز المستعان.
ii
 (18اجاة، ص)من 

                                                           
9
ترجمه فارسی  833االنوار نقل کرده که فقط بخشی از آن در صفحۀ  قسمت را از انتهای فصل نوزدهم مطالع مترجم: نویسنده این 

 شود. دیده می

11
 بردند. اصطالحی که حضرت اعلی در اشاره به ظهور شخص موعود )حضرت بهاءاهلل( به کار می 
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صّل اللّهّم یا الهی عَلی النّقطة االأولی الّذی ِبِه داَرْت نقطه الوجود فی الغیِب و الّشهود و َجَعْلَته مرِجعًا 

ِلما َیْرِجُع الیک و مظهرًا ِلما َیظهُر مْنک و َعلی ُحروفاته ِمن الّذین ما أعرضوا عنک و استقّروا علی ُحبّک و 

 شهدوا فی سبیِلک بدواِم نْفِسک و بقاء ذاتک و ِانّک أنت الغفور الّرحیم. رضائک و علی الّذین ُهم است

ْرتنا به فی کّل ألواِحک و کتبک و ُزُبرک و صحفک و به انقَلَب ملکوُت  ثّم أسئُلک یا الهی بالّذی بشَّ

ِه و مستقیمیَن علی أمره و ن تجعَلنا ثابتین علی ُحبّ أاالأسماء و ظهر ما ُسِتر فی صدور الّذین اتّبعوا النّفَس و الهوی ب

موالی الأولیائه و أعادی الأْعدائه ثّم احَفْظنا یا الهی ِمن شّر الّذین کفروا بلقائک و أعرضوا عن وجِهک و أرادوا 

َقْتَل مظهِر نفِسک.
iii
  (800)مناجاة، ص 

 فصل چهارم

 در خدمت امر حضرت باب

از آن که امانت ایشان در کمال موفّقیت  ای از مالّ حسین دریافت داشتند حاکی وقتی حضرت باب نامه

  به حضرت بهاءاهلل تسلیم شده، همراه با قّدوس، هجدهمین و برجسته
ّ
راهی حّج و زیارت  ،ترین حرف حی

حضرت باب هنگامی که در مکّه بودند مراسم حّج را به جای آوردند و سپس در مقابل جمعیت   مکّه شدند.

ِبِه ست گرفتند و سه بار به صدای بلند فرمودند، "ِانّـی أنـَا قائـُِم الّـذی کـُنـْتـُْم عظیم زائرین حلقۀ در کعبه را در د

جمعیت عظیم زائرین، که  رتـَنـْتـَِظرُون".  موقعی که ندای حضرت باب طنین انداخت، سکوتی ناگهانی ب

 اکثریت آنها از درک اهّمیت این کلمات عاجز ماندند، حاکم شد.

ن به حضرت باب مشغول انتشار خبر ظهور ایشان در سراسر ایران بودند.  ناآرامی و در این ضمن، مؤمنی

های آنها پدید آمد حاکم فارس را واداشت گروهی از سربازان را به بندر بوشهر گسیل  آشوبی که در اثر فّعالیت

در شیراز شدیدًا مورد نماید تا حضرت باب را به محض مراجعت به ایران دستگیر کرده به شیراز بیاورند؛ ایشان 

حضرت سرزنش و توبیخ واقع شدند و یکی از اطرافیان حاکم وحشیانه سیلی محکمی به گونۀ مبارک نواخت.  

 این مّدت ایشان با به سر بردند.   باب به طور مشروط آزاد شدند و چند ماه در منزل خال خود تحت نظر 
ّ
در طی

برای تحقیق دربارۀ اّدعاهای حضرت باب اعزام شده بود، اجازه فرستادۀ شاه، یعنی سیّد یحیی دارابی، که 

با حضرت باب، سیّد  ها دادند به حضور مبارک مشرّف شود و با ایشان مذاکره نماید.  در نتیجۀ این مالقات

 یحیی )که بعدها به وحید ملّقب شد( با تمام وجود به امر آن حضرت ایمان آورد.

. اقبال جناب وحید، سایر علمای برجسته، و تعداد تخوش طغیان ساختتعالیم حضرت باب شیراز را دس

ای از مردم در سراسر کشور اضطراب عمیقی در میان فقها و علمای اسالم برانگیخت، و در سپتامبر  فزاینده

حضرت باب از شیراز به اصفهان فرستاده شدند.  در این شهر، ایشان چند ماهی را در آرامش نسبی به  6311

ای از مردم در اصفهان، از جمله حاکم والیت، به حضرت باب اقبال کردند،  ردند.  اّما چون تعداد فزایندهسر ب
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حاجی میرزا آقاسی صدراعظم را خوف فرا گرفت که اگر مالقات و مذاکرۀ بین حضرت باب و محّمدشاه، که 

باب قرار خواهد گرفت.  حاجی حاکم اصفهان در صدد ترتیب دادن آن بود واقع شود، شاه تحت تأثیر حضرت 

مانع از اجرای فرمان شاه برای بردن حضرت باب به طهران شد و ترتیبی داد که ایشان به قلعۀ ماکو واقع در 

به آنجا رسیدند.  طولی  6312منطقۀ دوردست و کوهستانی آذربایجان فرستاده شوند؛ ایشان در ماه ژوئیه 

بر رئیس قلعه و مردم آن حوالی تأثیر گذاشت و شرایط سخت و شدید آمیز حضرت باب  نکشید که رفتار محبّت

حسین، به زیارت ایشان شتافتند.  حاجی میرزا  محبوسیت ایشان مالیم گشت، و زائران بابی، از جمله مالّ 

به قلعۀ چهریق فرستاد که تا مّدتی کوتاه  6313آقاسی بعد از وقوف بر این تحّوالت حضرت باب را در آوریل 

 در تبریز، در قلعۀ مزبور باقی ماندند. 6380ژوئیه  3ل از شهادتشان در قب

 

 طاهره و اجتماع بدشت

اندکی بعد از ورود حضرت باب به قلعۀ چهریق، ایشان توقیعی خطاب به کلّیه بابیان ایران صادر فرموده 

 و نامدا
ّ
ترین بانوی دور  رترین و برجستههمه را به توّجه به خراسان مأمور فرمودند.  طاهره، یکی از حروف حی

بابی، از بغداد راهی خراسان شد، اّما در بین راه با نمایندگانی روبرو شد که پدرش فرستاده بود تا او را ترغیب 

اش در قزوین مالقات داشته باشد.  او با اکراه پذیرفت و  نمایند سفرش به خراسان را به تأخیر اندازد و با خانواده

 کونت گزید و از ورود به منزل شوهرش، که از علمای متکبّر و موذی بود، خودداری کرد.در منزل پدرش س

حاجی مالّ تقی، عمو و پدرشوهر طاهره، از روحانیون برجستۀ مسلمان بود که شدیدًا با امر حضرت باب 

شم آمده بود، کرد.  او که از اعتقادات طاهره و امتناع او از پیوستن مجّدد به پسرش سخت به خ مخالفت می

یکی از حمالتش از فراز منبر به حضرت باب و دو مبّشر ایشان، شیخ احمد و سیّد کاظم، را شّدت بخشید.  

های زهراگین حاجی ماّل تقی سخت برآشفت و با فرو کردن آلت  هواداران شیخ احمد و سیّد کاظم از موعظه

 قتّاله در بدن او در مسجد، او را کشت.

گناه بودند، اّما سه تن از آنها دستگیر و  ن ابدًا در این قتل دست نداشتند و کاماًل بیاگرچه بابیان قزوی

کردند،  حضرت بهاءاهلل، که به بابیانی که به اشتباه متّهم شده بودند کمک مالی میبالفاصله به قتل رسیدند.  

کردند، در طهران دستگیر شده و بعد از آن که خانوادۀ حاجی ماّل تقی ایشان را به دست داشتن در قتل متّهم 

برای مّدت کوتاهی زندانی شدند.  طاهره در منزل تحت نظر قرار گرفت اّما، با مداخلۀ حضرت بهاءاهلل، رهایی 

هایی که حضرت  در خراسان در قریۀ بدشت به سایر مؤمنین ملحق شد.  آنجا، در باغ 6313یافت.  او در ژوئن 

جتماعی تشکیل شد تا با جدایی ناگهانی و چشمگیر از اسالم به اجرای بیانات بهاءاهلل اجاره کرده بودند، ا

ای  حضرت باب بپردازند.  هدف دوم این اجتماع، که از ابتدا مقّدر بود با شکست مواجه شود، تنظیم برنامه

 جهت آزاد کردن حضرت باب از اسارت بود.
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ات اسالمی اعالم شود.  حضرت بهاءاهلل که به انفصال از احکام و عاد اوای بود که توّسط  طاهره وسیله

کردند،  های بابیان را از پشت پرده هدایت می طور مداوم با حضرت باب در مکاتبه بودند و در واقع فّعالیت

شد که در مقابل اجتماع  کردند.  هر روز لوحی نازل می آرام و مؤثّر، اقدامات اجتماع مزبور را رهبری و اداره می

گشت و بدون آن که صادره کنندۀ آن ذکر شود، هر یک از یاران حاضر به نامی جدید ملّقب  ت میمؤمنین تالو

 گشت.  خود ایشان به لقب بهاء شهرت یافتند. می

طاهره که قباًل به لقب قرّةالعین )به معنی نور چشم( معروف بود، و نمونۀ تقوا و مظهر مجّسم حضرت 

شد، بدون حجاب در میان مؤمنین ظاهر شد و همه را متحیّر و مبهوت  فاطمه )دختر حضرت محّمد( تلّقی می

ساخت.  نقض یکی از اصول رفتاری احکام اسالمی، اجتماع را دچار آشفتگی ساخت.  یکی از حاضرین 

زده شد که گلوی خویش برید، بعضی از سایر کسان ترک ایمان کردند.  طاهره در کمال  آنچنان وحشت

شیوایی و فصاحت شروع دور جدید را اعالم کرد و از همۀ مؤمنین دعوت کرد آن لحظه و استقامت ایستاد و با 

 زمان مهّم را جشن بگیرند.

علیرغم هیجان شدیدی که طاهره مسبّب آن بود، هدف اوّلیۀ اجتماعی کاماًل تحّقق یافت، و از آن 

 لحظه به بعد خصلت مستقل ظهور حضرت باب تصریح شد.

 

کردند.  ما در جشن عروسی دعوت  های خانوادۀ سلطنتی را عروس می شاهزاده خانم در طهران، یکی از

ها سیّد احمد یزدی، پدر  داشتیم.  در مجلس جشن، جمعی از اعیان و بزرگان هم حاضر بودند.  در این بین

اید فورًا سیّد حسین کاتب وحی حضرت باب، درب منزل آمد و با اشاره به ما گفت که پیغام مهّمی دارد که ب

ابالغ نماید.  چون در آن لحظه ممکن نبود از مجلس عروسی خارج شویم، به سیّد احمد پیغام دادیم که منتظر 

اند و جانشان در خطر  ما باشد.  بعد از خاتمۀ جشن به ما اینطور خبر داد که جناب طاهره در قزوین محبوس شده

دستورات خصوصی به او دادیم که برود و طاهره را از است.  فورًا محّمدهادی فرهادی را احضار کردیم و 

توانستیم طاهره را مّدت  حبس خالص نماید و به طهران بیاورد.  چون دشمنان به منزل ما استیال یافتند، نمی

نامحدودی در منزل خود نگاه بداریم و مهمانداری کنیم.  از این جهت تدبیری اندیشیدیم و ترتیبی دادیم و 

منزل خودمان به منزل وزیر جنگ انتقال دادیم.  وزیر جنگطاهره را از 
11
مورد غضب پادشاه قرار گرفته و شاه  

او را به کاشان تبعید کرده بود.  ما به خواهر وزیر جنگ، که هنوز در زمرۀ دوستان ما بود، سفارش کردیم که از 

 طاهره پذیرایی کند و او را نگاهداری نماید.

که همه به سوی خراسان برویم، به حضرت باب فرمان ها به سر برد تا وقتی که حضرت طاهره نزد مشاٌرالی

یم که حضرت طاهره بالفاصله به طرف ایالت مزبور حرکت کند، و به میرزاتصمیم گرفتگوش ما رسید.  
12
 

                                                           
11
 شاه به مقام صدارت عظمی رسید. مان سلطنت ناصرالّدینمیرزا آقاخان نوری، از منسوبین دور حضرت بهاءاهلل که بعدها، در ز 

12
 تر و مؤمن حضرت بهاءاهلل که در تمام مراحل تبعید با ایشان همراه بود. میرزا موسی، معروف به آقای کلیم، برادر جوان 
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اسب های شهر ببرد و از آنجا به مکانی که من مأموریت دادیم که حضرت طاهره را به محلّی در خارج از دروازه

ای انتقال دادند که در نزدیکی آن ساختمانی متروکه وجود داشت.   داند انتقال دهد. طاهره را به باغ میوه می

آنها مشاهده کردند که پیرمردی به نگهداری از باغ مشغول است.  میرزا موسی بازگشت و ما را از استقبالی که از 

بعدًا وسائل عزیمت او به ّل مزبور بسیار تمجید نمود.  آنها شده بود آگاه کرد و از زیبایی مناظر اطراف مح

 خراسان را فراهم کردیم و وعده دادیم که در فاصلۀ چند روز ما هم خواهیم رفت.

طولی نکشید که در بدشت به او رسیدیم.  در بدشت مخصوص حضرت طاهره باغی اجاره کردیم و 

خالص کرده بود، دربان باغ حضرت طاهره قرار  طاهره را از حبس قزوینهمان محّمدهادی فرهادی را که 

 دادیم.  قریب هفتاد نفر از اصحاب ما با ما بودند و در مکانی نزدیک آن باغ مستقر شدند.

یک روز ناخوش شدیم و در بستر خوابیدیم.  جناب طاهره درخواستی فرستاد که به مالقات ما بیاید. 

که چه جواب دهیم.  ناگهان او را دیدیم که بدون حجاب در آستانۀ پیغام او ما را متحیّر ساخت و در فکر بودیم 

در ظاهر شد.  میرزا آقاجان با بیان زیبایی این حادثه را اینطور تعبیر کرد و گفت، "در روز قیامت حضرت فاطمه 

کند و  بی حجاب و با صورت گشاده در مقابل مردان ظاهر خواهد شد.  در آن لحظه هاتفی از غیب ندا می

 .هایتان را بپوشانید[ ]چشم «غّضوا أبصاَرُکمْ »گوید،  می

.  ترس و حیرت قلوب را مسّخر کرد.  خوف و وحشتی که آن روز اصحاب را احاطه کرد بسیار عظیم بود

توانستند ترک آداب و رسوم اسالمی را، که به این طرز طغیان و عصیان صورت  تعداد اندکی از آنها که نمی

زده از پیش روی ایشان فرار کردند.  آنها، با خوف و هراس به عمارتی خالی از  د وحشتگیرد، تحّمل نماین

از جمله نفوسی که از رفتار ایشان متحیّر و مبهوت شدند و به کلّی با سکنه که در جوار آن مکان بود پناه بردند.  

دو نفر پیغام دادیم لزومی ندارد ایشان قطع ارتباط نمودند، سیّد نهری و برادرش میرزا هادی بودند. ما به هر 

 دوستان و همراهان خویش را ترک گویند و به آن عمارت بدون سکنه پناه ببرند.

باالخره اصحاب پراکنده شدند و ما را در چنگال دشمنان گذاشتند... وقتی قصد کردیم محّمدهادی را 

خ ابوتراب به ما اینطور نوشت که به قزوین بفرستیم که جناب طاهره را خالص کند و به طهران بیاورد، شی

سابقه گردد.  ما از تصمیم خود  این کار خطرات عظیمه دارد و ممکن است موجب آشوب و بلوای بی

ُخلق بود؛ با وقار و متانت رفتار  القلب و مهربان بود؛ خیلی خوش مردی ساده، رقیقبرنگشتیم.  شیخ مزبور 

)نقل ترجمه  ساخت. اوقات ضعف خود را آشکار می کرد.  اّما شجاعت و قاطعیت نداشت و بعضی می

 االنوار( کتاب مطالع 138-133بیانات حضرت بهاءاهلل از صفحات 

 

 واقعءه نیاال

در طول پس از اجتماع بدشت، حضرت بهاءاهلل، طاهره و قّدوس تصمیم گرفتند به مازندران بروند.  

ا بیش از پانصد نفر از روستاییان، که حالتی خصمانه داشتند، مسیر ، گذر آنها به قریۀ نیاال افتاد.  در این قریه ب
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های چند نفر از بابیان حاضر در اجتماع بدشت سبب برانگیخته شدن مخالفت آنها شده  روبرو شدند.  تندروی

گسیختگی تعبیر  بود.  این بابیان که برداشتن حجاب حضرت طاهره را به مجّوزی برای بی بند و باری و لجام

ستفاده کرده بودند.  اگرچه به قول ودند از آزادی ناشی از نسخ احکام اسالمی توّسط حضرت باب سوء اکرده ب

نبیل، رفتار آنها "سبب شد که خشم خدا بر انها نازل گردید و مورد غضب پروردگار واقع شدند،" اّما عواقب 

 ناخوشایند آن نصیب حضرت بهاءاهلل و اصحاب ایشان گردید.

 

یاال رسیدیم، برای استراحت در دامنۀ کوه فرود آمدیم.  هنگام فجر، ناگهان از صدای وقتی که به ن

افکندند بیدار شدیم.  هجوم آنها به قدری شدید بود  هایی که مردم مجاور از باالی کوه به طرف ما می سنگ

ّدوس پوشانیدم و او را های خودم را به جناب ق که همراهان ما گرفتار ترس و خوف گردیده فرار کردند.  من لباس

به  محّل امنی فرستادم که خودم قصد داشتم بعدًا به او ملحق شوم.  وقتی به آن محل رسیدم، قّدوس از آنجا 

رفته بود.  در نیاال جز جناب طاهره و جوانی موسوم به میرزا عبداهلل شیرازی کس دیگری باقی نمانده بود.  

ود که از اردوی ما به جز ویرانی چیزی باقی نماند.  جز آن جوان شّدت و خشونت حمله به ما آنقدر شدید ب

شیرازی احدی را نیافتم که حفاظت از طاهره را به او واگذار کنم.  میرزا عبداهلل چنان شهامت و عزمی جزم از 

سکنۀ  آور بود.  شمشیری به دست گرفته بود و بدون ادنی خوفی از هجوم وحشیانۀ خود نشان داد که واقعًا حیرت

قریه، که برای غارت اموال ما حمله کرده بودند، پیش رفت تا مانع از اقدام مهاجمین گردد.  با آن که چند 

به او گفتم دست به هیچ جای بدنش مجروح شده بود برای حفظ اموال ما جان خویش را به خطر انداخت.  

قریه نزدیک شدم و توانستم آنها را نسبت به  اقدامی نزند.  وقتی آشوب و بلوا فروکش کرد، به تعدادی از سکنۀ

آور بودن این عملشان متقاعد سازم.  متعاقبًا موّفق شدم بخشی از اموال به  داشتند و شرم ظلم و ستمی که روا می

 (833االنوار انگلیسی، ص با استفاده از متن مطالع 800-6االنوار، صفحات  )مطالع غارت رفته را برگردانم.

 

 

 ازداشت، و فلک در آملدستگیری، ب

 6313حضرت بهاءاهلل، بعد از واقعۀ نیاالبه سفر خود به سوی نور ادامه دادند و بقیه تابستان و اوائل پاییز 

را در آن منطقه باقی ماندند.  طاهره در طهران بازداشت شد و در منزل تحت نظر بود؛ این بازداشت تا اوت 

دت رسید؛ قّدوس در ساری دستگیر و زندانی شد.  در بحبوحۀ این ادامه یافت و در این زمان به شها 6388

محّمدمشاه فرمانی برای دستگیری حضرت بهاءاهلل صادر کرد و اعالم نمود که قصد دارد ایشان را  ،رویدادها

 رد و حکم مزبور لغو شد.مُ  6313سپتامبر  1اعدام کند.  اّما، طولی نکشید که خودش در تاریخ 

خراسان، پیکی از سوی حضرت باب نزد ماّل حسین آمد و عّمامۀ سبز آن حضرت را در این ضمن در 

به ماّل حسین تسلیم نمود.  در توقیع )که نشان سیادت و نسبت ایشان با حضرت محّمد بود( به ضمیمۀ توقیعی 
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راه تا رسیدن به در طول مزبور به ماّل حسین امر شده بود برای کمک به قّدوس به جانب مازندران عزیمت کند.  

مازندران، بیش از سیصد تن از بابیان به او پیوستند.  بابیان، در بارفروش که زادگاه قّدوس بود، با مقاومت 

بابی را در جمعیت محلّی برانگیخته  روبرو شدند و برای حفظ خود از حملۀ روحانیونی که احساسات ضدّ 

 حدود بیست کیلومتری دور مقبرۀ یکی از قّدیسین مسلمان به ای رفتند که در فاصلۀ بودند، شتابان به سوی قلعه

نام شیخ طبرسی ساخته شده بود.  حضرت بهاءاهلل که در نور بودند، با شنیدن خبر این رویدادها، تصمیم گرفتند 

داده  به مالقات بابیان در طبرسی بروند.  در آنجا ضیافت شام باشکوهی برای آنها ترتیب دادند و ترتیباتی را که

شود عدم حضور قّدوس است.  بودند مالحظه کرده تأیید نمودند و اظهار داشتند تنها نقصی که مشاهده می

حضرت بهاءاهلل یکی از بابیان را با شش نفر دیگر مأمور فرمودند به ساری عزیمت کنند و طالب آزادی قّدوس 

ّدوس در طبرسی به سایر بابیان پیوست.  آخوندی که در ساری ریاست داشت این تقاضا را پذیرفت و قشوند.  

 6313حضرت بهاءاهلل به طهران عزیمت کردند و وعده دادند با تدارکات الزم نزد آنها باز گردند.  در دسامبر 

 –از جمله نابرادری جوانترشان میرزا یحیی  –در حین مراجعت به سوی طبرسی، حضرت بهاءاهلل و اصحاب 

ازانی که مأمور بودند از پیوستن هر کسی به بابیان قلعه جلوگیری نمایند، دستگیر خارج از قریۀ آمل توّسط سرب

 شدند.

سربازان حضرت بهاءاهلل و اصحاب را تا آمل همراهی کردند.  در آنجا جانشین حاکم، که از نزدیک 

ت بهاءاهلل را شدن بابیان آگاهی یافته بود، از ماّلیان خواسته بود که در مسجد اجتماع کنند.  او وقتی حضر

نها را آشناخت، از احضار مالّیان سخت پشیمان شد و سعی کرد با تظاهر به مالمت کردن حضرت بهاءاهلل 

های  خشنود ساخته خشم آنها را فرو نشاند.  سپس مالّیان شروع به طرح سؤال از حضرت بهاءاهلل کردند.  جواب

رانگیخت که طالب اعدام فوری اسیران شدند.  جانشین آمیز ایشان را ب استادانۀ ایشان آنچنان عداوت تعًصب

حاکم با صدور فرمان به فلک کردن اسیران و وعدۀ زندانی کردن بابیان در بازداشتگاه تا زمان مراجعت حاکم، 

در صدد بر آمد اوضاع را آرام کند.  اّما حضرت بهاءاهلل مداخله کرده تقاضا کردند به جای اصحابشان، خود 

ات شوند.  جانشین حاکم با اکراه قبول کرد.  پنج ماه بعد، حضرت باب بعد از آن که برای ایشان مجاز

استنطاق توّسط مالّیان در حضور ولیعهد، از چهریق به تبریز آورده شدند، همین نوع رفتار را متحّمل گشتند و 

مّدتی توّسط حضرت باب تحّمل این یکی از چندین موردی بود که بالیای نازله بر حضرت بهاءاهلل عینًا بعد از 

 شد.

 

مستور  ننمودیم و امر الهی را که به ابالغش مأمور بودیم خدا دانا است که خودمان را هیچ وقت مخفی

.  با آن که در لباس اهل علم نبودیم، کرارًا با علما در نور و مازندران مذاکره و استدالل نمودیم و نداشتیم

ودیم؛ در عزم خود وهن و سستی روا نداشتیم؛ هر جا طالبی یافت شد به سوی او حّقانیت امر را به آنها ثابت نم

شتافتیم. در آن اوقات با هر کس مذاکره کردیم او را مستعّد ندای خود و آمادۀ اقبال به امر  الهی یافتیم.  اّما اگر 
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دیم با ناکامی مواجه ساختند، آور اهل بیان نبود، که با رفتار و کردار خویش هر توفیقی به دست آور اعمال شرم

 شد. کردند و امروز در زمرۀ حصون حصین امر الهی محسوب می تمامی نور و مازندران به امر الهی اقبال می

قلی میرزا قلعۀ طبرسی را محاصره کرده بود، ما از نور برای نصرت مدافعان  مهدی هدر اوقاتی که شاهزاد

عبدالوّهاب را، که از جمله همراهان ما بود، قبل از خود بفرستیم و از  قلعه خارج شدیم.  در نظر داشتیمشجاع 

با آن که دشمنان اطراف ما را گرفته او بخواهیم که خبر نزدیک شدن ما را به اصحاب تحت محاصره بدهد.  

 سهیم شویم و از خطراتی که آنها با آن مواجهقدم  بودند، تصمیم گرفته بودیم در سرنوشت آن اصحاب ثابت

بودند نصیب ببریم.  اّما، چنین مقّدر نبود.  دست قدرت الهی ما را از سهیم شدن در سرنوشت آنها معاف فرمود 

و برای امر دیگری که مقّدر بود تحّقق بخشیم حفظ فرمود.  حکمت بالغۀ الهیه چنین اقتضا کرد که پیش از 

آمل را بر مقصود ما آگاه سازند و او مأمورین  ]تموقّ [رسیدن ما به قلعه، بعضی از اهالی نور میرزا تقی، حاکم 

نوشیدیم که ناگهان جمعی از  خود را فرستاد تا ما را متوّقف سازند.  ما به استراحت مشغول بودیم و چای می

های ما را گرفتند. در مقابل اسب ما، حیوانی را که زین و برگ  سواران ما را محاصره کردند، و اموال و اسب

باقی همراهان ما را به زنجیر کشیدند العاده ناراحت کننده بود.   ت دادند که سوار شدن بر آن فوقنامناسبی داش

 االنوار( مطالع 183)مضمون بیان حضرت بهاءاهلل در صفحه  و به آمل بردند.

 

وارد شد بر این مظلوم آنچه که شبه و مثل نداشته و کّل را به کمال تسلیم و رضا، الأجل تهذیب نفوس و 

رتفاع کلمةاهلل، حمل نمودیم.  در ایّامی که در سجن ارض میم بودیم، ما را یک یوم به دست علما دادند.  ا

 (82)لوح مبارک خطاب به شیخ نجفی، ص دیگر معلوم است که چه وارد شد.

 

نفر بعدها وقتی که به آمل وارد شدیم، بلوایی که مردم به پا کردند آنقدر شدید بود که بیش از چهار هزار 

ا متّهم کرد در مسجد جمع شدند و پشت بام منازلشان اجتماع کردند.  رئیس ماّلهای شهر با تندی و شّدت ما ر

"شما دین اسالم را خراب کردید؛ اسالم را بدنام گفت،  کرد و می به لهجۀ مازندرانی فریاد میو مالمت نموده 

یت بسیاری برای دیدن شما جمع شده بودند. کردید.  دیشب در خواب دیدم که شما وارد مسجد شدید؛ جمع

اند و با کمال تعّجب به صورت شما خیره  ای روبروی شما ایستاده حضرت قائم علیه الّسالم را دیدم که در گوشه

اید."  به او اطمینان  اند.  این خوابی که من دیدم تعبیرش این است که شما از راه راست منحرف شده شده

ی که در سیمای قائم مشاهده کرده حاکی از عدم موافقت حضرت قائم با رفتار شما و دادیم که عالئم تعّجب

مردم این شهر با ما است. بعد، او دربارۀ اّدعای حضرت باب از ما سؤال کرد.  ما گفتیم اگرچه هرگز با حضرت 

ن آردیم که ایم، ولی محبّت شدیدی به ایشان داریم و ایقان عمیق خویش را بیان ک باب مالقات نکرده

 فرمایند. حضرت، تحت هیچ شرایطی بر خالف مقتضای دین اسالم رفتار نمی

اّما ماّلی مزبور و مریدهای او گفتار ما را قبول نکردند و از تصدیق بیانات ما سر باز زدند و همه را 

الحکومۀ آمل  .  نایبپنداشتند.  نهایتًا ما را حبس کردند و نگذاشتند همراهان ما با ما مالقات کنند می لاص بی
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ن آموّفق شد ما را از زندان خالص کند.  به نوکرهایش دستور داد دیوار را سوراخ کردند و ما را از اطاقی که در 

 ؛حبس بودیم بیرون آورد و به منزل خویش برد.  مردم به محض این که متوّجه قضیه شدند علیه ما قیام کردند

انداختند و به صدای بلند بدترین دشنامها را نثار ما  به طرف ما سنگ میمنزل حاکم را محاصره نمودند. آنها 

 االنوار(  مطالع 136)مضمون بیان حضرت بهاءاهلل در صفحه  کردند. می

 

ما را از چنگال اذیت و میرزا تقی موّفق شد د ما ایجاد شده بود، وعلیرغم آشوب و بلوایی که در اثر ور

نوازی را به جای آورد.  گاهی  خویش از ما پذیرایی کند.  او شرط نهایت مهمانآزار علما نجات دهد و در منزل 

تواند  کرد نمی شد، و احساس می آوردند تسلیم می اوقات در مقابل فشاری که علما به طور مداوم بر او وارد می

پیوسته بود، به آمل ر کما را از اذیت علما حفظ کند.  هنوز در منزل او بودیم که سردار که در مازندران به لش

حرمتی و تحقیری که نسبت به ما روا شده بود مّطلع شد، از ضعفی که میرزا تقی در  مراجعت کرد.  وقتی از بی

حفظ ما از دشمنانمان نشان داده بود ناراحت شده او را سخت توبیخ نمود و  با تغیّر گفت، "هیاهوی این قوم 

همین که این گروه ها و سر و صدای آنها تو را تحت تأثیر قرار دهد؟ نادان چه اهّمیتی دارد؟ چرا گذاشتی تهدید

دادی  را از رسیدن به مقصد باز داشتی کافی بود و به جای محبوس ساختن آنها در این خانه، باید ترتیبی می

 180)مضمون بیان حضرت بهاءاهلل در صفحه  که در امنیت تمام بالفاصله به طهران رجوع کنند."

 وار(االن مطالع

 

الحکومۀ آمل دیدم، مشاهده نکرده است.  این  آمیزی را که من از نایب هیچ مسجونی رفتار مالطفت

کرد نهایت  کرد و به هر آنچه که امنیت و راحتی مرا تهدید می شخص در نهایت مهربانی و احترام با من رفتار می

ترسید که وقتی حاکم، که از  میزبان من خیلی می توانستم از منزل بیرون بروم.  داشت.  اّما نمی توّجه مبذول می

خان الریجانی قلی منسوبین عبّاس
13
از قلعه طبرسی برگردد و به من اذیتی برساند. خیلی سعی کردم بود،  

ای که مرا از دست اراذل و  الحکومه را از این هراس برهانم.  به او اطمینان دادم که، "همان قدرت بالغه نایب

نوازی تو در این منزل برخوردار فرمود، قادر است قلب حاکم را  داد، و ما را از این مهماناشرار آمل نجات 

 نسبت به من مهربان سازد و او را وادار سازد که با من با همین مالحظه و محبّت رفتار نماید."

باز  یک شب از سر و صدای مردمی که پشت در منزل جمع شده بودند ناگهان از خواب بیدار شدیم.  در

شد و اعالم کردند که حاکم از آمل مراجعت کرده است.  همراهان ما، که منتظر هجومی دیگر از سوی دشمنان 

بودند، خیلی متحیّر شدند وقتی صدای حاکم را شنیدند که مسبّبین بدرفتاری با ما در روز ورودمان را به شّدت 

فطرت با مهمانی که  "به چه دلیل این اراذل پستکرد،  کرد.  او با صدای بلند اعتراض می تقبیح و توبیخ می

اند؟ چه توجیهی  احترامی رفتار کرده دستهایش بسته است و هیچ فرصت دفاع از خویشتن را ندارد اینگونه با بی

                                                           
13
 کرد. از فرماندهان ارشد لشکر که سپاه را برای نبرد علیه بابیان مجتمع در شیخ طبرسی فرماندهی می 
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به چه دلیل و مدرکی اّدعای خود را ثابت برای رفتار خویش دارند که اصرار داشتند باید ایشان کشته شود؟  

در اّدعای خود ثابت و راسخند که به اسالم متمّسکند و حامی منافع و مصالح آنند، به قلعۀ شیخ کنند؟  اگر  می

)مضمون بیان حضرت  طبرسی بروند و قابلیت خود از دفاع از دینی را که مّدعی حفظ آن هستند ثابت کنند."

 االنوار( مطالع 831بهاءاهلل در صفحۀ 

 

 شهادت حضرت باب

پیوستن به بابیان قلعۀ شیخ طبرسی ممنوع شده بودند، به طهران بازگشتند و منزل حضرت بهاءاهلل که از 

نوازی ایشان برخوردار شدند، جناب طاهره، جناب  ایشان مرکز فّعالیت بابیان شد.  از جمله کسانی که از مهمان

 وحید و جناب نبیل بودند.

العاده در  مّدت هشت ماه با دالوری خارق نفر از بابیان که اجتماع کرده بودند 868در قلعۀ شیخ طبرسی 

مقابل حمالت ارتش سلطنتی، که تعداد سربازانش به دوازده هزار نفر رسیده بود، مقاومت کردند.  بابیان، که 

های آرد شدۀ اسبان  د به خوردن علف، چرم کمربند و کفش، و پوست و استخوانوشان تمام شده ب ذخیرۀ غذایی

شاه که تازه بر تخت سلطنت نشسته بود و  شون دولتی، تحت فشار فزایندۀ ناصرالّدینروی آوردند.  فرماندۀ ق

بس داد و به قرآن سوگند خورد  پیشنهاد آتش 6313اصرار داشت که بابیان منکوب و مغلوب شوند، در ماه مه 

آمیز و  ر نیات خیانتکه به بابیان اجازه دهد در کمال امنیت و سالمت به منازل خود بازگردند.  بابیان، اگرچه ب

بدخواهانۀ او آگاه بودند، سالح خویش را بر زمین نهادند، از قلعه خارج شدند و قشون دولتی آنها را قتل عام 

 کرد.

اش در مغلوب کردن سریع بابیان در قلعه شیخ طبرسی سخت تحقیر شد به  قشون شاه که به علّت ناتوانی

در دل داشت،  نسبت به حضرت باب و پیروان آن حضرت ،انخ آتش عداوت صدراعظم شاه، یعنی میرزا تقی

در مهلکۀ توزانۀ حکومت و روحانیون بابیان را  .  در سراسر کشور حمالت کینهور ساخت دامن زد و آن را شعله

هفت تن از بابیان در طهران،  6380اذیت و آزاری انداخت که هزاران نفر در اثر آن جان باختند. در ماه فوریه 

بعد از آن، طولی نکشید که حدود   امتناع از تبرّی از عقیده و ایمان خویش، در مالأ عام اعدام شدند. بعد از

ز، تحت هدایت و رهبری جناب وحید، و هزار و هشتصد بابی در زنجان تحت یهفتاد تن از بابیان در نیر

زه و ممتاز حضرت باب بود، هدایت جناب حّجت، از روحانیون برجسته و نامداری که در زمرۀ مؤمنین بلندآوا

خونین و طوالنی، آنها نیز  یبرای حمایت از یکدیگر و حفظ خویش در دو قلعه اجتماع کردند.  بعد از نبردها

قتل عام شدند.  صدر اعظم که از این رویدادها سخت تکان خورده و احساس خطر کرده بود، مصّمم شد امر 

حضرت باب را از قلعۀ چهریق که محّل حبس هیکل مبارک بود به تبریز بابی را به کلّی از بین ببرد و دستور داد 

 آورده به قتل برسانند.
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چهل روز قبل از آن که مأمور حامل حکم احضار حضرت باب به تبریز وارد چهریق شود، حضرت باب، 

ای  جعبههای خود را در  الوقوع خویش واقف بودند، اسناد و مدارک، مهرها و انگشتری که بر شهادت قریب

نهادند و توّسط یکی از مؤمنین مورد اعتماد خود به طهران حضور حضرت بهاءاهلل فرستادند.  در زمرۀ مدارک 

به خّط زیبا و ظریف  توقیعحدود پانصد بیتی بود که تمامًا از کلمۀ بهاء مشتق شده بود؛ این  توقیعیمزبور 

 وشته شده بود.حضرت باب به شکل ستارۀ پنج پر روی کاغذی به رنگ آبی ن

حضرت باب را با طنابی که به میخی روی دیوار میدان سربازخانۀ تبریز بسته شده  6380روز نهم ژوئیه 

  280بود معلّق ساختند و فوجی متشکّل از 
ّ
سرباز به ایشان شلّیک کردند.  اعدام ایشان به بیان حضرت ولی

سی که عصر او بدایت اوج و نقطۀ کمال جمیع بار نفس مقدّ  امراهلل، به "دوران رسالت پرتالطم و مصیبت

 پایان داد. 14اعصار بود، و نفس مقّدسی که ظهورش وعود کلّیه ظهورات را تحّقق بخشید"

 

حال مالحظه فرمایید که این سدرۀ رضوان سبحانی در اّول جوانی چگونه تبلیغ امراهلل فرمود و چه قدر 

ن علی االأرض بر َمنَعش اقدام نمودند حاصلی نبخشید؛ استقامت از آن جمال احدیت ظاهر شد که جمیع مَ 

واضح  هاین فقرشد چنانچه  تر می آوردند شوقش بیشتر و نار حبّش مشتعل آنچه ایذاء بر آن سدرۀ طوبی وارد می

 (636)ایقان، ص است و احدی انکار ندارد تا آن که باالخره جان را درباخت و به رفیق اعلی شتافت.

 

نتهت ا لی سّید االأیّام، یوم الّذی فیه أشرَقت شمُس البیان عن افق الّرحمن و طلع جماُل قَضِت القرون و ا

عراض و ِمنهم َمن قال أّن فی هذه االأیّام رُجُل افتری علی اهلل  الّسبحان باسم علیٍّ عظیم. ا ذا قام الکّل علی اال 

فی محضری و کنّا من الّشاهدین و منهم  العزیز القدیم و منهم من قال به جنّة کما تکلّم بذلک احد من العلماء

بها بکلمات نفسه و بما خرج من افواههم قد بکت عیون اهلل و رکّ  من قال ما نطق علی الفطرة بل سرق کلمات

العظمة و هم کانوا علی مقاعدهم لمن الفرحین و قال یا قوم تاهلل قد جئتکم بامراهلل ربّکم و رّب آبائکم االّولین 

 و انّه خیر لکم عن کّل شیء ان انتم من العارفین و ندکم فانظروا بما نزل من عنداهللظروا ِالی ما عو یا قوم ال تن

بآیات واضح ُمبین و یا  یا قوم فارجعوا البصر الی ما عندکم من حّجةاهلل و برهانه و ما نزل یومئذ لیظهر لکم الحّق 

ینفع احدًا شیء ال فو  نوا من المؤمنین هل بعد ظهوراهللکو اتّبعوا ملة الّرحمن و قوم ال تتبّعوا خطوات الّشیطان ان

 علی اهللفی النّصح زادوا فی البغضاء ِالی ان قتلوه فی الّظلم اال لعنة نفسی المقتدر العلیم الحکیم کلّما زاد

.الّظالمین
iv
 (98)منتخباتی از آثار حضرت بهاءاهلل، طبع اّول، ص 
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 3، صThe Promised Day is Comeکتاب   –ترجمه  
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ظنون و اوهام تعمیر نمودند و چه شهرها  ایادیه ها که ب دار عمارتیا شیخ در حزب شیعه تفّکر نما چه مق

آن حزب در یوم  نفس از رؤسای رصاص تبدیل شد و بر سیّد عالم وارد و یکه اوهام ب بنا نهادند باالخره آن

ل اهلل َفَرجُه ناطق و لکن در یوم ظهور آن شمس حقیقه ب نزد ذکر اسم مبارک کلّ  .ل ننمودظهور اقبا کّل  تعجَّ

وجود و مالک غیب و شهود را آویختند و عمل  عّجل اهلل فی نقمته متکلّم و ناطق چنانچه دیده شد ساذجه ب

. )لوح مبارک مقّربین نازل لوح گریست و قلم نوحه نمود و زفرات مخلصین مرتفع و عبرات نمودند آنچه را که

 (88خطاب به شیخ نجفی، ص

 

 تجلیل شهدای بابی

ریزی شده که علیه حضرت باب و مؤمنین به ایشان توّسط مقامات دولتی و مذهبی ایران  فعالیت برنامه

جریان داشت موفّق شده بود دیانت نوزاد را از مدافعین اصلی خود محروم کند و این اقدامات با شهادت نفس 

بیش از ده هزار بار در سالهای بعد با قتل عام  مبارک حضرت باب به اوج خود رسید.  این رویدادهای مصیبت

بابی، از جمله کلّیه حامیان ممتاز حضرت باب، ادامه یافت؛ غیر از یک نفر، که به ارادۀ اسرارآمیز الهی از 

سرنوشت سایر مؤمنین برکنار ماند؛ کسی که بعدها برای نجات امر الهی که آنها جان خویش را فدای آن کرده 

های شهدای بابی، که با خون خود  ها و شجاعت عّدد از دالوریبودند قیام فرمود.  حضرت بهاءاهلل در الواح مت

بذر نظم اداری ایشان را آبیاری کردند، نظمی که در میقات معیّن جمیع نوع بشر را در ظّل خویش جمع 

 خواهد کرد، تجلیل فرمودند.

 

 اقطار در اکناف و قدرت و احاطه که بنفسه از آن ُمظهر وجود و َمظهر معبود و از جمله دالئل ظهور، غلبه و

عالم ظاهر شد.  چنانچه آن جمال ازلی در شیراز در سنه ستّین ظاهر شدند و کشف غطا فرمودند.  مع ذلک به 

اندک زمانی آثار غلبه و قدرت و سلطنت و اقتدار از آن جوهرالجواهر و بحرالبحور در جمیع بالد ظاهر شد.  به 

ت و عالمات آن شمس الهوتی هویدا گشت.  و چه مقدار قلوب  قسمی که از هر بلدی آثار و اشارات و دالال

علم لدنّی که احاطه نمود  صافیه رقیقه که از آن شمس ازلیّه حکایت نمودند و چقدر رشحات علمی از آن بحر

 ّل وکه در هر بلد و مدینه جمیع علما و اعّزه بر منع و رّد ایشان برخاستند و کمر غِ  جمیع ممکنات را، با این

هیاکل  د و ظلم بر دفعشان بستند.  و چه نفوس قدسیّه را که جواهر عدل بودند به نسبت ظلم کشتند و چهحس

 بدترین عذاب هالک نمودند.  مع کّل ذلک هر یک از آن روح را که صرف علم و عمل از ایشان ظاهر بود به

و به قسمی این وجودات را تقلیب   تسلیم و رضا طائر. وجودات تا دم مرگ به ذکراهلل مشغول بودند و در هوای

رضا به رضایش  ؛امرش امری نگزیدند جزه اش مرادی نجستند و ب جز ارادهه و تصّرف فرمودند که ب نمودند

احدی در امکان ظاهر  دادند و دل به خیالش بستند. حال قدری تفّکر نمائید، آیا چنین تصّرف و احاطه از

مقّدسه به کمال رضا در موارد قضا شتافتند و در مواقع شکایت، جز  شده؟ و جمیع این قلوب منّزهه و نفوس

اهل  رضا از ایشان مشهود نه.  و این رتبه هم معلوم است که کلّ  ُشکر از ایشان ظاهر نه و در مواطن بال، جز
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داشتند.  چنانچه اذیّت و ایذای آن طلعات قدسی  ارض چه مقدار غّل و بغض و عداوت به این اصحاب

آیا هرگز در هیچ تاریخی از عهد آدم  دانستند. علّت فوز و رستگاری و سبب فالح و نجاح ابدی می امعنوی ر

تا حال چنین غوغائی در بالد واقع شد و آیا چنین ضوضائی در میان عباد ظاهر گشت؟ و با این همه ایذاء و 

الم کون از اصطبارشان ظاهر و گویا صبر در ع ؛اذیّت، محّل لعن جمیع ناس شدند و محّل مالمت جمیع عباد

شد و وفا در ارکان عالم از فعلشان موجود گشت.  باری، در جمیع این وقایع حادثه و حکایات وارده تفّکر 

 (182فرمائید تا بر عظمت امر و بزرگی آن مّطلع گردید )ایقان، ص

 

بالغین از کأس  عظمی جمعی از علمای راشدین و فضالی کاملین و فقهای در این ظهور اظهر و سلطنت

بعضی از  فائز گشتند و از کون و امکان در سبیل جانان گذشتند. قرب و وصال مرزوق شدند و به عنایت عظمی

 اسامی آنها ذکر می شود که شاید سبب استقامت انفس مضطربه و نفوس غیر مطمئنّه شود.  از آن جمله جناب

اسَتَوی اهللُ َعلی َعرِش َرحماِنیَِّتِه و ما اسَتَقرَّ علی  ُه َماماّل حسین است که محّل اشراق شمس ظهور شدند.  َلو ال

ِّ َصَمداِنیَِّتِه.  و جناب آقا سیّد یحیی که وحید عصر و فرید زمان
خود بودند و ماّل محّمد علی زنجانی و  ُکرِسي

یلی و ماّل مهدی خوئی و آقا سعید بارفروشی و ماّل نعمة اهلل مازندرانی و ماّل یوسف اردب ماّل علی بسطامی و ماّل 

ماّل علی برقانی و امثال آنها  مهدی کندی و برادر او ماّل باقر و ماّل عبد الخالق یزدی و سیّد حسین ترشیزی و ماّل 

مهتدی و مقّر و  اسامی جمیع در لوح محفوظ الهی ثبت شده.  همه اینها که قریب چهارصد نفر بودند که

پیوستند.   الجالل که اکثری از مال و عیال گذشتند و به رضای ذی به قسمیمذعن گشتند برای آن شمس ظهور 

هاشان  به جمیع آنچه مرزوق گشته بودند.  به قسمی که سینه و از سر جان برای جانان برخاستند و انفاق نمودند

ین ارواح که از دم ا محّل تیرهای مخالفین گشت و سرهاشان زینت سنان مشرکین. چنانچه ارضی نماند مگر آن

مجّرده آشامید و سیفی نماند مگر آنکه به گردن هاشان ممسوح گشت.  و دلیل بر صدق قولشان فعلشان بس.  

آیا شهادت این نفوس قدسیّه که به این طریق جان در راه دوست دادند که همه عالم از ایثار دل و جانشان 

 (173ان، صکند برای این عبادی که هستند؟ )ایق متحیّر گشتند کفایت نمی

 

 آیا نبود که ازالن ُفوُس ِفی اْصِطباِرِهم و ِبما َحَمَلْت َاجساُدُهم ...  الُعُقوُل فی َافعاِلِهْم و َتَحیََّرِت  تاَهِت 

گفتند در عالم چنین  شمردند و می حضرت می قبل امر سیّدالّشهداء را اعظم امور و اکبر دلیل بر حّقیّت آن 

امر آن حضرت از صبح تا ظهر بیشتر  ی به این استقامت و ظهور ظاهر نشد؟ با این کهنیفتاد و حقّ  امری  اتّفاق 

باران بر آنها بارید.  و  گذرد که بالیا از جمیع جهات مثل  انوار مقّدسه هیجده سنه می امتداد نیافت ولیکن این

واضح و  نچه بر همهجان رایگان در سبیل سبحان انفاق نمودند چنا به چه عشق و حّب و محبّت و ذوق که 

 شمرند؟ آیا در هیچ عصر چنین امر خطیری ظاهر شده و آیا مبرهن است.  با وجود این چگونه این امر را سهل

بود؟ و آیا اینها طالب عّزت و مکنت و ثروت  اهلل نباشند دیگر که مجاهد خواهد اگر این اصحاب مجاهد فی

این آثار عجیبه و افعال غریبه باطل  این همه اصحاب با مقصودی جز رضای حّق داشتند؟ و اگر بودند؟ و آیا
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باشند دیگر که سزاوار است که دعوی حّق نماید؟ قسم به خدا که همین فعلشان برای جمیع َمن َعَلی االرض 

 (175ااَلمر َیَتَفکَُّروَن. )ایقان، ص فی َاْسرارِ  حّجت کافی و دلیل وافی است لو کاَن النّاُس 

 

ترین  ترین و پرتالطم وّلین مرحله از عصر رسول دور بهائی را که در ضمن خونینشهادت حضرت باب ا

 داد. عصر بود به پایان رساند.  ضمنًا از شروع مرحلۀ جدیدی در حیات حضرت بهاءاهلل خبر می

حضرت بهاءاهلل، در مقام یک بابی و پیرو حضرت باب، به علّت مساعدت به بابیانی که در قزوین 

و آزاد کردن حضرت طاهره از بازداشت و حمایت هوشمندانه از او در طهران زندانی شده بودند.   زندانی بودند

در بدشت هیکل مبارک جریان امور کنفرانس را اداره کرده و حکیمانه وضعیت ناپایداری را که شتابزدگی 

ظرات مشورتی خود را جناب طاهره پدید آورده بود تحت تسلّط خود در آورده بودند.  در قلعۀ شیخ طبرسی ن

عنایت کرده و از بابیان حمایت الزم به عمل آورده و ترتیب خالصی جناب قّدوس از اسارت و ورودش به قلعه 

را داده بودند.  در آمل، که روحانیون به جزع و فزع در آمده و طالب مرگ اصحاب هیکل مبارک شده بودند، 

بالی دیگران قرار داده و متحّمل ضربات شاّلق شده  حضرت بهاءاهلل با بزرگواری و متانت خود را سپر

ترین برهان است بر آن که آن بزرگوار یگانه  ندی، "بزرگاین اقدامات، به گفتۀ جناب نبیل زر  15بودند.

انداختند.  قدرت و قّوت آن بزرگوار بود  شخصی بودند که جمیع قوایی را که در ایران مورد اثر بود به کار می

ساخت و باالخره آن قوای مؤثّره را  انداخت و امورشان را منّظم می ه را با نهایت دّقت به کار میکه قوای مؤثّر

در دورۀ شریعت بیان به چنان مقام بلندی رساند.  زیرا بعد از شریعت بیان مقّدر بود که زمام امور موکول به آن 

 (389االنوار، ص مطالع) ر گردد."بزرگوار شود و پس از دورۀ بیان آن نفس جلیل مظهر وحی حضرت کردگا
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اند.  ما  فرمایند، "این مظلوم مکّررًا به حبس رفته و بالیای واردۀ در ارض میم را هم کّل شنیده حضرت بهاءاهلل در این خصوص می 

عالم است که چه کردند و چه  ها گرداندند و یومی از ایّام هم این مظلوم را به دست علمای ظالم سپردند.  دیگر حق را در کوچه

 م  –( 838، ص8الحکمة، ج نمودند." )لئالی گذاشتند و معالجه می های وارده را مرهم می گفتند  و چه وارد شد.  چند شهر زخم
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 طهران

هلل شد.  خان صدراعظم طالب دیدار حضرت بهاءا اندکی بعد از شهادت حضرت باب، میرزا تقی

بابیان  صدراعظم در ابتدای محاوره با آن حضرت تصریح کرد که اگر حمایت و مساعدت حضرت بهاءاهلل نبود

ر قلعۀ شیخ طبرسی قادر به مقاومتی چنین طوالنی در مقابل قشون سلطنتی نبودند.  با آن که متقاعد شده بود د

اند، اّما در عین حال اعتراف کرد که هیچ سند و مدرکی  که حضرت بهاءاهلل در اتّفاقات مزبور مشارکت داشته

ه حکومت باید از خدمات شخصیت مبتکر و تأّسف کرد ک برازخان ا در اثبات این اّدعا ندارد.  میرزا تقی

اظهار داشت که قصد دارد به محض مراجعت شاه از اصفهان مدبّری چون حضرت بهاءاهلل محروم بماند و 

مقام امیردیوانی را برای حضرت بهاءاهلل تقاضا کند.  صدراعظم سیاستمدارانه پیشنهاد کرد که در این هنگام 

بهاءاهلل مّدتی پایتخت را ترک کنند.  حضرت بهاءاهلل در کمال  مقرون به مصلحت چنان است که حضرت

ادب از قبول منصب مزبور امتناع فرمودند اّما تمایل خود به زیارت دو شهر مقّدس کربال و نجف در عراق را به 

وارد  1851اوت  28اّطالع صدراعظم رساندند. چند روز بعد حضرت بهاءاهلل به طرف کربال عزیمت کرده روز 

 امراهلل، "یا
ّ
انبساط و  همان شور و وله و بان شهر شدند و هنگام توقّف در این شهر، بنا به بیان حضرت ولی

ظهور رسانده بود به نشر تعالیم حضرت باب پرداخت و در صیانت  انجذابی که در صفحات مازندران به منّصۀ

 ( 165)قرن بدیع، ص"بلیغ مبذول فرمود. اهلل جهد امراهلل و تشویق احبّاءاهلل و تجّمع قوای پراکندۀ حزب

شاه جوان، که نسبت به قدرت فزایندۀ  هنگامی که حضرت بهاءاهلل در کربال تشریف داشتند ناصرالّدین

ورزید و از آن هراسان بود، او را معزول ساخت و امر کرد به قتلش برسانند.   خان حسادت می میرزا تقی

، 16ش با برادر بزرگتر حضرت بهاءاهلل ازدواج کرده بوددخترعمویه صدراعظم جدید، میرزا آقاخان نوری، ک

                                                           
16
خسروی در  اشاره به موضوع ازدواج دخترعموی میرزا آقاخان با میرزا محّمدحسن برادر بزرگتر حضرت بهاءاهلل است.  جناب ملک 

لهذا جناب میرزابزرگ صالح  ؛اند، "از زمان قدیم چون بین اهالی تاکر و اهالی بلده اختالف شدیدی بود نوشته( 611)صاقلیم نور 

برای پسرش آمیرزا محّمدحسین  ؛رنویس بودگعموی میرزا آقاخان و آن موقع لش در این دید که دختر میرزا حسن خواجوی را که دختر

خان معروف است که قریۀ تاکر را غارت و ویران نمود و بیان  خواهر میرزا ابوطالب ،این دختر .تالف گرددبگیرد که رفع کدورت و اخ

که در زمان جناب میرزا عبّاس   قاخان صدراعظم از اّول یک نقاری بود تا آنآدر میان ما و عائلۀ میرزا  :شود مبارک نیز ذیاًل نقل می

اگر چه این مسئله به کّلی رفع آن نقارت را ننمود  .آقاخان را برای میرزا حسن عمو گرفتند چنین مصلحت دیدند که دختر عموی میرزا

 ظاهری پیدا شد. فقط یک مرافقت صوری به میان آمد و بس. ولی در قبل میان دو عائله هیچ رفت و آمدی نبود حاال یک مراودت

های خود  الممالک در یادداشت مرحوم نظاماند، " ه بعد افزوده".  بعد در پاورقی صفح.م(6361 ۀفوری 61 ،)بیان مبارک در حیفا

تر آمحّمدحسن بوده که جناب میرزا بزرگ برای او عروسی  ابتدا عیال میرزا آقا برادر بزرگ ،نویسد که صبیۀ میرزا حسن خواجوی می

یرزابزرگ آن دختر را به پسر دّوم خودشان مرحوم و در تاکر مدفون گردید و سپس جناب مکلورا الیه در همان سنه به مرض نمود. مشارٌ 

 م  – "دهند. میرزا محّمدحسن می
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ترین فرد مؤمن به حضرت باب هستند، آشتی و  امید داشت بین حکومت و حضرت بهاءاهلل، که معتقد بود الیق

به این لحاظ مکتوبی به حضرت بهاءاهلل نوشت و تقاضا کرد به طهران مراجعت فرمایند.  اّما، صلح برقرار کند. 

 به ارادۀ خود تصمیم به مراجعت گرفته بودند.حضرت بهاءاهلل قباًل 

اندکی بعد از ورود حضرت بهاءاهلل به طهران، سه جوان بابی که متأثّر از مصیبت شهادت حضرت باب 

به جان  1852اوت  15تند انتقام قتل آن حضرت را بگیرند و بدین لحاظ روز فتأثّر تصمیم گر بودند از شّدت

 امراهلل، شاه سوء 
ّ
به مصیبت و بلیّۀ جدیدی مواجه "قصد کردند. این اتّفاق جامعۀ بابی را، به بیان حضرت ولی

 17." گردید که از لحاظ کیفیّت و عواقب خطیرۀ جسیمه اش در تاریخ امر بابی بی سابقه و نظیر است

خبر این میرزا آقاخان در آن زمان حضرت بهاءاهلل در افچه، در حومۀ طهران، مهمان صدراعظم بودند.  

توزانۀ مادر شاه به حضرت بهاءاهلل اشاره کرد؛ مادر  طوفان اخیر را به اطراف فرستاد و به حمالت زهرآگین و کینه

دانست.  یاران حضرت بهاءاهلل به ایشان پیشنهاد  شاه حضرت بهاءاهلل را محرّک اصلی توطئۀ قتل پسرش می

اّما حضرت بهاءاهلل امتناع کرده روز بعد در کمال آرامش و اطمینان  کردند تا رفع خطر در جایی پنهان شوند

سلطنتی حرکت کردند.  خبر حرکت ایشان به سمع شاه رسید و او از این اقدام  قشونسواره به سوی اردوی 

دنام و حضرت بهاءاهلل بسیار متحیّر شد و امر کرد ایشان را بالفاصله دستگیر کنند.  حضرت بهاءاهلل را به زندان ب

چال طهران که محبسی زیرزمینی بود برده مّدت چهار ماه محبوس ساختند.  در طول راه ایشان را  مخوف سیاه

 18سنگباران کرده مورد تمسخر قرار دادند و عبا و ردای هیکل مبارک را پاره کردند.
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 686قرن بدیع، ص 

18
جمال مبارک در مناجاتی به این ظلم وارده تصریح دارند، "اخذونی و أذهبونی ِمن قریة ا لی المدینة و کان رأسی عریانًا و ِرجلی  

 العباد و ِمنُهم عرفونی و منهم الّذین ماعرفونی و الّذین ُهم عرفونی فمنُهم متحافیًا و ُعُنقی مغلواًل و یدای مشدودًا ثّم اجتمع
َّ
وا علی

 کانوا قائمون متحّیرون فی أمری.  فمنهم کانوا یشمتوننی و الّذین ماعرفونی رموا کلّهم نحوی ما تیّسر لهم ِمَن الحجر و الخشب کأنّهم

ئتالف."  نصاف و ما شّموا روائح اال  / مضمون: مرا گرفتند و از آن روستا به شهر بردند و  86، ص3)مائدۀ آسمانی، جماشربوا خمر اال 

شناختند و چه آنها که  سر و پایم ن برهنه و گردنم در ُغل و دستانم بسته بود.  مردم علیه من جمع شدند چه کسانی که مرا می

کردند و کسانی که مرا  ضی از آنها هم مرا مالمت میشناختند در امر من متحیّر بودند.  بع شناختند و بعضی از کسانی که می نمی

ساختند، چه با سنگ و چه با چوب. انگار که بادۀ انصاف ننوشیده  شناختند همه با هر چه که برایشان میّسر بود مرا مضروب می نمی

 م  -بودند و بویی از رأفت نبرده بودند.(  

ایم و اّما  دانند چهار شهر در ُکند و ُغل و زنجیر بوده اند و می که کّل شنیده فرمایند، "در سجن ارض طاء حضرت بهاءاهلل در لوحی می

الّطریق بوده و غذا نانی که حاکی از اهل سودان؛ لعمراهلل در ایّام اّولیه آن هم نبود.  این  معاشر و مؤانس اکثری از سارقان و قّطاع

الحکمة،  ه حبس طهران آوردند.  وارد شد آنچه فوق طاقت بشر است. )لئالیمظلوم را با سر برهنه و پای برهنه با زنجیر از نیاوران ب

 م  –(836، ص8ج
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به که حبس شده در طهران دو مرتبه حبس شدیم زیرا به معاونت مظلومین قیام کرده بودیم.  اّول مرت

بودیم بعد از قضیۀ قتل ماّل تقی قزوینی بود.  زیرا با متّهمین که بدون گناه گرفتار شکنجه شده بودند همراهی 

شاه  مسئولیت امراهلل[ به ناصرالّدین کردیم.  مرتبۀ دوم ]که به مراتب شدیدتر بود[ در قضیۀ تیر زدن ]اتباع بی می

االنوار دیده  ]دو عبارت داخل ] [ در ترجمۀ فارسی مطالع (631ص االنوار، گرفتار حبس شدیم. )مطالع

 م[ –شود  نمی

 

اهلل ربّه الّرحمن عزم توّجه به اصفهان نموده اذن حاصل  این مظلوم در ایّامی که حضرت سلطان ایّده

هواء دارالخالفه اهلل علیهم نموده و بعد از رجوع نظر به گرمی  کرده قصد زیارت بقاع مقّدسۀ منّورۀ ائّمه صلوات

اهلل تبارک و تعالی واقع و در آن ایّام  و شّدت آنب ه لواسان رفتیم و بعد از توّجه، حکایت حضرت سلطان ایّده

امور منقلب و نار غضب مشتعل.  جمعی را اخذ نمودند از جمله این مظلوم را.  لعمراهلل ابدًا داخل آن امر 

ذلک ما را اخذ نمودند و از نیاوران، که در آن  یر ثابت.  معمنکر نبودیم و در مجالس تحقیق هم عدم تقص

ظالمی سواره ایّام مقّر سلطنت بوده، سربرهنه و پای برهنه پیاده با زنجیر به سجن طهران بردند.  چه که یک 

می همراه، کاله از سر برداشت و به سرعت تمام با جمعی از میرغضبان و فّراشان ما را بردند و چهار شهر در مقا

 که شبه و مثل نداشت مقّر معیّن نمودند.  

الحقیقه دخمۀ تنگ تاریک از آن افضل بوده و چون وارد  اّما سجن که محّل مظلوم و مظلومان بوده فی

حبس شدیم بعد از ورود ما را داخل داالنی ظلمانی نمودند.  از آنجا سه پلّه سراشیب گذشتیم و به مقّری که 

م.  اّما محّل تاریک و معاشر قریب صد و پنجاه نفس از سارقین اموال و قاتلین نفوس معیّن نموده بودند رسیدی

و قاطعین ُطُرق بوده.  مع این جمعیت محّل منفذ نداشت جز طریقی که وارد شدیم.  اقالم از وصفش عاجز و 

َد علینا فی ذاک المقام االأنتن اش خارج از بیان و آن جمع اکثری بی لباس و ِفراش.  اهللُ َیعَلُم ما َورَ  روائح منتنه

  االأظلم.

نمودیم که مع علّو و  و در ایّام و لیالی در سجن مذکور در اعمال و احوال و حرکات حزب بابی تفّکر می

سمّو و ادراک آن حزب آیا چه شده که از ایشان چنین عملی ظاهر یعنی جسارت و حرکت آن حزب نسبت به 

ه نمود که بعد از خروج از سجن به تمام هّمت در تهذیب آن نفوس قیام ذات شاهانه و بعد این مظلوم اراد

 (15نماید. )لوح مبارک خطاب به شیخ نجفی، ص

 

ام.  هنوز اثر حدید بر گردن باقی است و  ام و غیر سّم قاتل نچشیده از ناس این زمان جز زخم سنان ندیده

 (.147هنوز عالئم جفا از تمام بدن ظاهر. )ایقان، ص
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یخ ... اگر وقتی آن جناب در انبار حضرت سلطان وارد شوند از نائب و رئیس آن محّل بطلبند که یا ش

آن دو زنجیر را که یکی به قره ُگَهر و یکی به سالسل
19
معروف است بنمایند.  قسم به نیّر عدل که چهار شهر  

 این مظلوم در یکی از این دو معّذب و مغلول.

 .و ُکّل بالء أیّوَب بعُض بلیّتی  هُ و حزنی ما َیعقوُب بثَّ أَقل  

(57)لوح خطاب به شیخ، ص
20
 

 

 وقایع سیاه چال

هوای آن  .شهادت رسیدند با من در سیاه چال محبوس بودنده نفوسی که در آن سال در آن سامان ب   

و نور اندازه متعّفن و سنگین و زمینش مرطوب و کثیف و مملّو از حشرات موذیّه و فضایش تاریک  زندان بی

جمیع ما را در یک محّل محبوس نمودند پای ما در زنجیر و گردن ما  .هیچ وجه در آن راهی نبوده آفتاب را ب

گفتیم  آنها ميه نزدیک طلوع فجر در هر شب ذکری ب ؛ما در دو صف رو بروی هم نشسته بودیم .در اغالل بود

 صف دیگر جواب ميگفتند ُقِل اهلُل  اّول مي خواندند صف صدای بلند ميه که ب
ٍ
دادند َو  َیکِفی ِمن ُکّل َشی

َعَلی اهللِ َفلَیَتَوکِِّل الُمَتَوکُِّلونَ 
21
گوش ه قصر شاه نزدیک بود صدای اذکار مؤمنین به ( زندان ب16:14) قرآن  

                                                           
19

یکی از این دو زنجیر در تمام اوقات بر گردن حضرت بهاءاهلل بود.  زنجیر پوست و گوشت را دریده و وارد آن شده بود و آنقدر  

کیلوگرم( وزن  86پوند ) 668ُگهر باشد،  تر که قره زنجیر سنگین سنگین بود که مجبور بودند دوشاخۀ چوبی مخصوص زیر آن بگذارند.

 داشت. 

21
 بالء أشکو الیک؛ اشکو یا الهی من سجنی فی اشهر معلومات أو عّما َوَرَد  حضرت بهاءاهلل در مناجاتی می 

ّ
فرمایند، "لم أدر من أی

 فیه من الّسالسل الّتی کسر ُعُنقی عن ثقلها أو حدید الّذی کان عل
ّ
، 3ی رجلی عّما اکتسَبت أیدی االأشقیاء" )مائدۀ آسمانی، جعلی

دانم از کدامین بال به تو شکایت کنم؛ ای خدای من آیا از زندانم در چند ماه معلوم شکایت کنم یا از آنچه  / مضمون: نمی 86ص

این همه به علّت اعمالی بود که  اش گردنم را شکست یا آهنی که پایم در آن بود شکایت کنم و که در آن از زنجیرهایی که سنگینی

 م –ستمگران مرتکب شدند( 

21
 امراهلل عینًا نقل  این ذکر که از متن انگلیسی مطالع 

ّ
االنوار ترجمه شده اشتباه است.  اصل متن تاریخ نبیل فارسی که حضرت ولی

بار طهران با من بودند و ماها دو دسته اند اینگونه است، "جمیع این نفوسی که در فتنۀ سنۀ حین به شهادت رسیدند در ان فرموده

بودیم که روبروی یکدیگر پا در خلیلی و گردن در زنجیر بودیم.  من به آنها ذکری تعلیم نموده بودم که شبها به صوت بلند خوانده 

به همین منوال « و کفی باهلل حسیبا.»گفتند  و دستۀ دیگر در جواب می« ُهَو حسبی و حسُب کّل شیء»گفتند  شد.  یک دسته می می

های ب صدای ذکر مرتفع بود به حّدی که یک شب شاه در عمارت خود شنیده بود و  در منتهای شوق و اشتعال هر شب تا نیمه

-603کنند و این صدای ذکر آنها است..." )توقیعات مبارکه،  پرسیده بود که این چه صداست گفته بودند که بابیها هر شب ذکر می

 (.13، ص661
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گفتند صدای ذکر بابیان است  پرسید این صدا چیست و از کیست؟  مي رسید و با وحشت مي شاه مي ناصرالّدین

  .در سیاه چال محبوسند که

شاه مقدار زیادی کباب گوشت گوسفند برای زندانیان آوردند همه منتظر اجازۀ  روزی از طرف ناصرالّدین

]علیرغم گرسنگی شدیدی که به آن مبتال همه  ؛آن نیاالینده ما بودند ما اظهار داشتیم که اصحاب دست ب

جز سیّد حسین قمیه اطاعت کردند ببودند[ 
22
]با استقامتی که حقیقتًا شجیعانه  .آن کباب تناول نمود که از 

انگیزی را که  بود، نفوسی که با ما در حبس بودند، بدون ادنی شکایتی تسلیم محض بودند که مصیبت اسف

بدان مبتال شده بودند تحّمل نمایند.  الحمدهلل بی آن که از رفتاری که شاه برای آنها مقّرر کرده بود شکایتی 

کردند شدائد آن اسارت ظالمانه  الینقطع حمد الهی بر لسان آنها جاری بود؛ حمدی که با آن سعی می نمایند،

را سپری کنند.[
23
را تناول  که ما رّد کردیم آنها آن زیرا پس از آن ؛زندانبانان از این قضیّه خوشحال شدند 

.نمودند
24
  

میدان  شهادتش ه و رسم صدا زده باسم ه آمدند و یکی دو تن از اصحاب را ب هر روز فّراشان مي

نعمای الهی در ه ما آنها را ب ؛آمدند داشتند با نهایت فرح نزد ما مي چون زنجیر از گردنشان بر مي . خواندند مي

.ساختیم عالم ملکوت مستبشر مي
25
میدان فدا ه ترتیب معانقه و وداع نموده به آنگاه با سایر اصحاب ب 

                                                                                                                                                                                     

هو حسبی و حسُب کّل شیء و کفی »ی از جمال مبارک نیز این ذکر درج است: "در حبس به این آیۀ مبارکه ناطق در لوح

گشتند."  گشت اهل سجن متجّیر و متوّهم مشاهده می نفوس موقنۀ مطئنّه کّل به آن ناطق و چون صدا مرتفع می« باهلل حسیبا.

 (.838، ص8الحکمة، ج )لئالی

22
 م  –رزا حسین متوّلی قمی" ذکر شده است در متن انگلیسی "می 

23
 م  –االنوار مفقود است.  لهذا ترجمه شد  عبارت ذکر شده در میان عالئم ] [ در اصل انگلیسی موجود اّما در ترجمۀ فارسی مطالع 

24
ن ما موضوع آوردن گوشت کبابی به زندان در متن انگلیسی اینگونه است، "یک روز، یک سینی گوشت کباب شده به سج 

شاه در وفای به عهدی که کرده امروز را برای ادای نذر »آوردند و بیان داشتند که شاه امر کرده در میان محبوسین توزیع شود و گفتند، 

سکوت عمیقی بر اصحاب ما حاکم شد؛ آنها انتظار « خود در نظر گرفته است و این گوشت گوسفند را برای شما فرستاده است.

توانیم از این هدیه صرف نظر  گردانیم.  می ما این عطیه را به شما برمی»نها جواب بدهیم. ما جواب دادیم، داشتند ما از طرف آ

کنیم."  اگر قراوالن به بلعیدن غذایی که ما از دست زدن به آن امتناع کردیم مشتاق نبودند، از جوابی که دادریم یقینًا به شّدت در 

 م  – شدند." غضب می

25
داد! آسوده از  ی اینگونه آمده است: "صاحب آن اسم با چه شور و اشتیاقی به آن صدای پرابّهت جواب میدر متن انگلیس 

گرفت.  او را به حیات ابدی در عالم باال مطمئن  آمد و ما را در آغوش می خواست و با مسّرتی غیرارادی نزد ما می سالسل، برمی

 م  –نمودیم تا با خیال آسوده پیش برود و تاج جالل بر سر گذارد."  یساختیم و قلب او را مشحون از امید و مسّرت م می
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کردند ازی هر یک را برای ما نقل ميفّراشان شرح جانب .شتافتند مي
26
شکرانه ه همه مسرور بودند و زبان ب 

(118االنوار، ص )مطالع  .داشت مصائب زندان هیچ یک را از روحانیّت باز نمي ؛گشودند مي
27
 

یک شب قبل از طلوع سحر، میرزا عبدالوّهاب شیرازی که به زنجیر ما بسته شده بود ما را از خواب بیدار 

ز کاظمین به دنبال ما به طهران آمده بود که توقیف شده به زندان افتاد.  بعد از این که دانست بیدار کرد.  او ا

هستیم خوابی را که دیده بود برایمان تعریف کرد.  او گفت خواب دیدم در فضایی وسیع
28
و نامتناهی در پرواز  

پایان  کردند و احساس وجد و شعفی بی خواستم حمل می هستم؛ بالهایی داشتم که در فضا مرا به هر سو که می

کردم که قادر به بیان آن نیستم.  در  روح مرا لبریز ساخته بود.  در آن فضای پهناور چنان سبک و سریع پرواز می

جواب او گفتیم امروز نوبت تو است که جان خود را در راه امر مبارک فدا کنی و امیدواریم که تا به آخر محکم 

وقت خود را در همان فضای نامتناهی که در عالم رؤیا مشاهده کردی خواهی یافت با همان و قوی باشی.  آن 

سبکی و راحتی در ملکوت باقی پرواز خواهی نمود و با همان وجد و سرور به افق اعلی ناظر خواهی بود.  

د دور ساخته از جای صبح همان روز زندانبان به سلّول ما آمد و عبدالوّهاب را صدا زد و او زنجیرها را از خو

زنجیران خود را در آغوش کشیده وداع نمود و سپس ما را در میان بازوان خود گرفته با  برخاست و یک یک هم

محبّت تمام به قلب خود فشرد.  در آن موقع متوّجه شدیم که کفش ندارد.  کفش خود را به او دادیم و با 

درقه نمودیم.  مّدتی بعد جاّلد او نزد ما باز گشت و زبان به آمیز او را به میدان شهادت ب کلمات شاد و تشویق

داد به درگاه الهی شکر گزاردیم.  مدح شجاعت آن جوان گشود و ما از این که جاّلد خود اینگونه شهادت می

 (125)بهاءاهلل، شمس حقیقت، ص

 

 بدایت رسالت

هورات سابقه و ادوار ظهور حضرت بهاءاهلل تاج قرون و اعصار و هدف اسنی و غایت قصوای ظ

جدیدی که امتدادش اقّل  از سماء ارادۀ مالک قدم دور مندمجه در کور آدم است. با اشراق این نیّر اعظم 

از هزار سال و کوری که مّدت آن از پانصد هزار سال کمتر نبوده و نخواهد بود آغاز گردید. با حلول این 

و نورانیّت سر آمد دهور و اعصار سالفه است دورۀ نبوّت عصر مجید که از لحاظ امتداد و عظمت و انبساط 

 تحّقق بشارات کتب سماویّه افتتاح شد. منطوی و زمان اکمال و انجاح یعنی انجاز وعود الهیّه و
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اش را و  آمیز نسبت به ما یافته بود وضعیت حاکم بر قتل قربانی در متن انگلیسی اینگونه آمده است، "جاّلد که نظری موّدت 

 م  –ند." رسا مسّرتی که او تا انتهی در تحّمل مصائب خویش نشان داده بود، به اّطالع ما می

27
االنوار، به جای نسخۀ فارسی آن، از ترجمۀ مذکور در کتاب "بهاءاهلل، شمس حقیقت" که به طور  ادامۀ مطلب نقل شده از مطالع 

 م  –گردد  کامل از متن انگلیسی ترجمه شده نقل می

28
 م  –در متن انگلیسی "جمیل" آمده است  
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هنگامی که مظلوم عالم و محبوب امم در دخمۀ انتن اظلم در سجن طهران که خزینۀ حّمام عمومی 

ق اطهر از ثقل فادح سالسل و اغالل منحنی نُ ی مبارک در کند و زنجیر و عُ شده گرفتار و پا هر محسوب ميش

از تزییف نام نیک امراهلل در نهایت احتراق و  و از اطراف به مجرمین و سارقین محاط و قلب ارّق الطف 

 ی که بر مبارزین امر الهی واردشده در غایت التهاب و خطراتی که یجان و وجدان از بالیا و رزایا

اشّد احوال تهدید نموده در نظر انورش واضح و آشکار،  در چنین لحظۀ شدید و ه یای آن فئۀ مظلومه را ببقا

 نحوی که آن مظهر مقّدس رحمانی خود تسمیه فرموده و در ه ساعت خطیر و رهیب "روح اعظم" الهی ب

و حمامۀ الهیّه و جبرئیل ترتیب به آتش مقّدس و شجرۀ موقده ه ظهورات زرتشت و موسی و عیسی و محّمد ب

 ای در مقابل آن هیكل بقا و  صورت حوریّهه امین تعبیر و تشبیه گردیده بر قلب اعزّ اصفایش متجلّی شد و ب

 (862)قرن بدیع، ص سبّاح بحر بال مصّور و مجّسم گردید.

ن بعضی در ایّام توّقف در سجن ارض طا، اگرچه نوم از زحمت سالسل و روائح منتنه قلیل بود ولک

ریخت به مثابۀ رودخانۀ  شد از جهت اعالی رأس چیزی بر صدر می داد احساس می از اوقات که دست می

عظیمی که از قلّۀ جبل باذخ رفیعی بر ارض بریزد و به آن جهت از جمیع اعضاء آثار نار ظاهر و در آن حین 

 (62ارک خطاب به شیخ نجفی، صنمود آنچه را که بر اصغاء آن احدی قادر نه. )لوح مب لسان قرائت می

 

فلّما رأیت نفسی علی قطب البالآء سمعت الّصوت االبدع االحلی من فوق رأسی فلّما توّجهت 

شاهدت حوریّة ذکر اسم ربّی معلّقًة فی الهوآء محاذی الّر أس و رأیت انّها مستبشرة فی نفسها کاّن طراز 

ها و کانت تنطق بین الّسموات و االرض بنداء الّرضوان یظهر من وجهها و نضرة الّرحمن تعلن من خدّ 

تنجذب منه االفئدة و العقول و  تبّشر کّل الجوارح من ظاهری و باطنی ببشارة استبشرت بها نفسی و 

استفرحت منها عباٌد مکرمون و اشارت باصبعها الی رأسی و خاطبت من فی الّسموات و االرض تاهلل هذا 

تفقهون. هذا لجمال اهلل بینکم و سلطانه فیکم ان انتم تعرفون و هذا لسّر  لمحبوب العالمین و لکن انتم ال

اهلل و کنزه و امراهلل و عّزه لمن فی ملکوت االمر و الخلق ان انتم تعقلون.
v
)کتاب مبین، خّط زین المقّربین،  

 (1ص

ُرک بک و بقلمک در شبی از شبها در عالم رؤیا از جمیع جهات این کلمۀ علیا اصغاء شد، ا نّا َننُص 

التحزن عّما َوَرد علیک و التَخف ا نّک ِمَن االآمنین.  سوف یبَعُث اهللُ کنوَز االأرض و ُهم رجاٌل ینصرونک 

بک و باسِمک الّذی به أحیأاهللُ أفئدُة العارفین.
vi
 (.61)لوح مبارک خطاب به شیخ، ص 
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 لَ ت عَ رَّ من العباد و  راقدًا علی المهاد مَ  حدِ أک نُت ی کُ نّ ا  
ّ
ما کان لیس  نی علمَ مَ لَّ الّسبحان و عَ  نسائمُ  ی

 ما تذّرفَ لَ نی بالنّدآء بین االرض و الّسمآء و بذلک ورد عَ رَ مَ أعلیم و  ن عزیزٍ دُ ن لَ هذا من عندی بل مِ 
ّ
ت به ی

 فیها لتوقنَ  الّتی کنُت  المدینةَ  المدارس فاسئِل  ما عند النّاس من العلوم و ما دخلُت  عیون العارفین. ما قرئُت 

 عند هبوِب  ک العزیز الحمید. هل لها استقرارٌ ربِّ  مشیّةِ  تها اریاحُ ّرکَ حَ  ةٌ قَ رَ الکاذبین. هذا وَ  نَ مِ  نّی لسُت أب

 ءتلقآء القدم قد جا االسمآء و الّصفات بل تحّرکها کیف ترید. لیس للعدم وجودٌ  اریاح عاصفات ال و مالِک 

ارادة ربّک الّرحمن  تنی یدُ اّل کالمیّت تلقآء امره قلّبَ ا  ن ی لم اکُ نّ ا  بین العالمین.  هِ نی بذکرِ امره المبرم و انطقَ 

الّرحیم.
vii
 (613)الواح نازله خطاب به ملوک و رؤسای ارض، ص 

 

که اسم نمودم.  چه  قسم به آفتاب َفَلک بقاء که اگر امر به دست این عبد بود هرگز خود را معروف نمی

رۀ کاذبه و در هر حین که ساکن شده و َصمت اختیار نمودم ذکر این السن غیر طاهمذکورم ننگ دارد از 

البهاء در صدرم نداء  االمین فوق رأسم و روح ام وجهم و روحاالعظم قدّ  القدس از یمینم ناطق شده و روح روح

فرموده و حال اگر به سمع لطیف استماع شود از جمیع اعضا و احشاء و عروق و اظفار نداءاهلل را استماع نمایید 

)مائدۀ  االأرضین. شنوید بانّه ال اله ااّل هو و اّن هذا الجمال َلبهائه لمن فی الّسموات و تّی از شعراتم ميح

 (57، ص7آسمانی، ج

 

در ظهور این ظهور اعظم اکرم مع آن که ایّامی از ظهور قبلم نگذشته حکمتی است مستور و سّری است 

شد به او نفسی مگر آن که در کتاب مکنون نظر نماید.  مقنوع و وقتی بوده مخصوص و مّطلع نشده و نخواهد

 (37، ص8)مائدۀ آسمانی، ج

 ی نازله از سیاه چالادع

ْلمآِء ا ِر الظَّ
ْ
 َو َسیِِّدی َو غاَیَة َرجآئِی َو ُمْنَتهی اََمِلی َتری َو َتْسَمُع َحِنیَن الَمْظُلوِم ِمَن الِبئ

ْ
 ُبِنَیْت ِمْن یا ِالِهي

ْ
لَِّتي

اهُر ِبالَجالِل ِانِّی  عمیاِء دائَِک َو ِفی ُحْفَرةِ اَْوهاِم اَعْ  الَِّتی ُحِفَرْت ِمْن ُظُنوِن ُطغاِة َخْلِقَک ، َو َجماِلَک یا اَی ها الظَّ

زایا ِفی َسِبْیِلَک َبِل  ِبیَن ِمْن  ْخَترُتها ِبَحْوِلَک َو اَْفَتِخُر ِبها َبْینَ ا ال اَْجَزُع ِمَن الَبالیا ِفی ُحبَِّک َو ال ِمَن الرَّ الُمَقرَّ

   .َخْلِقَک َو الُمْخِلِصیَن ِمْن ِعباِدَک 

ْ اَُکوُن آِخذًا ِبَیِد الرَّجآِء  اَْذیالَ 
ُلَک ِفی هذا الِحیِن الَِّذي

َ
 العاَلِم َو ماِلَک االَُمِم اَْسئ

َ
 ِردآِء َولِکْن یا ُمَربِّي

ُهوا ِالی اَْنواِر َوْجِهَک َو اَْقَبُلوا ِالی اُُفِق َکَرِمَک َو َرْحَمِتَک ِباَْن َتْغِفَر ِعباَدَک الَِّذیَن  طاُروا ِفی َهوآِء ُقْرِبَک َو َتَوجَّ

رِ  ُبوا ِالی َبْحِر َرْحَمِتَک َو َنَطُقوا ِفی اَیَّاِمِهْم ِبِذْکِرَک َو اْشَتَعُلوا ِبناِر ُحبَِّک ، َقدِّ  َلُهْم ِرضآئَِک َو َتَقرَّ
ْ
 اللَُّهمَّ یا ِالِهي

.ُعوِدِهْم َو َبْعَدُه ما َیْنَبِغی ِلُعُلوِّ َکَرِمَک َو ُسُموِّ ِعناَیِتَک َقْبَل ُص 
viii
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 ادعیه و مناجات در مدح و ثنا

 َکْیَف اَْشُکُرَک ِبما اْخَتَصْصَتِنی َبْیَن ِعباِدَک ، َو اْصَطَفیَْتِنی ِلِعرْ 
ْ
 ُسْبحاَنَک یا ِالِهي

ْ
فاِن َنْفِسَک َبْعَد الَِّذي

ٍة اَل ُیعاِدُل ِبقَ اَ   ُکلِّ ِحیٍن اَْلَف َمرَّ
ْ
 َسِبیِلَک ِفي

ْ
 َلْو اُْقَتُل ِفي

ْ
ِلیِل ما اَْعَطْیَتِنی ْعَرَض ُکلٌّ َعْن ِجماِلَک، اَْشَهُد یا ِالِهي

 ِبَفْضِلَک. 

 َرْقِد الَهوی اَْیَقْظَتِنی ِبِندائَِک االَْعلی َو َکَشْفَت ِلی َجماَلَک وَ 
ْ
ْفَتِنی  ُکْنُت نائمًا ِفي اَْسَمْعَتِنی آیاِتَک َو َعرَّ

 ُحبَِّک ِالی اَْن ِصْرُت اَِسیرًا ِباَْیِدی الغا
ْ
 ِفِلیَن ِمْن ِعباِدَک.  َنْفَسَک َو اَْنَطْقَتِنی ِبِذْکِرَک َو َثنائَِک َو َجَعْلَتِنی ثاِبتًا َفي

ُلَک یا ماِلَک َمماِلِک ااِلْنشآِء َو ُسْلَطاَن االَْسمآِء
َ
ِباَْن َتْکُتَب اْسِمی ِمَن الَِّذیَن َلْم َیَزْل َطاُفوا َحْوَل  ... اَْسئ

ُکوا ِبَحبِْل ُعُطوَفِتَک ِانََّک اَْنَت  اْلُمَهیِْمُن اْلَقی وُم. ُسراِدِق َمْجِدَک َو َتَشبَُّثوا ِبَذیِْل ِعناَیِتَک َو َتَمسَّ
ix
)مناجاة،  
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 َفانُْظرْ  ُسْبَحاَنَک اللَُّهمَّ یا
ْ
 َبْینَ  ِالِهي

َ
 اْبُتِلي

ْ
اِلِمیَن ِمْن َخْلِقَک َو الُمْشِرِکیَن ِمْن  هذا الَمْظُلوَم الَِّذي الظَّ

َس ِاالَّ ِبِاْذِنَک َو اَْمِرَک، َقْد ُکنُْت یا اَْعدائَِک َبْعدَ  ْ ما َتَنفَّ
 اَْریاُح  الَِّذي

َّ
 راِقدًا  َعلی الِمهاِد َو َمرَّْت َعَلي

ْ
ِالِهي

 ِبها ِبُسْلطاِنَک َو َمواِهِبَک وَ اَْلط وَ  َفْضِلَک 
ْ
 َبْیَن ِعباِدَک ِبَثنآِء  اِفَک َو اَْیَقْظَتِني

ْ
 ،َنْفِسَک َو ِاْعالآِء َکِلَمِتَک اََقْمَتِني

 
ْ
ِتَک یا اِلِهي  اَْکَثُر َبِریَِّتَک َفَو ِعزَّ

َّ
ِهْم ما َظَهَر ِمنُْهْم َبْعَد الَّ  ِاذًا اْعَتَرَض َعَلي ْ اِنََّک ما َظَنْنُت ِفی َحقِّ

ْرَتُهْم ِبهذا  ِذي َبشَّ

ُهوِر ِفی َصحائِِف اَْمِرَک َو اَْلواِح  ْلَت ِمْن ِعْنِدَک َکِلَمًة ِاالَّ َو َقْد اََخْذَت  الظ  ِبها َعْهَد هذا الُغالِم  َقضائَِک َو ما َنزَّ

  .ِمْن َخْلِقَک َو َبِریَِّتَک 

 َو َلْم اَدْ  ِاذًا ِصْرُت 
ْ
الر وُح َبْیَن  َبْیَن هُؤالآِء َو ُکلَّما اَْصُمُت َعْن َبدائِِع ِذْکِرَک ُیْنِطُقِنی  ِر ما اَْفَعلُ ُمَتَحیِّرًا یا ِالِهي

  َسمائَِک َو اَْرِضَک، َو ُکلَّما اَْسُکُن ُیَهزُِّزِنی
ْ
  ما َتُهب  َعْن َیِمیِن َمِشیَِّتَک َو ِاراَدِتَک َو اَِجُد َنْفِسي

ْ
َکاْلَوَرَقِة الَِّتي

َبِصیٍر ِباَنَّ االَْمَر َلْیَس  َکْیَف َتشاُء ِباَْمِرَک َو ِاْذِنَک َو ِبما َظَهَر ِمنِّی ُیوِقُن ُکل   ُکها اَْریاُح َقضائَِک َو َتْذَهُب ِبهاُتَحرِّ 

 َبْل ِبَیِدَک َو َلْم َیُکنْ 
ْ
 َبْل ِفی َقْبَضِتَک َو اْقِتداِرَک  ِبَیِدي

ْ
 اْجَتَمُعوا  َمَع  ِزماُم ااِلْخِتیاِر ِفی َقْبَضِتي

ْ
ذِلَک یا اِلِهي

 اَْهُل َمْمَلَکِتَک وَ 
َّ
  .اَُمنائَِک  ُیَنزُِّلنَّ ِفی ُکلِّ ِحیٍن ما َتْفَزُع ِبِه َحقائُِق اَْصِفیائَِک وَ  َعَلي

 ِبهِ 
ْ
 ِباْسِمَک الَِّذي

ْ
ُلَک یا ِالِهي

َ
الُمْشتاِقیَن  َو اْجَتَذْبَت َهَدْیَت العاِشِقیَن ِالی َکْوَثِر َفْضِلَک َو اَْلطاِفَک  ِاذًا اَْسئ

ُهوِر ُظُهوَر ِعزِّ  ِالی ِرْضواِن ُقْرِبَک َو ِلقائَِک ، ِباَْن َتْفَتحَ  َفْرداِنیَِّتَک َو ُطُلوَع اَْنواِر  اَْبصاَر َبِریَِّتَک ِلَیْشَهُدنَّ ِفی هذا الظ 

ُنوِن َو  َوْجِهَک َو َجماِلَک، ُثمَّ   ِمَن الظ 
ْ
ْرُهْم یا اِلِهي َروائَِح التَّْقِدیِس ِمْن َقِمْیِص ُظُهوِرَک َو  االَوهاِم ِلَیِجُدنَّ َطهِّ

وِن  اَْمِرَک َلَعلَّ ال َیِردُ 
ُ
 ما َتْمَنُع ِبِه اَْنُفَسُهْم ِمْن َنَفحاِت ُشئ

َّ
َرْحماِنیَِّتَک ِفی  اَیَّاِم ُظُهوِر َمْظَهِر َنْفِسَک َو  ِمْنُهْم َعَلي

ًة ِلُظُهوراِت َقْهِرَک َو َغَضِبَک.اَْمِرَک ، َو ال َیرْ  َمْطَلِع  َتِکُبنَّ ما َتْجَعُل ِبِه َذواَتُهْم ُمْسَتِحقَّ
x
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 ِمْن َنَسماِت ُجوِد َرْحماِنیَّتِ 
ْ
 ِباَْمِرَک َو اَْحَیْیَتِني

ْ
 َخَلْقَتِني

ْ
ِل اْلَیْوِم الَِّذي  ِمْن اَوَّ

ْ
 یا ِالِهي

ْ
ْهُت ِالی ِانِّي َک ما َتَوجَّ

 َبْحرِ وْ ٍد ُدوَنَک، َو ُقْمُت ِفی ُمقاَبَلِة االَْعدآِء ِبَسْلَطَنِتَک َو اْقِتداِرَک َو َدعَ اَحَ 
ِ
توِحْیِدَک َو َسمآِء  ُت الُکلَّ ِالی َشاِطی
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 ِمْن ُطغاِة َخْلِقَک َبْل ِاْعالآِء ِذْکِرَک َبْیَن 
ْ
 ِحْفَظ َنْفِسي

ْ
َبِریَِّتَک، َو ِبذِلَک َوَرَد ِعزِّ َتْفِرْیِدَک، َو ما اََرْدُت ِفی اَیَّاِمي

 ما ال َحَمَلُه اََحٌد ِمْن َخْلِقَک. 
َّ
 َعَلي

 ُکْنُت َفِرْیدًا َبیْ 
ْ
، َو َکْم ِمْن َلیاٍل یا َمْحُبوِبی ُکْنُت اَِسیرًا َبیَْن َن الُمْذِنِبیَن ِمْن ِعباِدَک َو َکْم ِمْن اَیَّاٍم یا ِالِهي

رَّ الغاِفِلیَن ِمْن َخْلِقَک، َو ِفی مَ  َو ذاِکرًا  اَْرِضَک  اِء ُکْنُت ناِطقًا ِبَثناِء َنْفِسَک َبْیَن َسمائَِک وَ واِرِد الَبأسآِء َو الضَّ

 ِلُسْلطاِن ِعزِّ 
ْ
 ال َینَْبِغي

ْ
یُْق َوْحداِنیَِّتَک َو ال َیلِ ِبَبدائِِع ِذْکِرَک ِفی َمَلُکوِت اَْمِرَک َو َخْلِقَک، َو َلْو اَنَّ ُکلَّ ما َظَهَر ِمنِّي

.ِلَشاِْنَک َو اْقِتداِرَک 
xi
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 خروج از سجن و تبعید از وطن

از سجن آزاد شدند و بالفاصله حکم شاه در مورد تبعید ایشان از ایران  6388حضرت بهاءاهلل در دسامبر 

شده و  به اّطالع آن حضرت رسید.  موقعی که ایشان در سجن بودند، تمامی اموال و امالک ایشان مصادره

در حالی که بیش از یک ماه برای تقویت قوای از دست رفته و بیت و مایملک آن حضرت غارت شده بود.  

چال فرصت نداده بودند و پس از آن ملزم بودند به  ایشان در سیاه رفع اثرات فرسایشی و تضعیف کنندۀ حبسِ 

از قبول حمایت دولت روسیه که توّسط کردند عزیمت نمایند، حضرت بهاءاهلل  هر مملکتی که خود اختیار می

وزیر مختار کشور مزبور، شاهزاده دالگورکی، پیشنهاد شده بود امتناع نمودند و به جای آن عزیمت به بغداد، در 

 29عراق را اختیار کردند.

سلطنتی و افسری  قشوندر حالی که افسری از  6388ژانویه  68حضرت بهاءاهلل و عائلۀ مبارکه در تاریخ 

گروه تبعیدی سوار بر اسب،   30کرد طهران را ترک کردند. مایندگی از سفارت روسیه ایشان را همراهی میبه ن

های  فرسایی، از کوه چنین سفر طاقت دها و شدائ فاقد تجهیزات الزم برای مقابله با سرمای زمستان و سختی

 31پوشیده از برف غرب ایران گذشتند.

                                                           
29

فرمایند، "در صحیفۀ  اند، هیکل مبارک می ایران فرار کرده و به عراق متواری شده از آنجا که به حضرت بهاءاهلل تهمت زدند که از 

اهلل این مظلوم در آنی خود را پنهان ننموده.  الزال أمام  اند این عبد از ارض طا فرار نموده به عراق عرب رفته.  سبحان اخبار نوشته

یرانیّة نهرب بل یهرُب مِ  وجوه قائم و موجود. ا نّا ما فرَّرنا و لم نّا عباٌد جاهلون.  خرجنا ِمن الوطن و َمَعنا ُفرسان من جانِب الّدولة العّلیّة اال 

/ مضمون بخش عربی: ما فرار نکردیم و فرار  688و دولة الّروس ا لی أن َوَردنا العراق بالعّزة و االقتدار." )مجموعه اشراقات، ص

ز وطن خارج شدیم و دو سوار از سوی دولت ایران و دولت روس با ما همراه بودند کنند.  ا کنیم بلکه بندگان جاهل از ما فرار می نمی

 م  – تا در کمال عّزت و اقتدار وارد عراق شدیم.(

31
فرمایند، "این مظلوم از ارض طا به امر حضرت سلطان به عراق عرب توّجه نمود و از  در این خصوص حضرت بهاءاهلل در لوحی می 

 م  –( 601دو ملتزم رکاب بودند." )مجموعه اشراقات، صسفارت ایران و روس هر 

31
جمال مبارک در لوحی به شدائد این تبعید از وطن اشاره دارند، "أختم بذلک یا الهی و اذکر حین الّذی اخرجونا مع نسائنا و  

المصیبة البدیعة الّتی حزنت بها القلوب و اطفالنا عن اوطاننا و ما أنت أحصیت عّما ورد بنا و نزل علینا من هذه الّرزیّة الّتی أنزلته و 
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هّمت تمام بر ه اهلل تبارک و تعالی ب  عّذب بوده سفیر دولت بهیّه ایّده"در ایّامی که این مظلوم در سجن م

که  نمودند تا آن نجات این مظلوم قیام نمود مکّرر اذن خالص حاصل ولکن بعضی از علمای مدینه منع مي

حضرت امپراطور اعظم...باالخره از توّجه و سعی حضرت سفیر نجات حاصل شد
32
ایّده اهلل تبارک و تعالی  

 (882. )قرن بدیع، صبغضای جهالی ارض شده جه اهلل حمایت فرمود و این حمایت سبب ازدیاد غّل و لو

 

باسطۀ  ایادیه قدرت کاملۀ خود و پروریدی به یا الهی و سیّدی و رجائی... خلق فرمودی این ذّرۀ دّکا را ب

 بیان نیاید و در صفحات الواح نگنجد حیثیّتی که وصف آن بهه خود و بعد مقّرر داشتی بر او بالیا و محن را ب

لباس حریر و ه های محکم بستی و بدنی را که ب گردنی را که در میان پرند و پرنیان تربیت فرمودی آخر در غل... 

دیبا راحت بخشیدی عاقبت بر ذلّت حبس مقّرر داشتی قلّدتنی قضائک قالئد ال تحّل و طّوقتنی اطواقا ال 

مثل باران رحمت تو در جریان است و بالیا از افق قضا ظاهر و تابان... بسا ه ه ابتال بگذرد ک تفّک. چند سنه مي

ل و زنجیر آسوده نبودم و چه روزها که از صدمات ایدی و السن آرام نگرفتم چندی آب و شبها که از گرانی غُ 

را بر خوارج جائز نبود  حیوانات صحرا حالل فرمودی بدین بنده حرام نمودند و آنچهه رحمت واسعه به نان که ب

خروج این بنده از ایران در رسید با ه که عاقبت حکم قضا نازل شد و امر امضاء ب بر این عبد جایز داشتند تا آن

جمعی از عباد ضعیف و اطفال صغیر در این هنگام که از شّدت برودت امکان تكلّم ندارد و از کثرت یخ و 

 (18ص )حدیقۀ عرفان، برف قدرت بر حرکت نیست.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     

/ مضمون: سخن را با این به  88، ص3اضطربت عنها النّفوس و کسرت عنها االأظهار و ضاقت عنها االأصدار..." )مائدۀ آسمانی، ج

سنجی از  آنچه که تو میآورم زمانی را که ما را با نسوان و اطفالمان از وطنمان اخراج کردند و  برم ای خدای من و به یاد می پایان می

آنچه که بر ما وارد شد و از این بالیی که بر ما نازل فرمودی و مصیبت جدیدی که قلبها از آن محزون شد و نفوس نگران گشتند و 

 م  –ها تنگ شد(  پشت کسان بشکست و سینه

32
 تزار الکساند دوم امپراطور روسیه 
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 بخش چهارم

 

 والدت امر بدیع
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 فصل ششم

 بغداد

 

 ورود به بغداد

حضرت بهاءاهلل را حرم مبارک، حضرت آسیه خانم ملّقب به نّواب، که بعدها به  ،در این سفر به بغداد

ب و به "ورقۀ مبارکۀ علیا" تسمیه گشتند؛ پسر نـُه سالۀ ایشان، عبّاس، که بعدها به "غصن اعظم" ملقّ 

بهاء" معروف شد؛ دختر هفت سالۀ ایشان بهائیه، که بعدها به "ورقۀ مبارکۀ علیا" تسمیه شدند؛ و دو "عبدال

  کردند. برادر وفادار حضرت بهاءاهلل، میرزاموسی و میرزا محّمدقلی، که دومی شانزده ساله بود، همراهی می

ّقب گردید، تحت مراقبت مادربزرگ آسیه خانم یک پسر دو ساله به نام مهدی که بعدها به "غصن اطهر" مل

سلطنتی و نیز به نمایندگی از طرف سفارت روس  قشونگذاشته شد.  این گروه با همراهی دو افسر از طرف 

 عزیمت کردند.

و  چند روز بعد به سه مایلی خارج شهر به شهر  وارد بغداد شدند 6388تبعیدی روز هشتم آوریل گروه 

فرقۀ اسالمی شیعه در این شهر قرار دارد.   33؛ مراقد دو امام هفتم و هشتمان کردندکوچک کاظمین نقل مک

کنسول ایران جهت ادای احترام به مالقات آمد و پیشنهاد کرد که با توّجه به تعّصب سکنه و زائرانی که به 

ری برای سکونت آیند، شاید حضرت بهاءاهلل محلّۀ قدیمی داخل شهر بغداد را محّل مساعدت زیارت مراقد می

 ای یافت شد و حضرت بهاءاهلل و عائلۀ مبارکه به شهر مراجعت کردند. بیابند.  حدود یک ماه بعد خانه

فرمان تبعید حضرت بهاءاهلل به بغداد، به بیان حضرت ولی امراهلل "فصل جدید و مشعشعی در تاریخ قرن 

زمان جریانی را به حرکت آورد که در اثر آن "یکی اوّل بهائی مفتوح" نمود.  این فصل جدید تدریجًا و به مرور 

ترین لحظات در تاریخ ادیان عالم آغاز گردید و نیز مقارن با همین تبعید دورۀ رسالت و  ترین و پرحادثه  از مهم

اش در  مأموریت چهل سالۀ مبارک که به سبب ظهور قوای محیطۀ فائضه و خاّلقیت کلمه و آثار عظیمۀ خطیره

ان بی سابقه و نظیر است افتتاح شد.  این نفی و سرگونی مقّدمۀ اجرای یک سلسله از هج تاریخ شرایع

انجامید تا عاقبت به  لانتقاالت و تبعیدات متتابع و مترادف دیگری بود که آن نیز مّدت چهل سنه به طو

 (883دیع، ص)قرن باستقرار هیکل قدم در سجن اعظم و افول آن نیّر تابان در افق زندان منتهی گردید.

 

                                                           
33

شهر مشهد واقع است.  مرقد امام محّمد تقی، امام نهم شیعیان، در کاظمین نویسنده اشتباه کرده است. مرقد امام هشتم در  

 م  –نزدیک مرقد امام موسی بن جعفر، امام هفتم، قرار دارد 
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اهلل تعالی مع غالم دولت علیّۀ ایران و  و چون مظلوم از سجن خارج حسب االمر حضرت پادشاه حرسه

دولت بهیّۀ روس به عراق عرب توّجه نمودیم و بعد از ورود به اعانت الهی و فضل و رحمت ربّانی آیات به مثل 

خصوص این حزب را به مواعظ حکیمانه و غیث هاطل نازل و به اطراف ارض ارسال شد و جمیع عباد را، م

نصایح مشفقانه نصیحت نمودیم و از فساد و جدال و محاربه منع کردیم تا آن که از فضل الهی غفلت و 

 (62نادانی به ِبّر و دانایی بدل گشت و ِسالح به اصالح. )لوح مبارک خطاب به شیخ نجفی، ص

 

هنا ا لی العراق بإذِنِه ا لی أن َوَردنا فیه و ُکنّا ِمَن الواردیَن ا ن قد َخَرجُت ِمَن الّطهران بأمِر الَمِلک و َتوَ  جَّ

أُکن مقّصرًا ِلَم َوَردُتم َعَلینا ما ال أوَرَد أحٌد ا لی أحٍد ِمَن المسلمین و بعد ورودی  کنُت مقّصرًا ِلَم أطَلقنا و ا ن َلم

ل أهَلها لتکون ِمَن المستبصرین.فی العراق هل َظَهَر ِمنّی ما ُیفَسُد به أمُر الّدولة و هل َشهِ 
َ
َد أحٌد ِمنّا مغاِیَرًا فاسئ

xii
 

 (10/  الواح نازله خطاب به ملوک و رؤسای ارض، ص 88)سورةالملوک، ص

 

حین ورود عراق امراهلل مخمود و نفحات وحی مقطوع؛ اکثری پژمرده بل مرده مشاهده گشتند.  لذا در 

ه از لسان عظمت جاری، "نفخنا فی الّصور مّرة ُاخری." آفاق را از صور مّرًة اخری دمیده شد و این کلمۀ مبارک

 (.38-36نفحات وحی و الهام زنده نمودیم. )مجموعه اشراقات، ص

 

 دسایس میرزا یحیی و سیّد محّمد

بعد از ورود حضرت بهاءاهلل به بغداد طولی نکشید که بحرانی داخلی، که اوّلین عالئم آن بعد از 

در قطب این بحران میرزا   یدار شده بود، درون جامعۀ تبعیدی به ظهور پیوست.شهادت حضرت باب پد

 یحیی، نابرادری حضرت بهاءاهلل، قرار داشت.

بدان علّت که اشارات مکرّر حضرت باب به شخص موعود بسیار شّفاف و روشن بود و به آن سبب که 

ب وصی و جانشین را ضروری ندیدند.  مقّدر بود دورۀ حضرت باب بسیار کوتاه باشد، هیکل مبارک انتصا

اّما، ایشان میرزا یحیی را به عنوان رئیس اسمی جامعۀ بابی تعیین کردند تا توّجهات از حضرت بهاءاهلل منحرف 

 شود و ایشان بتوانند در کمال فراغت و با برخورداری از امنیت نسبی به انتشار و ترویج امر الهی بپردازند.

دادند و بعضی از نفوس ایشان را همان  بابیان نسبت به حضرت بهاءاهلل نشان میای که  احترام فزاینده

دانستند، سبب تحریک حّس حسادتی شد که میرزا یحیی از مّدتها قبل نسبت به برادر بزرگتر  شخص موعود می

با سیّد  کرد که در مقابل تضعیف موقعیتش باید ابراز وجودی نماید، پروراند.  چون احساس می خود در دل می

با عبارت "شیطان تسمیه کرده و  34"امر حضرت بهاءاهلل، که حضرت ولی امراهلل او را "دّجال ینمحّمد اصفها

هایش را تحّقق بخشد،  طلبی پرتدلیس و تزویر" که حّس غرور و نخوت میرزا یحیی را تحریک کرد تا جاه

                                                           
34
 881قرن بدیع، ص 
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در اقدامی هماهنگ، کارزاری از انتقادهای فرمایند، دست اتّحاد و اتّفاق داد.  دو فرد مزبور،  توصیف می

 آن به تحریف تعابیر و بیانات حضرت بهاءاهلل پرداخته در مورد 
ّ
ظریف و نامحسوس را شروع کردند که در طی

اقدامات آن حضرت به پخش شایعه مشغول شدند و ایشان را به صورت غاصب به تصویر کشیدند و بذر شّک 

 پاشیدند و در میان بابیان ایجاد مناقشه و تفرقه کردند.و تردید در مورد هیکل مبارک را 

 

بعد از ورود  ؛اعلی و یا غیر نظر نماید نداشته که در کتب حضرت بوده و مقّر امني این مظلوم الزال مبتال

ذکر نمودیم ما را  .یحیی وارد شد زید فاصله میرزاأو أامر حضرت پادشاه ایران ایّده اهلل دو ماه ه ب در عراق

طرف دیگر ه ب فرستیم ست در ایران باشی و میرزا موسای اخوی را ميا تو خوب اند اینجا فرستادهه مر باالأ  سبح

بعد این مظلوم دو سنه منقطعًا عن العالم ؛ قیام نمائید خدمتیه توانید ب مي ؛چه که اسم شما در دیوان نیامده

این مظلوم بسیار  ؛در عهده تأخیر مانده فرشبعد از رجوع مشاهده شد توّقف کرده و س .کرد از بغداد هجرت

ند و کُ  ،و اغالل منع ننمود ایم سالسل نشر امر مشغول بودهه و گواه که در جمیع احیان ب حّق شاهد .محزون شد

و لیاًل و  ارض بر منع از فساد و اعمال غیر مرضیّه غیر طیّبه قیام نمودیم و در آن ؛حبس از اظهار باز نداشت

. )لوح مبارک تهذیب نفوس و اعالی کلمه مبارکه نبوده یع اطراف الواح ارسال شد و مقصودی جزجمه نهارًا ب

 (123خطاب به شیخ نجفی، ص

 

هر جا این مظلوم رفت میرزا یحیی از عقب آمد.
35
خود تو  

36
دانی که آنچه ذکر شد صدق  گواهی و می 

ند آنچه را که سبب فزع اکبر شد.  ای کاش از است.  ولکن در ِسّر سیّد اصفهانی او را اغوا نمود و عمل نمود

نمودید عمل میرزا یحیی را در آن ارض.  از همه گذشته أقسُمَک باهلل الفرد الواحد  مأمورین دولت سؤال می

                                                           
35

رفت: "بعد از  رفتند از پی ایشان می فرمایند که میرزا یحیی به چه علّت هر محّلی که هیکل مبارک می جمال مبارک توضیح می 

اهلل بود البتّه به آن مقام  ورود ]به بغداد[ چندی نگذشت یومی از ایّام میرزا یحیی وارد.  حال مالحظه نمایید اگر مقّر امنی جز ظلّ 

نمود؛ و از آن گذشته حین هجرت از زوراء به مدینۀ کبیره، بعد از تبلیغ والی احکام دولت علیّه را، به آن شطر توّجه نمودیم.   توّجه می

حرکت یحیی را خواستیم و امر نمودیم که باید به شطر ایران توّجه نمایی چه که آثار نقطه به هزار زحمت از اطراف جمع شده حین 

همراه ببری که از دست نرود.  بعد از خروج آفتاب حقیقت آثار را گذارده با یک نفر عرب به موصل توّجه نمود و در آن محّل منتظر 

د شدیم ملحق شد.  انصفوا باهلل اگر مقام امن و راحت و آسایشی اعظم و ابهی از ظّل سدره مشاهده ورود اسرای ارض و چون وار

 م  –( 601کرد... باری به هر جهت که توّجه نمودیم آمد و ملحق شد." )مجموعه اشراقات، ص نمود البتّه به آن شطر توّجه می می

36
است که بابی شد و سپس در سلک حامیان یحیی در آمد و یحیی او را به  آبادی از روحانیون مسلمان خطاب به میرزا هادی دولت 

، وقتی که بابیان ایران تحت تضییقات شدید بودند، 6333نمایندگی خود در ایران و نیز وصایت خویش منصوب نمود.  در سال 

 ایمانش را انکار کرده از امر مبارک تبّری نمود.



 

51 

 

المقتدر القدیر که در نوشتجاتی که به اسم او نزد نقطۀ اولی رفته مالحظه نما تا آثار حق را به مثابۀ آفتاب ممتاز 

مایی و همچنین از کلمات نقطۀ بیان روح ما سواه فداه ظاهر شده آنچه که هیچ ستری آن را منع مشاهده ن

ننماید و سبحات جالل و حجبات اهل ضالل آن را از ظهور باز ندارد.  قد َخَرقِت االأحجاب ِمن اصبع ارادة 

 الغالب القدیر.  بلی مفترین و  مغلّین را چاره نبوده و نیست. )ل
ّ
وح مبارک خطاب به شیخ نجفی، ربّک القوی

 (.681ص

 

 غفلت اهل بیان

امیدواریم که اهل بیان تربیت شوند و در هوای روح طیران نمایند و در فضای روح ساکن شوند، حّق را از 

تمیز دهند و تلبیس باطل را به دیده بصیرت بشناسند. اگر چه در این ایّام رائحه حسدی وزیده که قسم به  غیر

که آن را اّولی نه، تا حال چنین غّل و حسد و  ز غیب و شهود که از اّول بنای وجود عالم، با اینمربّی وجود ا

اند و بر  اند رایات نفاق برافراخته بغضائی ظاهر نشده و نخواهد شد. چنانچه جمعی که رائحه انصاف را نشنیده

که با احدی در  ت تیری طیّار.  با اینهر سم اند و از هر جهت رمحی آشکار و از مخالفت این عبد اتّفاق نموده

امری افتخار ننمودم و به نفسی برتری نجستم.  مع هر نفسی مصاحبی بودم در نهایت مهربان و رفیقی به غایت 

و عظماء در کمال تسلیم و رضا.  مع ذلک َفَواهلل الَّذی ال  بردبار و رایگان. با فقراء مثل فقراء بودم و با علماء

الکتاب وارد شد نزد آنچه از احبّاء وارد شد  با آن همه ابتالء و بأساء و ضّراء که از اعداء و اولیُهو  ا له ا اّل 

 (193)ایقان، ص معدوم صرف است و مفقود بحت.

  
موج آمده و رایات شبهات در هر گوشه و ه ایّام امتحان و افتتان رخ گشوده و بحور اختالف و آالم ب

جنود نفی در بین شما  ؛شقاق و ضالل و نفاق مألوف است... مراقب باشید ایجاد فتنه وه کنار مرتفع و ب

مبادا از جوهر حقیقت محروم مانید و از مّطلع احدیّت ممنوع  ؛رخنه ننماید و بذر ظنون و اوهام نیفشاند

حّق جّل  .عالم  مخالفت افراشته شده و ابواب معاندت مفتوح گردیدهچه که در هر دور و عصر اَ  .شوید

له امرش را ظاهر و نورش را باهر خواهد نمود و یأبی اهلل ااّل أن یتّم نوره و لو کره الکافرون. در ایّام و جال

گمان مبرید  . ساحت قدس رحمانی ناظر باشید كّل در قبضۀ قدرتش اسیرند و احدی را مفّری نهه لیالی ب

اء خویش در آن رخنه نماید. اکنون هیاكلی اهوه امر الهی سهل و آسان و یا ملعبۀ صبیان است که هر نفسی ب

عنقریب كّل مقهور و منکوب و چون  ؛ای از جهات به همسات نفسانیّه و القاآت افکیّه مشغول چند در پاره

 (818-18یع، صد)قرن ب .تراب معدوم و مفقود خواهند گردید
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 ِباَنِّی ُکْنُت َبْیَن َماَلِ الَبَیاِن کَ 
ْ
ْوِق َو ااِلْشِتیاِق َو َدعَ اَْنَت َتْعَلُم یا ِالِهي ْوُتُهْم ِالی اََحٍد ِمْنُهْم َو عاَشْرُت َمَعُهْم ِبالشَّ

 َو ااِلْشراِق ِبَبدائِِع َوْحِیَک َو ِالهاِمَک 
ِّ
 ِمْنُهْم ما َعِجَزْت  َنْفِسَک ِفی الَعِشي

َّ
َعْن ِذْکِرِه ُسکَّاُن َمدائِِن  َو َوَرَد َعَلي

ِتَک    ما اَْصَبْحُت ِاالَّ َو َقْد ِصْرُت َهَدفًا ِلِسهاِم ِغلِِّهْم ، َو ما یا َمْحُبوِبیِاْنشائَِک ، َفَو ِعزَّ
َّ
اَْمَسْیُت ِاالَّ َو َقْد َوَرَد َعَلي

ا َو َصَبْرُت ناِظرًا ِالی مِ  َجَعْلَتِنی عاِلمًا ِبما ِفی اَنُْفِسِهْم َو قاِدرًا َعَلْیِهْم َسَتْرُت  ِرماُح ُبْغِضِهْم ، َو َمَع ما یقاِتَک ، َفَلمَّ

 َفَزَع َمْن ِفی َجَبُروِت االَْمِر َو الَخلِق ِاالَّ الَِّذْینَ  ْتِر اََقلَّ ِمْن اَْن ُیْحَصی ِاذًاالِمْیقاُت َحرَّْکَت َذْیَل السِّ  جاَء الَوْعُد َو َتمَّ 

االَْعلی َو  الَماَلُ  َفْضِلَک ، اُولئَِک ُیَصلَِّینَّ َعَلْیِهمُ َو ُتراِب  َخَلْقَتُهْم ِمْن ناِر ُحبَِّک َو َهوآِء َشْوِقَک َو ماِء ِعناَیِتَک 

  .ُسکَّاُن َمدائِِن الَبقاِء

 
ْ
ْلَت  َفَلَک الَحْمُد یا ِالِهي ِدیَن َو اَْهَلْکَت الُمْشِرِکیَن َو َفصَّ   ِبما َعَصْمَت الُمَوحِّ

ْ
َبْیَن الُکلِّ ِبَکِلَمٍة ُاْخَری الَِّتي

  یَِّتَک َخَرَجْت ِمْن َفِم َمِش 
َّ
الِعباُد الَِّذْیَن ُهْم ُخِلُقوا ِبَکِلَمِة اَْمِرَک  َو َظَهَرْت ِمْن َقَلِم ِاراَدِتَک ، َو ِبذِلَک اْعَتَرَض َعَلي

  .ِبآیاِتَک َو حاَرُبوا ِبَنْفِسَک  ِبِاراَدِتَک َو َبَلُغوا ِفی ااِلْعراِض ِالی َمقاٍم َکَفُروا ِبَک وَ  َو ُبِعُثوا

تِ  اَْمِرَک َو َمْطَلِع َوْحِیَک َو َمْشِرِق  َیْقِدَر الَقَلُم اَْن َیْذُکَر ما َوَرَد ِمْنُهْم َعلی َمْظَهرِ  َک یا َمْحُبوِبی َلنْ َفَو ِعزَّ

 َقْد ُکْنُت  ِاْلهاِمَک،  َفَلَک الَحْمدُ 
ْ
ِتَک یا ِالِهي َر ِفی َسمآِء قَ  ِفی ُکلِّ ذِلَک َو ِانِّی َو ِعزَّ ضائَِک َو ُمْشتاقًا ِلما ُقدِّ

 ِفی َسِبْیِلَک ُهَو َمحبوُب ذاِتی وَ  َمَلُکوِت َتْقِدْیِرَک 
َّ
، َو هذا َلْم َیُکنْ  اِلَنَّ ما َیِرُد َعَلي

ْ
ِاالَّ ِبَحوِلَک َو  َمْقُصوُد َنْفِسي

ِتَک   .ُقوَّ

 ِبُحبَِّک اْسَتْغَنْیُت َعْن ُکلِّ َمنْ 
ْ
 یا ِالِهي

ْ
َمواِت  اََنا الَِّذي  ُضر  َو االَ   ِفی السَّ

َّ
 ْرِض َو ِبِه َلْن اَْجَزَع َو َلْو َیِرُد َعَلي

 ی الحاَلةِ ُدِنی َعلَ ْشهَ َعلی َوْجِه االَْرِض َبْیَن َیَدْیَک ، َو تَ  العاَلِمیَن ، َفیا َلْیَت َکاَن الِحیُن ِحینًا ِفیِه ُیْسَفُک َدِمی

 ِبها َشهِ 
ْ
ِبیَن ِمْن ِعباِدَک َو الُمْصَط الَِّتي   .ِمْن ِخیَرِة َخْلِقَک  ِفینَ ْدَت الُمَقرَّ

 َعلی ما َقَضْیَت 
ْ
ُلَک  َفَلَک الَحْمُد یا ِالِهي

َ
یا  ِبُسْلطاِن َقضائَِک َو َتْقِضی ِبَتْقِدیِرَک َو ِاْمضائَِک، اَْسئ

 ِبِه ُرِفَعْت اَْعالُم اَْمِرَک وَ 
ْ
 َو َعلیاَْشَرَقْت اَْنواُر َوْجِهَک ِباَْن ُتْنزِ  َمْحُبوِبی ِباْسِمَک الَِّذي

َّ
الُمْخِلِصیَن ِمْن  َل َعَلي

ْرَتُه ِفی االَْلواِح ِعباِدَک ُکلَّ َخیٍر قَ  ٍء ُثمَّ اْجَعْل َلنا َمْقَعَد ِصْدٍق ِعْنَدَک یا َمْن ِبَیِدَک َمَلُکوُت ُکلِّ  ،دَّ
ْ
  .َشي

َو ِانََّک اَْنَت الُمْقَتِدُر الَعِزْیُز الرَّْحمُن.
xiii
 (808)مناجاة، ص 

 

 ات دربارۀ آالم و اوجاع حضرت بهاءاهلل در بغدادادعیه و مناج

 ابحر الحزن اّلتی لن یقدر احد ان یشرب قطرة منها و حزنت بشأن تکاد الّروح ان 
ّ
 تمّوجت علي

ان یا کمال اسمع نداء تلک النّملة الّذلیلة المطرودة الّتی خفی فی وکره و یرید ان یخرج ...یفارق من جسمی

لنسیت كّل ما ... فآه آه  ...ا اکتسبت ایدی النّاس و کان اهلل شهید بینی و بین عبادهمن بینکم و یغیب عنکم بم

شهدت من اّول یوم الّذی شربت لبن المصّفی من ثدی اّمی الی حینئذ بما اکتسبت ایدی النّاس.
xiv
)مائدۀ  

 (828و  828، 812، ص1آسمانی، ج
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 َکلوعتی و ایقاد نیراِن الخلیل  فطوفان نوح عنَد نوحی کأدُمعی

ــــــــــــــــــــهُ  و ُکل  بالء أیّـوب بعُض بلیتی  و ُحزنی ما یعقوُب َبّث أقلَـّ
xv
 

(22، ص8)آثار قلم اعلی، ج
37
 

 

دائَِد ِبُکلِّها  ال َتْبَعْد َعنِّی اِلَنَّ الشَّ
ْ
 ِالِهي

ْ
 الِنَّ  ِالِهي

ْ
 ال َتَدْعِنی ِبَنْفِسي

ْ
 ِالِهي

ْ
، الَمکاِرَه  اَحاَطْتِنی ِالِهي

ْ
ِباَْسِرها اََخَذْتِني

ها َو ِمْن ُزالِل َثْدِي    ِعناَیِتَک َفاَْشِرْبِنی اِلَنَّ االَْعَطاَش ِباََتمِّ
ْ
،  َو ِفی ِظلِّ َجَناَحی َرْحَمِتَک َفاَْظِلْلِني

ْ
اِلَنَّ  اَْحَرَقْتِني

 ، َو ِعْنَد َعْرشِ 
ْ
 اِلَنَّ الَعَظَمِة ِتْلقاَء َتَظ  االَْعداَء ِباَْجَمِعها اَراَدْتِني

ْ
ِر آیاِت ِعزَِّک َفاْحَفْظِني ْتِنی، َو  ه  لََّة ِباَْکَمِلها َمسَّ الذِّ

ْعَف ِباَْلَطِفها ِمْن اَْثماِر َشَجَرةِ   اِلَنَّ الضَّ
ْ
ُروِر ِمْن اَیاِدی َراَْفِتَک  اََزِلیَِّتَک َفاَْطِعْمِني   َقُرَبتِْنی، َو ِمْن ُکُؤوِس الس 

ْ
َفاْرُزْقِني

،  َو ِمنْ اِلَنَّ الُهمُ 
ْ
 اِلَنَّ االِ  وَم  ِباَْعَظِمها اََخَذْتِني

ْ
 َو ِعنَْد  رَ اْفِتقَسناِدِس ُسْلطاِن ُرُبوِبیَِّتَک  َفاْخَلْعِني

ْ
تِْني ِبَجْوَهِرها َعرَّ

، َو ِفی َتَغنِّی َوْرقاِء َصَمِدیَِّتَک 
ْ
 اِلَنَّ الَبالیا ِباَْکَبِرها َوَرَدْتِني

ْ
ِدیَِّة ِعْنَد َتَشْعُشِع َطْلَعِة الَجماِل َعْرِش االَحَ  َفاَْرِقْدِني

طایا الخَ  الُغْفِریَِّة ِتْلقاَء َتَهی ِج ُحوِت الَجالِل َفاَْغِمْسِنی اِلَنَّ  اِلَنَّ ااِلْضِطراَب ِباَْقَوِمها اَْهَلَکْتِنی، َو ِفی اَْبُحرِ  َفاَْسِکنَّی

 
ْ
.ِباَْطَوِدها اَماَتتِْني

xvi
 (.145، شمارۀ 157)مناجاة، ص 

 

 جبال کردستان

حضرت بهاءاهلل زیر اند.   حضرت بهاءاهلل برخاستند و متوّجه شدند که ایشان رفته یک روز صبح خانوادۀ

سنگینی بار اندوه ناشی از اتّهامات و اّدعاهای بدخواهانۀ میرزا یحیی و سیّد محّمد، و پریشان از تفرقۀ ناشی از 

به سوی  6381احدی اّطالع دهند بغداد را روز دهم آوریل  افتراها در میان جامعۀ بابی، بدون آن که به

طبیعت دست نخورده و منزوی و دوردست کردستان ترک کردند و فقط مالزمی مسلمان با ایشان بود که طولی 

 نکشید که راهزنان به او حمله کرده وی را به قتل رساندند.

اهر ظهور الهی به عزلت جهت آماده شدن عزیمت حضرت بهاءاهلل به کردستان یادآور پناه بردن سایر مظ

برای اجرای مأموریت الهی آنها است.  درست همانطور که حضرت موسی در صحرای فاران اقامت فرمود، 

ای منزوی گشت، و حضرت محّمد در غارهای کوه حرا زاویۀ عزلت  حضرت مسیح چهل شب و روز را در نقطه

 فتند که مّدت دو سال تنهای تنها بودند.گزید، حضرت بهاءاهلل نیز به جبال کردستان ر

هیکل مبارک که به کسوت درویشان در آمده بودند و فقط لباسی برای تعویض و کشکولی درویشی 

داشتند، و نام درویش محّمد ایرانی را برای خود برگزیده بودند، حدود دویست مایل پیموده به نواحی 

 سرگلو گذراندند که تا نزدیکترین آبادی سه روز فاصله داشت. های زیادی در کوه دوردست کردستان رفتند.  ماه

                                                           
37
اند. نگاه کنید به جلد اّول مآخذ اشعار  ئیه ابن فارض است و جمال مبارک فقط نقل فرمودهباید توّجه داشت که این ابیات از تا 

 م  – 16-18در آثار بهائی، ص
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وقتی مردی که در رؤیا حضرت محّمد را دیده و هدایاتی از ایشان شنیده و به موجب آن عمل کرده و در 

ای مذهبی در  ، تنهایی ایشان از بین رفت.  بعد از آن طولی نکشید که رهبر فرقه38جستجوی ایشان بر آمد

در خانقاهی یه با حضرت بهاءاهلل مالقات کرد و ایشان را ترغیب نمود و بارها تقاضا کرد که در روستای سلیمان

روستا سکونت اختیار نمایند.  تدریجًا روستاییان متوّجه شدند که درویش محّمد دارای قوا و مواهب و 

ین وضیع و استعدادهایی استثنایی است، و مغناطیس شخصیت و وسعت دانش و معرفت ایشان سبب تحس

فاصلۀ قلیل کردستان ه "بفرمایند،  شت. حضرت عبدالبهاء میاعراب و ایرانیان گ شریف، پیر و جوان، کردها،

ملبوس مبارک  ؛برد سر ميه مجذوب جمال رحمن گردید. در این مّدت آن طلعت احدیّت در فقر و مسکنت ب

النّهار با   رائعة وجود انورش بمثابۀ آفتاب در ولی ؛ملبوس فقرا و مساکین و طعام و غذای مستمندان و محتاجین

شکوه و جالل درخشید و در همه جا مورد تکریم و تعظیم نفوس بود."
39 

عائلۀ حضرت بهاءاهلل متقاعد شدند که درویش محّمد  شهرت درویش محّمد به سرعت به بغداد رسید.

ت بهاءاهلل و برادر حضرت بهاءاهلل، همان حضرت بهاءاهلل است.  حضرت عبدالبهاء، پسر دوازده سالۀ حضر

میرزا موسی، دو نفر را فرستادند که از حضور مبارک رجا نمایند که مراجعت کنند.  میرزا یحیی نیز، که ماهیت 

ای به حضرت بهاءاهلل نوشت و از  اش تا این زمان برای بقیه بابیان برجسته مشّخص شده بود، نامه حقیقی

 مایند.ایشان استدعا کرد مراجعت فر

                                                           
38

نویسد، "در اوقاتی که در کوه سرگلو تشریف داشتند یکی از شیوخ شهر  امیرفرهنگ ایمانی در کتاب "عنقای بقا در قاف وفا" می 

کرد.  روزی در هنگام استراحت در باغ به خواب رفت و در  اشت که غالبًا به آن باغ سرکشی میسلیمانیه در حوالی سرگلو باغی د

شیخ همین «  به کوه سرگلو برو و انوار ذات کردگار را مشاهده کن.»عالم رؤیا حضرت رسول اکرم را به خواب دید که به او فرمودند، 

س پرداخت.  ناگاه صدا و صوت تالوت مناجاتی به گوشش رسید و به که از خواب برخاست در حوالی کوه سرگلو به گردش و تجسّ 

دنبال صدا رفت و جمال مبارک را زیارت نمود که در حال تالوت ادعیه و مناجات بودند.  به حضور مبارک مشّرف شد و داستان 

در شیخ حالت جذبه و شور «  یدار.ای شیخ تعّجب منما از این د»خوابی را که دیده بود شرح داد.  جمال مبارک به شیخ فرمودند، 

و انجذابی دست داد و از حضور مبارک خواهش نمود که به وی اجازه فرمایند که گاهگاهی به حضور مشّرف شود و مقداری نان به 

به نام  حضورشان ببرد. جمال مبارک قبول فرمودند و این موضوع در سلیمانیه زبان به زبان گشت و خبر اقامت درویشی از اهالی ایران

که در کوه سرگلو به ریاضت مشغول است در سلیمانیه انتشار یافت و در نتیجه برخی از شیوخ و عرفا تصمیم گرفتند « درویش محّمد»

 (688که به مالقات ایشان نائل گردند." )ص

39
( دسترسی 6368وریل آ 62/ باید توّجه داشت که مترجم قرن بدیع به اصل خطابۀ حضرت عبدالبهاء )موّرخ  883قرن بدیع، ص 

به بعد( درج شده است. عین بیانات حضرت عبدالبهاء که با متن  81نداشته است.  این خطابه اخیرًا در دفتر هفتم سفینه عرفان )ص

خبر  دانست.  حتّی ما بی انگلیسی تفاوت دارد چنین است: "اّما جمال مبارک از بغداد به سلیمانیه تشریف بردند، منفردًا.  کسی نمی

شناخت شهرت کرد که این  بودیم.  دو سال در سلیمانیه، گاهی در جبال، گاهی در خود سلیمانیه، با آن که تنها بود و کسی او را نمی

شخص بسیار فاضل است، قّوۀ جّذابیت غریبی دارد.  اهل کردستان جمیع محبّت داشتند و جمال مبارک در نهایت فقر گذران 

 آثار انقطاع از او ظاهر بود.  به شئون دنیا اعتنایی نداشت؛ تا از کردستان به بغداد آمدند." کردند.  تاج فقرا داشتند.  می
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مظلومیتم مظلومیت اسم اّولم ]حضرت باب[ را از لوح امکان محو نموده ... از ارض طا ]طهران[ بعد از 

ابتالی الیحصی به عراق عرب، به امر ظالم عجم، وارد شدیم و از ُغل اعداء به ِغّل احبّاء مبتال گشتیم و بعد، 

؛ تا آن که از بیت و آنچ
ّ
ه در او بود و از جان و آنچه متعلّق به او، گذشته فردًا واحدًا هجرت اهللُ یعَلُم ما َوَرَد َعَلی

اختیار نمودم و سر به صحراهای تسلیم نهادم.  به قسمی سفر نمودم که جمیع در غربتم گریستند و جمیع اشیاء 

لُت ما بر کربتم خون دل بباریدند.  با طیور صحرا مؤانس شدم و با وحوش عّرا مجالس گشتم ... تاهللِ َحمَ 

الَیحِمُلُه االأبحاُر و اَل االأمواُج و اَل االأثمار و ال ماکان و ال مایکون.
xvii
 (812)ایّام تسعه، ص 

 

بعد از مّدتی قلیل
40
های کردستان رفتیم و مّدتی را به عزلت گذراندیم.  محّل ما در قلّۀ کوهی بود  به کوه 

ی برای ما مفقود بود ]از جمیع نفوس به کلّی که به مسافت سه روز راه از آبادی بود و وسائل راحتی به کلّ 

منزوی ماندیم[
41
تا آن که شیخ اسمعیل 

42
به حال ما اّطالع یافت و غذا و طعام ]که احتیاج داشتیم[ برای ما  

 (186االنوار، ص کرد. )مطالع مهیّا می

 

این عبد در اّول ورود این ارض
43
از قبل مهاجرت الجمله بر امورات محدثۀ بعد اّطالع یافتم،  چون فی 

های فراق نهادم و دو سال وحده در صحراهای هجر به سر بردم و از عیونم عیون  اختیار نمودم و سر در بیابان

جاری بود و از قلبم بحور دم ظاهر.  چه لیالی که قوت دست نداد و چه ایّام که جسد راحت نیافت و با این 

                                                           
41
 از زمان ورود به بغداد. 

41
 م  –عبارت بین عالئم ] [ در ترجمه تاریخ نبیل آورده نشده است  

42
ورد احترام و تجلیل بود و مقام او را با مرتبت شیخ اسمعیل رئیس فرقۀ خالدیّه که در سلیمانیّه اقامت داشت و در انظار اتباع خود م 

دانستند.  وی اّولین شخصی بود که از سلیمانیّه به حضور مبارک تشّرف حاصل نمود و بر  و مقام خالد مؤّسس سلسلۀ مذکور برابر می

از ارادتمندان حضرتشان  اثر شنیدن مطالب و مسائل عرفانی و بیانات دلپذیر مبارک شدیدًا تحت تأثیر هیکل مبارک قرار گرفت و

گردیده و از حضور مبارک استدعا نمود که از کوه به شهر سلیمانّیه نزول اجالل فرمایند و در خانقاه او اقامت گزینند.  حضرت بهاءاهلل 

یخ اسماعیل از ای در خانقاه خالدیّه نقل مکان کردند.  ش نظر به اصرار شیخ با این انتقال موافقت فرمودند و از غار سرگلو به حجره

بزرگان طریقت و از اساتید فقه و اصول بوده و قبل از این که موالنا خالد نقشبندی به هند برود از طاّلب حوزۀ علمی او بوده و مّدت 

زیادی از محضر درسی آن بزرگوار استفاده کرده است.  پس از مراجعت موالنا خالد از هند به سلیمانیّه بار دیگر شیخ اسماعیل به 

حضر وی شتافته و این مرتبه به یادگیری آداب طریقت مشغول شده و به سیر و سلوک پرداخته و سرانجام از طرف مرشد مأذون و مجاز م

هـ. ق.  6820شده است که خود مستقاّلً بر مسند ارشاد بنشیند و مریدان را از بادۀ عرفان سرمست کند.  شیخ اسماعیل در حدود سال 

 م  –( 681بقا در قاف وفا، صدرگذشته است. )عنقای 

43
 عراق. 
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َیِده، کمال سرور موجود بود و نهایت فرح مشهود.  زیرا که از ضرر بالیای نازله و رزایای متواتره، فو الّذی نفسی ب

و نفع و صّحت و ُسقم نفسی اّطالع نبود.  به خود مشغول بودم و از ما ِسوی غافل و غافل از این که کمنِد 

جز  اش را قضای الهی أوَسع از خیال است و تیر تقدیر او مقّدس از تدبیر.  سر را از کمندش نجات نه و اراده

ای نه.  قسم به خدا که این مهاجرتم را خیال مراجعت نبود و مسافرتم را امید مواصلت نه و مقصود  رضا چاره

جز این نبود که محّل اختالف احباب نشوم و مصدر انقالب اصحاب نگردم و سبب ضّر احدی نشوم و علّت 

اگرچه هر نفسی َمحِملی بست و به هوای  حزن قلبی نگردم. غیر از آنچه ذکر شد خیالی نبود و امری منظور نه؛

خود خیالی نمود.  باری، تا آن که از مصدر امر حکم رجوع صادر شد و الُبّدًا تسلیم نمودم و راجع شدم. 

 (631)ایقان، ص

 

اهلل احتراز ُجستم و از غیر او چشم برداشتم که شاید نار بغضا ساکن شود و حرارت  دو سنه او اقّل از ماِسوی

 (812ُسَرد. )ایّام تسعه، صحسد بیف

 دعا از کردستان

أی رّب لک الحمد علی بدایع قضایاک و جوامع رزایاک. مّرًة اودعتنی بید النّمرود ثّم بید الفرعون و 

 ما انت احصیته بعلمک و احطته بارادتک. و مّرًة اودعتنی فی سجن المشرکین بما قصصت علی 
ّ
وردا علی

لّذی الهمتنی بعلمک و عّرفتنی بسلطانک. و مّرًة قطعت رأسی بایدی الکافرین و اهل العماء حرفًا من الّرؤیا ا

عّز فردانیّتک و بدایع آثار سلطان   مّرًة ارفعتنی الی الّصلیب بما اظهرت فی الملک من جواهر اسرار

ان  صمدانیّتک. و مّرًة ابتلیتنی فی ارض الّطف بحیث کنت وحیدًا بین عبادک و فریدًا فی مملکتک الی

اقطعوا رأسی ثّم ارفعوه علی الّسنان و داروه فی کّل الّدیار و حضروه علی مقاعد المشرکین و مواضع المنکرین. 

و مّرًة علّقونی فی الهواء ثّم ضربونی بما عندهم من رصاص الغّل و البغضاء الی ان اقطعوا ارکانی و فّصلوا 

اجتمعوا المغلّون علی نفسی و یتدبّرون فی کّل حین بان جوارحی الی ان بلغ الّزمان الی هذه االیّام الّتی 

عّزتک یا محبوبی  وَ فَ  ...یدخلوا فی قلوب العباد ضغنی و بغضی و یمکرون فی ذلک بکّل ما هم علیه لمقتدرون 

 فی سبیل رضائک و اکون راضیًّا اشکرک حینئٍذ فی تلک الحالة و علی کّل ما
ّ
منک و من بدایع   ورد علی

بالیاک.
xviii
 (11، ص1آثار قلم اعلی، ج) 

 مراجعت از کردستان

خاطر آن نبود که امر مبارک نقطۀ اولی در شرف محو و اضمحالل و دماء ه فو اهلل الّذی ال اله ااّل هو اگر ب

اهل بیان راضی ه رجوع به نمودم هرگز ب ای را که در سبیل الهی ریخته شده بی ثمر و اثر مشاهده مي مقّدسه

)ترجمۀ بیان حضرت بهاءاهلل  گذاشتم. را به پرستش اصنام و اتّباع ظنون و اوهام خویش واميشدم و آنان  نمي

 (818منقول در قرن بدیع، ص
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گذرد که اعداء در ِاهالک این  قلم عاجز است از ذکر آنچه بعد از رجوع مالحظه شد.  حال دو سنه می

ذلک نفسی از احباب نصرت  اند.  مع شدهعبد فانی به نهایت سعی و اهتمام دارند چنانچه جمیع مّطلع 

غیث مثل و متواتر قواًل و فعاًل  یها که متوال ننموده و به هیچ وجه اعانتی منظور نداشته؛ بلکه از عوض نصر حزن

شود و این عبد در کمال رضا جان بر کف حاضرم که شاید از عنایت الهی و فضل سبحانی این  هاطل وارد می

یل نقطه و کلمۀ علیا فدا شود و جان در بازد و اگر این خیال نبود َفَو الّذی َنَطَق الّروح حرف مذکور مشهور در سب

 (638نمودم. )ایقان، ص بأمره آنی در این بلد توّقف نمی

 

نفسی چند مشاهده شد بی روح و پژمرده بلکه مفقود و مرده؛ حرفی از امراهلل مذکور نبود و قلبی مشهود 

 (813نه. )ایّام تسعه، ص

 

چون به بغداد برگشتیم مشاهده شد که از امر باب اثری باقی نمانده و آن اساس به کلّی فراموش گشته.  

هّمت گماشتیم تا امر حضرتش را از نو حیات تازه بخشیم و از زاویۀ فراموشی نجاتش دهیم و در منظر عمومی 

ا خوف و اضطراب فرا گرفته بود؛ حقایق و معارف الهی را بگذاریم.  در آن وقت جمیع اصحاب و مؤمنین ر

فریدًا وحیدًا بر اظهار حقایق امر باب قیام نمودیم و با عزم و ثباتی محکم اهل نفاق و فتور را مخاطب ساختیم 

خبران کمر هّمت محکم بندید و بر نصرت اهل حق قیام نمایید و دین فراموش شده را ثانیًا زنده  که ای بی

 (188االنوار، ص ت نمودیم که به انوار مشرقه از افق امر ناظر باشند. )مطالعکنید.  جمیع اهل عالم را دعو

 

استقرار مجّدد هیكل قدم در مدینۀ الهیّه فصل بدیعی در  با رجوع حضرت بهاءاهلل به دارالّسالم بغداد و

ایت یزدانی تاریخ قرن اوّل بهائی مفتوح گردید که دارای نهایت اهّمیّت و عظمت است. در این حین نسیم عن

اطمینان در کالبد حزب متشتّت و  مرًّة اخری بوزید و ابواب رحمت سبحانی مفتوح گردید و روح حیات و

 مأیوس بیان دمیده شد. امر الهی که در اثر حمالت و ضربات متتابع فراموش و سراجش خاموش شده بود

ست آورد که نظیر آن در تاریخ آن طایفه ده اهلل نقطۀ اتّکاء قویم ب اشتعال و تمکّن جدید حاصل نمود و حزب

 سابقه نداشت...

مقام ه بغداد ... اهل بیان احساس نمودند که عقیدۀ آنان نسبت به پس از معاودت حضرت بهاءاهلل ب

مقاصد  روحانیّۀ ایشان  جمال مبارک باید بالمآل حول آن مصدر الطاف که قادر بر حّل مشاكل و انجاح نوایا و

وجود اقدسش مربوط و معلّق است حلقه زنند و از آن مشرق الطاف کسب انوار ه جامعیّت امر ب بوده و وحدت و

حکمت الهی برای امر اهلل مقّدر گردید و توّجهی که اهل بیان ه و اسرار نمایند. این خّط مشی که در آن اوان ب

ی از شؤون بارزه و مظاهر حول آن وجود اقدس ابراز نمودند یک نسبت به حضرت بهاءاهلل و تمرکز امور در
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مشّخصۀ آن دور مقّدس است که پیوسته مالزم تاریخ حیات مبارک قبل از اظهار جهری امر اعزّ اعلی بوده و 

 هرگز از آن انفکاک و مفارقت نخواهد پذیرفت... 

میدان خدمت تا اعالم بعثت و رسالت آن مظهر احدیّت مّدت ه از تاریخ ورود مجّدد حضرت بهاءاهلل ب

 یکی از پیروان مقّدم و ممتاز  طول انجامید و در این فاصله با آنه هفت سال ب
ّ
که هیكل اطهر هنوز در زي

قّوۀ محیطۀ ه ذلک ب ارشاد و هدایت حزب بابی قائم بودند معه همین عنوان به دیانت حضرت باب ظاهر و ب

صورت جامعۀ احیا شدۀ بابی قدم ه بهائی ب یافت و جامعۀ الهیّه و مشیّت نافذۀ ربّانیّه حزب مذکور خلق جدید

عرصۀ وجود گذاشت و در مراحل ترقّی و تکامل وارد گردید و نیز در همین احیان بود که نام و شهرت قائد ه ب

تدریج از صفحۀ تاریخ محو و در قبال عظمت و پرتو وجود مقّدسی که زعیم و منجی حقیقی ه اسمی جامعه ب

ردید. در این دوره نتائج و آثار اوّلیّۀ تبعید مبارک پدیدار و قوای مکنونه و اسرار مستورۀ آن بود بی نور و فروغ گ

ذات مقّدسی که ه آن واضح و آشکار شد. بر حشمت و جالل جامعۀ جدید التّأسیس بیفزود و معرفتش نسبت ب

ش منبسط گردید و عالئم غلبه و به تجدید حیات و تأمین مقّدراتش قیام فرموده بود از دریافت معارف روحانیّه ا

 (818-13)قرن بدیع، ص منّصۀ ظهور رسید.ه ش با نصرت معنویّه

 روحانیون بغداد

وقتی عالئم تحّول در جامعۀ بابی در بغداد و سراسر ایران که در اثر اقدامات حضرت بهاءاهلل ایجاد شده 

حانیون مسلمان ریشه داشت شّدت گرفت.  التّزاید آشکار گردید، حسادتی که در وجود رو بود به نحوی دائم

های  دست بود، نقشه خان هم یکی از روحانیون برجسته به نام شیخ عبدالحسین، که با کنسول ایران میرزا بزرگ

متعّددی را برای تضعیف حضرت بهاءاهلل طرّاحی کرد.  یکی از آنها اتّهامی بود که به حضرت بهاءاهلل وارد کرد 

اند که هر زمان فرمان دهند اسلحه به  ئه علیه شاه هستند و صد هزار نفر را آماده کردهدر حال توطکه ایشان 

دست خواهند گرفت.  تالش دیگری هم صورت گرفت که حضرت بهاءاهلل را به طهران مسترد نمایند تا 

بهاءاهلل محبوس شوند.  کنسول ایران هم نقش خویش را به این ترتیب بازی کرد که فردی را مأمور کرد حضرت 

را به قتل برساند اّما دریافت که مأمورش دو مرتبه در حضور حضرت بهاءاهلل ترسیده و  خود را به کلّی باخته 

 است.

شیخ عبدالحسین از شاه کسب اختیارات الزم را نمود که روحانیون منطقه را در کارزار خود علیه حضرت 

ا تشکیل داد و آنها اعالم کردند که مشتاقند علیه بابیان بغداد ای را با حضور همۀ آنه بهاءاهلل به کار گیرد و جلسه

دست به جهاد بزنند.  اّما، یکی از روحانیون برجسته، مردی که به مدارا و خردمندی شهرت داشت، از شرکت 

 در این دسیسه امتناع کرد و اعالمیه مزبور را مردود دانست.  از این رو آنها تصمیم گرفتند سؤاالت متعّدد و
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متنّوعی را توّسط قاصدی به حضور مبارک بفرستند و تقاضا کنند به آنها جواب داده شود.  وقتی نمایندۀ آنها با 

های قانع کننده مراجعت کرد، روحانیون او را دوباره فرستادند که از حضرت بهاءاهلل تقاضای ظهور  جواب

چند حق ندارند زیرا حق باید خلق را امتحان نماید هرمعجزه نماید.  حضرت بهاءاهلل به نمایندۀ مزبور فرمودند، "

سپس فرمودند که روحانیون باید در   [88]مفاوضات، ص"نه خلق حق را ولی حال این قول مرغوب و مقبول.

مورد یک معجزه توافق کنند و متعّهد شوند که بعد از ظهور معجزۀ مزبور جمیع آنها حّقانیت امر الهی را خواهند 

ون نتوانستند به تصمیمی قاطع برسند و موضوع را متروک گذاشتند. خبر رفتار آنها را قاصد مزبور پذیرفت. روحانی

 در سراسر ایران انتشار داد و حتّی شخصًا آن را به وزیر امور خارجه گزارش داد.

 

دوازده سنه در بغداد توّقف شد
44
و آنچه خواستیم که در مجلسی جمعی از علما و منصفین عباد جمع  

د تا حق از باطل واضح و مبرهن شود احدی اقدام ننمودشون
45
کذلک أَردنا فی العراق أن نجتمَع مع علمآء ...  

و قالوا ِان ُهَو ا اّل ساحٌر مبین.  هذه کلمٌة خرَجت ِمن أفواه امثالهم ِمن قبل و هؤالء  العجم لّما سمعوا فّروا

و الیفقهون. لعمری َمَثُلُهم َکِمثِل الّرماد عند ربّک ا ذا أراد  اعترضوا علیهم بما قالوا و ُهم یقولون الیوم مثل قولهم

تمّر علیهم أریاٌح عاصفات و تجعلهم هبآء. ا ّن ربََّک َلُهَو المقتدر علی ما ُیرید.
xix
 (686)کتاب مبین، ص 

 

ای  ههعلما بنشینند و باالتّفاق یک معجزه را انتخاب کنند و بنویسند که به ظهور این معجزه از برای ما شب

نماییم و آن ورقه را مهر کنند و بیاور و این را میزان قرار دهند.   ماند و کّل اقرار و اعتراف بر حّقیت این امر می نمی

اگر ظاهر شد از برای شما شبهه نماند و اگر ظاهر نشد بطالن ما ثابت گردد. )بیان حضرت بهاءاهلل منقول در 

 (88مفاوضات، ص

 

                                                           
44

وارد  6388فرمایند که حضرت بهاءاهلل روز هشتم آوریل  های میالدی )تقویم خورشیدی( می حضرت ولی امراهلل با استفاده از تاریخ 

راق تشریف داشتند.  فرمایند که دوازده سال در ع آن را ترک کردند.  در فقرۀ فوق حضرت بهاءاهلل می 6318بغداد شدند و روز سوم مه 

سال در شهر مزبور سکونت داشتند.  دو اشارۀ اخیر شاید به محاسبۀ این مّدت زمان بر اساسی  66فرمایند  اّما در سورةالملوک می

وارد  6830ترک کردند و در سال  6813تقویم قمری باشد نه تقویم شمسی.  طبق تقویم قمری حضرت بهاءاهلل طهران را در سال 

بوده است. به این  6823و خروج ایشان از این شهر ذیقعده  6813الثّانی  شدند. ]ورود حضرت بهاءاهلل به بغداد جمادیاستانبول 

الثّانی ماه ششم و ذیقعده ماه یازدهم است( ده  ترتیب مّدت زمان اقامت هیکل مبارک به حساب قمری )با توّجه به این که جمادی

 م[ –شود  ماه می 8سال و 

45
 801/ اقتدارات، ص 23الواح طبع مصر، صمجموعه  
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لالمم ما ظهر فی العراق اذ جاء رسول من معشر العلمآء و حضر تلقآء الوجه و سئل  ان یا قلم القدم و اذکر

من العلوم اجبناه بعلٍم من لدنّا اّن ربّک لعاّلم الغیوب. قال نشهد عندک من العلوم ما ال احاطه احد انّه ال 

االرض کلّها کذلک قضی  یکفی المقام الّذی ینسبونه النّاس الیک فأتنا بما یعجز عن االتیان بمثله من علی

االمر فی محضر ربّک العزیز الودود. فانظر ما ذا تری اذًا انصعق فلّما افاق قال امنت باهلل العزیز المحمود. اذهب 

الی القوم قل فاسئلوا ما شئتم انّه لهو المقتدر علی ما یشآء ال یعجزه ما کان و ما یکون. قل یا معشر العلمآء ان 

ّم اسئلوا رّبکم الّرحمن ان اظهر لکم بسلطان من عنده امنوا و ال تکونّن من الّذینهم یکفرون. اجتمعوا علی امٍر ث

قال االأن طلع فجر العرفان وتّمت حّجة الّرحمن قام و رجع الی القوم بامٍر من لدی اهلل العزیز المحبوب. قضت 

لقوم اعرضوا عّما ارادوا و هم قوم صاغرون. ایّام معدودات و ما رجع الینا الی ان ارسل رسوال اخر اخبرنا باّن ا

کذلک  احد استشعر ما و فی االقطار االمر هذا علی ما اقول وانتشر العراق انّی شهید کذلک قضی االمر فی

قضینا ان انتم تعلمون.
xx
 (633)کتاب مبین، ص 

 تبعید از بغداد

خان جزم شد که  سین و میرزا بزرگتنها نتیجۀ تفّوق حضرت بهاءاهلل بر علما آن بود که عزم شیخ عبدالح

به نحوی از ایشان خالص شوند.  بعد از نـُه ماه صرف وقت برای سلب اعتبار از حضرت بهاءاهلل و توصیه و 

ترغیب بالوقفۀ شاه و سفیرش در استانبول برای خارج کردن حضرت بهاءاهلل از بغداد، باالخره موفّق شدند به 

اش خواست که از عبدالعزیز سلطان ترکیه تقاضا کند حضرت بهاءاهلل  یر خارجههدف خود نائل گردند.  شاه از وز

 را به این بهانه که حضور مداوم ایشان در شهر تهدیدی برای امنیت حکومت ایران است، از بغداد تبعید کند.

 ای به نامق پاشا، والی بغداد، عالی پاشا، صدر اعظم عثمانی، بعد از کسب اجازه از سلطان، نامه

 هارسال داشت که در کمال ادب از حضرت بهاءاهلل بخواهد که محّل اقامت خود را به استانبول تغییر داد

ها  کرد، آنقدر از دسیسه ین میس، که حضرت بهاءاهلل را بسیار تحمهمان حکومت عثمانی باشند.  نامق پاشا

شا احساس کرد مجبور است موضوع آشفته شد که بعد از گذشت سه ماه و وصول پنج فرمان متوالی از عالی پا

 را با حضرت بهاءاهلل مطرح کند.

بنا به تقاضای نامق پاشا، حضرت بهاءاهلل به مسجد روبروی دارالحکومه تشریف بردند.  قائم مقام والی 

از ایشان استقبال کرد و، بعد از آن که آن حضرت از دعوت حکومت ترکیه آگاه شدند، رضایت خود را اعالم 

مصرّانه از ایشان اّما از پذیرفتن وجهی که به ایشان تقدیم شد امتناع کردند.  وقتی قائم مقام والی فرمودند 
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خواست که وجه مزبور را رد نکنند مبادا اولیاء حکومت آزرده خاطر شوند، حضرت بهاءاهلل پذیرفتند اّما وجه را 

 بعدًا همان روز بین فقرا تقسیم کردند.

 

ُیِحّب القلم أن یجرِی علی اسمه و کان أن یشرَب  نین ا لی أن جاء سفیرُکم الّذی لنُکنّـا فیه ِاحدی عشر س

ُل عنهم و 
َ
الخمر و یرتکَب البغی و الفحشاء و فسد فی نفسه و أفسد العراق و یشهد بذلک أکثُر أهِل الّزوراء لو تسئ

َنَهیُه عنه ا لی ما أَمَرُه اهلل ِبِه و ارتَکَب ُکّل ما  تکون ِمَن الّسائلین و کان أن یأُخَذ أمواَل النّاس بالباطل و َتَرَک ُکلَّ 

أن قام َعَلینا بما اتّبع نفسه و هویه و سلک منهَج الّظالمین و َکَتب الیک ما َکَتب فی حّقنا و أنت قِبلَت منه و 

سَت  صَت و ماَتَجسَّ لیظهَر َلَک الّصدق عن الکذب  اتَّبعَت هویه ِمن دون بیّنٍة و ال برهاٍن مبین و ماَتَبیَّنَت و ماَتَفحَّ

و الحّق عن الباطل و تکون علی بصیرٍة منیر.  فاسئل عن الّسفراء الّذین کانوا فی العراق و عن ورائهم عن والی 

 البلدة و مشیرها لُیَحصِحَص لک الحق و تکون من المّطلعین.

شأٍن و ما کنّا ِمَن المفسدین و ُهَو بنفسه  فو اهلل ما خاَلفناه فی شیٍء و ال غیَره و اتّبعنا أحکاَم اهلل فی کلّ 

رتفاع اسمه. یشهُد بذلک ولکن یریُد أن یأُخَذنا و ُیرِجَعنا ا لی العجم ال 
xxi
)الواح نازله خطاب به ملوک،  

 (16ص

 

رأیُت بأن اجتمَعت فی حولی النّبیّون و المرسلون و ُهم قد جلسوا فی أطرافی و کل ُهم ینوحون و یبکون و 

یا سّر نفسک ل ایضّجون و ا نّی تحیّرت فی نفسی فسئلت عنهم ا ذًا اشتّد بکائهم و صریخهم و قالویصرخون و 

االعلی و فی تلک الحالة  االعظم و یا هیكل القدم و بکوا علی شأن بکیت ببکائهم و اذًا سمعت بکاء اهل مالأ 

رًا صبرًا یا سّر اهلل المکنون و رمز من معشر النّبیّین... فصب احد خاطبونی و قالوا... سوف تری بعینک ما رآه 

کنت معهم فی تلک اللّیلة خاطبتهم و خاطبونی الی ان قرب الفجر. المخزون... و
xxii
)بیان حضرت بهاءاهلل  

 (806منقول در کتاب قرن بدیع، ص

 

یاٌت بدیعًا لمن فی الّسموات و االأرض فسوف تجدون هذا قّل أّن فی اخراج الّروح عن جسد العراق الآ 

لهی راکبًا علی براق النّصر؛ ا ذًا یتزلزُل قلوُب المغلّین.الفت ی اال 
xxiii
بدیع، مجموعه توقیعات خطاب  606)توقیع  

 (616به احبّای شرق، ص
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 توصیه حضرت بهاءاهلل به بابیان در حین ترک بغداد

وم.  ر سپارم و مي نمائید به شما مي ای دوستان من این مدینۀ بغداد را که در این حالت مشاهده مي

از دیدگانشان  مالحظه نمائید چگونه یار و اغیار بر فراز مساکن و در اسواق و معابر مجتمع گشته چون ابر بهاری

حال بر شما است که با اعمال و افعال خود مگذارید نار محبّتی که در صدور  .سرشک حسرت جاری است

 808 که در کتاب قرن بدیع صفحه نفوس مشتعل است افسرده و مخمود گردد. )ترجمه بیان حضرت بهاءاهلل

 نقل شده است(

 

 اظهار امر علنی حضرت بهاءاهلل

نیت اعداء جمال مبارک آن بود که تبعید آن هیکل اطهر از بغداد به تحقیر ایشان منجر شود.  اّما، 

الوقوع ایشان سبب ناآرامی و آشوب در شهر شد.  حضرت  عکس این نیت مصداق یافت.  خبر عزیمت قریب

 فرمایند: لی امراهلل میو

ای برای ادای احترام و عرض تودیع به  سیل نفوس از دوستان و آشنایان از هر طبقه و مرتبه

که اهالی بغداد نظیر و مثیل آن را کمتر مشاهده نموده بودند و مرد و  محضر اقدس روانه شد. چنان

ال مدینه و علماء و عّمال زن و کوچک و بزرگ، یار و اغیار، عرب و عجم و کرد از اعیان و رج

ف و صنعت تا مستضعفین عباد از فقرا و ایتام و مساکین بعضی متعّجب و حیران و رَ دولت و ارباب حِ 

به سائقۀ وجدان حول بیت مبارک  جمعی دلشکسته و گریان و برخی از پی تحقیق روان و گروهی

  ده سنه در اثر افعال و جمال منه مجتمع گردیدند و هر یک آرزو داشتند در آخرین وهله ب
ّ
یری که طي

اقوال قلوب اهالی را از وضیع و شریف تحت سیطره  و نفوذ و محبّت خویش وارد نموده نظر اندازند 

 (.801)قرن بدیع، ص و دیده از وجه صبیحش روشن سازند.

اجتماعی که برای وداع با آن حضرت گرد آمد سبب شد سرور اعداء حضرت بهاءاهلل به یأس و 

"پیش اصرار به رفتن شما داشتند حال امت تبدیل شود.  والی، نامق پاشا، به حضرت بهاءاهلل گفت، ند

 (802)همان، ص بسیار اصرار به ماندن شما."

، بیست و شش روز بعد از وصول دعوت عالی پاشا برای ترک بغداد، حضرت 6318آوریل  88روز 

بیه شدند و مّدت دوازده روز در آنجا توقّف فرمودند.  از بهاءاهلل بیت مبارک را ترک کردند و وارد باغ نجی

های مرجعیت الهی که هیکل مبارک تجّسم آن بودند تاج طلعت اطهر بود که به نحوی زیبا و ظریف  نشانه
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دوزی شده بود.  دوستان و اصحاب، در صفوف متوالی، به حضور مبارک رسیدند و با ایشان وداع  سوزن

 که آمدند نامق پاشا و مفتی بغداد بودند. کردند.  از جمله کسانی

شرایط محیط بر آن لحظه چنان بود که حضرت بهاءاهلل تصمیم گرفتند رسالت مظهریت خویش را 

 امراهلل اهّمیت این واقعه را چنین توصیف میعلنًا اعال
ّ
 فرمایند: م فرمایند.  حضرت ولی

و پیروان آن  دًا از طرف اصحابکه بع ،با نزول اجالل حضرت بهاءاهلل به بستان نجیبیّه

عید از اعیاد بهائی آغاز شد. در این یوم  ترین بزرگترین و مقّدس ،باغ رضوان موسوم گردیده حضرت ب

ه ب اعظم برقع از رخسار برکشید و مأموریّت مقّدس و مهیمن خویش را اقوم افخم جمال قدم و اسم

طرف کمال غائی و جلوۀ نهائی  خطیر از یکاصحاب و احباب اعالم فرمود. این اظهار امر عظیم و 

پس از مراجعت از کردستان محسوب و از طرف دیگر  اشراقات و بروزات ساطعه از آن هیكل قدم

تلّقی  اهل عالم و ملوک و رؤسای اممه اهلل در ارض سرّ ب عمومی امراهلل و ابالغ كلمة مقّدمۀ اعالن

 (803)همان، ص ...گردد. مي

........................................................................................................................ 

متأّسفانه از ایّام اظهار امر مبارک در رضوان و چگونگی احوال مربوط بدین واقعۀ عظیمۀ 

ردیده و نحوۀ تاریخی معلومات مبسوطی در دست نیست که چه كلماتی از لسان مبارک جاری گ

حضور  اظهار امر و تأثیر آن در اصحاب و انعكاسش در میرزا یحیی چگونه بوده و نفوسی که افتخار

در ساحت اقدس و استماع بیانات مبارکه را داشتند هویّتشان کدام است. همۀ این مسائل و حقایق 

ز صعوبت و اشکال نخواهد در پردۀ ابهامی مستور است که کشف آن برای  مورّخین آتیۀ امر خالی ا

 (868)قرن بدیع، ص بود.

ماند الواحی است که از قلم اعلی نازل شده و اهّمیت اظهار امر مبارک را بیان  اّما آنچه که باقی می

 سازد. کند و احساس مسرّتی را که قلوب نفوس حاضر در آن واقعۀ عظیمه مملو از آن شده مکشوف می می

 ِفی االِمکاِن  ْسِمِه الُمَجلّی َعلی َمنْ ب

کِر واالِ  عیُْد الرَّْحمِن ُقْم َبْیَن الَماَلِ  یا َقَلَم االأْعلی َقْد َاتی َربیُع الَبیاِن ِبما َتَقرََّب   ٍن أَالثَّناء َعلی شَ  نشاِء ِبالذِّ

ُد ِبه َقمْیُص االِمکاِن َو الَتُکْن ِمَن الّصاِمْتیَن َقْد َطَلَع َنیُِّر االِبِتهاج ِمنْ  ُفِق َسمآِء اْسِمَنا الَبّهاج ِبما َتَزیََّن اُ  ُیَجدَّ

مآِء ُقْم َبْیَن ااُلَممِ  َملُکوُت     .بهَذا ااِلسِم ااَلعَظِم َو ال َتُکْن ِمَن الّصاِبرْینَ  االَسماء ِباسِم َربَِّک فاِطِر السَّ
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 اللَّْوح َهْل َاَخَذتَک الَحْیَرةُ  ِانّا
َ
َاهِل  لَجماِل َو ااَلحزاُن ِبما َسِمعَت َمقاالِت ِمْن َانواِر ا َنریَک ُمَتَوقِّفًا َعلي

الِل ِایّاَک َاْن َیمَنعَک ش   ِع الُقدَرِة وَ بَ ْص الَیوِم الّذی ُفکَّ َرحیُق الِوصاِل ِباِ  َعن ِذکِر هذا یءٌ الضَّ
َ
الَجالِل َو ُدِعي

مواِت َو االََرضیَن َو ْاخَترَت     .َاْم ُکنَت ِمن المحتِجبینَ  َت َنَفحاِت َایّاِم اهللِاالِصِطباَر َبْعَد الَّذی َوَجدْ  َمْن ِفی السَّ

مآِء َلْسُت ُمحَتِجَبًا ِمْن شئوناِت َیوِمَک الَّذی یا ماِلَک َاالَسمآِء و فاِطرَ  َاْصَبَح ِمصباَح الُهدی َبیَن الَوری  السَّ

َبریَِّتَک َو لو ُکْنُت ساِکنًا ِانَُّه ِمن ُسُبحاِت  لِقَک وَ فِي العاَلِم َلو ُکنُت صاِمتًا هذا ِمْن ُحُجباِت خَ  و آَیَة الِقَدِم ِلَمنْ 

 االَسمآِء َکِتَک َتْعَلُم ما ِعنْدی َو ال َاْعَلُم ما ِعنَدَک ِانَّک لَ َممْ   َاهِل 
َ
َلو  َاْنَت الَعلیُم الَخبیُر  ِباسِمَک الُمَهیمِن َعلي

 جائَنی َامُرَک الُمبَرُم االَعلی اَلَحْ 
َ
فی  االَرِض ِبالَکِلَمِة الُعلیا الَّتی َسِمعُتها ِمن لساِن ُقدرتَک  َیْیُت َمْن َعلي

رُتُهم ِبالَمنَظِر االَبهی َمقامِ   .الَّذی فیه َظَهر الَمکُنوُن ِباسِمَک اَلظاهر الُمَهیمِن الَقی ومِ  َمَلُکوِت ِعزَِّک َو َبشَّ

 َایَْن االَشیاُء َو ُظهُ 
ْ
واِهُر  َو َاْیَن االَسماُء َو َملکوتها و البواِطن َو َاسراُرها وَ  وراُتهایا َقَلُم َهْل َتَری الَیوَم َغیري الظَّ

 الباِقی الُمشِرُق الُمنیرُ هذا َوْجهِ  َو آثاُرها َقْد َاخذ الَفناُء َمن ِفی االِنشاِء وَ 
َ
  .ي

َربَِّک الَعزیِز الَکریِم  َقد َقَبضَنا االَرواَح  َوجهِ  تی َاْشَرَقْت و الَحْت ِمْن ُاُفقِ لَّ افیِه ِااّل االَنواُر  هذا َیوٌم ال ُیری

  .ِعنِدنا َو َاَنا الَفّضاُل الَقدیمُ  قِتداِر َو َشَرعنا فی َخلٍق َبدیٍع َفْضاًل ِمنالُقدَرِة َو االِ  ِبُسلطاِن 

 َقَدمِ وْ الاّلُهوُت ُطوبی َلَک یا ناُسوُت بما ُجِعْلَت مَ  هذا َیْوٌم فیِه َیُقولُ 
َ
َو َمَقرَّ َعرِشِه الَعظیِم َو َیُقوُل اهللِ  ِطی

ِبه ُوِعَد ما کاَن َو ما َیُکوُن هذا َیوٌم فیِه  ذیلَّ اَلَک الِفداُء ِبَما اْسَتقرَّ َعَلیَک َمْحُبوُب الرَّحمِن  الَجَبُروُت َنْفسی

َع َعْرُفُه َبیَن العاَلْمینَ  اسَتْعَطر ُکل    ذا َیوٌم فیِه فاَض َبحُر الَحَیواِن ِمْن َفِم َمِشیَّةِ ه ِعطٍر ِمن ِعطِر َقْمیِص الَّذی َتَضوَّ

  .وا یا َماَلَ االَعلی ِباالَرواِح َو الُقُلوِب لُ وا َو تعاهلمّ  الرَّحمِن 

دْیَن َو ِمَن القاِص  ُتمْ نْ اَ َمْظَهُر الَکْنِز الَمخُزوِن ِاْن  ِمن العاِرفیَن َو هذا ُتمْ نْ اَ هذا َمْطَلُع الَغْیِب الَمکُنوِن َلو  ُقلْ 

  .محُبوُب ما کاَن َو ما یُکوُن َلو َانُتم ِمَن الُمقِبْلینَ  هذا

ْمِت ما َتُقوُل فی یا َقلمُ  قَک فیَما اعَتَذرَت به فی الصَّ  .َالَحْیرِة الَّتی َنریَک فیها ِانّا ُنَصدِّ

  .ِلقائَِک یا َمحُبوَب العاَلمینَ  َیُقوُل ِانَّها ِمْن ُسکِر َخمرِ  

رِ  هاالِ  ُقْم َبشِّ  الَجنَّةِ  مکاَن بما َتَوجَّ
َ
الَّتی َجَعَلَها اهللُ َعرَش الِجناِن ِانّا  الرَّحمُن ِالی الرِّْضواِن ُثمَّ اْهِد النّاَس ِالي

ورَ    .االَعَظم ِلحیوِة العاَلمینَ   َجَعلناَک الص 

َو ُسلطاٍن ِانَّها َلَجنٌَّة  َقْد َظَهَر الَمکُنوُن ِبُقدَرةٍ  ما ُغِرَس فیها ِمْن َرحیِق الَبیاِن  ُقْل ِتلَک َجنٌَّة ُرِقَم َعلی َاْوراِق 

کاَن َغْیبًا َمسُتورًا فی َاَزِل  مآِء َقد َظَهر ما ال َظَهَر ِمْن َقْبُل َو َاتی َمنْ سَّ لْ ااالَرِض َو  اَلَ مَ َتْسَمُع ِمْن َحفیِف َاشجاِرها یا 

ِبما َکَشَف الَغیُب  ُک و الُملُک هلل َو ِمْن خریِر مائها َقد َقرَِّت اْلعُیونُ َاَتی المالِ  االآزاِل َو ِمْن َهزیِز اریاِحها َقدْ 

  .المکنُوُن َعْن َوجِه الَجماِل ِستَر ْالَجالِل 

عَظَم َاْهَل الِجناِن بما َتُدق  اناِمُل الِقَدِم النّاُقوَس االَ  ناَدْت فیَها الُحوریّاُت ِمن َاْعَلی الُغَرفاِت َاِن ابِشُروا یا وَ 

وِق  ُقطِب اَلّسمآِء ِباسِم االأبهی َو َاداَرْت ایادی َالَعطاِء کوَثرَ  فی ُبوا ُثمَّ ْاشَرُبوا َهنیئًا َلُکم یا َمطاِلَع الشَّ َو  الَبقاِء َتَقرَّ

  .ِتیاِق شَمشاِرَق االِ 
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َس ؤوالرِّْضواِن َدُعوا ک َو َالّسمآِء یا َاْهلَ  ْرضِ الِکْبِریاِء ُمنادیًا َبیَْن االَ   ِاذًا َطَلَع َمْطَلُع االَسمآِء ِمن ُسراِدِق 

الِوصاِل ِمْن کأِس َجماِل َربِّهُم  اِلأنَّ اَهَل البهاِء َدَخلوا َجنَّة اللِّقاِء َو َشِربوا َرحیَق  الِجناِن َو ما ِفیهنَّ ِمْن َکوَثِر الَحَیواِن 

 الُمَتعاِل 
ِّ
 .الَغِني

ُثمَّ َزیِِّن اْلعاَلم ِبِطراِز َالطاِف َربَِّک ُسلطاِن  ْه ِالی َوْجِه َربَّک ماِلِک االَسمآِءَدْع ِذکَر االِنشآِء َو َتَوجّ  یا َقَلمُ 

ُهوِد ِباسمائِه الُحسنی َو ُشموِس َاْلطاِفه اِلَنّا َنِجُد َعْرَف َیْوٍم فْیِه َتَجلَّی المْقُصوُد َعلی َمماِلِک  الِقَدمِ   الَغْیِب َو الش 

َلَع ب   .االِبداِع  ها ِااّل نفسُه الُمَهیِمَنُة َعلی َمْن ِفیالَّتی َما اطَّ

مواِت َو  اِلَنَّ رحَمَتنا َسَبَقِت االَشیاَء َو َاحاَط َفْضُلنا االأَرضیَْن وَ  اَل َتنُظِر الَخْلَق ِااّل بَعیِن الّرأَفِة َو الِودادِ  السَّ

ُدوَن َخْمرَ اْلمُ  هذا َیْوٌم فیِه ُیسِقی اْلُمخِلُصوَن َکوَثَر اِللّقاِء وَ  ُبوَن َسلَسبیَل الُقرِب َو اْلَبقاِء َو الُمَوحِّ ا الِوصاِل فی هذَ  َقرَّ

  .سِتحقاِق ْجالِل الُملُک ِلَنفسی َو َانا الماِلُک ِباالِ االِ  ِل الَّذی فیِه َینِطُق ِلساُن الَعَظَمِة وآالمَ 

َو هذا َمْطَلُع َوحِي اهللِ لو انُتم َتعِرُفوَن َو  ِاْن َانُتم َتسَمُعونَ الُقُلوَب بنداِء الَمحُبوِب ُقْل هذا َلْحُن اهللِ  َتِذِب جْ اِ 

ر  الّظاِهُر الَمسُتور لو َانُتم ُتنِصُفوَن هذا َلُهَو السِّ  اهللِ َلو َانُتم ُتوِقُنوَن َو هذا َمبَدُء ُحکِم اهللِ َلو انُتم هذا َمشِرُق َامرِ 

ُسوا فی هَذا الَبحِر الَّذی فیِه ُسِتَر  َدعْوا ما ِعنَْدُکْم ِباسمی الُمَهیِمِن َعلیُقْل یا َمالَ االِنشآِء  َتنُظُرونَ  االَسمآِء َو َتَغمَّ

 َلئالِ 
ُ
 الّرحمِن کذلَک ُیَعلُِّمُکمالِحکَمِة َو التِّ  ی

َ
َج ِباسِمي   .َمْن ِعنَدُه ُام  الِکتاِب  بیاِن َو َتَموَّ

الَحْمُد یا ُمْنِزَل  َرْحیُق اسِمِه الَمخُتوُم ُطوبی لَمْن َاْقَبَل َو َشِرَب َو قاَل َلَک  نیَقْد َاَتی الَمحُبوُب ِبَیِدِه اْلُیمْ 

 ِمْن َاْمٍر ِااّل وَ 
َ
َو ما ِمْن َکوَثٍر ِااّل َو َقْد ماَج  َقْد َظَهَر ِبالحقِّ َو ما ِمْن ِنعَمٍة ِااّل َو َقْد َنَزَلْت ِباْلَفْضِل  االأیاِت َتاهللِ ما َبِقي

  .ِمْن آٍن  َاداَرُه اْلَمْحُبوُب َاْن َاقِبُلوا َو ال َتَوقَُّفوا َاقلَّ َقْد ِااّل َو  ِب َو ما ِمْن َقدٍح ی الُکوْ فِ 

 االَمِر َعلی َشأٍن  نِقطاِع ِالی مقامٍ ُطوبی ِللَّذیَن طاُروا ِبَاجنحِة االِ 
َ
ما  َجَعَلُه اهللُ َفوَق االِبداِع َو اسَتقاُموا َعلي

 اهللِ ماِلِک َاالأسماِء َاوهاُم الُعَلماِء َو ال ُجُنوُد االآفاِق یا َقوِم َهل َمَنَعتُهم
َ
َو  ِمنُکْم ِمْن َاَحٍد َیَدُع اْلَوری ُمقِباًل ِالي

 االَشیآِءسْ اَیَضُع ما ِعنَد النّاِس ِبُسلطاِن 
َ
 الُمَهیِمِن َعلي

َ
ِة ما ُاِمَر ِبه ِمن َلَدی اهللِ ِمي و  رِّ عاِلِم السِّ  آِخذًا ِبَیِد الُقوَّ

ُة وَ  ِت الُحجَّ َقاَل لَک  َاْشَرَق الُبرهاُن ِمْن ُاُفِق الرَّحمِن ِانَّ الَفوَز ِلَمْن َاقَبَل وَ  االَجهاِر َکذِلَک ُنزَِّلِت النِّعَمُة َو َتمَّ

  .العاِرفینَ  اْلَحمُد یا َمحُبوَب العاَلمْیَن و َلَک الَحمُد یا َمقُصودَ 

هًا  الَفَرُح االَعَظُم ِبما َنَطَق ِلساُن اْلِقَدِم ِاذ َخَرَج ِمَن الَبْیِت  َاْهَل اهللِ ِبِذکِر َایّاٍم فیها َظَهرَ َاِن اْفَرُحوا یا  ُمَتَوجِّ

الُملِک  َمْن فِي   ِفی االِمکاِن َتاهللِ َلو َنذُکُر َاسراَر ذاَک الَیوِم لینَصِعُق  ِالی َمقاٍم فیه َتَجّلی ِباْسِمه الرَّحمِن َعلی َمنْ 

  .الَعلیُم الَحکیمُ  َو الَمَلکُوِت ِااّل َمْن شآَء اهللُ الُمقَتِدرُ 

الُمقَتِدُر الَعزیُز  ِانَّه ال ِاله ِااّل َاَنا المتعاِلی َو َخَتَم الَبیاَن ِبذکرِ  َاخَذ ُسْکُر َخْمر االآیاِت ُمْظِهر اْلَبیّناِت  ًاذاِ 

.اْلَعاّلمُ 
xxiv
 ((14)شماره  27ی از آثار حضرت بهاءاهلل، ص/ منتخبات 254)ایّام تسعه، ص 
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 فصل هفتم

 استانبول

 

 سفر از بغداد به استانبول

 در بغداد به قصد باغ رضوان  همان محبّت و احترامی که هنگام عزیمت هیکل اطهر از بیت مبارک

منّصۀ ظهور  به 1863مه  3ابراز شد، در حین ترک باغ رضوان به مقصد استانبول در تاریخ نسبت به ایشان 

حضرت بهاءاهلل سوار بر اسب ابلق قرمز رنگی، از میان انبوه جمعیت حامیان و هوادارانی که دورشان رسید. 

کردند و برخی بر  انداختند و برخی تعظیم می اجتماع کرده بودند و برخی از آنها خود را جلوی پای اسب می

رفتند.  همین حالت خلوص و  د، مظّفرانه پیش میگرفتن زدند و رکاب آن را در آغوش می سّم اسب بوسه می

عشق را در روستاها و شهرهای که در سفرشان از آنها گذشتند به حضرت بهاءاهلل نشان دادند.  مقامات محلّی، 

رفتند و زمان خروج از  استقبال ایشان می به فرمان کتبی نامق پاشا در خارج از شهر یا روستا به العمل در عکس

نویسد، "افرادی را که در عرض راه مالقات  نمودند.  جناب نبیل می حومه ایشان را بدرقه میآن نقطه تا 

آن راه که پیوسته محّل ایاب و ذهاب حکّام و  نمودیم همگی یکدل و یک زبان ذکر نمودند که تا آن زمان در

عموم بدین ه ر و نسبت بچنین عظمت و بزرگواری ظاهه مشیران از اسالمبول تا بغداد بود هرگز نفسی را که ب

 46"درجه مهربان و كّل را مورد لطف و احسان خویش قرار داده باشد مشاهده ننموده بودند.

حضرت بهاءاهلل را در این سفر پنجاه و چهار نفر، از جمله اعضاء عائلۀ مبارکه، بسیاری از اصحاب، 

کردند.  حضرت عبدالبهاء که  ی میهفت هودج همراه گروهی از سربازان سوار، حدود پنجاه اسب و قاطر، و

فرمودند.  مسافران روزانه به  در سفر هدایت و نظارت میرا در آن زمان جوانی نوزده ساله بودند، کّل عملیات 

 مییطور متوّسط ب
ّ
کردند.  بعد از سفری سه روزه در دریای سیاه، حضرت بهاءاهلل و  ست و پنج تا سی مایل طی

به بندر استانبول رسیدند؛ در اینجا مقامات ترکیه با احترام زیاد از  1863اوت  16 کّل ملتزمین رکاب در تاریخ

ها در بندرگاه منتظر بودند تا حضرت بهاءاهلل و عائلۀ مبارکه را به بیت شمسی  ایشان استقبال کردند.  کالسکه

 د.بیک، یکی از مقاماتی که دولت برای میزبانی آن حضرت تعیین کرده بود، منتقل نماین
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ا نّی ما استنصرُت ِمن أحٍد ِمن قبل و لن استنصَر ِمن بعد بفضل اهلل و قدرته و ا نّه قد َنَصَرنی بالحّق ا ذ 

کنُت فی العراق و جاَدَل معی کّل الملل و حفظنی بالحّق و أخَرَجنی عن المدینة بسلطاِن الّذی الُینکره ا اّل ُکل  

منکٍر مّکار.
xxv
 (32ءاهلل، ص)منتخباتی از آثار حضرت بها  

 

 وفایی میرزا یحیی بی

 سفر به استانبول 
ّ
بزدلی و فریبکاری میرزا یحیی که در طهران و بغداد به ظهور و بروز رسیده بود در طی

تدریجًا به صورت خصیصۀ رفتاری او در آمد.  وقتی میرزا یحیی از تبعید حضرت بهاءاهلل به شهر مذکور آگاه 

وستان یا حبشه )اتیوپی امروز( بود.  حضرت بهاءاهلل مجّددًا به او توصیه فرمودند اوّلین افکارش فرار به هندشد، 

دانست که  انداخت، زیرا می که برای نشر آثار حضرت باب به ایران برود، اّما این کار نیز او را به هراس می

 دتواند در بغدا د که آیا میاز حضرت بهاءاهلل پرسیمقامات ایرانی مصّمم بودند بابیان را از روی زمین بردارند.  

بماند اّما بعدًا، قبل از حضرت بهاءاهلل، خود را به موصل رساند زیرا خوف از آن داشت که وقتی حضرت 

بهاءاهلل و مالزمین ایشان بغداد را ترک کنند، مقامات دولتی به آنها روی بیاورند و آنها را یا به قتل برسانند یا به 

ای جعلی با اسم بدلی، بغداد را ترک کرد و در موصل به  بعد از کسب گذرنامهدولت ایران تسلیم کنند.  

 طریق می
ّ
کرد و شبها به کاروان  کاروان حضرت بهاءاهلل پیوست.  در طول راه روزها جدا از کاروان طی

و هویت کشید  شناسد؛ همیشه خود را کنار می کرد حضرت بهاءاهلل یا دیگر افراد را نمی پیوست و وانمود می می

 کرد.  تنها فرد مورد اعتمادش در کاروان سیّد محّمد بود. جدید خود را حفظ می

روز ورود حضرت بهاءاهلل به استانبول، جناب نبیل اظهارات میرزا یحیی به سیّد محّمد را شنید که 

این گفت، "اگر من خود را از انظار ناس مخفی نساخته و هویت خویش را ظاهر نموده بودم، اکنون  می

 47گردید." شود در حّق من نیز منظور می افتخارات که دربارۀ ایشان رعایت می

 

وّهاب خراسانی که  معیّن نمودیم بر جمع آثار نقطه و بعد از جمع میرزا یحیی و میرزا مخصوص چند نفر

مر نوشته االأ  نمودیم و دو دوره کتب حضرت نقطه را حسب  میرزا جواد معروف بود این دو را در محلّی جمعه ب

بصر ظاهر مشاهده ه ندیده و از آثار نقطه ب لعمُر اهلل این مظلوم از کثرت مراوده با ناس کتب را .اند نموده و تمام

شطر ه را برداشته ب نوشتجات این دو بوده که هجرت واقع شد و قرار شد میرزا یحیی این ننموده و این آثار نزد

آن شطر توّجه ه علیّه ب االستدعای وزرای دولت ار دهد و این مظلوم حسبانتش ایران توّجه نماید و در آن اراضی

و آثار  باری کتب .یحیی پیش از حرکت مظلوم رفته و منتظر است بعد از ورود در موصل مشاهده شد میرزا .نمود

ظلوم چه شاهد است بر این م حال حّق  .عباد شد شطر علیّه توّجه نمود و جزء اینه در بغداد ماند و او خود ب
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احزان ه مّدتها این مظلوم ب .مهاجرین پیوسته های زیاد آثار را گذاشت و خود ب بعد از زحمت چه که .گذشت

چه  مقام دیگر و ارض دیگر فرستادیمه کسی آگاه نیست آثار را ب حّق  که غیر تدبیریه که ب نامتناهیه مبتلی تا آن

اهلَل  لکنّ  و .شد ریخت و ضایع مي از هم مي مود و ااّل که در عراق عرب باید اوراق را در هر شهر مالحظه ن

)لوح مبارک خطاب به شیخ نجفی،  .اهلل من قبل ا نّه هو الحافظ المعین قّدره مقامٍ  حَفَظها و أرسلها ا لی

(123ص
48
 

 

 ورود به استانبول

زد با ورود حضرت بهاءاهلل به اسالمبول پایتخت دولت آل عثمان و مقرّ خالفت عظمی که در ن

 الّظلم" ه االأسالم" معروف و جمال اقدس ابهی آن را ب مسلمین به "قبّة
ّ
خطاب "قد استقرّ علیک کرسي

ترین و  ترین فصل تاریخ قرن اوّل بهائی که در عین حال مجلّل ترین و پر مصیبت اند تاریک مخاطب فرموده

و مثل آن از قبل مشاهده نشده  گردید مفتوح شد. رزایای شدیدۀ مؤلمه که شبه ترین آن محسوب مي مشعشع

بود با فتوحات بهیّۀ روحانیّه و مواهب و عنایات الریبیّۀ صمدانیّه مقرون و متعانق گردید و شمس منیر طلعت 

ترین سنین عصر رسولی آغاز گردید و حوادث جسیمه  اعزّ ابهی به ذروۀ علیا و وسط الّسماء متقارب شد. مهمّ 

 ستّین  آغاز ظهور امر مبین از كل  مبّشر اعظمش در قیّوم االسماء اخبار شده و مخاطرات عظیمه که از سنۀ

 (863)قرن بدیع، ص ظهور و بروز نهاد.ه بود رو ب

 

َفَلّما أتیناه َوَرد علینا ِمن أوِلی النّفاق ما الیتم  ِباالأوراق بذلک ناح ُسّکاُن الفردوس و أهل 

ولکن القوم فی حجاٍب غلیظ. حظائرالقدس؛
xxvi
 (608)الواح نازله خطاب به ملوک و رؤسای ارض، ص 

 

اذُکر یا عبد ما رأیَت ِفی المدینة حین ورودک لیبقی ذکُرها فی االأرض و یکوَن ذکًری للمؤمنین.  فلّما 

َعلَِّمُه منُهم ِمن بالٍغ لنُ  َوَردنا المدینة َوَجدنا رؤسائها َکاالأطفاِل الّذین یجتمعون علی الّطین لیلعبوا ِبِه و ماَوَجدنا

                                                           
48

فرمایند، "حین هجرت از زوراء به مدینۀ کبیره، بعد از  جمال مبارک در خصوص عّلت این تمّرد یحیی از امر مبارک چنین می 

خواستیم و امر نمودیم که باید به شطر ایران توّجه  تبلیغ والی احکام دولت علّیه را، به آن شطر توّجه نمودیم.  حین حرکت یحیی را

نمایی. چه که آثار نقطه که به هزار زحمت از اطراف جمع شده همراه ببری که از دست نرود.  بعد از خروج آفتاب حقیقت آثار را 

لحق شد. انصفوا باهلل؛اگر گذارده به یک نفر عرب به موصل توّجه نمود و در آن محّل منتظر ورود اسرای ارض و چون وارد شدیم م

 م  –( 601کرد." )اشراقات، ص نمود البتّه به آن شطر توّجه می مقام امن و راحت و آسایشی اعظم و ابهی از ظّل سدره مشاهده می
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رتکابهم بما ُنُهوا عنه و  ماَعلََّمنی اهللُ و ُنلقی علیه ِمن کلمات حکمٍة منیٍع و لذا بَکینا علیهم بعیون الّسّر ال 

ا غفالهم َعّما ُخِلقوا َله و هذا ما أشهدناه فی المدینة و أثبتناه فی الکتاب لیکوَن تذکرًة لهم و ذکًری 

لالآخرین.
xxvii
 (81ک و رؤسای ارض، ص)الواح نازله خطاب به ملو 

 

 سلوک با اولیاء حکومت در استانبول

برانگیخت که برای خروج حضرت بهاءاهلل فشار  همان هراسی که سیاستمداران ایران و علما را در بغداد

بیاورند در میان مقامات سیاسی ایرانی در استانبول هنوز به قّوت خود باقی بود.  مقامات ایرانی خوف از آن 

تحّوالتی که در بغداد رخ داد تکرار شود و نظر موافق یا حتّی هواداری و حمایت مقامات متنّفذ داشتند که 

حکومت ترکیه به حضرت بهاءاهلل جلب شود و بدین لحاظ در صدد آن بودند که به نحوی ترتیبی دهند که 

 ای از امپراطوری ترکیه تبعید شوند. حضرت بهاءاهلل به نقطۀ دورافتاده

خان، که در کسب موافقت سلطان برای  ت بهاءاهلل به استانبول، سفیر ایران، میرزا حسینبا ورود حضر

بلندپایه را از طرف خود به حضور  یصدور فرمان تبعید حضرت بهاءاهلل به استانبول عامل اصلی بود، دو ایران

ایند و به مالقات او بروند، حضرت بهاءاهلل فرستاد.  او انتظار داشت که حضرت بهاءاهلل متقاباًل ابراز لطف فرم

اّما طولی نکشید که دریافت حضرت بهاءاهلل ابدًا قصد چنین کاری را ندارند.  در آن ایّام معمول چنان بود که 

شدند به مالقات روحانیون بلندپایه، وزرای دولت، و سیاسیون سایر  میهمانان عالیقدری که به استانبول وارد می

 چ ممالک می
ّ
کردند،  رفتند نیازهای خود را بیان می نین دیدارهایی افرادی که به مالقات میرفتند.  در طی

دادند و نیت از جمیع این موارد آن بود که برای ارتقاء  کردند، هدایا می کردند، معامله می جلب نظر مساعد می

شهرت  اعمالوضعیت خود حمایت اولیاء حکومت را جلب کنند.  ایرانیان بخصوص به علّت این قبیل 

استغنا و علّو و ها و مبادلۀ تعارفات امتناع فرمودند و  دسیسهداشتند.  حضرت بهاءاهلل از مبادرت به این قبیل 

خود را حفظ کردند.  کمال پاشا، وزیر سلطان، و معدودی از سایرین آنقدر وقیح بودند که این  سمّو هّمت

 آداب را به حضرت بهاءاهلل یادآور شوند.

 

خان غفر اهلل له شناخته بود و البتّه نزد اولیای  الّدوله میرزا حسینمرحوم مغفور حضرت مشیرمظلوم را این 

ورود میهماندار دولت حاضر و  یوم .دولت تفصیل ورود این مظلوم را در آستانه و اقوال و اعمالش را ذکر فرموده 

مظلومان  اینه جانب دولت نسبت ب الحقیقه کمال محبّت و عنایت از که مأمور بود برده فی محلّیه ما را ب

نیابت مرحوم مغفور مشیرالّدوله وزیر مختار تشریف ه الّدوله و میرزا صفا ب یوم دیگر شاهزاده شجاع .ظاهر و مشهود

مظلوم متوّکال  و این  ؛آوردند و همچنین بعضی از وزرای دولت علیّه از جمله مرحوم کمال پاشا و بعضی دیگر
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نکرها الیُ  .حاجت و مطلبی چهار شهر در آن ارض بوده و اعمالش نزد کّل معلوم و مشهود علی اهلل من غیر ذکر

  .نمائیم دوست نداشته و نداریم امثال این امور را ذکر .یعرْف دونه لم من عرف اهلل .ااّل کّل مبغض کّذاب

و انعام کمال جّد و  اند درب خانه ها الأجل شهریّه بعضی از بزرگان ایران هر هنگام وارد آن مدینه شده

و این عمل حضرت مرحوم  .اند و این مظلوم اگر سبب اعزاز نبوده علّت ذلّت هم نشده جهد را مبذول داشته

در نظر  مقتضیات حکمت و خدمتی که سّرًاه دوستی این مظلوم نبوده بلکه نظر به مغفور أعلی اهلل مقاَمه نظر ب

اش راهی و  که خیانت را در عرصه شأنيه دولت امین بوده ب دهم که در خدمت شهادت مي .اند بوده داشته

و سبب ورود این مظلومان در سجن اعظم هم او بوده و لکن چون در عمل خود صادق بود الئق  .مقامی نبوده

 (50. )لوح مبارک خطاب به شیخ نجفی، صذکر خیر است

 

تعرف اصولهم و تکون من  نّک لنبا وا وکالء الّسلطانثّم ذّکر حین الّذی وردت فی المدینة و ظنّ 

المقّرین قل ان کان  منی اهلل بجوده و انّا نقّر بذلک و نکون منحرفًا ااّل ما علّ  الجاهلین قل ای و ربّی ال اعلم

بذلک امرت من لدن حکیم خبیر و کذلک کنت من قبل و نکون  اصولکم من عند انفسکم لن نتّبعها ابدًا و

توا برهانکم ان کنتم من أاهلل ف و اّن هذا لصراط حّق مستقیم و ان کان من عندبحول اهلل و قّوته  من بعد

العاملین قل  ما ظنّوا فیک و عملوا بک فی کتاب الّذی لن یغادر فیه حرف من عمل الّصادقین قل انّا اثبتنا کلّ 

ونّن من المهتدین و هذا خیر فی انفسکم و تدعوا اصولکم و تک یا ایّها الوکالء ینبغی لکم بان تتّبعوا اصول اهلل

لن یقبل اعمالکم علی قدر نقیر و قطمیر  ا عندکم ان انتم من العارفین و ان لن تتّبعوا اهلل فی امرهعمّ  لکم

.الحیوة الباطلة و تجزون بما عملتم فیها و اّن هذا لصدق یقین فسوف تجدون ما ا کتسبتم فی
xxviii
)الواح نازله  

 (17خطاب به ملوک و رؤسای ارض، ص

 

ذکر نمودند که  .میان آمده ب یومی از ایّام کمال پاشا نزد مظلوم حاضر و از امور نافعه ذکری در آستانه

دولت  اید باید مثل آن جناب و سائر وکالی ذکر شد عمری را تلف نموده در جواب .اند السن متعّدده آموخته

از خطوط موجوده را اختیار  ن یک خّط و همچنی مجلسی بیارایند و در آن مجلس یک لسان از السن مختلفه

در این صورت ؛ ن تعلیم فرمایندآه بدیع ترتیب دهند و در مدارس عالم اطفال را ب نمایند و یا خط و لسانی

نچه آه اگر ب .ن تکلّم نمایندآه لسانی که عموم اهل عالم ب شوند یکی لسان وطن و دیگری دارای دو لسان مي

 .و تعلّم السن مختلفه فارغ و آزاد شوند قطعه واحده مشاهده شود و از تعلیم تمّسک جویند جمیع ارض ذکر شد

وکالء و ه این فقره را ب ایشان ذکر شد کهه و بسیار هم اظهار فرح و مسّرت کردند و بعد ب  در حضور قبول فرمودند

ننمودند  فقره ذکری جاری گردد و بعد مکّرر تشریف آوردند و از این وزرای دولت برسانند تا حکمش در ممالک
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. )لوح مبارک خطاب به شیخ نجفی، بوده که آنچه ذکر شد سبب اتّحاد اهل عالم و اتّفاق و حال آن

(101ص
49
 

 تبعید به ادرنه

امتناع حضرت بهاءاهلل از ورود به تشریفات دید و بازدید و تبادل تعارفات با وزرای سلطان بهانۀ کافی که 

ای دوردست در  ایران بود به او داد تا ترتیب تبعید حضرت بهاءاهلل به نقطه خان سفیر مورد نیاز میرزا حسین

تصویری از حضرت بهاءاهلل به صورت شخصی مغرور و متکبّر که مخالف قدرت   امپراطوری ترکیه را بدهد.

ی است که خان اّدعا کرد که این طرز تلقّـ ترسیم کرد.  میرزا حسین داند، حاکم است و خود را برتر از قانون می

خان این تصویر تحریف شده  اختالفات بین حضرت بهاءاهلل و حکومت ایران را ایجاد کرده است.  میرزا حسین

را به وزاری سلطان، مقامات مذهبی، و سایر افراد صاحب مقام ارائه نمود.  از ورود حضرت بهاءاهلل به 

 آن  ش میرزا حسیناستانبول چهار ماه نگذشته بود که، درست یک روز بعد از گزار
ّ
خان به سلطان که در طی

 طالب اخراج حضرت بهاءاهلل شده بود، فرمان تبعید هیکل مبارک به ادرنه صادر شد.

فرمان مزبور توّسط برادرزن بسیار مورد احترام عالی پاشا، صدر اعظم، ارسال گشت.  اّما حضرت بهاءاهلل 

میرزا موسی را مأمور کردند که با او مالقات نمودند و وعده  عبدالبهاء حضرتاز پذیرفتن پیک امتناع فرمودند و 

دادند که ظرف سه روز جواب عنایت کنند.  در همان روز حضرت بهاءاهلل لوحی خطاب به سلطان عبدالعزیز 

[ برای عالی پاشا نازل فرمودند که صبح روز بعد توّسط شمسی بیک با پیام "قد نُزَِّل ِمن جانِب اهلل" ]ترجمه

مجرّد اّطالع بر ه اعظم ب دانم مندرجات آن صحیفه چه بود که وزیر مي"نگوید،  ل شد.  شمسی بیک میارسا

ست که پادشاهی مقتدر و قّهار ا مثابه آنه نمود لحن این نامه ب مضامین آن رنگش چون میّت تغییر کرد و عنوان

هر ه انتقاد قرار داده باشد. ب او را مورد از چاکران و زیردستان خویش صادر نموده رفتار و کردار  یکیه خطابی ب

 "50الفور از محضر وی خارج شدم. منقلب یافتم که فی قدری آشفته وه حال وضع وزیر اعظم را ب

لوح مبارک حضرت بهاءاهلل به سلطان مرحلۀ اوّلیۀ اعالم امر مبارک به سالطین و رؤسای عالم بود، که 

متن این لوح برای ما طاب اقدس در عکّا به انتهی رسید.  اگرچه در ادرنه ادامه یافت و با نزول کتاب مست

                                                           
49

 اهلل نازل شده است، "در ایّامی که جمال قدم جّل کبریائه در این موضوع در یکی دیگر از الواح جمال مبارک به امضاء خادم 

مدینۀ کبیره تشریف داشتند روزی از روزها کامل پاشا، که یکی از وزرای دولت علیّه بود، بین یدی الوجه حاضر.  در بین عرایضی که 

ام و یک یک را معروض داشت؛ از ده دوازده تجاوز نمود.  فرمودند ثمرۀ  داشت عرض نمود چندین لسان تعلیم گرفته معروض می

عمر گرانمایه بسیار حیف است در چنین امور صرف شود.  آنچه از لئالی بیان از کنزل علم رحمن ظاهر شد این السن متعّدده چیست.  

الحقیقه به آنچه از قلم اعلی  شد.  اگر فی نمود و معذلک از عمل به آن محروم مشاهده می به کمال فرح و سرور تسلیم و تصدیق می

 م  –( 680، ص2یش و راحت تمام فائز گردند." )آثار قلم اعلی، ججاری شده عامل شوند جمیع در جمیع عوالم به آسا

51
 813/ بهاءاهلل شمس حقیقت، ص 881قرن بدیع، ص 
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خان، که  مجهول است، اّما از سایر الواح جمال مبارک خطاب به عبدالعزیز و وزرای او و حاجی میرزا حسین

توان حدس  اند، لحن و محتوای آن را می کفایتی سخت مورد مالمت قرار داده آنها را به علّت عدم بلوغ و بی

 زد.

ابتدا، هیکل مبارک شدیدًا به خشم آمدند و از قبول فرمان سلطان امتناع کردند.  گفته شده که آن 

حضرت خطاب به اصحاب فرمودند، "آیا مایلید جام شهادت را بنوشید؟ چه وقتی بهتر از این زمان که در 

ت و آنها چاره ندارند مگر آن گناهی ما کاماًل واضح و آشکار اس سبیل پروردگارتان جان خویش فدا نمایید.  بی

عدالتی خود اقرار کنند." یکی از اصحاب نوشته است، "واقعًا در آن هنگام همۀ ما با نهایت شعف،  که بر بی

سرور و وفاداری و اتّحاد و انقطاع آماده بودیم که به آن مرتبۀ رفیع فائز شویم و خدا شاهد است که همگی با 

اّما، میرزا یحیی و چند نفر دیگر آثار تزلزل و تردید از خود ظاهر ساختند و او،  شادی در انتظار شهادت بودیم." 

که سخنگوی آنها بود، از حضرت بهاءاهلل تقاضا کرد فرمان را بپذیرند.  حضرت بهاءاهلل چون مشاهده فرمودند 

هیکل نند.  اّما احتمال دارد شکافی در میان بابیان ایجاد شود، با اکراه رضایت دادند پایتخت را ترک ک

مبارک تأکید فرمودند که فرصتی طالیی از دست رفت: "اگر ما در این قلب عالم با همین عّدۀ قلیل تا درجۀ 

ماند و شاید هم  ایستادیم تأثیر آن شهادت در جمیع عوالم الهی باقی و برقرار می شهادت بر سر قول خود می

 داد." هیچ اتّفاقی برای ما رخ نمی

ر حضرت بهاءاهلل و عائلۀ مبارکه و اصحاب به سفری دیگر مبادرت کرده به نقطۀ دیگر یک مرتبۀ دیگ

تبعید شدند.  گروه تبعیدی که وقت کافی برای آماده کردن خود جهت سفر نداشتند و فاقد لباس کافی برای 

تش غیر قابل هوای سرد زمستانی بودند، در بامداد یک روز سرد برفی ماه دسامبر در بحبوحۀ زمهریری که شدّ 

هایی که با گاو کشیده  و ارابۀ حیوانات بارکش و گاریسوار بر کالسکه بیان است سفر را شروع کردند.  

شدند، همراه با مأموران ترکیه، به راه افتادند.  گروه تبعیدی که به هوای گرم عراق عادت داشتند، سرمای  می

توانستند آب تهیّه کنند روشن کردن  راهی که در طول راه میالعاده غیر قابل تحّمل یافتند.  تنها  شدید را فوق

آورد که چند نفر از افراد در  آتش روی رودخانۀ منجمد و آب کردن یخ بود.  یکی از افراد تبعیدی به خاطر می

 اثر شّدت سرما منجمد شده جان سپردند.

 

 
ّ
 ذنب اطردتمونا و بأي

ّ
اخرجتمونا بعد الّذی استأجرناکم و ما  جرم فانصفوا فی انفسکم یا ایّها الوکالء بأي

فاعلموا    اقول شهید ... هذا لظلم عظیم الّذی لن یقاس بظلم فی االرض و کان اهلل علی ما اجرتمونا فو اهلل

هلل الملک المهیمن العزیز القدیر ستمضی ایّامکم و کّل ما  بأّن الّدنیا و زینتها و زخرفها سیفنی و یبقی الملک

مقّر الّذی ترجف فیه ارکان الخالئق و  ون به و به تفتخرون علی النّاس و یحضرکم مالئکة االأمر علیتشتغل انتم

و هذا من یوم الّذی  و تسئلون عّما اکتسبتم فی الحیوة الباطلة و تجزون بما فعلتم تقشعّر فیه جلود الّظالمین

...بذلک لسان صدق علیم یأتیکم و الّساعة الّتی ال مرّد لها و شهد
xxix
 (19)الواح نازله خطاب به ملوک، ص 
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آیا از این عناد و اضطهاد چه ثمر و اثری برای تو
51
که امر  خواهد شد و حال آن و امثال تو حاصل 

عنقریب خود را در حسرت و خسران عظیم  .ترّقی و تزاید است روز دره اعتال و عدد مقبلین روز به الهی رو ب

یقین ه تسویالت شماست و ب فوق تدبیرات واهلل ماواهید داشت. امرخواهید نمود و راه مفّری نخ مشاهده

این ه لطه و اقتدار در قلع و قمع این مظلوم و نفوسی که بسُ  تمامه مبین بدانید اگر جمیع پادشاهان عالم ب

در  بلکه ؛توفیق نخواهند یافت اطفاء نار موقدۀ الهی و قطع سدرۀ یزدانیه منسوبند قیام نمایند هرگز ب عبد

انوارش باهرتر خواهد گردید و جمیع ملوک و مملوک را فرا  اثر این مظالم سراج امراهلل سطوعش بیشتر و

. بس شدید و الیم آنچه بر ما وارد شود اجرش عنداهلل عظیم است و وبال و عذاب ستمکاران. خواهد گرفت

 کتاب قرن بدیع( 888)نقل ترجمۀ بیان مبارک از صفحۀ 

 

بذلّة الّتی لن تقاس به ذلّة فی االرض... و لم یکن الهلی و للّذینهم کانوا  سالمبول[]ااخرجونا عنها 

الّذی بکت علینا عیون اعدائنا و  المقام  و بلغ امرنا الی...  الّزمهریر معی من کسوة لتقیهم عن البرد و فی هذا

.من ورائهم  كّل ذی بصٍر بصیر
xxx
 (13و  18و  11ص)الواح نازله خطاب به ملوک و رؤسای ارض،  

 

 الّظلم و اشتعلت یا ایّتها النّقطة الواقعة
ّ
فیک نار البغضآء علی  فی شاطئ البحرین قد استقّر علیک کرسي

 رفیع بها المالأ االعلی و الّذین یطوفون شأن ناح
ّ
و الّظالم  الجاهل یحکم علی العاقل نری فیک  .حول کرسي

البریّة و تنوح البنات و  الّظاهرة سوف تفنی و رّب  تک زینتکاغرّ  .فی غرور مبین یفتخر علی النّور و انّک

.ینبّئک العلیم الخبیر و ما فیک من القبآئل کذلک االرامل
xxxi
 (33)کتاب اقدس، بند  
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 فصل هشتم

 ادرنه

 12فرسا در هوای طوفانی و برفی و بارانی، حضرت بهاءاهلل و اصحاب روز  بعد از دوازده روز سفر طاقت

به ادرنه وارد شدند؛ شهری که حضرت بهاءاهلل در لوح احمد عربی با عنوان "سجن بعید" از آن  1863دسامبر 

 اند. یاد کرده

در کاروانسرا، حضرت بهاءاهلل و عائلۀ مبارکه به منزلی که فقط برای اقامت بعد از سه شب اقامت 

تری فراهم شد.  کسانی که در  یعتابستانه قابل سکونت بود نقل مکان کردند.  طولی نکشید که اماکن وس

منزل مجاور محّل سکونت حضرت بهاءاهلل  که کاروانسرا مانده بودند به اوّلین منزل نقل مکان کردند، در حالی

های آنها اجاره شد.  اّما، جمیع این بیوت، بسیار کوچک و سرد و  برای میرزا موسی، میرزا یحیی و خانواده

سابقه و غیرعاّدی سرد و ماهها، حتّی در فصل بهار، همراه با  ا که به نحوی بیآلوده به حشرات موذی بود.  هو

ای پیدا  ریزش برف بود، سبب شد که محّل سکونت بیش از حّد ناراحت کننده باشد.  حدود ده ماه بعد خانه

سی اطاق که  قصری باشکوه با –شد که حضرت بهاءاهلل آن را تأیید فرمودند.  منزلی سه طبقه در مرکز شهر بود 

 به بیت امراهلل معروف است.

شمس ظهور حضرت بهاءاهلل در حال عروج در اوج آسمان بود. الواح مشحون از قدرت و اقتدار بدون 

شد.  اّما، قبل از آن که رسالت آن حضرت به وسط الّسماء برسد و نزول الواحی  وقفه از قلم مبارک نازل می

ت الهی ایشان به سالطین و امرای ارض بود صورت گیرد، بحرانی با که محتوای آن اعالم رسالت و مأموری

سابقه ارکان امر جدید را به لرزه در آورد و موقّتًا سطوح انوارش را دچار خسوف ساخت.  حضرت  شّدتی بی

فرمایند، "امر الهی از داخل دچار فتنه و  این بحران را اینگونه توصیف می [31]قرن بدیع، ص ولی امراهلل

الب عظیمی گردید که جامعۀ جدیدالقیام را ... احاطه کرده ... و وحدت اصلیه آن را با ایجاد شکاف انق

 نمود." عمیقی در بین تابعان تهدید می

در شرف وقوع بود، در اثر حسادت سیری  این بحران، که از ایّام اوّلیه تبعید حضرت بهاءاهلل در بغداد

او، سیّد محّمد، که تا ادرنه در پی حضرت بهاءاهلل آمده بودند، ایجاد  گر دست دسیسه ناپذیر میرزا یحیی و هم

افزایش مراتب تحسین و تمجید حضرت بهاءاهلل شد.  میرزا یحیی در بغداد با یأس و سرخوردگی فزاینده شاهد 

حضرت  توّسط مقامات حکومتی و آحاد مردمان بود.  حال، در ادرنه مجّددًا همان احترام و تکریم را نسبت به

کرد که جامعۀ بابی روز به روز بیشتر به مقام رسالت الهی  کرد.  همچنین مشاهده می بهاءاهلل مشاهده می

شتابند.  این قبیل  دید که به سوی ادرنه می کنند و احترام نامحدود زائرانی را می حضرت بهاءاهلل اقبال می

تی واداشت که سبب احزان بیش از حّد حضرت عالئم تفّوق حضرت بهاءاهلل میرزا یحیی را به ارتکاب خیان

 ترین لطمه را، در ایّام هیکل مبارک بر ایشان وارد کرد.  بهاءاهلل شد و سنگین
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اش را جامۀ واقعیت بپوشاند، به تحریک سیّد  رهبریوقتی متوّجه شد که دیگر امیدی ندارد که آرزوی 

 برای مخفی نگه داشتن جنایات و خطاهای محمد، و با کسب دل و جرأت از مساعی مستمر حضرت بهاءاهلل

او، میرزا یحیی مصّمم شد حضرت بهاءاهلل را به قتل برساند.  اگرچه حضرت بهاءاهلل سعی داشتند سوء قصد به 

وفایی او آن حضرت را وادار کرد  آمیز و بی جانشان را از اصحاب مخفی نگه دارند، اّما اقدامات خیانت

جوانتر خود، که از زمان درگذشت پدرشان یعنی زمانی که میرزا یحیی نـُه سال  ارتباط خود را با نابرادری

اش را به عهده گرفته بودند، قطع کنند. این "فصل اکبر" که حضرت بهاءاهلل اینگونه به قطع  داشت، سرپرستی

ت ساخت، حیثیت امر را فرمایند، احبّاء را، که از رفتار میرزا یحیی ناآگاه بودند، متحیّر و مبهو ارتباط اشاره می

دار نمود، اعداء را ممنون کرده شجاعت بخشید.  غم و اندوهی که حضرت بهاءاهلل را فرا گرفت در  لکّه

 " منعکس است.ایّام شداداند، یعنی " اصطالحی که برای این ایّام به کار برده

 

 "ایّام شداد"

 عصیان میرزا یحیی

 ِمن الّذی ربَّیُتُه فی اللّیالی و االأیّام ما ناح به روحوَرَد علی نفسی.  لعمراهلل ق آٍه آه عّما
َّ
الُقُدس   د َوَرَد َعَلی

أهُل خباِء عظمةاهلل مالک هذا الیوم البدیع.و 
xxxii
 (116)لوح مبارک خطاب به شیخ نجفی، ص 

 

 ِمَن الّذی حِفظناُه فی سنیٍن متوالیات و ک
َّ
ان أن یخِدَم ا ّن قلمی ینوح لنفسی و اللّوح یبکی بما َوَرَد علی

 ما صاح أمام وجهی فی اللّیالی و االأیّام ا لی أن أغواه أحُد ُخّدامی الّذی ُسّمی بس
َّ
یّد محّمد ... َوَرد منهما علی

 به کل  عاَلم و ناح به کّل عارف و ذرفت دموُع المنصفین.

نصاف و ُیَعرَِّفُهم ما غفلوا عن ه ا نّه هو الفّضال الکریم.  أی رّب نسأُل اهللَ أن یؤیَّد الغافلین علی العدل و اال 

التمنع عباَدک عن باب فضلک و التطُردُهم عن بساط قربک.  أیّدهم علی کشف سبحات الجالل و خرق 

 المتعال.  ال ا له ا اّل أنت العزیز الفّضال.
ّ
حجبات االأوهام و االآمال. ا نّک أنت الغنی

xxxiii
)لوح مبارک خطاب  

 (52به شیخ نجفی، ص

 

الخواهش دولت علیّۀ  د یکی از خّدام بوده.  در ایّامی که حسبدانند که سیّد محمّ  جمیع این حزب می

عثمانی به آن شطر توّجه نمودیم همراه بوده و بعد، از او ظاهر شد آنچه که لعمُراهلل قلم اعلی گریست و لوح 

و  کناهُ رَ می ننمود. تَ نوحه نمود.  لذا طردش نمودیم و به میرزا یحیی پیوست و عمل نمود آنچه را که هیچ ظال

 (121لنا ُاخُرج یا غافل. )لوح مبارک خطاب به شیخ نجفی، صقُ 
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بان  الّشاکرین و وّصی هؤالء فی کّل االألواح بل فی کّل سطر جمیل آمن به قلیل النّاس و قلیل من عبادنا

قد اظهرت نفسی لنفسه ما  االأرضین و قال یا قوم انّنی عّما خلق بین الّسموات و ٍءال یعتکفوا حین الّظهور بشی

 مالأ الفرقان و اذا سمعتم ذکره فاسعوا الیه  رضوا به کماتالبیان ااّل الثبات امره اتّقوا اهلل و ال تع نزل
ّ
اعترضوا علي

  ...و االآخرین  خذوا ما عنده الأّن دونه لن یغنیکم لو تمّسکوا بُحجج االّولین و

  ت سمآء القضاءشقّ فلّما قضت اشهر معلومات و سنین معدودات قد 
ّ
بالحّق علی غمام  و اتی جمال علي

 بهذا النّور المشرق عن شطر االآفاق و نقضوا المیثاق و کفروا به و قاموا علی النّفاق االأسماء بقمیص ُاخری اذًا

المشرکین الی ان قاموا علی قتله کذلک کان شأن  حاربوا بنفسه و جادلوا بآیاته  و کّذبوا ببرهانه و کانوا من

 .هؤالء الغافلین

بمکر جدید لیضیع به امراهلل قل  شهدوا انفسهم عجزاء عن ذلک قاُموا علی المکر و یأتون فی کّل حین 

 عن العالمین و لن یزیده شیء و لن ینقصه ویل لکم بذلک یضیع انفسکم و
ّ
امر ان  اّن ربّکم الّرحمن لغني

 عن دنس المشرکین .  قّدسًالیکم و کان ذیله مُ اآمنتم فالنفسکم و ان کفرتم یرجع 

 لن تحمله النّفوس و ال العقول و کان ن یا عبد المؤمن باهلل تاهلل لو أریدأ
ّ
اهلل علی  ان اذکر لک ما ورد علي

کن فی امر ربّک لمن المتفّکرین ان اعرف ربّک  ذلک شهید و انّک انت فاحفظ نفسک و ال تعّقب هؤالء و

.الّسامعین و یشهد بذلک کّل االأشیاء ان انت من ٍءفیک بشیدونه لن یک بنفسه ال بدونه النّ 
xxxiv
)منتخباتی از  

 (99آثار حضرت بهاءاهلل، ص

 و لسان ظاهری و باطنی بوحدانیّتک و فردانیّتک و بانّک ای رّب انا الّذی شهد قلبی و کبدی و جوارحی

به مقاماتهم فی ارضک و ترتقی امرک لترتفع  انت اهلل ال اله ااّل انت  قد خلقت الخلق لعرفانک و خدمة

آیاتک اعرضوا عنک  و کفروا  فی زبرک و کتبک و الواحک  فلّما اظهرت نفسک و انزلت انفسهم بما انزلته

سدرتک و بلغوا فی الّظلم  و قّوتک و قاموا علی ضّرک و اطفآء نورک و اخماد نار بک و بما اظهرته بقدرتک

حفظته من شّر طغاة خلقک  کذلک من ربّیته بایادی عنایتک وهتک حرمتک  و  مقامًا ارادوا سفک دمک و

بحیث نقض عهدک و  یحّرر آیاتک امام عرشک  فآه آه عّما ارتکب فی ایّامک و بغاة عبادک و کان ان

فی نفسه و وجد  ا خاباالعراض و ارتکب ما ناح به سّکان ملکوتک فلمّ  میثاقک و انکر آیاتک و قام علی

کالحوت  ترانی یا الهی المقّربون من اصفیائک و اهل خبآء مجدک  قال ما تحیّر بهرائحة الخسران صاح و 

.و یا من فی قبضتک زمام النّاس من الّذکور و االناث المتبلبل علی التّراب اغثنی ثّم ارحمنی یا مستغاث
xxxv
 

 (61)اشراقات، ص

 مسموم کردن

کرد رقیب او هستند به قتل  ی که تصّور میمیرزا یحیی قبل از آن در مواقعی برای از میان بردشتن افراد

روی آورده بود.  در زمانی که حضرت بهاءاهلل در کردستان تشریف داشتند، افرادی را مأمور قتل جناب  هاآن
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دیّان، یکی از مؤمنین برجستۀ حضرت باب، کرد؛ میرزا یحیی از او هراس داشت و نسبت به او حسادت 

اکبر، پسرعموی حضرت باب، زد و برای از میان بردن هر نوع  رزا علیکرد. او همچنین دست به قتل می می

رقابتی برای رهبری جامعۀ بابی طالب قتل سایر بابیان سرشناس شد.  اّما این دفعه نتایج اقدامات او فوری و 

 زد. آن که رهبری رو به زوال او احیاء شود، سرنوشت خود را به نحوی بازگشت ناپذیر رقمشدید بود.  به جای 

ریزی جهت قتل حضرت  میرزا یحیی تقریبًا یک سال بعد از ورود گروه تبعیدی به ادرنه شروع به برنامه

های واهی اّطالعات الزم دربارۀ اثرات بعضی از گیاهان و سموم را از زیر زبان میرزا  بهاءاهلل کرد.  به بهانه

 –به دعوت حضرت بهاءاهلل به منزل خود کرد موسی، برادر باوفای حضرت بهاءاهلل، بیرون کشید.  سپس شروع 

گو این که رسم او چنین نبود.  یک روز با فنجانی چای که به زهر آلوده شده بود از حضرت بهاءاهلل پذیرایی 

کرد.  حضرت بهاءاهلل به شّدت بیمار شدند.  پزشکی آمد تا ایشان را معالجه کند، اّما وضعیت ایشان به قدری 

ناپذیر است؛ خود را به اقدام حضرت بهاءاهلل  اعالم کرد وضعیت ایشان نومید کننده و چارهوخیم بود که طبیب 

انداخت و بدون تجویز هیچ دارویی از حضور مبارک مرّخص شد.  ظرف چند روز طبیب بیمار شد و جان 

ابت کرده است.  سپرد.  اّما، قبل از وفاتش به میرزا آقاجان، کاتب وحی، گفته بود که خداوند دعاهایش را اج

 در واقع حضرت بهاءاهلل تلویحًا فرمودند که طبیب جان خود را فدا کرد تا حضرت بهاءاهلل نجات یابند.

اگرچه بیماری حضرت بهاءاهلل یک ماه تمام طول کشید و درد شدید و تب باال مالزم بیماری بود، اّما 

 ارتعاش دست ایشان برای تمام عمر گردید.نهایتًا ایشان بهبود یافتند.  ولی، عواقب این بیماری سبب 

 

نفسی را که در شهور و سنین به ید رحمت تربیت فرمودم، بر قتلم قیام نمود. )مجموعه الواح طبع مصر، 

 (131ص

 

 رماح تدبیرک.
ّ
تاهلل مابقی ِمن جسدی ِمن محلٍّ ا اّل و قد ورد علی

xxxvi
)توقیع قرن؛ مجموعه توقیعات  

 (153ص مبارکه خطاب به احبّای شرق،

 

قسم به آفتاب معانی که از ظلم این ظالمان قامتم خم شده و مویم سفید گشته.  البتّه اگر بین یدی 

شناسی، چه که طراوتش از ظلم مشرکین تبدیل شده و نضارتش تمام  العرش حاضر شوی جمال قدم را نمی

نمایم. )مائدۀ آسمانی،  ت میشده؛ تاهلل قلب و فؤاد و حشا جمیع آب شده. ولکن بقّوةاهلل بین عباد حرک

 (37، ص8ج

 ابالغ رسالت حضرت بهاءاهلل به میرزا یحیی

پنهان نگه داشتن اقدام میرزا یحیی به قتل آن حضرت، خبر  یوقتی، علیرغم تالش حضرت بهاءاهلل برا

ًا خودشان اند او را مسموم کنند اّما اشتباه آن پخش شد، میرزا یحیی اّدعا کرد که حضرت بهاءاهلل قصد کرده
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اند.  بعد سعی کرد یکی از مالزمان حضرت بهاءاهلل را به قتل ایشان در حّمام عمومی ترغیب  مسموم شده

نماید.  اگرچه حضرت بهاءاهلل به فرد مزبور امر فرمودند که دربارۀ این رویداد با احدی صحبت نکند، اّما او 

ارد.  وقتی این سرّ فاش شد، میرزا یحیی نیت خود آنچنان خشمگین و برآشفته بود که نتوانست خود را نگه د

 را تکذیب کرد و فرد مزبور را متّهم کرد که قصد اقدام به قتل داشته است.

اوضاع به نقطۀ بحرانی رسیده بود.  حضرت بهاءاهلل به این نتیجه رسیدند که زمان مقتضی فرا رسیده که 

را به او تسلیم نماید و از او  52آقاجان امر فرمودند سورةاالمررسالت ایشان به میرزا یحیی ابالغ شود.  به میرزا 

بخواهد که جوابی قاطع به آن بدهد.  در این لوح مبارک ماهیت مقام حضرت بهاءاهلل با عبارات صریح و 

د یک روز به او مهلت داده شود تا جواب را مهیّا کند.  این روشن بیان شده است.  میرزا یحیی تقاضا کر

 امراهلل میمهلت به ا
ّ
خود نیز چنین داعیه و "گونه جواب داد:  فرمایند که او این و داده شد.  حضرت ولی

لع ظهور مستقلّی مطموجب امر و ارادۀ الهی ه ای را که مّدعی بود ب مقامی را داراست، حتّی ساعت و دقیقه

اوامر و نواهی خود ه نسبت ب گردیده اظهار نمود و لزوم اطاعت و انقیاد بالشرط اهل ارض را از شرق و غرب

 امراهلل: "خاطر نشان ساخت.
ّ
 جواب میرزا یحیی بنا به بیان حضرت ولی

حضرت بهاءاهلل  نشانۀ آن بود که باید بین حّق و باطل فصل گردد و نور از ظلمت تفریق شود. این بود که

د و هر یک از مهاجرین افروخته شده ساکن گرد که آتش ضغینه و بغضائی که در صدور معاندین برای آن

 شّوال 22یا متابعت از میرزا یحیی کاماًل مختار و آزاد باشند در تاریخ  در اختیار هیكل اقدس و

 امر مبارک اجاره شده بود انتقال و مّدت دو ماه از كّل ه خانۀ رضا بیک که به با عائلۀ مبارکه ب 1282

جناب كلیم امر فرمودند آنچه از فرش ه بستند. سپس ب رزلت اختیار فرمودند و باب لقا بر وجه یار و اغیاع

خانۀ میرزا ه ب فراش و سایر لوازم و مایحتاج در بیت مبارک موجود است نیمی از آن را و اثاث و ظروف و

حضرت اعلی از قبیل ُمهر و خاتم و خطوط  یحیی ارسال دارد و نیز مقرّر فرمودند بعضی از آثار متبرّکۀ

را مایۀ تثبیت ریاست  مّدتها پیش چشم طمع به آنها دوخته و تملّک آن عرض باهلل ازمُ مبارک را که آن 

مواظب و مراقب باشد که  وی تسلیم نماید و نیز امر فرمودند که جناب كلیمه شمرد ب خویش مي موهوم

گردد حتّی  او ایصاله مهاجرین و اهل بیت مقرّر شده کاماًل ب سهمیّۀ وی از شهریّۀ دولت که برای معاش

                                                           
52
درج  633المقّربین، ص زینباید توّجه داشت که دو لوح به نام "امر" معروف است.  یکی لوح االمر است که در کتاب مبین، خّط  

به بعد درج است.  در همین مجلّد سفینۀ عرفان  63شده است.  دیگری سورةاالمر است که در دفتر سیزدهم سفینۀ عرفان، ص

ای از جناب دکتر محّمد افنان  همین مأخذ، مقاله 88الی  11زیارت کرد.  ضمنًا در صفحۀ  62توان لوح االمر را نیز در صفحه می

اهلل برای ابالغ امر الهی  "مروری بر سورةاالمر و لوح االمر" درج شده است و گویای آن که سورةاالمر توّسط میرزا آقاجان خادم با عنوان

 م  –به ازل برای او فرستاده شد 
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خدمت ه روزی چند ساعت ب فرمودند یکی از دوستان را که مورد قبول و اطمینان میرزا یحیی باشد مقرّر

نام وی ه او اطمینان دهند که آنچه از ایران در آتیه به و ب وی بگمارند تا احتیاجات منزلش را تهیّه نماید

 (883)قرن بدیع، ص تمامًا در اختیارش گذاشته خواهد شد. واصل گردد کاّلً و

قل یا یحیی فأت بآیة ان کنت ذی علم رشید  هذا ما نطق به مبّشری من قبل و فی هذا الحین یقول انّنی 

ندآء لدی صریر قلمی  و  انا اّول العابدین  انصف یا اخی هل کنت ذابیان عند امواج بحر بیانی و هل کنت ذا

ّم اذکر اذ کنت قآئما لدی المظلوم و نلقی علیک آیات هل کنت ذا قدرة عند ظهورات قدرتی انصف باهلل  ث

اهلل المهیمن القیّوم ایّاک ان یمنعک مطلع الکذب عن هذا الّصدق المبین.
xxxvii
 (128)اشراقات، ص 

 

تاهلل بما جری ِمن قلِمک قد َخرَّت وجوه العظمة علی رماِد الّسودآء و شقَّت ستر حجب الکبریا فی الجنّة 

القصوی و اضطرَبت افئدة کّل فطن بصیرا... اد المقّربین علی مقاعدالمأوی و تشبّکت أکب
xxxviii
)توقیعات  

 (153مبارکه به احبّای شرق، ص

 

اسم اعظم رانده شد و  عرض امر مالک قدم بامر ملیک عدل و انصاف از جامعۀاین صنم اعظم و مُ 

از این آلودگی مستخلص و  امر اهلل از لوث وجودش پاک و  معدوم و مکسور و مطرود گردید و ذیل مقّدس

 (811)قرن بدیع، ص برای فتوحات عظیمه  و مبارزات آتیۀ امریّه مفتوح گردید. آزاد شد و راه

 

 فیوضات قلم حضرت بهاءاهلل

الّظاهر شکاف  "در صفوف مؤمنین و تابعین علیفرمایند که اگرچه  ح میحضرت ولی امراهلل توضی

سد مبتال و صفحات تاریخش از اعمال ناالیقۀ  آن خصم لدود لکّه دار کسوف حه وارد شد و امراهلل موقّتًا ب

 "،گردید

ماند و این تحزّب و  معذلک نام مقّدس امر همچنان مخلّد و روح نبّاضش پر جریان و سریان باقي

 اعلی را  تشّعب ظاهره نتوانست در اصول و ارکان امر الهی رخنه
ّ
ای ایجاد نماید و یا میثاق وثیق علي

نهایت متانت و اتقان تأسیس و ه اقوم که ب بلکه آن عهد اعظم و پیمان اتمّ  ؛جلوه و کمال بیندازداز 

کمال قدرت و عظمت و استحکام و ه به بشارات و تأکیدات و انذارات شدیده توثیق شده بود ب
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راق رزانت متجلّی گردید و وحدت جامعه و اصالت امر مقّدس را محفوظ و از هر گونه انشقاق و افت

 مصون و محروس نگاه داشت.

فرمودۀ مبارک قامتش از ظلم ظالمان خم شده و اثرات ه جمال اقدس ابهی در حینی که ب

تر و بعیدتری مستحضر و واقف بودند  سموم بر وجه انورش نمودار و بر امکان تبعید به نقطۀ سخت

آن وجود اقدس را از جمیع جهات ضرباتی که بر هیكل امراهلل وارد گشته و خطراتی که ه بدون اعتنا ب

مثیل قیام فرمود و در بحبوحۀ شدائد و رزایا امر الهی و پیام  احاطه نموده با سطوت و اقتداری بی

رؤسای ارض و تاجداران عالم که زمام امور و عنان جمهور در قبضۀ ه آسمانی را در شرق و غرب ب

عالم تاریخی امراهلل شهرت و اعتالء  بی منتهی قدرت آنان بود اعالن فرمود. در اثر همین ابالغ و ا

 (818)قرن بدیع، صیافت و نیّر ظهور در اعلی نقطۀ احتراق بدرخشید و فائض بر جمیع آفاق گشت.

 قلم اعلی"فرا رسید.  تطولی نکشید که دوران بی مثیل و بدیل نزول آیا"فصل اکبر" بعد از 

انوار بهیّه اش بیش از پیش متالأالأ و نمایان  و آثار حرکت آمد و به تسخیر مدائن قلوب پرداخت وه ب

 "شب و روز آیات»نویسد  که خود شاهد احوال و اوضاع آن ایّام بوده مي گردید. یکی از ناظرین

میرزا  .تسوید آنها ممکن نبود ای که درجهه گردید ب چون غیث هاطل از سماء مشیّت الهی نازل مي

تسوید مألوف بودند و آنی ه اهلل االعظم پیوسته ب حضرت غصن تحریر مشغول وه آقاجان حین نزول ب

ترقیم ه آثار لیاًل و نهارًا ب که عّدۀ کثیری از کاتبین با آن» گوید . نبیل در تاریخ خویش مي«نبود فرصت

)قرن بدیع، "«آمدند. کما هو حّقه بر نمی الواح مشغول بودند معذلک از عهدۀ انجام این امر

 (811ص

ز غمام فضل امریّه و سحاب فیض احدیّه هاطل که در یک ساعت معادل الف بیت نازل. به شأنی ا

 (628)مجموعه الواح طبع مصر، ص

الیوم فضلی ظاهر شده که در یک یوم و لیل اگر کاتب از عهده بر آید معادل بیان فارسی از سماء 

 (38، ص2شود. )مائدۀ آسمانی، ج قدس ربّانی نازل می

(610تب قبل و بعد از قلم اعلی أمام وجوه نازل... )اشراقات، ص... معادل جمیع ک
53
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ل..." )آیات الهی، شود: "معادل جمیع کتب الهی از قبل و بعد از سماء بیانش ناز مشابه این بیان مبارک در سایر آثار نیز مشاهده می 

 (860، ص2( / "معادل جمیع کتب الهی از قبل و بعد بل ازید از سماء مشیتش نازل" )مائده، ج833و نیز ص 663، ص8ج
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سواد مانده.  اند؛ چنانچه اکثری بی آنچه در این ارض ]ادرنه[ موجود ُکتّاب از تحریرش عاجز مانده

 (36، ص2)مائده آسمانی، ج

 عالم امر به سالطین و رؤسای عالماِ 

رسالت و مظهریت خود را به اصحاب  ،بغداد حضرت بهاءاهلل قباًل در باغ رضوان، در شامگاه ترک

حال ابالغ فرموده بودند و با ارسال الواح و مبلّغین از ادرنه، مقام خویش را به بابیان ایران اعالم نمودند.  

هیکل مبارک مجّددًا به اعالم رسالت خود به سالطین، حکّام و رؤسای عالم پرداختند؛ جریانی که در 

لطان عبدالعزیز آغاز شد و نزول آن بعد از آن بود که تصمیم سلطان و وزرای ارشد او استانبول با نزول لوح س

 ماه
ّ
های  برای تبعید هیکل مبارک به ادرنه به استحضار آن حضرت رسید.  در سورةالملوک، که در طی

، عزّ نزول یافت، حضرت بهاءاهلل سالطین شرق و غرب، سلطان ترکیه و وزرایش 6312سپتامبر و اکتبر 

سالطین مسیحی، سفرای فرانسه و ایران، رهبران مسلمان و مردم استانبول، مردم ایران، و فالسفۀ عالم را 

با عبارت "ابدع و اعظم لوح نازله از آن را  مخاطب قرار دادند.  سورةالملوک، که حضرت ولی امراهلل

و چشمگیر بالفاصله بعد از  وج دوران فّعالیت فشردهاند، ا توصیف فرموده 54کلک اطهر حضرت بهاءاهلل"

از حضرت بهاءاهلل را رقم زد و نزول سایر الواح مهّم به یکایک سالطین و رؤسا بعد از  یحیی جدایی میرزا

 آن صورت گرفت.

أن یا ملوَک االأرض اسمعوا نداَءاهللِ ِمن هذه الّشجرة الُمثمرة الّتی َنَبَتت علی أرِض کثیِب الحمراء، 

العزیز المقتدر الحکیم... اتّقوا اهلل یا معشَر الملوک و التحِرموا أنفَسُکم  بأنّه ال ا له ا اّل ُهوَ بریة القدس، و تُغّن 

 العظیم و توّجهوا بقلوِبُکم ا لی وجِه اهلل 
ّ
عن هذا الفضِل االأکبر َفألقوا ما فی أیدیُکم فتمّسکوا بُعروِة اهلل العلی

ِّ ا ذ جائَُهم بالحّق و َمَعُه ثّم اتُرُکوا ما أَمَرُکم به هواکم و التکونّن مِ 
َن الخاسرین أن یا عبُد فاذُکر َلُهم نباَ علی

کتاُب عزٍّ حکیٍم و فی َیَدیِه حّجةاهلل و برهانه و دالئل قدٍس کریم و أنتم یا أیَّها الملوک ما َتَذکَّرُتم بذکِراهلل 

سُتم فی أمره بعد الّذی کان  فی ایّاِمه و ما اهتدیتم بأنوار الّتی َظَهَرت و الَحت عن أفِق سمآِء منیر و ما َتَجسَّ

هذا خیٌر لکم عّما تطلُع الّشمس علیها ا ن أنتم ِمَن العالمین و ُکنُتم فی غفلٍة عن ذلک ا لی أن أفتوا علیه 

                                                           
54
]عبارتی که در متن فارسی قرن بدیع آمده "ابدع و اعظم آنها" است؛ زیرا جملۀ کامل به این صورت است:  812قرن بدیع، ص 

كل  مقّدس مالک قدر در ارض سّر نازل گردیده ابدع و  اح لمیعۀ عظیمه که پس از حدوث "فصل اکبر" از"در بین آیات قیّمه و الو

 [ملوک است که مخاطبًا الأمراء و الملوک صادر شده." اعظم آنها سورۀ
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الء الّظالمین و ارتقی روَحُه ا َلی اهلل و َبَکت ِمن هذا الّظلم عیوُن أهِل ؤعلماُء العجم و َقَتلوه بالّظلم ه

لوا ِمن بعد کما َغَفلُتم ِمن قبل فارجعوا ا َلی اهللِ باِرئِکم و فُ ردوس ثّم مالئکة المقّربین. ایّاکم أن الَتغالفِ 

التکونّن ِمَن الغافلین ... قد ظهر الوجه عن َخلِف الحجبات و استناَر ِمنه ُکل  َمن ِفی الّسموات و االأَرضین و 

هُتم ا َلیِه َبعَد الّذی  ِلقُتم َله یا َمعشَر  الّسالطین.  ا ذًا اتّبعوا قولی ثّم اسمعوه بقلوِبُکم و التکونّن خُ أنتم ماَتَوجَّ

یُکن فی سلطنِتُکم بل بُقرِبُکم ا َلی اهلل و اتّباِعُکم أمَرُه فیما َنَزَل علی ألواِح  ِمَن الُمعرضین.  الأّن افتخاَرُکم لم

ن بحرها و بّرها و َجَبلها و لِّها و ُکلّما فیها و علیها مِ ًا ِمنُکم یحُکُم علی االأرض کقدٍس حفیظ و لو أنَّ واحد

ستقامة و تدارکوا ها و َلن ُیذَکَر عنداهلل ما ینَفُعُه شیٌء ِمن ذلک ا ن أنتم ِمَن العارفین ... لِ َسهْ  ا ذًا قوموا ِبِرجِل اال 

ی العلم و الحکمة الّتی ما فات عنکم ثّم أقِبلوا ا لی ساحة القدس فی شاطئ بحٍر عظیم لُیظَهَر َلُکم لئالِ 

یی قلوُب َکَنَزها اهلل فی صدِف صدٍر منیر ... ایّاکم أن التمَنعوا عن قلوِبُکم نسَمةاهلل الّتی بها َتح

المقبلین...
xxxix
 (8-2)ص 

تستنصحوا بما أنصحناُکم فی هذا الکتاب بلساٍن بدٍع مبین یأُخُذُکُم العذاب ِمن کلِّ الجهات  ا ن لن

ِله ا ذًا التقدروَن أن تقوموا َمَعُه و تکونّن ِمَن العاجزین.  فارَحموا َعلی أنفِسُکم و أنُفِس العباد و یأتیُکُم اهلل بعد

َل فیه ِمن کّل شیٍء  َر فیه مقادیر ُکّل شیٍء و ُفصٍّ ثّم احکموا بینُهم بما َحَکَم اهلل فی لوح قدٍس منیٍع الّذی ُقدِّ

 تفصیاًل و ِذکًری لعباِده الموقنین.

و تبیّنوا فی ما َوَرَد علینا ثّم احکموا بیننا و بین أعدائنا بالعدل و کونوا مَن بصروا فی أمِرنا ثّم است

 (3العادلین... )ص

أن یا أیّها الملوک قد َقَضت ِعشریَن ِمَن الّسنین و ُکنّا فی کّل یوٍم منها فی بالٍء جدید و ورد علینا ما 

ین بحیث قتلونا و سفکوا ِدمائَنا و أخذوا أمواَلنا و َهَتکوا ُحرمَتنا و الورد علی أحٍد قبَلنا ا ن أنتم مَن الّسامع

أنتم َسِمعُتم أکثَرها و ما ُکنُتم ِمَن المانعین بعد الّذی ینبغی لکم بأن تمنعوا الّظالم عن ظلِمِه و تحکموا بین 

 النّاس بالعدل لَیظهَر عداَلَتُکم بین الخالیق أجمعین.

َم الخلِق بأیدیکم لتحکموا بینهم بالحّق و تأخذوا حقَّ المظلوم عن هؤالآء ا ّن اهللَ قد أوَدَع زما

ُیذَکَر أسمائُُکم عنده بالعدل و ا ّن هذا َلَغبٌن عظیم.   تفعلوا بما ُاِمرُتم فی کتاِب اهلل لن الّظالمین و ا ن لن

 المتعالی القادر القدیر؟ دعو
ّ
ا ما عندکم و ُخذوا ما أَمَرُکم أتأخذون حکَم أنُفِسُکم و تدعون حکَم اهللِ العلی

 اهلل به ثّم ابتغوا الفضل ِمن عنده و ا ّن هذا َلسبیٌل مستقیم.

تنا البأساء و الّضّراء و التغِفلوا عنّا فی أقّل ِمن آٍن ثّم احکموا بیننا و بین  ثّم التفتوا ا لینا و بما مسَّ

 علینا ِلَتکِشفوا عنّا الّسوء کذلک نُقص  علیکم مِ أعدائنا بالعدل و ا ّن هذا َلخیٌر مبین.  
َ
ن قَصِصنا و بما ُقضی
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یشاء ا ّن ربّی لخیٌر ناصٍر و معین. َفَمن شاء فلیکشف و َمن لم
 xl

)الواح نازله خطاب به ملوک و رؤسای ارض،  

 (61-61؛ 3؛ 8-2صفحات 

 

عّما أعطاَک اهلل و  أن یا ایّها الّسلطان ]عبدالعزیز[ اسَمع قوَل َمن ینطُق بالحّق و الُیریُد منَک جزاًء

کان علی قسطاس حقٍّ مستقیم؛  و بدعوک ا لی اهلل رّبک و یهدیک ُسُبَل الّرشد و الفالح لتکوَن ِمَن 

 المفلحین. 

ایّاک یا ایَّها الَمِلُک التجَمع فی حولک ِمن هؤالء الُوکالء الّذین الیتّبعون ا اّل هویُهم و نبذوا 

علی خیانٍة مبین.  فأحِسن َعَلی العباد کما أحَسَن اهلل َلَک و الَتَدِع النّاس و  أماناِتُهم ِوراء ُظهوِرِهم و کانوا

یمان  اُموَرُهم بین یدی هؤالء؛ اتِّق اهللَ و ُکن ِمَن المتّقین.  فاجَتِمـــــع ِمَن الوکالء الّذین تجُد ِمنُهم روائَح اال 

 نین...ثمَّ شاِورُهم ِفی االمور و ُخذ أحَسَنها و ُکن ِمَن المحس

و ا نّک لو تسَمُع قولی و تسَتنِصُح ِبُنصحی یرفُعَک اهللُ ا لی مقاٍم الّذی ینقطُع عنک أیدی ُکلِّ َمن 

أن یا َمِلُک اتِّبع ُسَنَن اهللِ فی نفِسک و بأرکانک و الَتتَِّبع ُسَنَن الَظالمین.  ُخذ ِزماَم   علی االأرِض أجمعین.

َک و قبضِة اقتداِرک ثمّ  استفِسر عن کّل االأمور بنفِسَک و الَتغُفل عن شیٍء و ا ّن فی ذلک  أمِرک فی کفِّ

 َلخیٌر عظیم.....

ذلّة و الُتَسلِِّط االأدنی علی االأعلی کما َشَهدنا ِفی المدینة و ُکنّا ِمَن  التجَعِل االأعّزة تحَت أیدی اال 

عظیم و َبعَضُهم فی ذلٍّة و فقٍر مبین و هذا  الّشاهدین.  و ا نّا لّما َوَردنا المدینَة َوَجدنا َبعَضُهم فی سعٍة و غناٍء

 الینبغی لسلطنِتک و الیلیق لشأنک.

اسمع ُنصحی ثّم اعِدل بیَن الخلق لَیرَفَع اهللُ اسَمَک بالعدِل بین العالمین. ایّاک أن الَتعِمر هؤالء 

ن َلُهم َکسلطاٍن شفیق؛ الأنُّهم الوکالء و الُتَخّرب الّرعیّة اتِّق ِمن ضجیج الفقراء و االأبرار ِفی االأسحار و کُ 

س ِمن أموِرِهم  کنُزک ِفی االأرِض َفَینَبغی لحضرتک بأن تحَفظة کنَزَک ِمن أیدی هؤالء الّسارقین.  ثّم تجسَّ

 و أحوالهم فی کّل َحوٍل بل فی کلِّ شهٍر و التکن عنهم َلِمَن الغافلین...

أحٌد َکِمثِلک علی نفِسک.  کذلک ُنبیُّن َلَک  یکن َلَک  ایّاک أن التطمئِنَّ ِمن أحٍد فی أمِرک و لم

کلماِت الحکمة و ُنلقی علیک ما ُیَقلُِّبک عن شماِل الّظلِم ا لی یمیِن العدل و یهدیَک ا لی شاطئ قرٍب 

.  کّل ذلک ِمن سیرِة الملوک الّذین َسَبقوک فی الُملک و کانوا أن یعِدلوا بین النّاس و یسلکوا علی منیر

 ویم......مناِهِج عدٍل ق
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اسَمع یا سلطان ما ألقینا علی حضرِتک ثّم امنِع الّظالمین عن ظلِمِهم ثّم اقطع أیدیهم عن رؤِس 

تقِدَر أن تسَمعه آذاُن  جری القلم علی ذکِره ا اّل بأن یحَزَن راقمه و َلن.  فَواهللِ َوَرَد علینا ما الیالمسلمین

َبَکت علینا عیوُن أعدائنا و ِمن ورائِِهم کّل ذی بصٍر بصیر بعد الّذی موّحدین و َبَلَغ أمُرنا ا َلی المقاِم الّذی ال

هنا ا لی حضرِتک و أَمرَنا النّاس بأن یدُخُلوا فی ظلِّک لتکوَن حصنًا للموّحدین  .توجَّ

ک یا سلطان فی شیٍء أو عصیُتک فی أمٍر أو مع وزرائک الّذین کانوا أن یحکموا فی العراق أخاَلفتُ 

رّب العالمین ماَعَصیناک و ال ایّاُهم فی اقّل ِمن لمِح البصر و الأعصیَک ِمن بعد انشاءاهلل و  بإذِنک ال َفوَ 

 أراد ولو َیِرُد علینا أعظم عّما ورد.

و ندعو اهللَ باللّیل و النّهار و فی کّل بکوٍر و اصیل لیوّفقَک علی طاعته و ا جراء حکِمه و یحفظک ِمن 

ما ِشئَت و ما ینبغی لحضرتک و یلیُق لسلطنتک و التنَس حکَم اهلل فی کّل ما  جنوِد الّشیاطین.  ا ذًا فافَعل

أَردَت أو تریُد و قل الحمدهلل رّب العالمین.
xli
 (13الی  88)الواح نازله خطاب به ملوک، صفحات  

 

أن یا سفیَر العجم
55
بسجنی و فی المدینة ]استانبول[ أَزَعمَت بأّن االأمَر کان ِبَیدی أو ُیبّدُل أمُراهلل  

ُذلّی و أو ِبإفقادی و ا فنائی فِبئَس ما ظننَت فی نفِسک و ُکنَت ِمَن الّظانین.  ا نّه ما ِمن ا لٍه ا اّل ُهَو یظهُر أمُرُه و 

 یعلو برهانه و ُیثِبُت ما أراد و یرفعه ا لی مقاِم الّذی ینقطُع عنه أیدیک و أیدی الُمعرضین.  

تمَنُعُه عن حکِمه و سلطانه أو یقِدُر أن یقوَم َمَع أمِره کل  َمن فی هل َتُظن  بأنّک ُتعِجُزه فی شیٍء أو 

الّسموات و االأرضین.  ال َفَو نفِسِه الحّق الُیعِجُزه شیٌء عّما َخَلق ا ذًا فارِجع عن ظنّک ا ّن الّظّن الُیغنی ِمَن 

 َلک سفیَر المسلمین.الحّق شیئًا و ُکن ِمَن الّراجعین ا َلی اهللِ الّذی َخَلَقک و َرَزَقک و َجعَ 

 جرٍم افتریَت علینا عند ....... و أنت یا سفیر تفّکر فی نفسک اقّل ِمن آٍن ثّم أنِصف 
ّ
فی ذاتک بأی

هؤالء الوکالء و اتّبعَت هویک و أعَرضَت عِن الّصدق و کنَت ِمَن المفترین بعد الّذی ما عاَشرَتنی و ما 

یجِد  اَم الّتی فیها ُیذَکُر مصائُب الحسین و فی تلک المجالس لمعاشرُتَک و ما رأیَتنی ا اّل فی بیت أبیک أیّ 

ُقنی فی ذلک لو تکون  الفرصُة أحٌد لیفَتَح اللّسان و یشتِغَل بالبیان حتّی ُیعَرَف مطالُبه أو عقایُده و أنت ُتَصدِّ

 ما  یرانی غیُرک مع ذلک کیَف  والمجالس ماَدَخلُت ِلترانی أنت أمن الّصادقین و فی غیر تلک 
َّ
افَتیَت علی

التقولوا ِلَمن ألقی ألیُکُم الّسالم َلسَت مؤمنًا و التطرِد الّذین »السِمعَت ِمنّی.  أما سِمعَت ما قال عّز و جّل 
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 خان سفیر ایران در استانبول است. مقصود میرزا حسین 
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 یریدون وجهه
ّ
«یدعون ربّهم بالغداة و العشی

56
و أنت خالفَت حکَم الکتاب بعد الّذی حِسبَت نفَسَک ِمَن  

 المؤمنین. 

یُکن فی قلبی بغُضک و ال ُبغُض أَحٍد ِمَن النّاس ولو َوَردُتم علینا ما الیطیُقُه أحٌد  لمو مع ذلک َفَواهلل 

ِمَن الموّحدین. و ما أمری ا اّل باهلل و ما توّکلی ا اّل علیه فسوُف یمضی أیّاُمُکم و أیّاُم الّذین ُهم کانوا الیوم 

لون عّما اک
َ
َتَسبُتم بأیدیکم و ُتجَزون بها فِبئَس َمثَوی علی غروٍر مبین و تجتمعون فی محضر اهلل و ُتسئ

 الّظالمین.

ِلُع ِبما َفَعلَت َلتبکی علی نفِسک و تِفر  ا لی اهلل و تُضج  فی ایّامک ا لی أن َیغِفَر اهللُ لک و  َفَواهلل لو َتطَّ

َزخاِرِف الّدنیا  ُتَوّفَق بذلک لما اشتَغلَت بذاتک و نفِسک و جسِمک ا لی ا نّه َلجواٌد کریٌم.  ولکن أنت لن

.  ا ذًا تعِرُف ما ألقیناک و تجُد أعماَلک فی کتاِب الّذی ما ُتِرَک فیه ذّرٌة ِمن ا لی أن ُیفاَرَق الّروح عنک

أعماِل الخالیق أجمعین. ا ذًا فاستنِصح بُنصحی ثّم اسَمع قولی بسمع فؤادک و الَتغُفل عن کلماتی و 

 التُکن ِمَن الُمعرضین.

هذا الّذکر ّمنی ا لیک لتکشَف عنّی ُضّری أو توّسط لی عند أحٍد؛ ال فورّب العالمین. یکن  ........ لم

عّل تنتبه فی فعلک و التِرد علی أحٍد مثل ما وردَت علینا و تکون مِن التّائبین ا لی لولکن فّصلنا لک االمور 

اهلل الّذی خلَقَک و کّل شیٍء و تکون علی بصیرٍة ِمن بعد.
xlii
ب به ملوک و رؤسای ارض، )الواح نازله خطا 

 (18الی  13صفحات 

 

عن ذلک کأنَُّکم فی غشوات أنفِسُکم میّتون  مشایَخ المدینة قد جئناُکم بالحق و کنُتم فی غفلةٍ أن یا 

فاعلموا بأّن مشایَخُکم الّذین و ماحَضرُتم بین یدینا بعَد الّذی کان هذا خیُر لکم عن کّل ما أنتم به تعملون... 

ن أنُفَسُکم ا لیِهم ثّم بهم تفتخرون و تذُکروَنُهم باللّیل و النّهار ثّم بآثارهم تهتدون لو کانوا فی تلک أنتم تنِسبو

هُتم بوجهی فی اقّل ِمن آٍن و استکبرُتم  االأیّام لیطوُفنَّ حولی و لن یفارقونی فی کّل عشیٍّ و بکوٍر و أنتم ما توجَّ

و ما تفّحصُتم عن حالی و  یدی النّاس بحیُث یفعلون به ما یشاؤنو َغَفلُتم عن هذا المظلوم الّذی ابتلی بین 

 و بذلک منعُتم أنفَسُکم عن أریاح القدِس و نسماِت الفضل عن هذا الّشطر 
ّ
ما استفسرُتم عّما ورد علی

کُتم بالّظاهر و َنسیُتم حکَم الباطن و تقولون بالقول ما التفعلون  تحبّون  االأسماء المنیر المشهود کأنَُّکم تمسَّ

کأنّکم اعتَکفُتم علیها و لذا تذُکرون اسماء مشایِخُکم و لو یأتیکم أحٌد مثلُهم أو فوَقُهم ا ذًا أنتم عنه تِفّرون و 
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جعلتم بأسمائهم الأنفِسُکم افتخارًا و مناِصبًا ثّم بها تعیشون و تتنعَّمون و لو تأتیکم مشایخکم بأجمعهم 

هون؛ و ا نّا الُتَخلّون أیدیکم عن ریاساِتُکم و ا ل َجدناکم، کما وجدنا اکثَر النّاس، عبَدة ویِهم الُتقِبلون و التَتَوجَّ

االأسماء؛ یذکرونها فی ایّامهم و بها یشتغلون و ا ذا ظهر مسّمیاتها ا ذًا ُهم ُیعرضون و علی أعقابهم ینقلبون... 

هکم و ال ختُمُکم و ال مراقبتکم ا اّل بـأن ُیقبَل الیوم ِمنُکم فکَرُکم و ال ذکَرُکم و ال توجّ  فاعلموا بأّن اهللَ لن

تجّددوا عند هذا العبد ا ن أنتم تشعرون.
xliii
 (18-2)الواح نازله خطاب به ملوک و رؤسای ارض، ص 

 

أن یا عبُد َذکِِّر العباَد بما ألقیناک و التَخف ِمن أَحٍد و التُکن ِمَن الممترین.  فسوف یرفُع اهللُ أمَره و 

ه ا لیه ثّم أعِرض عِن المنکرین. یعلو برهاَنه بین السّ  موات و االأرضین.  فتوکَّل فی کّل االأمور علی ربّک و توجَّ

یتوّجه ا لیک  ناصرًا و ُمعین. ا نّا َکَتبنا علی نفِسنا نصَرَک فی الُملک و ارتفاع أمرنا ولو لنربّک  َفاکِف باهلل

أحٌد ِمن الّسالطین.
xliv
 (61ص)الواح نازله خطاب به ملوک و رؤسای ارض،  

 

 تبعید به عّکا

بعد از نزول سورةالملوک و سایر الواح خطاب به آحاد سالطین و رؤسای ارض، حضرت بهاءاهلل 

ادعیۀ صیام و سورةالغصن را نازل فرمودند که خبر از مقام آیندۀ حضرت عبدالبهاء به عنوان مرکز میثاق 

اقامت حضرت بهاءاهلل در ادرنه اتّخاذ داد.  دیگر تحّوالت مهّم در سالهای پایانی  حضرت بهاءاهلل می

اصطالح "بهائی" به جای "بابی" و عبارت "اهل بهاء" به جای "اهل بیان"بود؛ عبارت اهل بیان از آن 

پس در اشاره به پیروان یحیی ازل به کار رفت.  همچنین، تحیّت "اهلل ابهی" جایگزین "اهلل اکبر" شد.  

ی برای حرم مبارک حضرت رّب اعلی بود، از طرف حضرت یهدایاعالوه، جناب نبیل اعظم، که حامل  به

بهاءاهلل به حّج شیراز و بغداد توفیق یافت و دو لوح مبارک حّج بیت حضرت رّب اعلی و بیت حضرت 

ترین احکام  در دو شهر مزبور را تالوت کرد و اعمال حّج را که آغاز اجرای یکی از مقّدس واقع بهاءاهلل

 57داد.بهائی است، انجام 
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درج  28-600با عنوان "هذه سورة الحّج قد نّزلناها بالفضل..." در جلد چهارم آثار قلم اعلی، صفحات لوح مبارک حّج بیت شیراز  

 است.  لوح مبارک حج بیت بغداد با عنوان "فقد کتب اهلل لکّل قریة ینتشر فیها هذا اللّوح بأن یعیدوا اهلها فی ذلک الیوم..." در همان

منًا لوح مبارک زیارت بیت بغداد نیز به اعزاز محّمد دمرچی نازل شده که در تسبیح و ضدرج شده است.  868الی  638کتاب صفحات 

 م  –درج شده است  886-8، صفحات 1آثار قلم اعلی، جسورةالغصن نیز در  تحلیل، باب سوم، فصل دوم، درج است. 
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تحّوالت داخلی در دیانت جدید به موازات تحسین فزایندۀ حضرت بهاءاهلل توّسط اهالی ادرنه 

فرمودند  ها و بازارها مشی می صورت گرفت.  احترام آنها آنقدر عظیم بود که وقتی هیکل مبارک در خیابان

کردند.  یک روز جمعه  شدند، همه سکوت اختیار کرده در مقابل ایشان تعظیم می یا وارد اجتماعی می

وقتی ایشان وارد مسجد شدند، جمعیت مردم کنار رفته راه باز کردند و صدا به تحسین و تحلیل گشودند، و 

به پای هیکل مبارک افتادند و رفت و آمدها متوقّف شد.  وقتی هیکل مبارک وارد مسجد شدند، واعظ، 

غول بود، مات و مبهوت، در وسط عبارتی که ادا که از فراز منبر به ایراد خطابه برای جماعت مؤمنین مش

 خواست بگوید. کرد سکوت اختیار کرد و دیگر به خاطر نیاورد که چه می می

نمایندگان سیاسی خارجی در ادرنه و مقامات محلّی نیز برای حضرت بهاءاهلل احترام زیاد قائل بودند 

یکی از آنها صدراعظم پیشین بود، بیشترین و از آن میان، سه والی متوالی که در ادرنه منصوب شدند و 

گذاشتند.  تکریم و احترام نامحدود مردم ادرنه، همراه با جریان فزایندۀ زائران، لحن نّقادانۀ  احترام را می

آمیزی که وزیر خارجه بعد از دیداری از  الواح حضرت بهاءاهلل خطاب به سلطان و وزرای او، گزارش اغراق

تّهامات میرزا یحیی و حامیانش که حضرت بهاءاهلل با رهبران بلغارستان و بعضی وزرای ادرنه تنظیم کرد، و ا

اروپایی مشغول دسیسه برای فتح استانبول هستند سبب شد که سلطان دست به اقدامی شدید و اساسی بزند 

 در تالش برای نابود کردن امر مبارک منزوی سازد. را و حضرت بهاءاهلل

بهاءاهلل به محاصرۀ سربازان در آمد و قراوالن بر در بیت گماشته بیت حضرت یک روز صبح 

مؤمنین به آن حضرت را اولیاء حکومت استنطاق نمودند و امر کردند که آمادۀ عزیمت شوند.    58شدند.

والی آنقدر از اقدامات حکومت شرمنده و سرافکنده شد که شهر را ترک کرد و به جانشین خود گفت که 
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علم بأّن المشرکین أحاطونا ِمن کّل الجهات، حضرت بهاءاهلل در لوحی به این نکته و تبعید به عّکا از ادرنه تصریح دارند، "فا 

اخرجونا ِمن دیاٍر و أدخلونا فی دیاٍر ُاخری.  کذلک قضی فی اللّوح ِمن لدن مقتدر قدیر.  التحزن فی ذلک الأّن فیه حکمٌة عظیمًا.  

االأشطار منهم فی الموصل الحدبا و  فسوف یظهر ما ستر الیوم عن االأبصار ا ّن ربّک َلُهَو العلیم الخبیر.  قد ارتفع ضجیج ااُلسرا ِمنَ 

الوقوع بودن گشایش درهای زندان تصریح  منهم فی الّسودان و منهم فی الّشام و الغالم فی حصٍن مبین."  و در انتهای لوح به قریب

ن: پس مضمو – 820دارند، "سوف یفتح باب الّسجن و یخرج َمن فی حول الغالم. کذلک ُرِقم فی لوٍح حفیظ." )کتاب مبین، ص

بدان که مشرکان از جمیع جهات ما را محاصره کردند؛ از دیاری اخراج و در دیار دیگر وارد نمودند.  اینچنین جاری شد در لوح از 

شود آنچه که امروز از دیدگان  سوی خداوند توانا. محزون مباش از آن زیرا حکمتی عظیم در آن نهفته است. پس به زودی ظاهر می

درستی که پروردگارت دانا و آگاه است.  ناله و زاری اسیران از هر سوی بلند شد؛ گروهی در موصل بودند و  همه پنهان است؛ به

 م  –گروهی در سودان و گروهی در سوریه و این جوان ]هیکل مبارک[ در زندان محکم آشکار است( 



 

88 

 

اءاهلل تقدیم کند.  در این فرمان آمده بود که حضرت بهاءاهلل با دو برادر خود، هبه حضرت ب فرمان سلطان را

جناب میرزا موسی کلیم و جناب میرزا محّمدقلی، و یک خادم به عکّا اعزام شوند و دیگران همه به 

بهاءاهلل و انداز فراق و جدایی سبب اضطراب و تشویش عظیم اعضاء عائلۀ حضرت  استانبول بروند.  چشم

اصحاب ایشان شد.  یکی از بهائیان آنقدر ناراحت شد که با بریدن گلوی خود با تیغ قصد پایان دادن به 

 زندگی خویش نمود.

نمایندگان ممالک بیگانه، که از تصمیم حکومت احساس خطر کرده بودند، در بیت حضرت 

ا هیکل مبارک کلّیه پیشنهادهای کمک را رّد بهاءاهلل اجتماع کردند و پیشنهاد کردند که وساطت نمایند، امّ 

، حضرت بهاءاهلل و عائلۀ مبارک، همراه سربازانی که حکومت محلّی گمارده 6313اوت  68کردند.  روز 

ها در سفری چهار روزه به مقصد گالیپولی، ادرنه را ترک کردند و شهر را که دستخوش  بود، سوار بر گاری

 .غم و اندوه بود پشت سر گذاشتند

پاشا صدراعظم  حضرت بهاءاهلل در راه گالیپولی سورۀ رئیس را نازل فرمودند که خطاب به عالی

پاشا به دلیل رفتار نامناسب و زشتش مالمت شده و سقوط امپراطوری عثمانی  ترکیه بود.  در این لوح عالی

 اطه خواهد کرد.بینی شده است و این خبر نیز در آن آمده که امر حضرت بهاءاهلل عالم را اح پیش

ای از این سفر حضرت بهاءاهلل به عمر افندی، افسری که مأمور تنفیذ حکم تبعید حضرت  در نقطه

بهاءاهلل به عکّا بود، فرمودند که ترتیب مالقات ایشان با سلطان را بدهد تا هر دلیلی را که سلطان برای بیان 

عمر افندی به حضرت بهاءاهلل اطمینان داد که   و اثبات حقیقت امر حضرت بهاءاهلل بطلبد به او بنمایند.

 پیام ایشان را به مقصد خواهد رساند؛ اّما هیچ پاسخی به آن داده نشد.

دانست که حضرت بهاءاهلل به کجا فرستاده خواهند  در گالیپولی شایعات رواج داشت.  احدی نمی

ده خواهند شد و حتّی آنها را اعدام شد، و بعضی بر این باور بودند که گروه تبعیدی از هم جدا و پراکن

هایی از غم و اندوه شدید را سبب شد. به اصرار  خوف از جدایی از حضرت بهاءاهلل صحنه  59خواهند کرد.

                                                           
59

اهند شد.  در لوحی از قلم اعلی نازل، "یا اهَل المالأ االأعلی قد بینی فرموده بودند که از ادرنه به عّکا تبعید خو حضرت بهاءاهلل قباًل پیش 

مدینٌة ِخرَبٌة  ُقّدَر لنا قضایاء ُاخری و أرادوا لیوسف البقاء بئرًا ُاخری فی حصن العّکا.  فسوف ُیخرجوننا من هذه االأرض و یحبسوننا فیها و ا نّها

َرت لنفسه ِمن لدی اهلل المقتدر ]َخِرَبٌة نیز صحیح است[ غیرمنّزهٌة؛ هوائها رّدیة و مائُ  ها منتنٌة و أرادوا أن یسّدوا علی وجه الغالم نعماء الّتی ُقدِّ

و یرتفع  العزیز العاّلم.  فسوف تنظرون و تسمعون ما أخبرناکم به فی هذا اللّوح الّذی یتذّرف اعین المقّربین بما ُرِقَم فیه ِمن اسرار القضا

مضمون: ای مالأ اعلی هر آینه مقّدر شده برای ما قضایای  – 13، ص1ّرًة ُاخری." )آثار قلم اعلی، جضجیج المخلصین بما یرد علینا ک

اند که یوسف بقا را به چاه دیگری بیندازند که قلعه عّکا است.  پس به زودی ما را از این ارض خارج کنند و در آن به  دیگری و اراده کرده

اند که این جوان ]جمال  اک و پاکیزه نیست؛ هوایش نامطبوع و آبش بدبو است و اراده کردهحبس اندازند و آن ویرانه شهری است که پ



 

89 

 

حضرت بهاءاهلل، و با وساطت عمر افندی، فرمان سلطان لغو شد، و فرمانی جدید صادر گشت.  حدود 

دستان او  تن از نسوان، سیّد محّمد، و یکی از همه سهفتاد تن از افراد تبعیدی، از جمله بیست و 

چهار تن از بهائیان تبعیدی هم با میرزا یحیی .  هلل و برادران ایشان به عکّا بروندبایستی با حضرت بهاءا می

نحوی ه هنگام عزیمت از گالیپولی وجود اقدس را بفرمایند، " حضرت ولی امراهلل می  60به قبرس بروند.

جز سفرهای سابق ه این سفر ب»ب احاطه نموده بود که خطاب به اصحاب فرمودند مخاطرات و مصائ

ست که از ا یابد بهتر آن هر کس خود را مستعّد مواجهه با بالیای آتیه و خطرات محتومۀ مقّدره نمی ؛است

ئی زیرا بعدًا رها ؛هر طرف که مایل است حرکت کند و از امتحانات و بلیّات محفوظ مانده اکنون ب هم

)ترجمه(  ولی دوستان و طائفین حول جمال رحمن کاّلً بآنچه مشیّت الهی و ارادۀ مطلقۀ  .«متصّور نیست

حرقت و فرقت آن طلعت احدیّت ه سبحانی بدان تعلّق گرفته بود تفویض شدند و هر بالئی را بر ابتالی ب

 (811قرن بدیع، ص)" دادند. ترجیح

 

دینه در حضور غالم حاضر و اظهار مساعدت نمودند و هنگام خروج از ارض سّر قناسل آن م

ما کمال محبّت و رعایت مبذول داشتند. ) نقل ترجمۀ بیان حضرت بهاءاهلل، از ه الحقیقه نسبت ب فی

 قرن بدیع ( 818صفحۀ 

 

                                                                                                                                                                                     

شنوید آنچه را  کنید و می هایی که خداوند مقتدر عزیز عاّلم برایش مقّدر کرده ممنوع نمایند.  پس به زودی مشاهده می مبارک[ را از نعمت

ای مقّربان به آنچه که از اسرار قضا در آن نقش بسته خواهد گریست و از آنچه که بر ما ه که شما را به آن آگاه ساختیم در این لوح که چشم

 م –شود ناله و ندبۀ مخلصین به آسمان خواهد رفت(  یک مرتبۀ دیگر وارد می

61
یند، فرما جمال مبارک در خصوص این ظلم عظیم، یعنی محروم کردن چهار تن از احبّاء از همراهی حضرت بهاءاهلل، چنین می 

ذلک "... و َمَنَع الّظالمون اربعة منهم و اشتعلت بذلک قلوبهم ا لی أن نَبَذ أحد منهم نفَسه من الطبقة االأولی فی البحر حزنًا للفراق. ک

سم االأعظم  العظیم. ا ذًا ورد علینا من الّذین یدعوننا باللّیل و النّهار و الیکوننَّ من الّشاعرین و فی حین القاء نفَسه ناَدی اهللَ بهذا اال 

أمسکه مالئکة الحافظات بامراهلل الملک العدل العلیم ا لی أن بلغ ا لیه َمن أخرَجه کذلک قضی االأمر ِمن لدن مقتدر قدیر." )آثار قلم 

مضمون: ستمگران چهار نفر را از همراهی منع کردند و به این عّلت دلهای آنها چنان آتش گرفت که یکی از  – 12، ص1اعلی، ج

خوانند و خود درک  حزن فراق از طبقۀ اّول خود را در دریا انداخت. اینچنین ورد شد بر ما از کسانی که شب و روز ما را میآنها از 

کنند و در آن حین که خود را به دریا انداخت به این اسم اعظم خدا را ندا کرد. مالئکۀ حافظات به امر خداوند ملک عادل  نمی

 م  –ی به او رسید و او را ]از آب[ خارج کرد.  اینچنین جاری شد امر از سوی خداوند مقتدر قدیر( علیم او را نگه داشتند  تا کس
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قل قد خرج الغالم ِمن هذه الّدیار و أوَدَع تحَت کّل شجٍر و حجٍر ودیعًة سوف ُیخرُجَها اهللُ بالحّق.
xlv
 

(868)الواح نازله خطاب به ملوک و رؤسای ارض، ص
61
 

 

سالُم  ُتِرَک أحبّاُءاهلل و آُله ِمن غیِر قوٍت فی اللّیلة االأولی ... زحَف النّاس حول البیت و بکی علینا اال 

بن أشدَّ بکاء ِمن ملٍل ُاخری و فی ذلک اَلآیاٌت للمتفّکرین. و النّصاری ... ا نّا َوَجدنا مالَء اال 
xlvi
نازله )الواح  

 (860خطاب به ملوک و رؤسای ارض، ص

 

باشی[ یک مطلب خواهش دارم که اگر بتوانی به حضرت سلطان معروض داری  ]خطاب به عمر بین

دانند و دلیل بر صدق قول حق  که ده دقیقه این غالم با ایشان مالقات نماید.  آنچه را که حّجت می

ین مظلومان را راها نمایند و به حال خود بگذارند. )الواح شمرند بخواهند.  اگر ِمن عنداهلل اتیان شد ا می

 (811نازله خطاب به ملوک و رؤسای ارض، ص

 

عهد نمود که این کلمه را ابالغ نماید و جواب بفرستد.  خبری از او نشد و حال آن که شأن حق 

نظر به این اطفال اند ولکن  نیست که به نزد احدی حاضر شود.  چه که جمیع از برای اطاعت او خلق شده

                                                           
61

فرمایند، "أخرجوا الغالم ِمن ارض الّسّر بظلٍم مبین و لّما َخَرجنا َبَکت علینا ِمن کّل الملل و ظهر فزع االأکبر فی  در لوح دیگری می 

ٍر و حجٍر و ارٍض و َمَدٍر ا اّل و قد أوَدعنا فیه ِسّرًا ِمن أسراِراهلل المهیمن العزیز القدیر.  فسوف یظهُر ذلک الیوم العظیم و ما َمَررنا علی شج

علی تاهلِل بالحق و ا ّن ربّک َلعلیٌم و حکیم.  قد َنَزَلت فی کّل حیٍن آیاٌت و َظَهَرت فی کّل آٍن بیّناٌت استضائَت ِمنها وجوه أهِل مالِ االأ 

افئدة المقّربین. ا نّا وَجدنا أهَل الّسموات فی سروٍر مبین و حزٍن عظیم.  اّما الحزن بما َوَرد علینا فی سبیل اهلل و اّما لّسرور بَها استجَذَبت 

ستقامة عن افِق العظمة و الکبریاء.  کذلک فّصلنا لک تفصیاًل عّما ورد علینا ِمَن الغافلین." )لئالی الحکمة،  بما َراَوا ا شراق شمس اال 

مضمون: این جوان ]هیکل مبارک[ را به ستمی آشکار از ارض سّر ]ادرنه[ خارج کردند.  موقعی که خارج شدیم  – 16-8ص ،6ج

ای مرور نکردیم مگر  جمیع ملل بر ما گریستند و زاری و تضّرع زیاد در آن یوم عظیم ظاهر شد و بر هیچ درخت و سنگ و زمین و ِگلپاره

که مهیمن و عزیز و توانا است، در آنجا به ودیعه نهادیم.  پس به زودی به حق ظاهر خواهد شد و  آن که سّری از اسرار الهی را،

پروردگارت دانا و فرزانه است.  در جمیع اوقات آیات نازل شد و در هر آنی جمیع دالئل واضح ظاهر گردید که سیمای اهل مالأ 

رگاه خداوند به آن از انجذاب برخوردار شد.  اهل آسمانها را در سرور و اعلی از آن نورانی شد.  قسم به خداوند که قلوب مقّربان د

حزن عظیم یافتیم.  حزن به خاطر آنچه که بر ما در راه خدا وارد شد و سرور به علت مشاهدۀ اشراق شمس استقامت از افق عظمت و 

 کبریایی. اینچنین آنچه را که از غافالن بر ما وارد شد برای تو تشریح کردیم.(
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ذلک اثری به ظهور  اند، این امر را قبول نمودیم و مع صغیر و جمعی از نساء که همه از یار و دیار دور مانده

 (818ظَهَر َلُکُم الّصدق. )الواح نازله خطاب به ملوک، صسؤال نمایید ِلیَ نرسید.  عمر حاضر و موجود؛ 

 

موّکَلًة الأصفیاءاهلل و احبّاءه ثّم لعباده المنقطعین الّذین یزل کانت  فاعلموا بأّن البالیا و المحن لم

اهللرالُتلهیهم التّجارة و البیٌع عن ذک
62
و الیسبقونه بالقول و ُهم بأمره َلِمَن العاملین.  کذلک َجَرت سنّة اهلل  

ا ِمن شیٍء و کانوا یجزعو ِمن قبل و یجری ِمن بعد.  فطوبی للّصابرین الّذین یصبرون فی البأساء و الّضّراء و لن

 علی مناهج الّصبر َلِمَن الّسالکین ... 

فسوف ُیظهُر اهللُ قومًا یذکرون أیّاَمنا و کلَّ ما َوَرَد علینا و یطلبون حّقنا عِن الّذین ُهم ظلمونا بغیر ُجرٍم و 

و ا نّه أشّد المنتقمین.ال ذنٍب مبین و ِمن ورائهم کان اهلل قائمًا علیهم و یشهُد ما فعلوا و یأخُذُهم بذنِبِهم 
xlvii
 

 (88و  83)الواح نازله خطاب به ملوک و رؤسای ارض، ص

 

أن یا رئیس
63
اسمع نداءاهلل الَمِلِک المهیمن القیّوم ... أن یا رئیس قد ارتکبَت ما ینوح به محّمُد  

المالُ االأعلی  اهلل فی الجنّة العلیا و غّرتک الّدنیا علی شأٍن أعرضَت عِن الوجه الّذی بنوره استضاَء رسول

فسوف تجُد نفَسَک فی خسراٍن مبین ... فسوف ُتبّدُل ارُض الّسر و مادونها و تخُرُج ِمن یِد الَمِلک و یظهُر 

الّزلزال و یرتفُع العویل و یظهُر الفساد فی االأقطار و تختلُف االمور بما َوَرَد علی هؤالء ااُلسراء ِمن جنوِد 

تّد االأمر علی شأٍن ینوح الکثیب فی الهضاب و تبکی االأشجار فی الجبال و الّظالمین و یتغیُّر الحکم و یش

یجری الّدم ِمن کّل االأشیاء و تری النّاس فی اضطراٍب عظیم.
xlviii
)الواح نازله خطاب به ملوک و رؤسای  

 (808-2ارض، ص

 

القلوب حبَّ  فسوف یبعُث اهللُ ِمَن الملوک َمن ُیعیُن أولیائَه ا نّه علی کّل شیٍء محیط و ُیلقی فی

أولیائه و هذا حتٌم ِمن لدن عزیٍز جمیل.
xlix
 (861)الواح نازله خطاب به ملوک و رؤسای ارض، ص 

                                                           
62
و در وصف کسانی است که همیشه در منازل خود ( 81از سورۀ قرآنی نور ) 82عبارت "التلهیهم التّجارة و ال بیع عن ذکراهلل" آیۀ  

( و در وصف کسانی است که به مظهر ظهور الهی اقبال 86از سورۀ انبیاء ) 82عبارت "الیسبقونه بالقول" آیۀ  .ذکر خدا را گویند

ظاهر شود؛ آنها را خداوند "عباٌد مکّرمون" لقب داده است. عبارت بعدی "هم بأمره لمن العاملین" در ادامۀ کنند هر هنگام که  می

 آیۀ فوق به صورت "هم بأمره یعملون" آمده است

63
 عالی پاشا، صدراعظم عثمانی. 
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پس از آن که از ادرنه خارج شدیم، متصّدیان امور حکومتی اسالمبول دربارۀ ما مطلبی چند در نظر 

د و در بحر اندازند.  این اخبار به گرفتند و آخر کار قرار بر این شد که ما و یاران را غرقۀ دریای فنا سازن

طهران
64
رسید و در بین یاران شهرت یافت که حکومت اسالمبول ما و یاران را به دریا انداخته.  مؤمنین  

خراسان را از استماع این خبر وحشت و اضطراب فرو گرفت.  میرزا احمد ازغندی  چون این خبر شنید اظهار 

، ناچار اّدعای سیّد باب و تصدیق کنم.  زیرا اگر این قضیه راست باشد توانم داشت که من این واقعه را نمی

و باطل خواهد شد. پس از مّدتی که خبر سالمتی ما در سجن عّکا به احبّای خراسان رسید، همه شاد و امر ا

مسرور شدند و از متانت ایمان و ایقان میرزا احمد ازغندی شگفتی نمودند.
65
 ترجمۀ بیان حضرت بهاءاهلل) 

 (188تاریخ نبیل، صمندرج در 

 

، حضرت بهاءاهلل و عائلۀ مبارکه و اصحاب گالیپولی سوار بر کشتی بخار به 6313اوت  86روز 

، که یکی از اصحاب که بیمار 66سمت اسکندریه ترک کردند.  در بین راه دو روز در ازمیر توقّف داشتند

  68وه تبعیدی به کشتی بخار دیگری منتقل شدند.در اسکندریه، گر  67شده بود به بیمارستان انتقال یافت.

                                                           
64
 م  –در متن انگلیسی به جای "طهران" واژۀ "ایران" ذکر شده است  

65
 م  –شده، "و اطمینان آنها به از افزون شد" در متن انگلیسی اضافه  

66
فرمایند، "... ا لی أن َوَردنا فی شاطئ البحر ا ذا استوی بحُر االأعظم عَلی الُفلک و فی ذلک  جمال مبارک در این خصوص می 

زمیر. قد حضر تلقاء الوجه  ِل اسمَنا المنیر و َکبَّ بوجهه علی ِرجْ اَلآیاٌت للمؤمنین و َجَرِت الُفلُک ا لی أِن استقرَّت أمام مدینٍة ُسّمَیت باال 

یزل کان سائاًل ربُّه هذا المقاَم المرتفَع العزیز المنیع.   ل و ا نَّ ربَّک بکّل شیٍء قدیر. لمالغالم و أراد أن یفدی نفَسه هلل ُمکّبًا علی الرِّجْ 

ی االفق االأعلی.  تاهلل استقبله مالئکة المقّربین" )آثار قلم قد قضی اهلل ما أراد و أَمرنا بخروجه َعِن الُفلکم  فلّما خرج صعد روُحُه ا لَ 

مضمون: تا آن که به ساحل دریا رسیدیم و بحر اعظم ]حضرت بهاءاهلل[ بر کشتی جالس شد و در این  – 11-2، ص1اعلی، ج

اهلل المنیر به  ر ایستاد.  اسمهایی برای مؤمنین است و کشتی به حرکت در آمد تا آن که در مقابل شهری به نام ازمی جلوس او نشانه

حضور آمد و صورت خود را بر پای این جوان ]هیکل مبارک[ انداخت و خواست که در حالتی که به پا افتاده بود خود را فدا کند و 

خداوند قضا خواست که به این مقام بلند مرتبۀ عزیز منیع نائل شود.  پروردگارت بر هر کاری توانا است.  او همیشه از پروردگارش می

کرد آنچه را که او خواسته بود.  امر کردیم از کشتی خارج شود و چون خارج شد روح او به ملکوت صعود نمود.  قسم به خداوند که 

 م  –مالئکۀ مقّربین از او استقبال کردند( 

67
کند و کسی که در ازمیر بیمار شده و در خصوص این سه واقعه، یعنی کسی که حنجر خویش به خنجر برید، و کسی که خود را  به دریا اف 

فرمایند، "فاعلم قد أخرجونا المشرکون ِمن ارض الّسّر و فدی أحٌد نفَسه فی سبیلی بحیث قطع  در بیمارستان جان باخت، حضرت بهاءاهلل می

]جناب میرزا منیر کاشی ملّقب به اسم  حنجره بَیده و ا ذا استوی البحر االأعظم علی الُفلک نبذ أحٌد نفَسی فی الیم خوفًا لفراقی و فدی المنیر
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م[ روَحه حین الّذی کان مکبًّا علی ِرجلی ا لی أن أدخلونا أخرَب البالد فی هذا الّسجن البعید.  کذلک َوَرد علینا ِمن الّذین  –اهلل المنیب 

مضمون: پس بدان که مشرکان ما را از  – 830، صیدعوننا باللّیل و النّهار قد أَخَذتُهم سکرات الغفلة و الهوی و ُهم الیعرفون." )کتاب مبین

ارض سّر اخراج کردند و یک نفر خودش را در راه من فدا کرد به طوری که حنجر خود را به دست خویش قطع کرد و چون بحر اعظم 

در حالی که بر پایم افتاده ]جمال مبارک[ بر کشتی استقرار یافت، یک نفر از ترس فراق از من خود را در دریا انداخت و منیر روح خود را 

ترین بالد، در این زندان دوردست، وارد کردند.  اینچنین بر ما وارد شد از سوی کسانی که شب و روز ما را  بود فدا کرد تا آن که ما را در ویران

 م  –دانند( . خوانند و مستی غفلت و هوی آنها را گرفته و خود نمی می

68
تی در مقابل بندر اسکندریه واقعۀ ارسال عریضۀ فاِرس خوری به حضور حضرت بهاءاهلل است. یکی از رویدادهای مهّم توقف کش 

این فاِرس با جناب نبیل زرندی در یک محبس بودند و جناب نبیل او را تبلیغ کردند.  جمال مبارک در لوحی که در آن با عبارات، 

ت أیدی الّظالمین..." به موضوع خروج از ادرنه اشاره دارند، به موضوع "ثّم اعلم بأنَّ جماَل القدم خرج ِمن ارض الّسّر بما اکتسبَ 

پردازند، "... ا لی أن َبَلغنا مقابل مدینٍة ِمن ُمُدِن االأرض َوَجدنا ِمنها نفحَة الّرحمن و بینما ُکنّا نستنشق روایح  عریضۀ مزبور اینگونه می

 تاهلل الیسکن أمواجه ا لی أبد االآبدین. القدس سکن بحر و استقّرِت الُفلک علیه ولکن هذا َلَبحرٌ 

بن بکتاٍب مبین.  فلّما فّضینا ختامه وجدنا منه روایح القدس ِمَن الّذی  ا ذًا حضر تلقآء الوجه أحٌد ِمَن الّذین نسبوا ا لی اال 

بل الّذی ُعلّق بین ]اشتعل[ بنار محبّة ربّک الّرحمن و قد أخَذته جذبات الوحی علی شأٍن انقطع عن کّل شیء و تمّسک بهذا الح

الی الّسموات و االأرضین و قرأنا ما ُسِطَر فیه ِمن کلماته و َمن أراد فلینظر ا لی کتابه لیعلَم کیف تقّلب القلوب أصابع قدرة ربّک المتع

، 8محاضرات، جاهلل المقتدر العزیز الحکیم." ) العزیز القدیر. و یا لیت کنَت حاضرًا عندنا و سمعَت حین الّذی یتلوه الغالم بلحن

مضمون: تا آن که مقابل شهری از شهرهای کرۀ ارض رسیدیم و از آن بوی خوش رحمن به مشام رسید و در حینی که روایح  – 81ص

جمال مبارک[ قسم به خدا امواجش تا ابد  –شد دریا ساکن بود و کشتی بر آن مستقر؛ اّما این بحر ]بحر اعظم  قدس استشمام می

ای وارد شد.  وقتی مهر از آن  ر آن موقع یکی از کسانی که به ابن ]حضرت مسیح[ منسوب است با نامهساکن نخواهد شد.  د

برداشتیم روایح قدس از آن از کسی که به آتش محبّت پروردگار رحمانت مشتعل است استشمام نمودیم؛ جذبات وحی به شأنی او را 

ها آویزان است چسبید و آنچه از کلمات او  سمانی که بین آسمانها و زمینمجذوب ساخته بود که از همه چیز منقطع گشت و به این ری

اش تا بداند دست قدرت پروردگار متعالی عزیز قدیر  که در آن نوشته شده بود خواندیم؛ هر کس که بخواهند پس بنگرد در نامه

ین جوان ]هیکل مبارک[ آن را به لحن شنیدی آن زمان که ا کند.  ای کاش نزد ما حاضر بودی و می چگونه قلوب را تقلیب می

 کرد.( خداوند مقتدر عزیز حکیم تالوت می

فرمایند، "در بین سبیل بحر که ُفلک احدیّه تلقاء  آیات بّینات درج است چنین می 616در لوح دیگری که در صفحه 

معروض داشته و َکَتب فیه ما تحّرک به ای ُمُدن عظیمه واقف، شخصی از مالأ انجیل وارد به کتابی که یکی از قّسیس ایشان  مدینه

بادًا یتعّجب اشجار الّطور و نطق کّل خیٍط رقیقٍة ِمن کّل ورقٍة ِمن أوراقها بأنّه ال ا له ا اّل هو. فتعالی ید القدرة کیف تربّی فی سّر الّسّر ع

لف مّرة لو کان النّاس یعرفون." فی خلقهم عباٌد مخلصون.  قسم به مرّبی عالم که خلق او اعظم است از خلق سموات و ارض بأ

)مضمون بیان عربی: و در آن مرقوم داشته آنچه که درختان ]کوه[ طور به حرکت در آمدند و هر خّط نازکی از هر برگی از برگهایش به 

که  سخن آمده گفتند که نیست خدایی جز او؛ پس بلندمرتبه است دست قدرت خداوند چگونه تربیت کرد در سّر سّر بندگان را

 بندگان مختلص در آفرینش آنها به حیرت افتند.(
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در حیفا قدم بر خشکی نهادند.  وقتی حضرت  6313اوت  86بعد از دو توقّف در پورت سعید و یافا، روز 

برد، یکی از چهار تن اصحابی که محکوم شده بودند با  بهاءاهلل وارد قایقی شدند که ایشان را به اسکله می

د آنقدر آشفته و پریشان شده بود که فریاد "یابهاءاالبهی" بر آورد و خود را به دریا میرزا یحیی به قبرس برون

افکند.  بعد از آن که او را با زحمت زیاد نجات دادند، مقامات مسئول او را وادار کردند به سفرش به 

 قبرس ادامه دهد.

رده تحویل مقامات دولتی زندانیان چند ساعتی را در حیفا سپری کردند و در آنجا آنها را شمارش ک

وزید و لذا هشت  دادند.  سپس آنها را بر قایقی بادبانی سوار کرده از خلیج گذرانده به عکّا بردند.  باد نمی

 کردند.  گروه تبعیدی، در وضعیت نامناسبی که ناشی از تابش آفتاب 
ّ
ساعت طول کشید تا خلیج را طی

آنجا اسکله وجود نداشت و به مردان امر شد با پیاده روی در تابستانی بود، به دروازۀ بحری رسیدند.  در 

های خود حمل کنند.  حضرت عبدالبهاء اعتراض کردند، و  میان آب به ساحل بروند و زنان را بر شانه

صندلی آورده اصرار کردند که نسوان را روی صندلی بنشانند و یک به یک به ساحل ببرند.  اهالی محّل و 

به آنها القاء شده بود که حضرت بهاءاهلل و اصحاب ایشان مجرمانی از بدترین نوع مقامات دولتی که 

نمودند و به آنها لعنت  هستند، در باب بحری اجتماع کرده گروه تبعیدی را تمسخر و استهزاء می

ده فرستادند.  اینچنین بود استقبال مردم عکّا از صاحب عصر و زمان و پذیرشی که خود را مهیّای آن کر می

 69بودند.

                                                                                                                                                                                     

جلد سوم محاضرات نقل شده است. لوح دیگری نیز در این مورد موجود.  به گنج  83متن نامۀ فارس خوری در صفحۀ 

جلد اّول لئالی حکمت درج شده، جمال مبارک این  18الی  16نگاه کنید.  در لوحی دیگر که در صفحات  611شایگان، ص

 دهند.  ات را شرح میمالق

69
در خصوص تبعید حضرت بهاءاهلل از ادرنه و ورود به عّکا، از قلم اعلی آثار زیادی عّز نزول یافته است.  به مواردی از آن اشاره  

 شود: می

أن أدخلونا فی سجٍن آَخر.  "ا نّا لّما أخرجنا المشرکون ِمن ارض الّسّر نادینا العباد بأعلی النّدآء و دعوناهم ا لی اهلل العزیز الحمید ا لی 

کن النّاس فی ا ذًا ُقمنا بندآٍء آَخر و بلّغنا أمَر ربّک الملوَک و الّسالطین.  ما َمَنعنا عن ذکره ما ورد َعَلینا و ما ظهر یشهد علی ما سطر ول

دای بلند ندا دادیم و به مضمون: وقتی مشرکون ما را از ادرنه اخراج کردند بندگان را به ص – 808حجاٍب مبین." )کتاب مبین، ص

سوی خداوند عزیز ستوده فرا خواندیم تا آن که ما را به زندانی دیگر داخل کردند.  پس به ندای دیگری قیام کردیم و امر پروردگارت 

دهد بر آن  را به ملوک و سالطین ابالغ کردیم.  آنچه که بر ما وارد شد و ظاهر گشت ما را از ذکر او ]خداوند[ باز نداشت؛ گواهی می

 آنچه که نوشته شد، اّما مردم در حجاب آشکارند.(
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 فصل نهم

 عّکا

 –ترین مرحلۀ دوران رسالت آن حضرت را آغاز کرد  ورود حضرت بهاءاهلل به عّکا آخرین و طوالنی

اوّلین   گرفت. یک سوم حیات مبارک و بیش از نیمی از دوران رسالت الهی ایشان را در بر می کهی ا مرحله

اورت شهرهای مقّدس نجف و کربال قرار داد و ارتباط تبعید حضرت بهاءاهلل به بغداد، هیکل مبارک را در مج

ایشان را با حامیان و مبلّغان طراز اوّل شیعه برقرار کرد.  اعزام ایشان به استانبول، آن حضرت را به پایتخت 

                                                                                                                                                                                     

یزل  "قد أخرجونا المشرکون ِمن ارض الّسّر و أدخلونا فی أخرب البالد بذلک ناح الّروح االأمین.  ولکن الغالم ما أخَذته االأحزان ا نّه لم

نشاء ا لی اهلل العزیز الحمید." )همان، صکان ناظرًا ا لی شطر رحمة ربّک الّرحمن الّرحیم و فی قطب البالآء یدعو أهَل   – 888اال 

االمین به این علّت نوحه کرد. اّما حزن این جوان  مضمون: مشرکان ما را از ادرنه اخراج کردند و در بدترین بالد وارد ساختند.  روح

قطب بال اهل عالم را به سوی ]هیکل مبارک[ را فرا نگرفت؛ او همیشه به شطر رحمت پروردگار بخشندۀ مهربانت ناظر است و در 

 کند.( خداوند عزیز ستوده دعوت می

لقدم فی "هذا لوٌح ِمن لدی البهآء ا لی الّذی أَمن باهلل خالق االأشیاء لیکون متذّکرًا بما ُنّزل ِمَن القلم االأعلی بعد الّذی ُسِجن جماُل ا

عن شطر العراق و استوآئه عَلی الُفلک بعد المرور عن الُملک  الحبس االأعظم بما اکتسَبت أیدی المعتدین.  ا ّن فی خروج نیّر االآفاق

و استقرار عرش المختار علی ارض الّسّر و خروجه بالّظلم الآیاٌت للمتوّسمین و بیّناٍت للمتفّرسین.  هو الّذی سّخر الّسحاب و امطر 

الّسموات و االأرض و ما منَعه ضر  الّذین کفروا و ال سطوة  الغمام و فلق لسان الفجر بأمره المحکم المتین.  قل ا ّنه لهَو المناد بنفسه بین

این لوحی است از سوی بهاء به سوی کسی که به خداوند آفرینندۀ همه چیز ایمان آورد تا متذّکر شود  – 818المشرکین." )همان، ص

ال قدم در حبس اعظم محبوس به آنچه از قلم اعلی نازل شد بعد از آن که به علّت آنچه که دستهای ظالمین مرتکب شد، جم

گشت.  در خروج نیّر آفاق از عراق و قرار گرفتنش بر کشتی و عبور از سرزمین و استقرار عرش مختار بر ارض سّر و خروجش به ظلم 

ن فجر به آیاتی برای هوشمندان و بیّناتی برای جستجو کنندگان وجود دارد.  او کسی است که ابر را تسخیر کرد و غمام را باراند و زبا

 امر محکم او باز شد.  بگو به درستی که خود او ندا در داده بین آسمانها و زمین و لطمات کافران و ستم مشرکان او را منع نکرد.(

ض للقاء موالها فیا عجبا ِمن "قد ناحت أرُض الّسّر و استبشَرت أرُض الّسجن تلک تنوح لفراق المحبوب و هذه تفتخر علی االأر

هذا الّسرور المبین. قد اختار اهلل االراضی الّتی ورد علیها محبوب العالمین. طوبی لمن ورد فیها و وجد عرف قمیص ذلک الحزن و 

 العظیم و استنشق نفحات المحبوب تاهلل اّنه من الفآئزین یا عبد اّن الغالم یذکرک فی هذ
ّ
 بماه ا الّسجن البعید حبًّا لنفسربّه العلی

مضمون: ادرنه نوحه کرد و ارض سجن ]عکا[ شادمان شد؛ آن یک از فراق محبوب  – 816)همان، ص قدیر.منت باهلل العزیز الآ

فروشد. عجیب است آن حزن و این سرور آشکار.  هر آینه خداوند اختیار  نالید و این یک به علّت دیدار موالیش به کّل ارض فخر می

ارد شد.  خوشا به حال کسی به آنها وارد شود و بوی قمیص پروردگار بلندمرتبۀ هایی را که محبوب عالمین بر آنها و کرده است سرزمین

بزرگش را استشمام کند و نفحات محبوب را به عمق جان بنشاند. قسم به خداوند که او از فائزین است.  ای بنده این جوان ]هیکل 

 م  –کند(  ه خداوند عزیز قدیر یاد میمبارک[ تو را در این زندان دورافتاده به علّت حّب خود به خاطر ایمانت ب
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امپراطوری عثمانی رساند، که پیام خود را به سلطان و رهبران اهل تسنّن ابالغ فرمودند.  آخرین تبعید ایشان را 

و مسیحی آن را تقدیس نموده و با سفر شبانۀ حضرت ه ارض اقدس رساند؛ سرزمینی که انبیاء آئین یهود ب

"اگر چنانچه  فرمایند، محّمد به سموات سبعه تا محّل عرش الهی مرتبط شده بود.  حضرت عبدالبهاء می

مبارک از ایران هجرت نمایند کرد که جمال  گشت عقل باور نمي تعّرض اعدا نبود و این نفی و تبعید واقع نمي

و در این ارض مقّدس خیمه برافرازند."
70 

 

 ورود به عّکا

در منتهی الیه شرقی دریای مدیترانه و دماغۀ شمالی  شود، آن عاکور یا عاکو گفته میبه ا، که امروزه عکّ 

ر هزار سال قبل خلیج حیفا روبروی حیفا در اسرائیل واقع شده است.  عکّا شهری باستانی است که حدود چها

ی برای بازرگانان فرانسوی در سدۀ ربنیاد گذاشته شد.  عکّا، که مرکز حکومت صلیبیون در سدۀ سیزدهم، بند

شانزدهم، و مرکز استانی برای امپراطوری عثمانی در بخش اخیر سدۀ هجدهم بود، اواخر قرن هجدهم و اوایل 

ن واقع شده صدمۀ بسیار دید و در وورد حمالت ناپلئم1799در سال قرن نوزدهم دوران سختی را تجربه کرد، 

 71آماج حملۀ انگلیس قرار گرفت. 1840هدف هجوم مصریان و در سال  1832سال 

 

شدید افتاده تا حّد وارد عکّا شدند، این شهر در انحطاط  1868تا زمانی که حضرت بهاءاهلل در سال 

ترین مجرمین و دشمنان سیاسی حکومت  ه بود که خطرناکتنزّل یافت –"باستیل خاورمیانه"  –مهاجرنشین جزائی 

شدند.  این شهر که با استحکامات و برج و باروی مضاعف احاطه شده بود و تنها از  ترکیه به آنجا فرستاده می

طریق دو دروازۀ برّی و بحری امکان ورود به آن وجود داشت، هیچ منبع آب تازه و پاکیزه نداشت.  آب و 

 آلوده به َکک، و پر از انواع بیماری بود.مرطوب،  شهوای

گروه تبعیدی از قایقی که آنها را از آن سوی خلیج، از حیفا آورده بود، پیاده شدند، آنها را  آن کهبعد از 

های تنگ و تاریک و کثیف و پر پیچ و خم گذرانده به سربازخانه بردند.  حضرت بهائیه خانم، صبیۀ  از کوچه

ت بهاءاهلل، تحت تأثیر شرایط ناگوار، بوی تعّفن، و گرمای بعد از ظهر تابستانی، به بزرگوار و مقّدس حضر

 هوش شدند. محض ورود به زندان بی
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 81مفاوضات، ص 

71
گویند.  عّکا  ها عاکر می فرمایند، "عاکور همین عّکا است که فرنگی در حیفا در مورد عّکا می 6363حضرت عبدالبهاء در سال  

ها بنا شد و آنان را دأب این بود  یقیاسامی مختلفه پیدا نمود.  اّول عوک بود؛ بعد عاکو؛ بعد عّکه؛ بعد عّکا.  این شهر به واسطۀ فن

الّضلع بود، عوک عّکه نامیدند که همین معنی را  گذاشتند و چون شهر مثلّث منحنی که هر شهر را به موجب نقشۀ جغرافیایی نام می

برف پوشیده است.  این های لبنان هم یعنی به زبان فنیقیّین کوه سفید، چون به  دارد و حیفا هم حیفو بوده یعنی شهر دامنۀ کوه و کوه

 م  –( 818، ص1شهر یکهزار و پانصد سال قبل از حضرت موسی بنا شده است." )اسراراالآثار خصوصی، ج
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حضرت بهاءاهلل را در اطاقی لخت و کثیف قرار دادند و اصحاب را در اطاقی دیگر جای دادند؛ کف 

گماشتند.  برای آن که بر مشّقات آنها بیفزایند، این اطاق پوشیده از ِگل بود.  ده سرباز را به مراقبت از آنها 

گروه تبعیدی، تشنه از روزی طوالنی در معرض آفتاب داغ بودن، دریافتند که تنها آب موجود در دسترس ابدًا 

کردند.   ها گریه می قابل مصرف نیست.  مادران نتوانستند به نوزادان خود شیر بدهند، و نوزادان ساعت

ین مرتبه از نگهبانان و والی تقاضای ترّحم نمودند، اّما سودی نداشت.  صبح روز بعد حضرت عبدالبهاء چند

، که بعدًا اجازه یافتند آن را 72اوّلین جیرۀ روزانۀ آب و سه قرص نان شور، زبر و سیاه را به گروه تبعیدی دادند

 بازار با دو قرص نان قابل خوردن معاوضه کنند.

ظرف چند روز سه نفر  حضرت عبدالبهاء و یک نفر دیگر بیمار شدند. تحت این شرایط، همه غیر از

مقامات مسئول به زندانیان اجازه ندادند سربازخانه را برای دفن آنها ترک کنند و سربازان قبل   73جان سپردند.

ء ای را که تنها شی از برداشتن اجساد مطالبۀ پرداخت پول نمودند.  حضرت بهاءاهلل امر فرمودند سّجاده

ارزشمند آن حضرت بود بفروشند و هزینۀ کفن و دفن را تأمین کنند.  سربازان پول را به جیب زدند و آن سه نفر 

 هایی که هنگام وفات به تن داشتند، بدون تابوت و بدون شستن یا کفن کردن به خاک سپردند. را با لباس

بلند خوانده شد.  در این فرمان،  سه روز بعد از ورود گروه تبعیدی، فرمان سلطان در مسجد به صدای

و صریحًا از معاشرت با یکدیگر و نیز با سکنۀ  74حضرت بهاءاهلل، عائلۀ مبارکه و اصحاب به حبس ابد محکوم

                                                           
72

دهند و احدی قادر بر اکل آن نه." )الواح نازله  روز سه رغیب نان به اسرا می فرمایند، "از خزانۀ دولت در هر شبانه جمال مبارک می 

 (888رض، صخطاب به ملوک و رؤسای ا

73
اند: "دو نفر از این عباد در اّول ایّام ورود به رفیق اعلی شتافتند. یک روز حکم  حضرت بهاءاهلل تعداد آنها را دو نفر ذکر فرموده 

آن نمودند که آن اجساد طیّبه را بر ندارند تا وجه کفن و دفن را بدهند و حال آن احدی از آن نفوس چیزی نخواسته بود و از اتّفاق در 

حین زخارف دنیوّیه موجود نبود.  هر قدر خواستیم که به ما واگذارند و نفوسی که موجودند حمل نعش نمایند، آن هم قبول نشد.  تا 

ای بردند در بازار حراج نموده وجه آن را تسلیم نمودند.  بعد که معلوم شد قدری از ارض حفر نموده آن دو  آن که باالخره سّجاده

طاب به ملوک و اند با آن که مضاعف خرج دفن و کفن را اخذ نموده بودند." )الواح نازله خ یک مقام گذاردهجسد طیّب را در 

 م  –( 818-1رؤسای ارض، ص

74
فرمایند، "از عادت حکومت ترکیه است که حکم فرمان را به حضور مقّصر  حضرت عبدالبهاء دربارۀ ابالغ حکم حبس ابد می 

بداند و قوانین را پیروی کند و از این رو در روز سوم بعد از وصول ما به عّکا متصّرف مرا طلبید و نّص خوانند تا تکلیف خود را  می

معنی است و اساسی  فرمان سلطانی را بر من خواند.  مضمونش آن که ما محبوس ابدی شدیم.  من به او گفتم این فرمان دروغ و بی

نی که فرمان سلطان است.  گفتم بلی، این فرمان سلطان است ولکن اوهام دا ندارد.  متصّرف سخت خشمگین شد. گفت مگر نمی

گوید ما محبوس ابدی  اساس است. گفتم ببین این فرمان می معنی و بی باشد.  پس غضبش بیشتر شد.  گفت ببینم چطور بی می

موّقت هستیم و البد باید از در زندان یا  نهایت؛ و کلمۀ ابدی معنایی ندارد. چه، ما همه در این عالم هستیم، یعنی الی االبد و بی

اش همه خندیدند و بعد از مرور ایّام به این فرمان و اوراق رسمیّه، شامل اوامر دولت و  زنده یا مرده بیرون برویم.  پس متصّرف و دائره
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محلّی منع شده بودند.  شرایطی که حضرت بهاءاهلل هنگام زندانی شدن در "سجن انتن" عکّا با آن مواجه 

 فرسا بود. العاده سخت و طاقت فوق –ن حضرت را رقم زد حبسی که اوج رنجها و آالم آ –شدند 

وجدنا قومًا استقبلونا بوجوه عّز دّریًّا... و کان بایدیهم اعالم النّصر... اذن نادی المناد فسوف یبعث اهلل 

من یدخل النّاس فی ظّل هذه االعالم.
l
 (372)بیان جمال مبارک در قرن بدیع، ص 

 سّمیناه بالّسجن االعظم و من قبل کنّا فی ارض اخری تحت سالسل و اعلم اّن فی ورودنا هذا المقام

االغالل و ما سّمی بذلک قل تفّکروا فیه یا اولی االلباب.
li
/  828)بیان جمال مبارک در قرن بدیع، ص 

(680، ص1اسراراالآثار خصوصی، ج
75
 

نتنها مآًء کأنّها داُر حکومِة الّصدی.ِمّما یحکون ا نّها أخرب ُمُدِن الّدنیا و أقبحها صورًة و أردئها هواًء و أ
lii
 

 (638-1)الواح نازله خطاب به ملوک و رؤسای ارض، ص

شب اّول جمیع از اکل و شرب ممنوع شدند ... حتّی آب طلبیدند احدی اجاب ننمود. )الواح نازله 

 (886خطاب به ملوک و رؤسای ارض، ص

از اّول دنیا تا حال چنین ظلمی دیده نشده و شنیده نگشت.  الیعلُم ما َوَرَد علینا ا اّل اهلل العزیز العلیم ...

 (881و  818)الواح نازل خطاب به ملوک و رؤسای ارض، ص

 

 مقصود از محبوس کردن حضرت بهاءاهلل

َقِد اشتدَّ علیَنا االأمر فی کّل یوٍم بل فی کّل ساعٍة ا لی أن أخرجونا ِمَن الّسجن و أدخلونا فی الّسجِن 

 ُجرٍم ُحِبسوا االأعظم بظلٍم مب
ّ
قالوا ا نُّهم أرادوا أن ُیَجّددوا الّدین.  لو کاَن القدیم ُهَو المختار ین.  ا ذا قیَل بأی

                                                                                                                                                                                     

، 1م." )اسراراالآثار خصوصی، جحکم بر ما به سجن، دست یافتیم و این به واسطۀ مدیر تحریرات شد که سّرًا پیش من آورد و سوزاند

 م  –( 813ص

75
بیان دیگری با همین مضمون در لوح دیگری از قلم اعلی خطاب به "عبدالغنی" نازل، "طوبی لک بما أقبلَت الی قبلة العارفین و  

رفوا ما أراد ربّکم العلیم ذکرَت بلسانه ا ذ کان مسجونًا فی هذا الّسجن العظیم؛ قد سّمی هذا الّسجن بالّسجِن االأعظم تفّکروا فیه لتع

ذلک ما سّمی باالأعظم. کذلک نبّأک  الحکیم و ِمن قبل ُکنّا تحت الّسالسل و االأغالل ا ذ ُکنّا فی سجِن االأشرار فی أرِض الّطاء و مع

ن اقبال کردی و به گاه عارفا / مضمون: خوشا به حال تو که به قبله 13، ص8ماِلُک االمم لتکونّن ِمَن المتفّرسین." )آثار قلم اعلی، ج

زبان او که در این سجن اعظم زندانی است ذکر شدی.  این زندان به سجن اعظم نامیده شد؛ در آن بیاندیشید تا بدانید آنچه را که 

ظم پروردگار آگاه و دانای شما اراده کرده است؛ و قباًل در زندان اشرار در طهران زیر ُغل و زنجیر بودیم و با این حال آن را به اع

 تسمیه نکردیم.  اینچنین تو را آگاه کرد مالک امم تا باشید از جستجوگران(. 
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نجیل.  تبیّنوا یا قوم لَعمری لیس َلُکم الیوم ِمن محیص.  ا ن کان هذا  عندکم ِلَم َتَرکُتم ما ُشِرَع فی التّوریة و اال 

هلل و ِمن قبِلِه الّروح و ِمن قبله الکلیم و ا ن کان ذنبی ا عالء کلمةاهلل و ا ُجرمی قد َسَبَقنی فی ذلک محّمٌد رسولُ 

ُل هذا الّذنب بملکوِت ُملِک الّسموات و االأَرضین. ا ظهار أمره فأَنا أّوُل الُمذنبین.  الُاَبدِّ
liii
)الواح نازله خطاب  

 (601به ملوک و رؤسای ارض، ص

 

طالِق العالم و ُحِبَس  فی الحصِن االأعظم لعتق العالمین و أختار لنفسه االأحزان  قد قیّد جماُل القدم ال 

لسروِر َمن فی االأکوان. هذا ِمن رحمة ربّک الّرحمن الّرحیم.  قد قبلَنا الّذلّة لعّزُکم و الّشدآئد لرخآئکم یا مالأ 

الموحبدین. ا ّن الّذی جآء لتعمیر العالم قد أسکَنُه المشرکون فی أخرِب البالد.
liv
 (811)کتاب مبین، ص 

 

تفکَّر فی الّدنیا و شأِن أهِلها ا نَّ الّذی َخَلَق العاَلم لنفسه قد ُحِبَس فی أخرِب الّدیار بَما اکتَسَبت أیِدی 

 العظیم.
ّ
الّظالمین و ِمن ُاُفِق الّسجن یدُعو النّاَس ا لی فجراهلل العلی

lv
 (668)الواح نازله خطاب به ملوک، ص 

 

ن مظلوم از اّول ظهور کّل را به افق اعلی دعوت نموده و از دهد که ای هر منصفی شهادت داده و می

شقاوت و بغضا و بغی و فحشاء منع فرموده.  معذلک اهل اعتساف وارد آوردند آنچه را که قلم از ذکرش عاجز 

و راحت از برای کّل خواسته، ولکن عباد در قتل احبّاء و سفک دم مطّهرش فتوی و قاصر است.  حّق حیات 

 اند؛ داده

اند که نفسی را  ه به اسم علم معروفند به شأنی بر اعراض قیام نمودهکو مطالع این ظلم جهالیی هستند 

اند. ولکن اهلل  که عاَلم از برای ُخّدام درگهش خلق شده او را به ظلم مبین در سجن محکم متین حبس نموده

کفروا بهذا النّبأ العظیم. )منتخباتی از آثار بّدل الّسجن بالجنّة العلیا و الفردوس االأعلی رغمًا لهم و للّذین 
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 ادعیه و مناجات نازله از سجن اعظم

ماِء َو ُموِجَد االَْسماِء، َتْسَمُع َضِجیَج االَْبهی ِمْن ِحْصِن العکَّا َو َتری  اَِحبَّائَهُ  َسرآَء االُ  یا َربَّ االَْرِض َو السَّ

 ِباَیِْدی االَْشِقیآِء، 

ْرَت ِلظاِهرِ   َسِبیِلَک، یا َلْیَت َقدَّ
ْ
 َربِّ َلَک الَحْمُد ِبما َوَرَد َعَلْینا ِفي

ْ
ِلیَْن َو االآِخِریَن، َبْل  اَي َجَسِدی ُعْمَر االَوَّ

 ُکلِّ آٍن َباَلًء َجِدی
ْ
ْلَت ِفي  ُحبَِّک َو ِرضائَِک دًا ما ال ُیْحِصیِه اََحٌد ِمْن العاَلِمیَن، َو َنزَّ

ْ
 ، ِفي
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ْ
ِفیِق االَْبهی َو  ْنَت َتْعَلُم ِباَنِّي ما اََرْدُت ِاالَّ ما اَرْدَت َو َقَضْیَت ِلي ِباَنْ اَ َولِکْن یا ِالِهي  ِاَلی الرَّ

َ
اَْرَتِقي

 الَمَلُکوِت االَْسَنی، 

ْبُه ِبَفْضِلَک َو ِعناَیِتَک ُثمَّ اَْنِزْل َعل  َربِّ َقرِّ
ْ
ی اَِحبَِّتَک ما اَل َیْضَطِرُبُهْم َبْعِدی، ِانََّک اَنَْت الُمْقَتِدُر َعلی اَي

 ، الَحِکیمُ ما َتشآُء اَل ِالَه ِاالَّ اَْنَت الَعِزیُز 

 َربِّ َتَری ِباَنَّ اَِحبَّائََک َخَرُجوا َعْن ِدیاِرِهْم َشْوَقًا ِلِلقائَِک َو َمَنَعُهُم الُمْشِرُکوَن َعْن ِزیارَ 
ْ
ِة َطْلَعِتَک َو اَي

،واِف َحْوَل َحَرِم ِکْبِریائَِک الطَّ 
76
 َربِّ َفاَْنِزْل َعَلْیِهْم َصْبرًا ِمْن ِعْندِ  

ْ
َک اَْنَت الَغُفوُر ، َو ُسُکونًا ِمْن َلُدنَْک، ِانَّ َک اَي

.الرَِّحیمُ 
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 َتْعَلُم ِباَنِّی ما اََرْدُت فِ 
ْ
 َبل َنْفَسَک َو ال اِْظهاَر َشاِْنی َبْل ِاْظهاَر َشاِْنَک  ی اَْمِرَک ُسْبَحاَنَک یا ِالِهي

ْ
َو  َنْفِسي

َو  ِرضائَِک، َو ُکْنُت ِفی ُکلِّ االَْحواِل ناِظرًا ِالی اَواِمِرَک  ما َقَصْدُت راَحِتی َو ُسُروِری َو َبْهَجِتی ِفی َسِبیِلَک وَ 

هًا ِالی ما  َقْد ُکْنُت ُمْسَتْنِشقًا  اَْصَبْحُت ِاالَّ ِبِذْکِرَک َو َثنائَِک َو ما اَْمَسْیُت ِاالَّ وَ  ، َو ماْلواِحَک اََمْرَتِنی ِبِه ِفی اَ ُمَتَوجِّ

  .َنَفحاِت َرْحَمِتَک 

ا اْنَقَلَبِت  ْبحاِن  َو اَْهُلها َو االَْرُض َو ما َعَلْیها کاَدْت اَْن َتْنَقِطَع َنَسماُت   االَْکوانُ  َفلمَّ َعِن االَْشطاِر اْسِمَک الس 

ِبِاْظهاِر َسْلَطَنِتَک َبْیَن َبِریَِّتَک، ُقْمُت  االَْقطاِر، اََقْمَتِنی ِبُقْدَرِتَک َبْیَن ِعباِدَک َو اََمْرَتِنی َو َتْرُکَد اَْریاُح َرْحَمِتَک َعِن 

ِتَک  رْ  ِبَحوِلَک َو ُقوَّ الِعباِد ِباَْلطاِفَک َو َمواِهِبَک َو َدعوُتُهْم  ُت ُکلَّ َبْیَن َخْلِقَک َو ناَدْیُت الُکلَّ ِالی َنْفِسَک، َو َبشَّ
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کردند تا به حضور مبارک مشّرف شوند باید به ایستادن در  در چند ماه اّول مسجونیت حضرت بهاءاهلل، زائرینی که به عّکا سفر می 

توانستند وارد شهر شوند مجبور  باشند، و کسانی که میآن سوی خندق دوم و زیارت سیمای مبارک از پنجرۀ حجر، مبارک راضی 

ای از وجه مبارک پشت خندق  ها به امید زیارت لمحه بودند بدون زیارت وجه مبارک شهر را ترک کنند.  یکی از زائرینی که ساعت

مبارکۀ حضرت بهاءاهلل  رویدادی که سبب گریستن اعضاء عائلۀ –ایستاده بود به عّلت ضعف بصر از حصول به مقصود محروم ماند 

شد؛ آنها از داخل زندان شاهد این ماجرا بودند.  ]این موضوع مربوط به استاد اسمعیل معمار، دایی آحسین آشچی بود.  خود جناب 

ه نویسد، "از جمله استاد اسماعیل معمار بنّای کاشانی که دای محترم این فانی بود.  وقتی که وارد عّکا شد از را آحسین آشچی می

موصل و نتوانست مشّرف شود و مّدتی در حیفا با جناب خلیل منصور مسگر کاشانی بود...  باری، عاقبت جناب استاد اسماعیل بنّا 

دید و  بعد از آن که چند دفعه آمد و رفت چاره ننموده و در مقابل قشله رفت و ایستاد.  ولی چشمای جناب استاد از دور خوب نمی

ائه مالحظه فرمودند که در مقابل قشله ایستاده، هرچه با دست مبارک اشاره فرمودند، ملتفت نشد و با چون جمال قدم جّل کبری

های خود هرچه تند نمود هیکل قدس الهی را به حسب ظاهر ندید ئو حالت تأثّراتش به قسمی ظاهر شد که  دست خود مقابل چشم

ها اشک جاری شد و حقیر هم حاضر بودم و گریه  ول شدند و از دیدهجمیع اهل حرم که در حضور مبارک مشّرف بودند به گریه مشغ

کردم.  جمال قدم جّل کبریائه اظهار عنایت خیلی فرمودند در حق جناب استاد اسماعیل و لطف و عنایات الهی در آن حین ساطع  می

  م[ –( 33گشت و بحر مکرمت به اوج آمد ..." )نسخۀ تایپی، به کوشش یداهلل کائدی، صفحه 
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ْ ُکل  َقْطَرٍة ِمْنُه ُتناِدی ِباَْعلی النِّداِء َبیْنَ  ِالی هذا الَبْحرِ 
َماِء ِباَنَُّه ُمْحِیی العاَلِمیَن َو ُمْبِعُث  الَِّذي  االَْرِض َو السَّ

ِبینَ  العاِرِفیَن وَ  العاَلِمیَن َو َمْعُبوُد العاَلِمیَن َو َمْحُبوُب    .َمْقُصوُد الُمَقرَّ

راَج ُهُبوُب  ُحبًّا ِلَجماِلَک، َو ُکلََّما  اَْریاِح الَبْغضآِء ِمَن االَْشِقیآِء ِانَُّه ما ُمِنَع َعْن ُنوِرهِ  َو ُکلََّما اَحاَطْت هذا السِّ

ْلُم َزاَد َشوِقی ِفی ِتَک َزادَ ِاْظهاِر اَْمِرَک، َو ُکلََّما اْشتَ  اْزداَد الظ  الَبهآُء ِفی  اِْظهاِر َسْلَطَنِتَک َو ا َْبراِز  دَّ الَبالُء َفَو ِعزَّ

  .ُقْدَرِتَک 

اِلُموَن ِفی ِسْجِن الَعکَّا، َو َجَعُلوا اَْهِلی ِالی اُساری ِفی الزَّورآِء اَْن اَْدَخُلوُه الظَّ
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 ُکلَّما 
ْ
ِتَک یا ِالِهي ، َفَو ِعزَّ

 َبالٌء ِفی َوَردَ 
َّ
یا ماِلَک الُمُلوِک ما َمَنَعِنی الُمُلوُک َعْن ِذْکِرَک َو  َسِبیِلَک َزاَد ُسُروری َو َبْهَجِتی، َفَو َنْفِسَک  َعَلي

 ُکل ُهْم َکما اْجَتَمُعوا ِباَْسیاٍف شاِحَذٍة وَ  َلوِ  َثنائَِک وَ 
َّ
 وَ  ِرماٍح ناِفَذٍة ال اََتَوقَُّف ِفی ِذْکِرَک َبْیَن َسمائَِک  اْجَتَمَع َعَلي

 َقْد َفَدْیُتهُ 
ْ
 َقْد َفَدْیُتها ِلَنْفِسَک َو هذا َدِمی اَْرِضَک َو اَُقوُل یا َمْحُبوِبی هذا َوْجِهي

ْ
َیْغِلی ِفی  ِلَوْجِهَک َو هِذِه َنْفِسي

  .اَْعضائِی َشوقًا ِلَسْفِکِه ِفی ُحبَِّک َو َسِبیِلَک 

 ِفی َمَحلِّ الَّذِ  وَ 
ْ
 الَلْو اَْنَت َتراِنی یا ِالِهي

ْ
ْت ِفیِه َعلی  ي َدی َو ُسدَّ ُوُجوِهنا  ُیْسَمُع ِمْن اَْرجاِءِه ِاالَّ َترِجیُع الصَّ

ْهمآِء َولکنَّ َنْفِسی اْشَتَعَلْت ِفی ُحبَِّک الظ   ْبواُب الرَّخاِء َو َنُکوُن ِفی ظاِهِر االَْمِر ِفیاَ  َعلی َشاٍْن ال َتْسُکُن  ُلماِت الدَّ

ْوِت َبْیَن الِعباِد َو َتْدُعوُهْم ِاَلیَک ِفی ُکلِّ  ْوِقها َتْنِطُق ناُر ُحبِّها َو َلِهیُب شَ    .االَْحواِل  ِباَْعَلی الصَّ

ُلَک ِباْسِمَک االَْعَظِم ِباَْن َتْفَتَح اَْبصارَ 
َ
ِعباِدَک ِلَیَروَک ُمْشِرَقًا َعْن اُُفِق َعَظَمِتَک َو ِکْبِریائَِک َو  اَْسئ

  .َو ال َماُء االآِسِن َعْن ُزالِل َخْمِر اَْلطاِفَک َو َکْوَثِر َمواِهِبَک  اِب َعْن َهِدیِر َوْرقآِء ِعزِّ اََحِدیَِّتَک الَیْمَنُعُهْم َنِعیُب الُغر

 اََخْذَت 
ْ
ِریَعِة الَِّتي ْلَت ُحْکَمها ِفی ُثمَّ اْجَتِمْعُهْم َعلی هِذِه الشَّ َک َو اَْلواحِ  َعْهَدها ِمْن اَْنِبیائَِک َو ُرُسِلَک َو َنزَّ

 
ْ
  .ُیَمیُِّزوَن ِندائََک  ُصُحِفَک، ُثمَّ اَْصِعْدُهْم ِالی َمقاِم الَِّذي

 االَْبهی. ِانََّک اَْنَت الُمْقَتِدُر َعلی ما َتشآُء وَ 
 
ِانََّک اَْنَت الَعِلي
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ْجِن َو َتْعلَ   َتَراِنی َمْحُبوسًا ِفی هذا السِّ
ْ
ُم ِباَنِّی ما َوَرْدُت ِفیه ِاالَّ ِفی َسِبیِلَک َو ِاعالآِء ُسْبَحاَنَک یا ِالِهي

ِعباِدَک ِالی َکِلَمِتَک َو ِاْظهاِر اَْمِرَک، اُناِدیَک یا ِالَه العاَلِمیَن ِفی هذا الِحیِن ِباْسِمَک الُمِبْیِن ِباَْن َتْجِذَب ُقُلوَب 

  .ریَمْطَلِع اَْسمائَِک الُحْسنی َو َمْشِرِق آیاِتَک الُکبْ 

مآِء ٍء ُیَسر  َقْلِبی ِفی اَیَّاِمَک َو َلْو ال َسْفُک الدِّ
ْ
 َلْو َلْم َتُکِن الَبالیا ِفی َسِبیِلَک ِباَيِّ َشي

ْ
 ِفی ُحبَِّک َفیا ِالِهي

ِتَک ِطراُز ُوُجوِه ُمِحبِّیَک َدُم الَّ  ٍء َتْحَمر  وُجوُه اَْصِفیائَِک َبْیَن َخْلِقَک، َفَو ِعزَّ
ْ
 َیْجِری ِمْن ِجباِههِ ِباَيِّ َشي

ْ
ْم َعلی ِذي

  .ُوُجوِهِهْم ِفی ُحبَِّک 

 َتَری ِباَنَّ ُکلَّ َعْظٍم ِمْن ِعظاِمی ُجِعَل ِمْزماَر َوْحِیَک َو ِمْنُه َظَهَرْت آیاُت َوْحداِنیَِّتَک َو َبیِّ 
ْ
ناُت َفیا ِالِهي

ُلَک ِباْسِمَک الُمَجلِّی َعلَ 
َ
 اَْسئ

ْ
 اْرَتَفَعْت َعْن  ی االَْشیآِء ِباَْن َتْخُلَق ِعباَدًاَفْرداِنیَِّتَک، یا ِالِهي

ْ
َیْسَمُعنَّ َنَغماِت الَِّتي
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به  از بغداد اشارتی به دستگیری سه تن از بهائیان در کربال که با زنجیر به بغداد آورده شدند و نیز اشاره به تبعید هفتاد تن از بهائیان 

 موصل اندکی بعد از آن که حضرت بهاءاهلل به سوی ادرنه عزیمت فرمودند.
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ُهوا ِمْن َیِمیِن َعْرِش َعَظَمِتَک، ُثمَّ اَْشِرْبُهْم َراَح َرْحَمِتَک ِمْن راَحِة َفْضِلَک ِلَیْسَتِریُحوا ِبها ِفی اَْنُفِسِهْم َو  َیَتَوجَّ

ُنوِن َو االَوْ    .هاِم ِالی َیِمْیِن الَیِقیِن َو ااِلْطِمیناِن ِشماِل الظ 

ا َدعَ  ا َهَدْیَتُهْم ِالی باِب َفْضِلَک ال َتْطُرْدُهْم ِبِعناَیِتَک، َو َلمَّ  َربِّ َلمَّ
ْ
ْم ِالی اُُفِق اَْمِرَک ال َتْمَنْعُهْم هُ تَ وْ اَي

الَعِلیُم الَخِبیُر. اِلَه ِاالَّ اَْنَت  ِبُجوِدَک َو َکَرِمَک، ِانََّک اَْنَت الُمْقَتِدُر َعلی ما َتشآُء ال
lviii
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ا انجذب به بمَ  ِالی وجهک و ناطقًا باسمک و ناظرًا ای رّب تری مولی العالم فی سجنه االعظم منادیًا

بین عبادک ولکن یلوح من وجهه نور سلطنتک و  اری یا الهی نفسی اسیرًا اهل ملکوت امرک و خلقک و لو

ور اقتدارک لیوقنّن الکّل انّک انت اهلل ال ِاله ااّل انت الیضعفک قّوة االقویا و ال یخذلک شوکة االأمراء  ظه

   .تفعل ما تشآء بسلطانک المهیمن علی االأشیاء و تحکم ما ترید بامرک المحیط علی االأنشاء

 موا علی خدمتک وای رّب اسألک بظهورک و  اقتدارک و سلطنتک و استعالئک بان تنصر الّذین قا

نصروا امرک و خضعوا عند ظهور نور وجهک ثّم اجعلهم یا الهی غالبین علی اعدائک و قائمین علی خدمتک 

فی دیارک  انّک انت المقتدر علی ما تشاء  ال اله ااّل  لیظهر بهم آثار سلطنتک فی بالدک و آیات قدرتک

.انت المهیمن القیّوم
lix
 (616ابهی که بعد از کتاب اقدس نازل شده، ص ای از الواح جمال اقدس )مجموعه 

 

 شهادت جناب میرزا مهدی، غصن اطهر

حضرت بهاءاهلل در دو سال اوّل مسجونیت در عکّا متحّمل شدند، به بیان به مصائب بسیاری که 

 امراهلل
ّ
 فرمایند: مصیبت دیگری افزوده شد. هیکل مبارک آن را اینگونه توصیف می ،حضرت ولی

مبارک  که بر احزان و آالم این بالیا و رزایا مصیبت دردناک و ناگهانی دیگر رخ گشوددر بحبوحۀ 

سالۀ حضرت  مهدی،  غصن اهلل االطهر،  برادر بیست و دو بیفزود و آن عروج نفس مقّدس جناب میرزا

از بهاءاهلل  وحی الهی بود. این ذات مقّدس در ایّام صباوت پس از معاودت حضرت عبدالبهاء و کاتب

بعد در نفی ه ملحق گردید و از آن تاریخ ب ب بزرگوارشبغداد منتقل و به اَ ه مهاجرت کردستان از طهران ب

 مصاحب و همراه و تا آخرین دم حیات با غربت و کربت و اسارت و و سرگونی جمال اقدس ابهی

 وب در حالیسبحان هنگام غر مسجونیّت آن طلعت احدیّت شریک و سهیم بود. این غصن ریّان سدرۀ

ساحت حضرت معبود مألوف و ه توّجه و مناجات به معهود ب روشه فرمود و ب که بر فراز بام قشله مشی مي

روشنائی حجرۀ  ای که جهت خود و از ثقبه از غایت جذب از خود بي ،مستغرق بود  در دریای اذکار

ر همان حجرۀ تحتانی قرار داشت صندوق چوبی که د زیر افتاد و هیكل اطهرش باه زیرین تعبیه شده بود ب
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بیست و دو ساعت  اعضاء و اضالع صدمۀ شدید یافت. در اثر این حادثه پس از مضی تصادم نمود و

اسنی النه و آشیانه ساخت و آن رزیّۀ کبری یوم  معارج قدس علیا پرواز نمود و در رفارفه طیر روحش ب

 میالدی ( اتّفاق افتاد. و آن ساذج وفا در 1870ژوئن  23هجری )مطابق با  1278ربیع االّول  88

ای در سبیل تحّقق آمال  فدیه نمود که جان گرانبهایش چون لحظات اخیر حیات از ساحت اقدس رجا

 ..مرتفع و باب لقا بر وجه اهل بهاء گشوده گردد. ارادات خفیّه شدائد سجنه دوستان قبول و ب

.............................................. 

که جسد اطهر را در حضور جمال اقدس ابهی غسل دادند آن معدن وفا و مظهر عبودیّت  بعد از آن

"  ناطق و مظلومیّتش از قلم اعلی مذکور البهاء ن نورِ مِ  َق لِ من خُ کبری را که لسان قدم در شأنش به بیان "

ل داده و در محلّی مجاور خارج شهر انتقاه همراهی حافظین قشله به و اسرار صعودش مکشوف گردیده ب

ّم بزرگوارش از که هفتاد سنه بعد آن رمس مطّهر با رمس منّور اُ  آن خاک سپردند. تاه بی صالح بنمقبرۀ 

دامنۀ جبل کرمل در ظّل مقام پر انوار حضرت نقطۀ اولی و قرب مضجع اُخت جلیلش ه مقرّ مذکور ب

 (830لی ا 823]قرن بدیع، ص حضرت ورقۀ علیا منتقل گردید.

ای به  موقعی که کسانی که رمس جناب غصن اطهر را به خاک سپردند به سجن مراجعت کردند، زلزله

وقوع پیوست که سه دقیقه منطقه را لرزاند؛ رویدادی که نشانی از استقرار آن رمس مقّدس در دل خاک تلقّـی 

لرزۀ مزبور اشاره  اند به زمین شد.  حضرت بهاءاهلل در لوحی که در تکریم حضرت غصن اطهر نازل فرموده

 فرمایند )نگاه کنید به آخرین لوح مبارک در همین بخش، قبل از بیان ماجرای قتل سیّد محّمد اصفهانی(. می

حضرت غصن اطهر را شهادت  درگذشتها و الواح نازله از ِکلک اطهر  حضرت بهاءاهلل در مناجات

، فرمایند و بنا به توضیح حضرت ولی امراهلل ادند توصیف مینامند و آن را ایثاری که نفس مبارک انجام د می

مثابۀ قربانی فرزند حضرت خلیل در سبیل رّب جلیل و جانبازی حضرت روح بر ه "شهادت آن نفس مقّدس را ب

صلیب و شهادت حضرت سیّد الشهداء در ارض طّف که در ادوار سابقه و ظهورات ماضیه موجب تطهیر و 

ختلفه بوده، در این عصر اعظم علّت حیات عالم و حصول وحدت اصلیّه در انجمن نجات احزاب و ملل م

 [823]قرن بدیع، ص "اند بنی آدم شمرده

دانیم، در آن هنگام که جناب میرزا مهدی در مقابل روی مبارک حضرت بهاءاهلل جان  اگرچه نمی

دانیم که حضرت  ه است، اّما محّققًا میسپُرد،  چه کالمی بین حضرت بهاءاهلل و فرزند محبوبشان مبادله شد می

بهاءاهلل، که قدرت موت و حیات در ید اقتدارشان بود، از میرزا مهدی پرسیدند که آیا مایل به ادامۀ حیات است 



 

114 

 

و واقفیم که آن هیکل اطهر تقاضای ابن خود را پذیرفتند که مایل بود خود را فدا سازد تا ابواب سجن به روی 

 به حضور اَب بزرگوارش مفتوح گردد. زائران مشتاق ورود

چهار ماه بعد، بسیج لشکریان ترک مقامات دولتی را ملزم ساخت سربازخانه را برای مقاصد نظامی در 

اختیار بگیرند.  حضرت بهاءاهلل و عائلۀ مبارک به بیتی در محلّۀ غربی شهر انتقال یافتند و در ده ماه بعد در سه 

ند تا آن که نهایتًا در محلّی که به بیت عبّود نامیده شد اقامت نمودند و مّدت بیت متفاوت سکوت اختیار کرد

سکونت آنها در این بیت هفت سال طول کشید.  از تاریخ خروج آنها از قشلۀ عسکریه، شرایط مسجونیت آنها 

ر خارج از حصار تدریجًا تخفیف یافت تا آن که نهایتًا حضرت بهاءاهلل توانستند مدینةالّسجن را ترک کنند و د

 شهر در حرّیت و جالل و عظمت و استجالل ایّام بگذرانند.

گذارد.   قوای اسرارآمیز منبعث از ایثار و فداکاری حضرت غصن اطهر همچنان بر عالم انسان تأثیر می

 .فرمایند که در اثر این ایثار وحدت ملل و یگانگی نوع بشر تحّقق خواهد یافت حضرت ولی امراهلل توضیح می

 

ْجِن   السِّ
ْ
 َتراِنی الَیْوَم ِفي

ْ
، َوْجِهَک  َبْیَن اَْیِدی اَْعدائَِک َو ااِلبَن َعَلی الت راِب اَمامَ  ُسْبحاَنَک اللَُّهمَّ  یا ِالِهي

ْ َنَسبَْتُه ِالی
 َربِّ هذا َعْبُدَک الَِّذي

ْ
  .َمْطَلِع ذاِتَک َو َمْشِرِق اَْمِرَک  اَي

 
َ
ْجِن ِبما ،َجَری َعَلْیِه ُحْکُم َقضائَِک  اِق ِبماِبالِفر ِاذا ُوِلَد اْبُتِلي  ِبالسَّ

َ
آَمَن  َو ِاَذا َشِرَب َرِحیَق الِوصاِل اْبُتِلي

ْجِن االَْعَظمِ  اَْن َوَردَ  ، َو کاَن َیْخُدُم َجماَلَک ِالیِبَک َو ِبآیاِتَک   هذا السِّ
ْ
  ، ِاذًاِفي

ْ
 َسِبیِلَک  یا ِالِهي

ْ
، َو َفَدْیَناُه ِفي

 ِفیهاناَحِت الَقبائُِل َو ِمْن َور َوَردَ  َتَری ما
ْ
 هِذِه الُمِصیَبِة الَِّتي

ْ
  .ائِها اَْهُل اْلَماَلِ االَْعلیَعلی اَِحبَّائَِک ِفي

ُلَک ِبِه َو ُغْرَبِتِه َو َسْجِنِه ِباَنْ 
َ
 َربِّ اَْسئ

ْ
ِبِه اُُموُرُهْم ِانََّک َتْصُلُح  ُتَنزَِّل َعَلی اَِحبَّائِِه ما َتْسُکُن ِبِه ُقُلوُبُهْم وَ  اَي

ما َتشاُء ال اِلَه ِاالَّ اَْنَت الُمْقَتِدُر الَقِدیُر. اَْنَت الُمْقَتِدُر َعلی
lx
 (28)مناجاة، ص 

  

بن أماَم الوجه بعد الّذی فدیناه فی الّسجن االأعظم بذلک  االأقدُس االأبهی  هذا حین فیه َیغسلون اال 

اهلل مالک یوم المیعاد. فی  هی و نوُح الّذین ُحبسوا مع الغالم فی سبیلارتفع نحیُب البکاء ِمن أهل ُسرادِق االأب

مثل هذه الحالة ما ُمِنَع القلم عن ذکر ربّه مالک االمم َیدُع النّاس ا َلی اهلل العزیز الوّهاب هذا یوٌم فیه استشهد 

  َمن ُخِلَق ِمن نوِر البهاء ا ذ کان مسجونًا بأیدی االأعداء.

ذکُر اهلل و ثنائُه و ثناُء َمن فی جبروت البقاء و ثناء َمن فی ملکوت االأسماء.  طوبی علیک یا غصَن اهلل 

لک بما وفیَت میثاَق اهلل و عهده ا لی أن فدیَت نفَسَک أماَم وجه ربّک العزیز المختار.  أنَت المظلوم و جمال 

زلِت االأرکان.  طوبی لَمن یذُکُرک و القیّوم قد حَملَت فی أّول أیّامک فی سبیل اهلل ما ناحت به االأشیاء و تزل

یتقّرب بک ا لی اهلل فالق االأصباح.
lxi
 (603، ص1/ مائدۀ آسمانی، ج 83)بشارةالنّور، ص 
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بن محمّرًا بدمه أمام وجهَک یا َمن ِبَیِده ملکوُت هی ترانی سبحانک اللّهّم یا الآ  بین أیادی االأعداء و اال 

العباد و اتّحاد َمن ِفی العباد. )بیان حضرت بهاءاهلل نقل در توقیعات االأسماء. أی رّب فدیُت ما أعطیَتنی لحیوة 

 (882/ کتاب "حضرت بهاءاهلل"، اثر محّمدعلی فیضی، ص 806، ص6383-6382مبارکه، 

 

اهلل رّب ما کان و ما یکون ... أشهد أنّک  تقّرب بک ا لییک و تربتر وزیالیک و  توّجهُ من یو ل طوبی لک

قّرک طوبی لک و للّذین تمّسکوا بذیلک الممدود ... ا نّک أنت ودیعةاهلل و کنزه فی هذه رجعَت مظلومًا ا لی م

الغیوب.  باستقرارک علی االأرض تزلزَلت فی نفسها  عاّلمالحّق الّدیار.  سوف یظهراهلل بک ما أراد. ا نّه َلُهَو 

أسرار صعودک لینتبهّن أهل الّرقود و شوقًا للقائک؛ کذلک قضی االأمر ولکّن النّاس الیفقهون ... ا نّا لو نذُکُر 

یشتعلّن الوجود بنار ذکر اسمی العزیز الودود.
lxii
، 88مجموعه آثار قلم اعلی، تکثیر جهت حفظ، شمارۀ ) 

 ( 631-638ص

 

 دستانش قتل سیّد محّمد و دو تن از هم

 و عائلۀ تقریبًا یک سال و نیم بعد از صعود جناب غصن اطهر و اندکی بعد از انتقال حضرت بهاءاهلل

 فشانی منفجر شد. گرفت، همانند آتش مبارکه به بیت عبّود، بحرانی که در خفا شکل می

جان ادستانش به نام آق از زمانی که گروه تبعیدی وارد عکّا شده بودند، سیّد محّمد و یکی از هم

بهائی را سست و  کاله، تالش کرده بودند که منویات حضرت بهاءاهلل را دیگرگونه جلوه دهند و جامعۀ کج

متزلزل سازند.  وقتی حضرت بهاءاهلل میرزا رضاقلی تفرشی را به علّت رفتار زشت و ننگینش از جامعه طرد 

جان، همسر میرزا یحیی که از او قهر کرده و جدا شده بود، به قوای سیّد محّمد و  فرمودند، او و خواهرش، بدری

ها و مبارزات آنان افزودند.  این سه نفر، با نشر اکاذیب و جعل و  بر قّوۀ محرّکۀ فعالیتآقاجان ملحق شدند، و 

دستکاری در آثار حضرت بهاءاهلل، توانستند اذهان عموم را نسبت به گروه تبعیدی چنان مسموم سازند که 

 بهائیان در معرض خصومت و عداوت علنی قرار گرفتند.

جویانه نزنند و  دند که دست به اقدامات تالفیاگرچه حضرت بهاءاهلل مکرّرًا به بهائیان هشدار داده بو

گران را به جای خود بنشانند تا دست از دسیسه  نفوسی را که ازهیکل مبارک اجازه خواسته بودند که توطئه

بردارند، تأدیب و تنبیه فرمودند، معهذا هفت تن از بهائیان نتوانستند بیش از آن خود تحّمل و خودداری نمایند 

کاله و میرزا رضاقلی تفرشی را در محّل سکونتشان به قتل  سیّد محّمد، آقاجان  کج 6328ه ژانوی 88و روز 

 رساندند.

جان نزد والی رفت و حضرت بهاءاهلل را متّهم کرد که دستور قتل برادرش و دوستان او را صادر  بدری

هر اقدامی علیه آنها منع دانست هیکل مبارک صریحًا پیروان خود را از مبادرت به  اند، با آن که می کرده

 فرموده بودند.
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ای از سربازان با شمشیرهای آخته، به فرماندهی والی، بیت حضرت بهاءاهلل را  دستهطولی نکشید که 

دارالحکومه احضار محاصره کردند.  جمعیت پر سر و صدایی از تماشاچیان نیز گرد آمدند.  حضرت بهاءاهلل به 

عتاب بگشود و ه کرد و زبان ب ، پاشای غّدار رو بجمال مختارهدار الحکوم پس از ورود هیكل اطهر بهشدند.  

چنین عملی مبادرت نمایند؟"  طلعت منیر ابهی ه از تابعین شما ب جسورانه سؤال نمود "آیا سزاوار است بعضی

ای او جه مسؤل خواهید بود و ب اگر یکی از عساکر شما عمل ناروائی مرتکب شود آیا شمافرمودند " در جواب

 ؟"بازخواست خواهید شد

حضرت بهاءاهلل را سه شب در بازداشت نگه داشتند.  حضرت عبدالبهاء شب اوّل اسیر  ُغل و زنجیر 

شدند و بعد از آن اجازه یافتند به حضرت بهاءاهلل ملحق شوند و بیست و پنج تن از احبّاء را در زندانی دیگر 

 ها محبوس بودند.انداخته شش ماه محبوس ساختند.  قاتلین سال

 امراهلل اینگونه 
ّ
بعد از شب سوم، حضرت بهاءاهلل را برای استنطاق نزد حاکم بلد آوردند. حضرت ولی

 فرمایند: بیان می

 "انّه اظهر من الّشمسموطن مبارک سؤال نمودند و هیكل اقدس فرمودند " سپس از اسم و

مالیمت ه "  بعد بالّذی عندکم ی فرمان الّدولةینبغی ذکر االسم فانظروا فالمجّددًا سؤال شد، فرمودند "

ه کردند. در این حین لسان عظمت با نهایت قدرت و سطوت ب و احترام همان پرسش را بار سوم تجدید

جانب ه وجه قدم ب ". پس از آن"اسمی بهاءاهلل و مسکنی نور اذًا فاعرفواعالیات ناطق گردید  این كلمات

جمعیّت حاضرین ه آن متضّوع بود بعد رو ب رمودند که رائحۀ مالمت ازمفتی متوّجه و خطاباتی ایراد ف

احدی را قدرت تكلّم و اظهار جواب نبود به بیانات مشغول شدند  فرموده با صولت و هیمنه ای که

مجلس را ترک فرمودند.  وجود اقدس چند فقره از آیات سورۀ ملوک را تالوت و از جای برخاسته سپس

توانند به بیت  فرستاد که حضرت بهاءاهلل آزادند و مي اقدس حاکم مدینه پیغامپس از خروج هیكل 

)قرن بدیع،  از محضر مبارک از آنچه واقع گردیده طلب معذرت و پوزش نمود. مراجعت فرمایند و

 (838ص

 

این ماجرای قتل آتش خصومت بیشتر نسبت به بهائیان را روشن کرد و آنها به ارعاب، ارتداد و الحاد 

تّهم شدند و مورد  استهزاء قرار گرفته مطرود و منزوی گشتند.  این وضعیت سبب آزردگی و نارضایتی حضرت م

بهاءاهلل و شرمندگی و حزن و اندوه هیکل مبارک شد و تمام ُحسن نیتی که حضرت عبدالبهاء توانسته بودند در 

هالی عکّا ایجاد نمایند، یک شبه از بین اثر سالها تالش صبورانه و با بردباری تمام در مقامات حکومتی و ا

 رفت.

 

لو أذُکُر حرفًا منه َلَتنفطُر عنه الّسموات و االأرضین؛ و یندک کّل جبٍل شامٍخ منیع.
lxiii
)بیان حضرت  

  (838بهاءاهلل منقول در قرن بدیع، ص
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 ِمن أعدآئی، بل عمُل أحبّائی الّذین ینسبون أنُفسَ 
ّ
ُهم ا لی نفسی و لیس بلیّتی سجنی و ما َوَرَد علی

یرتکبون ما ینوح به قلبی و قلمی.
lxiv
  (688)کلمات فردوسیه، مجموعه اشراقات، ص 

 

لیس ذلّتی سجنی؛ لعمری ا نّه ِعزٌّ لی بل الّذلّة عمُل أحبّآئی الّذین ینسبون أنفَسُهم ا لینا و یتّبعون الّشیطان 

فی أعمالهم.
lxv
  (688)لوح الّسحاب، کتاب مبین، ص 

 

و ال ذلّتی ابتالآئی بین ایدی االعدآء لعمری انّها عّز قد جعلها اهلل طراز نفسه ان انتم لیس حزنی سجنی 

 من العارفین. 

بل حزنی من الّذین یرتکبون . ئی اشرقت شمس العدل علی العالمینبذلّتی ظهرت عّزة الکآئنات و بابتالآ 

 الفحشآء و ینسبون انفسهم الی اهلل العزیز الحمید. 

هآء ان ینقطعوا عّمن علی االرض کلّها علی شأن یجدّن اهل الفردوس نفحات التّقدیس ینبغی الهل الب

من قمیصهم و یرون اهل االکوان فی وجوههم نضرة الّرحمن اال انّهم من المقّربین. اولئک عباد بهم یظهر 

بعوا اهوآئهم انّهم فی ضالٍل ثار اهلل العزیز الحکیم. اّن الّذین ضیّعوا االمر بما اتّ آالتّقدیس فی البالد و تنتشر 

.مبین
lxvi
  (11؛ لوح شماره 828)کتاب مبین، ص 

 

 بهائیه خانم، حضرت ورقءه مبارکءه علیا

یکی از علل تسکین خاطر حضرت بهاءاهلل در ایّام تیره و تار ادرنه و عکّا خدمات خالصانۀ صبیۀ هیکل 

چال و  زمان مسجونیت هیکل مبارک در سیاه مبارک، بهائیه خانم بود.  ابتدا در زمان طفولیت در طهران، در

 سالهای پراضطراب مهاجرت طلعت ابهی به صفحات کردستان، این بانوی مقّدس، به 
ّ
بعدًا در بغداد در طی

 امراهلل، "
ّ
و "لیاقت و کفایت ایشان در سهیم شدن در فشارهای وارده و  78"منتهی شفقت بیبیان حضرت ولی

                                                           
78

است که در  6388جوالی  62ذ نقل کرده، مربوط به توقیع منیع که نویسنده بدون ذکر مأخ tender solicitudeعبارت انگلیسی  

شود.  در ترجمۀ فارسی به اشتباه "تنهایی و  مشاهده می 633درج شده و عبارت فوق در صفحه  Baha’i Administrationکتاب 

ت کامله" برگردانده شده همین کتاب به "توّجها 602(.  عبارت مزبور در صفحۀ 88گیری" آورده شده است )بهائیه خانم، ص گوشه

برای "مراعات کردن" آورده شده است.  بدین لحاظ شاید بتوان   tender solicitudeاست.  در ترجمۀ لوح مبارک اشراقات عبارت 

خطاب به احبّای اقطار  6388جوالی  68در وصف حضرت ورقۀ مبارکۀ علیا این عبارت را از توقیع حضرت ولی امراهلل که در تاریخ 

ه عّز صدور یافته به جای آن نقل کرد، "آن رکن رفیع ... در جذب قلوب و تقلیب ارواح و ازالۀ ظنون و شبهات گوی سبقت را از شرقی



 

118 

 

رای امور را "که منبعث از اصل و نسب و تبار ایشان بود" به منّصۀ ظهور نیز قبول هر نوع فداکاری در اج

و در  فرمود های خطیر و ظریف به حضرتش واگذار می رساندند.  در اوان شباب والد بزرگوارش مأموریت

ر مثیل ایستادگی و استقامت فرمود.  د مصائب و بالیای وارده در احیان اقامت در ادرنه با سکون و متانتی بی

العاده و عشق و محبّت نسبت به  بست و دو سالگی، در حین ابتال به حبس در حصار عکّا، "قدرت فوق

حضرت بهاءاهلل و مواهبی که در میان اعضای عائلۀ مبارکه مختّص ایشان و حضرت عبدالبهاء بود، بتمامه 

ه کمتر نفسی از نفوس بشری اهلل است و عواطف انسانی ک تجلّی کرد؛ آن عشق و عالقۀ مفرطی که زادۀ محبّت

 به ابراز آن قادر است."

و قلب خود زدوده و حتّی فکر ازدواج را از خاطر خود دور  ذهندر حالی که هر گونه عالئق دنیوی را از 

کرده بود، با عزمی جزم به طرفداری از برادر بزرگوار کمر هّمت بست و به کمک و مساعدت او قیام کرده حیات 

به امر مبارک پدر پُر مجد و جالل خویش نمود؛ "مقامی که احدی از نسوان نتوانسته از آن  خود را وقف خدمت

 فراتر برود."

 

باسمی و  هوالباقی  کتاٌب ِمن لدنّا للّتی سِمَعت و فازت و ا نّها توّرَقت ِمن هذا االأصل القدیم.  َظَهَرْت 

یناها مّرًة ِمن فمی االأح ذاَقْت  لی و ُاخری کوثری العزیز اللّمیع.  علیها بهائی و عرُف رضائی المقّدس البدیع َسقَّ

قمیصی المنیر.
lxvii
(V)بهائیه خانم، ص 

79
  

 

قة المبارکة النّوراء  غنّی و تغنّی علی افنان دوحة البهآء هذه الکلمة العلیا ا نّه ال ا له ا اّل اعظم  یا ایّتها الورْ 

مآء و  أعطیناِک مقامًا لدی الوجه الّذی ما سَبَقتُه النّساء هو رّب االآخرة و االأولی.  قد جعلناِک ِمن خیرة اال 

کذلک فّضلناک و قّدمناک فضاًل ِمن لُدن مالک العرش و الثّری.  قد خلقنا عیَنک لُمشاهدة أنوار وجهی و 

 ُاُذنِک الستماع آیاتی و هیکَلِک للقیام لدی العرش.  أُن اشکری ربَِّک مولی الوری.  

ما أحلی شهادة الّسدرة
80
بذکری ایّاها تضّوع رائحة الِمسک طوبی رقتها و الّدوحة االأحدیّة لثمرتها لو 

 االأبهی و ما أحلی حضورِک لدی الوجه و نظری ا لیِک و عنایتی 
ّ
لمن وجد و قال لک الحمد یا ربّی البهی

                                                                                                                                                                                     

منتهایش خارستان قلوب را پر از گل و شقایق محبّت محبوب ابهی کرد." )توقیعات مبارکه،  همگنان بربائید؛ به میاه شفقت بی

 (.803، ص6382-6383

79
ه از قلم حضرت بهآءاهلل جّل ذکره االأعلی که در اطراف گنبد مدّور بنای مرقد حضرت ورقۀ علیا در کوه کرمل حّک شده لوح صادر 

 است و گراور اصل خّط مبارک در متن کتاب درج شده است.

81
 م  –در متن انگلیسی "سدرةالمنتهی" ذکر شده است  
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ار.ا لیِک و فضلی علیِک و ذکری ایّاِک فی هذا اللّوح الّذی جعلناه آیة عنایتی لِک فی الّسّر و االأجه
lxviii
)بهائیه  

 (8خانم، ص

 

االأبهی  ورقتی أِن استمعی ندآئی ا نّه ال ا له ا اّل أَنا العزیُز الحکیم. أِجُد منک نفحات حبّی و عرف 

قمیص اسمی االأقدس المنیر.  تحّرکی علی الّشجرة کیف شئِت ثّم انطقی بثنآء ربّک بین العالمین.  التحزنی 

ی أنبتِک اهلل منها لعمری ینبغی للحبیب أن یتمّسک بالمحبوب هذا ِمَن الّدنیا؛ تمّسکی بهذه الّسدرة الّت

محبوب العالمین.
lxix
  (8)بهائیه خانم، ص 

 

 اعالن امر به سالطین

حضرت بهاءاهلل که اعالم رسالت الهی خود به سالطین و حکّام ارض را در استانبول با نزول لوحی 

لوک شروع کرده بودند، اظهار امر خود به ملوک و رؤسای خطاب به سلطان عبدالعزیز و در ادرنه با نزول سورةالم

 ارض را در قشلۀ عسکریۀ عکّا ادامه دادند.

عالوه بر نزول سورةالملوک در ادرنه، حضرت بهاءاهلل لوحی نیز خطاب به ناپلئون سوم نازل فرمودند.  

ی ناپلئون گزارشی دریافت ، حضرت بهاءاهلل از طریق یکی از سفرا6313اندکی بعد از وصول به عکّا در سال 

فرمودند که هیچ جوابی به لوح مزبور داده نخواهد شد.  در واقع، گزارش شد که امپراطور لوح مبارک را بر زمین 

حضرت بهاءاهلل لوح دوم  6313کوبیده و اظهار داشته، "اگر این مرد خدا است، من دو خدا هستم!"  در سال 

لوح از موضع عظمت و قدرت بود.  هیکل مبارک امپراطور را به علّت رّد ناپلئون را نازل فرمودند.  لحن این 

سلطنت  عنقریب کردن لوح اوّل مالمت کردند و نخوت و عدم صداقت او را نکوهش فرمودند و وعید دادند که

 شود. و امور از دست او خارج می او دچار پریشانی خواهد شد

شاه نازل فرموده بودند.  اّما، لوح  طاب به ناصرالّدینلوحی نیز خحضرت بهاءاهلل قبل از ترک ادرنه، 

هاءاهلل منتظر یافتن فردی با فراست و حکمت بودند تا اطمینان ارسال نشد، زیرا حضرت ب 6313مزبور تا سال 

حاصل شود که لوح مبارک بدون آن که دستخوش حوادث شود به مخاطب آن تسلیم خواهد شد؛ این شخص 

ای که مسلّمًا بر او روا خواهد شد، مقاومت  ستقامتی باشد که در مقابل هر گونه شکنجهباید دارای شهامت و ا

 کرده بود تا به حضور 
ّ
کند.  این مأموریت به آقا بزرگ، جوانی هفده ساله، که از موصل تا عکّا را پیاده طی

هلل خلق بدیع شد و حضرت بهاءاهلل برسد، عنایت شد.  این جوان با دو مرتبه تشرّف به حضرت حضرت بهاءا
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هیکل مبارک عنوان "بدیع" را به او مرحمت فرمودند.  جناب بدیع استدعا کرد به او اجازه فرمایند که این 

مأموریت مهّم و خطیر را انجام دهد؛ او  کاماًل واقف بود که هر نفسی که لوح مبارک را به شاه تسلیم نماید، با 

بعد از آن که پای پیاده از عکّا به طهران رسید، موفّق شد لوح مرگ حتمی مواجه خواهد شد.  جناب بدیع، 

مبارک را به دست خود شاه بدهد؛ شاه بالفاصله امر کرد او را دستگیر نمایند.  مّدت سه روز جناب بدیع 

های وحشتناک و ددمنشانه شد بی آن که نشانی از درد در سیمای او ظاهر شود.  روز چهارم  متحّمل شکنجه

 ای او را به قتل رساندند. آنچنان خشمگین شدند که با ضربهسربازان 

 سالهای اوّلیۀ مسجونیت حضرت بهاءاهلل در عکّا، هیکل مبارک الواحی خطاب به پاپ پی 
ّ
در طی

سازد،  این الواح مقام حضرت بهاءاهلل را مکشوف می نهم، تزار الکساندر دوم، و ملکه ویکتوریا نازل فرمودند.

کند، و نصایح،  خواند و به قیام جهت حصول مظّفریت امر الهی مأمور می عرفان امرش فرا میمخاطبانش را به 

با  6328نماید.  این جریان در سال  هشدارها، و نبّواتی را که متناسب با هر یک از مخاطبان است بیان می

ی است، به نقطۀ نزول کتاب مستطاب اقدس، که شامل فرامین و نصایح دیگر به رهبران مذهبی و غیرمذهب

81."از اّول ابداع تا حال چنین تبلیغی جهرًة واقع نشدهفرمایند، " رسد. حضرت بهاءاهلل تصریح می پایان می
 

 

ا نّا لّما َوَردنا الّسجَن أَردنا أن ُنَبلَِّغ الملوَک رساالِت ربِّهم العزیِز الحمید و لو ا نّا بلّغناُهم ما ُاِمرُت به فی 

ًة ُاخری فضاًل ِمَن اهلل.ألواٍح شتّی ِتلک َمرّ 
lxx
  (608)الواح نازله خطاب به ملوک و رؤسای ارض، ص 

 

از سجن اعظم به ملوک و سالطین عالم خطابات مهّمه و الواح عدیده ارسال شد و کّل را بر نصرت امر 

معی از در مقابل ج الهی دعوت نمودیم.  به واسطۀ جناب بدیع لوح سلطان را به شاه ایران فرستادیم.  بدیع

مردان لوح را به شاه تسلیم نمود و توّجه او را به تفّکر در اطراف مندرجات آن جلب کرد.  سایر الواح نیز به سایر 

ملوک رسید.  جواب لوح ناپلئون سوم به وسیلۀ سفیر فرانسه به ما رسید.  اصل آن جواب در نزد غصن اعظم 

القسیس أن  أا نازل نموده بودیم، "یاملک پاریس نبّ محفوظ است. ما در لوح امپراطور فرانسه این آیات ر

سِم االأعظم." اّما، لوح پادشاه روس تا کنون  الیُدقَّ النّواقیس. تاهلل الحق قد ظهر النّاقوس االأفخم علی هیکل اال 

به دست او نرسیده و عنقریب به او خواهد رسید.  ولکن الواح دیگری به او رسیده، آنها را خوانده است. 

 (188االنوار، ص ع)مطال
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 م  –کتاب قرن بدیع نیز نقل شده است  188در صفحه درج و  833بیان حضرت بهاءاهلل در کتاب اقتدارات، ص 



 

111 

 

 

و توّجهوا بقلوب نورآء  ااّل تعبدوا ااّل اهلل .المهیمن القیّوم الملوک قد اتی المالک و الملک هلل یا معشر

 نراکم تفرحون بما جمعتموه لغیرکم انّا .ما عندکم لو انتم تعرفون یعادلهمالک االسمآء هذا امر ال الی وجه ربّکم

الینبغی  شغلتکم االموال عن المآل هذا قد .لم یحصها ااّل لوحی المحفوظ تیو تمنعون انفسکم عن العوالم الّ 

و الّسمآء الّذی به  الی ملکوت ربّکم فاطر االرض طّهروا قلوبکم عن ذفر الّدنیا مسرعینلکم لو انتم تعلمون 

 .... و اخذ ما امر به فی لوح مکنون و ناحت القبآئل ااّل من نبذ الوری ظهرت الّزالزل

من لدن مالک القدر الّذی  المنظر االنور و ظهر کّل امر مستتر معشرالملوک قد نّزل النّاموس االکبر فییا 

  .امر محتوم  الّساعة و انشّق القمر و فّصل کلّ  به اتت

القیّوم  *  الّطراز و یدعوکم الی نفسه المهیمن الممالیک قد ظهر المالک باحسن یا معشر الملوک انتم

المقصود الّذی  عن فاطر الّسمآء قوموا علی خدمة عن مشرق الّظهور او تحجبکم الّدنیا عکم الغرورایّاکم ان یمن

 . کان و ما یکون عنده و جعلکم مظاهر القدرة لما خلقکم بکلمة من

بذلک ملکوت  انّها لمنظر البهآء یشهد. القلوب نتصّرف فی ممالککم بل جئنا لتصّرف  ال نرید انتاهلل

 ...تفقهون نتماالسمآء لو ا

اصحاب الّسفینة الحمرآء  مملکتی و انقطع عن سوآئی انّه من لملک قام علی نصرة امری فی طوبی

بمفاتیح اسمی المهیمن علی  وه و یوّقروه و ینصروه لیفتح المدنزیعزّ   الهل البهآء ینبغی لکّل اناهلل الّتی جعلها

 االنشآء و رأس الکرم لجسد العالم ّرة الغّرآء لجبینشر و الغُ البصر للب ممالک الغیب و الّشهود انّه بمنزلة من فی

 ...و النّفوس انصروه یا اهل البهآء باالموال

.علینا منکم یا معشر الّسالطین لوجه اهلل و نصبر کما صبرنا بما ورد ما اردنا منکم شیئًا انّا ننصحکم انّا
lxxi
 

 (32و  31الی  23)کتاب اقدس بندهای 

 

بّأ القّسیس بان ال یدّق النّواقیس. تاهلل الحّق قد ظهر النّاقوس االفخم علی هیکل یا ملک الباریس ن

 االعلی فی جبروت البقاء باسمه االبهی. کذلک نّزلت ایات 
ّ
االسم االعظم و  تّدقه اصابع مشیّة ربّک العلی

ک االیّام الّتی فیها ناحت قبائل ربّک الکبری تارة اخری لتقوم علی ذکر اهلل فاطر االرض و الّسمآء فی تل

 االرض کلّها و تزلزلت ارکان البالد و غّشت العباد غبرة االلحاد ااّل من شاء ربّک العزیز الحکیم......

.............................................................................. 

ک ملک الّروس عّما قضی من حکم الغزا اّن ربّک ان یا ملک انّا سمعنا منک کلمة تکلّمت بها اذ سئل

لهو العلیم الخبیر. قلت کنت راقدا فی المهاد ایقظنی ندآء العباد الّذین ظلموا الی ان غرقوا فی البحر االأسود 

کذلک سمعنا و ربّک علی ما اقول شهید. نشهد بانّک ما ایقظک النّدآء بل الهوی النّا بلوناک وجدناک فی 

لحن القول و کن من المتفّرسین. انّا ما نحّب ان نرجع الیک کلمة سوٍء حفظا للمقام الّذی  معزل ان اعرف
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اعطیناک فی الحیوة الّظاهرة انّا اخترنا االدب و جعلناه سجیّة المقّربین. انّه ثوب یوافق النّفوس من کّل صغیر و 

العظیم. لو کنت صاحب الکلمة ما کبیر طوبی لمن جعله طراز هیکله ویل لمن جعل محرومًا من هذا الفضل 

نبذت کتاب اهلل ورآء ظهرک اذ ارسل الیک من لدن عزیز حکیم.  انّا بلوناک به ما وجدناک علی ما اّدعیت 

قم و تدارک ما فات عنک. سوف تفنی الّدنیا و ما عندک و یبقی الملک هلل ربّک و  رّب آبائک االّولین. ال 

ا تهوی به هواک اتّق زفرات المظلوم ان احفظه من سهام الّظالمین. بما ینبغی لک ان تقتصر االمور علی م

فعلت تختلف االمور فی مملکتک و تخرج الملک من کّفک جزآء عملک اذًا تجد نفسک فی خسران مبین و 

تقیم. تأخذ الّزالزل کّل القبائل فی هناک ااّل بان تقوم علی نصرة هذا االمر و تّتبع الّروح فی هذا الّسبیل المس

اعّزک غّرک لعمری انّه ال یدوم و سوف یزول ااّل بان تتمّسک بهذا الحبل المتین. قد نری الّذلّة تسعی عن 

ورآئک و انت من الّراقدین. ینبغی لک اذا سمعت النّدآء من شطر الکبریآء تدع ما عندک و تقول لبّیک یا اله 

من فی الّسموات و االأرضین.
lxxii
الی  606و  38ک و رؤسای ارض، صفحات )الواح نازله خطاب به ملو 

608) 

 

ان یا ملک الّروس ان استمع ندآء اهلل الملک القّدوس ثّم اقبل الی الفردوس المقّر الّذی فیه استقّر من 

 االبهی. ایّاک ان یحجبک 
ّ
سّمی باالسمآء الحسنی بین مالأ االأعلی و فی ملکوت االنشآء باسم اهلل البهی

وجه ربّک الّرحمن الّرحیم. انّا سمعنا ما نادیت به مولیک فی نجویک لذا هاج عرف هویک عن التّوّجه الی 

عنایتی و ماج بحر رحمتی و  اجبناک بالحّق اّن ربّک لهو العلیم الحکیم. قد نصرنی احد سفرائک اذ کنت 

یّاک ان تبّدل فی الّسجن تحت الّسالسل و االغالل بذلک کتب اهلل لک مقاما لم یحط به علم احد ااّل هو. ا

هذا المقام العظیم اّن ربّک لهو القادر علی ما یشاء یمحو ما اراد و  یثبت و عنده علم کّل شیء فی لوح 

حفیظ.  ایّاک ان یمنعک الملک عن المالک انّه قد اتی بملکوته و  تنادی الّذرات قد ظهر الّرب بمجده 

بّیک اللّهم لبّیک و الّطور یطوف حول البیت و الّشجر العظیم قد اتی االب و  االبن فی الواد المقّدس یقول ل

ینادی باعلی النّدآء قد اتی الوّهاب راکبا علی الّسحاب طوبی لمن تقّرب الیه ویل للمبعدین. قم بین النّاس 

 العظیم. ال تکن من الّذین کانوا ان یدعوا اهلل باسم من ا
ّ
السمآء بهذا االمر المبرم ثّم ادع االمم الی اهلل العلی

فلّما اتی المسّمی کفروا به و اعرضوا عنه الی ان افتوا علیه بظلم مبین و انظر ثّم اذکر االیّام الّتی فیها اتی الّروح 

و حکم علیه هیرودس قد نصر اهلل الّروح بجنود الغیب و حفظه بالحّق و  ارسله الی ارض اخری وعدا من عنده 

ک یحفظ من یشاء لو یکون فی قطب البحر او فی فم الثّعبان او تحت انّه لهو الحاکم علی ما یرید. اّن ربّ 

 ...سیوف الّظالمین.

ان استمع ندائی مّرة اخری من شطر سجنی لیّطلعک بما ورد علی جمالی من مظاهر جاللی و تعرف 

ئالی صبری بعد قدرتی و اصطباری بعد اقتداری و عمری لو تعرف ما نّزل من قلمی و تّطلع بخزائن امری و ل

اسراری فی بحور اسمائی و اواعی کلماتی لتفدی نفسک فی سبیلی حبّا السمی و شوقا الی ملکوتی العزیز 

المنیع.
lxxiii
 (124؛ 121-23)الواح نازله خطاب به ملوک و رؤسای ارض، ص 
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اّل انا العزیز یا ایّتها الملکة فی اللّوندرة ان استمعی ندآء ربّک مالک البریّة من الّسدرة االلهیّة انّه ال اله ا

الحکیم ضعی ما علی االرض ثّم زیّنی راس الملک باکلیل ذکر ربّک الجلیل انّه قد اتی فی العالم بمجده 

 ...  االعظم و کمل ما ذکر فی االنجیل

دعی هویک ثّم اقبلی بقلبک الی مولیک القدیم انّا نذّکرک لوجه اهلل و نحّب ان یعلو اسمک بذکر 

ماء انّه علی ما اقول شهید. قد بلغنا انّک منعت بیع الغلمان و االمآء هذا ما حکم به ربّک خالق االرض و السّ 

اهلل فی هذا الّظهور البدیع.  قد کتب اهلل لک جزآء ذلک انّه موّفی اجور المحسنین ان تتّبعی ما ارسل الیک 

 من لدن علیم خبیر...

عملت الّن بها تستحکم اصول ابنیة االمور و  سمعنا انّک اودعت زمام المشاورة بایادی الجمهور نعم ما

تطمئّن قلوب من فی ظلّک من کّل وضیع و شریف ولکن ینبغی لهم بان یکونوا امنآء بین العباد و یرون انفسهم 

 ... وکالء لمن علی االرض کلّها

ی سمآء لان اقبلی الی اهلل و قولی یا مالکی انا المملوک و  انت مالک الملوک قد رفعت ید الّرجآء ا

 فضلک و مواهبک فانزل عل
ّ
من سحاب جودک ما یجعلنی منقطعة عن دونک و یقّربنی الیک. ای رّب  ی

اسئلک باسمک الّذی جعلته سلطان االسمآء و مظهر نفسک لمن فی االرض و  الّسمآء بان تخرق االحجاب 

.زیز الکریمالّتی حالت بینی و بین عرفان مطلع آیاتک و مشرق وحیک انّک انت المقتدر الع
lxxiv
)الواح نازله  

 (610و  688، 688، 686خطاب به ملوک و رؤسای ارض، صفحات 

 

ان یا پاپا ان اخرق االحجاب قد اتی رّب االرباب فی ظلل الّسحاب و قضی االمر من لدی اهلل المقتدر 

علیه کما اعترض علیه  انّه قد اتی من الّسمآء مّرة اخری کما اتی منها اّول مّرة ایّاک ان تعترض...  المختار

الفریسیّون من دون بیّنٍة و برهان. قد جری عن یمینه کوثر الفضل و عن یساره سلسبیل العدل و یمشی قّدامه 

 ...  ملئکة الفردوس برایات االآیات

............................................................................................................................... 

قد ظهرت الکلمة الّتی سترها االبن انّها قد نّزلت علی هیکل االنسان فی هذا الّزمان. تبارک الّرّب الّذی 

هو االب قد اتی بمجده االعظم بین االمم توّجهوا الیه یا مالأ االخیار... هذا یوم فیه تصیح الّصخرة باعلی 

 المتعال.  قد اتی االب و کمل ما وعدتم به فی الملکوت الّصیحة و تسبّح باسم ربّها الغن
ّ
جسدی یشتاق ...  ی

 ... الّصلیب و رأسی ینتظر الّسنان فی سبیل الّرحمن لیطّهر العالم عن العصیان

ان یا رئیس القوم ان استمع لما ینصحک به مصّور الّرمم من شطر اسمه االعظم. بع ما عندک من الّزینة 

ا فی سبیل اهلل مکّور اللّیل و النّهار. دع الملک للملوک ثّم اطلع من افق البیت مقباًل الی المزخرفة ثّم انفقه

الملکوت و منقطعا عن الّدنیا ثّم انطق بذکر ربّک بین االرض و  الّسمآء. کذلک امرک مالک االسمآء من 

.لدن ربّک العزیز العاّلم
lxxv
 (38، 30، 23 ،28 )الواح نازله خطاب به ملوک و رؤسای ارض، صفحات 
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 نزول کتاب اقدس

 اظهار امر حضرت بهاءاهلل خطاب به ملوک، حکّام و رهبران دینی عالم، "هرچند بنفسه خطیر 

 عظیم و فرید و فخیم بود" ولی به بیان حضرت ولی امراهلل:

نزول کتاب اقدس  گردید و آن تری محسوب مي هنوزتباشیر ظهور قدرت خاّلقۀ شدیدتر و عظیم

ایقان بدان اشاره فرموده و آن را مهیمن بر  وت مقّدس الهی است که خداوند منّان در کتاباز جبر

 ر بدیع مخزن احکام و شریعت ربّانیّه است کهفْ شمرده است. این سِ  جمیع صحف و کتب الهیّه

ارض "" و "سماء جدیده اشعیای نبی بدان بشارت داده و حضرت یوحنّا در مکاشفات خویش به

"  تشبیه اورشلیم جدید النّازل من الّسماء" و "عروس" " ومدینۀ مقّدسه"  و "هیكل رّب " و "جدیده

یتغیّر مانده و  هزار سال ثابت و لن نموده است. این کتاب مقّدس که حدود و احکامش مّدت یک

الکتاب دور  فوذ و سطوتش اهل ارض را احاطه خواهد نمود،  اعلی و اجلی ثمرۀ اسم اعظم و امّ ن

  اقدس ابهی و منشور نظم بدیع اسنی در این قرن امنع افخم محسوب است. اعزّ 

میالدی ( 1873 کتاب اقدس پس از انتقال جمال اقدس ابهی به بیت عودی خّمار )در سال

منتهی  مصائب بیه دوستان داخل هر دو ب در ایّامی که هنوز وجود مبارک از طرف دشمنان خارج و

 رحمانیّه نازل گردیده است. این سفر کریم،  مخزن الآلی الهیّه و منبع تگرفتار از سماء مشیّ  محاط و 

بدیعه و تعیین وظائف  وضع اصول و تعالیم منیعه و تأسیس مؤّسساته فیوضات سبحانیّه، نظر ب

 اسفار سماویّه بی نظیر و مثیل و عدیل است صحف و مقّدس مرجوعه به جانشین شارع قدیر در بین

دستورات شارع  و سایر زبر الهیّه که قبل از آن کتاب نازل و در هیچ یک اوامر و توراة خالف زیرا بر

خالف انجیل  فرموده مدوّن و مسطور نیست و بر شریعت و حامل رسالت ربّانیّه بنحوی که خود بیان

 بیانات معدودی که به حضرت مسیح نسبت داده شده هیچیک حائز دستور که در آن  كلمات و

برخالف قرآن که با وجود  باشد و حتّی طرز ادارۀ امور آتیۀ آن دیانت نمیه سبت بصریح و روشنی ن

لسان پیغمبر اکرم در مسألۀ خطیر و مهّم خالفت ساکت و  صراحت و قطعیّت احکام و حدود منزله از

باقی مانده،  کتاب مستطاب اقدس من البدو الی الختم از قلم شارع مقّدس این دور اعظم  صامت

و تنظیم گشته و عالوه بر احکام و قواعد و حدود و فرائضی که نظم بدیع الهی بر آن قائم و  تدوین

وظیفۀ مقّدسۀ تبیین آیات را که به مرجع منصوص و مبیّن مخصوص  ؤّسس است این سفر قویمم
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ه الهی است ب ای را که حافظ وحدت و جامعیّت امر گردیده همچنین مؤّسسات ضروریّه محّول

 (181)قرن بدیع، ص نماید. یان تعیین و تنصیص ميصراحت ب

 

قد أنزلنا فی الّسجن کتابًا سّمی لدی العرش بالکتاب االأقدس و فیه شرعنا الّشرایع و زیّنّاه بأوامر ربّک 

االآمر علی َمن فی الّسموات و االأرضین.  قل یا قوم تمّسکوا به ثّم اعملوا بما نّزل فیه من بدایع احکام ربّک 

الکریم.  انّه ینفعکم فی الّدنیا و االآخرة و یطّهرکم عّما الینبغی ا نّه َلُهَو المدبّر المبیّن الُمعطی الباذُل الغفور 

الحمید.
lxxvi
(613ای از الواح جمال اقدس ابهی که بعد از کتاب اقدس نازل شده، ص )مجموعه 

82
 

 

بی للقارئین.  طوبی کتاب اقدس به شأنی نازل شده که جاذب و جامع جمیع شرایع الهیّه است طو

را قبل از اقبال احاطه فرموده.  للعارفین.  طوبی للمتفّکرین.  طوبی للمتفّرسین؛ و به انبساطی نازل شده که کّل 

وف یظهر فی االرض سلطانه و نفوذه و اقتداره. ا ّن ربَّک لهو العلیم الخبیر.س
lxxvii
)الواح بعد از اقدس،  

 (681ص

 

المقّدسة لتفدون ارواحکم لهذا االمر المقّدس العزیز  من اوامرنالو تعرفون ما اردناه لکم  لعمری

المنیع.
lxxviii
  (45)کتاب اقدس، بند  

 

هذا کتاٌب اصبح مصباح القدم للعالم و صراطه االأقوم بین العالمین.  قل ا نّه َلمطلُع علِم اهلل لو أنتم 

تعلمون و مشرق أوامراهلل لو أنتم تعرفون.
lxxix
  (9م کتاب مستطاب اقدس، ص)تلخیص و تدوین حدود واحکا 

 

نشاء ا اّل َمن أخَذته نفحات رحمتی  قل هذا روح الکتب قد نفخ به فی القلم االأعلی و انصعق َمن فی اال 

و َفَوحات الطافی المهیمنة علی العالمین.
lxxx
  (9)تلخیص و تدوین حدود واحکام کتاب مستطاب اقدس، ص 

ر و النّواهی.ا ّن الکتاَب هو سماٌء قد زیّنّاها بأنجم االأوام
lxxxi
)تلخیص و تدوین حدود واحکام کتاب  

  (3مستطاب اقدس، ص

طوبی لمن یقرئه و یتفّکر فیما نّزل فیه من آیات اهلل المقتدر العزیز المختار قل یا قوم خذوه بید التّسلیم  

الّرحمن لمن فی  شأن یتحیّر منه العقول  واالفکار انّه لحّجة العظمی للوری و برهان ...  لعمری قد نّزل علی 

.االرضین و الّسموات
lxxxii
 (83-83)کتاب اقدس، مقّدمه، ص 
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تاهلل یرتعد ظهر  یعرف ما فیها و لذی قلٍب یّطلع برموزها و اسرارها لذی بصرٍ  و طوبی لذائقة یجد حالوتها

.المقنّعة لشّدة ظهورها الکالم من عظمة مانّزل واالشارات
lxxxiii
  (29)کتاب اقدس، مقّدمه، ص 

 

 ازله برای بهائیانادعیءه ن

ْ ُسِجَن ِفی الَعکَّا َو َتراُه یا ِالِهی َبیَن اَیِدی
ُلَک ِباْسِمَک االَْعَظِم الَِّذي

َ
االَْعداِء  ُسْبحاَنَک اللَُّهمَّ یا ِالِهی اَْسئ

 ُکلِّ االَْحواِل ِبَحْیُث ال َیْمَنُعِنی  َو َتْحَت ُسُیوِف االَْشِقیآِء ِباَْن َتْجَعَلِنی ُمْسَتِقیمًا َعلی اَْمِرِه َو ناِظرًا ِالی َشْطِرهِ 
ْ
ِفي

ِه ِاَلْیِه.  ٌء َعِن التََّوج 
ْ
 َشي

 ُحبَِّک، َقْد َحَمَل 
ْ
 َسِبیِلَک َو ما اَراَد ِلَنْفِسِه ِاالَّ الَبالیا ِفي

ْ
 َربِّ اَْشَهُد ِباَنَُّه َفدی َنْفَسُه ِفي

ْ
َدائَِد ُکلَّها اَي الشَّ

ْظهاِر َسْلَطَنِتَک َبیْ  َن ِعباِدَک َو ِاْعالِء َکِلَمِتَک َبْیَن َبِریَِّتَک، ُکلَّما اْزداَدِت الَبالیا َو اَحاَطْتُه الَقضایا ِمْن ُکلِّ اِلِ

َفُه ُجُنوُد الَِّذیَن َکَفُروا ِبَک َو ِبآیاِتَک.   ِذْکِرَک َعلی َشاٍْن ما َخوَّ
ْ
 االَْشطاِر ِانَُّه زاَد ِفي

ُلَک ِبِه وَ 
َ
 َربِّ اَْسئ

ْ
 ُحبَِّک، َو اَْشَهُد ِباَنَّ ُحبَُّه ُحب َک َو َنْفَسُه  اَي

ْ
 ُحبِِّه َکما کاَن ِفي

ْ
ِبما ِعْنَدُه ِباَْن َتْجَعَلِنی ِفي

 َنْفُسَک َو َجماَلُه َجماُلَک َو اَْمَرُه اَُمرَک. 

 
ْ
ا اََرْدَتُه ِفي ا ِعنَْدَک َو غاِفاًل َعمَّ  َربِّ ال َتْجَعْلِنی َمْحُرومًا َعمَّ

ْ
اَیَّاِمَک، ِانََّک اَْنَت الُمْقَتِدُر الُمَتعاِل الَعِزیُز  اَي

الَحِکیُم.
lxxxiv
  (48؛ شمارۀ 53)مناجاة، ص 

 

ُکوا ِباَْسمائَِک وَ   ِعباَدَک َتَمسَّ
ْ
ِبَکِلَمٍة ِمْن ِعْنِدِه  َیْدُعوَنها ِفی اللَّیاِلی َو االَیّاِم َو ِاذا َظَهَر َمْن ُخِلَق  َتری یا ِالِهي

وا ِمْن َحْوِلِه َو َکَفُروا ِبآیاِتَک اْلُکْبری ِالی اَنْ  االَْسمآِء َو َجَبُروُت الَبقآِءَمَلُکوُت  اَْخَرُجوُه ِمْن ِدیاِرِه َو اَْدَخُلوُه  اْنَفض 

ْنیا ِلَنْفِسِه َو َیُکوُن جاِلسًا ِفی هذا ِالی اَْخَرِب ِبالِدَک َبْعدَ  َرِت الد  ْ ُعمِّ
ْجِن االَْعَظ  الَِّذي ِم. َو َمَع هَذا الَبالآِء السِّ

  ما َراَْت 
ْ
  .ااِلْخِتراِع  ِشْبَهُه َعْیُن ااِلبْداع  َیْدُعو النَّاَس ِاَلْیَک یا ماِلَک  الَِّذي

 الرَِّممِ 
َ
ُلَک یا خاِلَق االَُمِم َو ُمْحِیي

َ
َک َقی وِمیَّتِ  ُتَؤیَِّد ِعباَدَک َعلی ِعرفاِن َمْظَهِر ذاِتَک َو َمْطَلِع  ِباَنْ  اَْسئ

ُروا ِبُقْدَرِتَک اَْصناَم الَهوی َو َیْدُخُلوا  َسَبَقِت االَْشیآَء ِلُیَکسِّ
ْ
  ِفی ِظلِّ َرْحَمِتَک الُکْبری الَِّتي

ِّ
ِباْسِمَک الَعِلي

.االَْبهی
lxxxv
  (663؛ شمارۀ 688)مناجاة، ص 
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 فصل دهم

 مزرعه و بهجی

یاء حکومت و مردم نسبت به حضرت طرز تلقّـی اول در سالهای بعد از نزول کتاب مستطاب اقدس

چندین والی عکّا تدریجًا احترام علنی  بهاءاهلل، عائلۀ مبارکه و اصحاب تدریجًا دستخوش تحّولی عظیم شد.

های آن حضرت  برای حضرت عبدالبهاء قائل شدند و در بعضی امور با ایشان مشورت کرده جویای توصیه

ه داده شد به مدینةالّسجن وارد شوند.  تعداد زیادی از افراد متنّفذ شدند؛ به تعداد بیشتری از زائران اجاز می

برای مالقات با حضرت بهاءاهلل به عکّا سفر کردند که از آن جمله بود ژنرالی اروپایی و عزیز پاشا، والی بیروت، 

ماند که حضرت که در زمان تبعید حضرت بهاءاهلل در ادرنه قائم مقام والی آن شهر بود.  یک والی تلویحًا فه

بهاءاهلل هر زمان که مایل باشند مختارند که عکّا را ترک کنند.  اهالی عکّا نیز با مخاطب قرار دادن ایشان با 

ساختند.  آن بهبود قابل  احترام خودشان به ایشان را ظاهر می 83القابی چون "سیّد العظیم" و "جناب الکریم"

 84دادند. یشان در میان خودشان نسبت میمالحظۀ هوای شهر و نیز آب آن را به حضور ا

علیرغم بهبود شرایط، حضرت بهاءاهلل اشتیاق دیدن زیبایی طبیعی ییالقات حومۀ شهر را داشتند که در 

بردند.  یک روز فرمودند، "من نـُه سال است که یک زمین سبز ندیدم ... عالم  اوان جوانی از آن لّذت می

وقتی حضرت عبدالبهاء متوّجه میل مبارک شدند،   85الم اجسام."صحرا عالم ارواح است و عالم شهر ع

ای  تصمیم گرفتند منزلی را در خارج شهر برای والد خود فراهم آورند و طولی نکشید که قصر مزرعه را، که خانه

ای هم برای بردن حضرت  ؛ کالسکهآن را تعمیر کرده حّمام ساختندبزرگ در شمال عکّا بود، اجاره فرمودند.  

بهاءاهلل به آنجا فراهم آوردند.  ابتدا حضرت بهاءاهلل به کلّی از رفتن امتناع کردند، زیرا ایشان هنوز رسمًا 

مسجون بودند.  حضرت عبدالبهاء از مفتی عکّا، که محبّتی عظیم به حضرت بهاءاهلل داشت و بسیار مورد 

های مبارک را بگیرد و اصرار نماید  ستعنایت هیکل مبارک بود، تقاضا کردند نزد حضرت بهاءاهلل برود، د

که شهر را ترک کنند.  بعد از یک ساعت تقاضا و استدعای مفتی، حضرت بهاءاهلل باالخره رضایت دادند.  

، حضرت عبدالبهاء جمال مبارک را از دروازۀ شهر عکّا خارج کرده به قصر مزرعه 6322روزی از ماه ژوئن 

 بردند.

ای دلربا قرار گرفته در فاصلۀ نیم مایلی دریای مدیترانه واقع شده و قصر مزرعه که در میان باغه

کند.  مزرعه پناهگاهی راحت و آرام  های جلیل در شرق را به بیننده عرضه می اندازی زیبا و باشکوه از تپبه چشم
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 ع افتاده بود، شروع کرد.ای را که مّدت سی سال از حّیز انتفا بنا به توصیۀ حضرت بهاءاهلل احمد بیک توفیق مرّمت آبراهه 

85
 18بهاءاهلل عصر جدید، ص 
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ین تشریف برای حضرت بهاءاهلل فراهم آورد.  ایشان مّدت دو سال در آنجا سکونت داشتند و گاهی به باغ نعم

بردند که به یاد مسرّت پربرکت روزهایی که رسالت خود را در باغ رضوان بغداد حدود پانزده سال قبل از آن  می

به اصحاب خود اظهار فرمودند، آن را باغ رضوان نامیدند.  حضرت بهاءاهلل به این باغ با عباراتی چون 

 فرمودند. "اشاره می86"اورشلیم جدید"و جزیرتنا الخضرا

تر از آن بود که  بخش بود، اّما قصر مزبور کوچک د دلپذیر و مسرّترچه دو سالی که در مزرعه سپری شاگ

نیازهای حضرت بهاءاهلل، عائلۀ مبارکه،  تعداد فزایندۀ افراد تبعیدی و مهاجرانی باشد که در عکّا رحل  رافع

توانستند  6323ت عبدالبهاء در سال افکندند.  بدین لحاظ موقعیتی مغتنم و به موقع بود که حضر اقامت می

را، که در فاصلۀ دو مایلی شمال عکّا قرار داشت، اجاره کنند.  مالک و خانوادۀ او به طور  عودی خّمار قصر

ناگهانی، به علّت شیوع بیماری مسری، بیت را ترک کرده بودند. این محّل اقامت حضرت بهاءاهلل بهجی )به 

  "المقام الّذی جعله اهلل المنظر االکبر للبشر" و"قصر رفیع" و از لسان قدم به  معنای بهجت و سرور( نامیده شد

در اینجا حضرت بهاءاهلل بقیّه ایّام حیات عنصری خود را در کمال عظمت و   موسوم و موصوف تشریف بردند.

رسمًا به قوّت  سلطان عبدالعزیزجالل اّما ساده، شریف و معتدل سپری فرمودند.  اگرچه فرمان شدید و غلیظ 

 ه بیانبخود باقی بود، اّما به مکتوبی منسوخ بدل شده بود.  حضرت بهاءاهلل اسمًا هنوز مسجون بودند، اّما 

 بود.ی مفتوح" حضرت عبدالبهاء "ابواب عظمت و سلطنت حقیق

 

 جزیرتنا الخضرا –باغ رضوان 

صر سفر نمودیم و در بستان وارد؛ هر شجر به هواهلل تعالی شأنه العظمة و االقتدار  صبح یوم مبارک جمعه از ق

ها به ذکر انظروا ا لی آثار رحمةاهلل ذاکر و نهرین به لسان فصیح به  ای ناطق و هر ورق به ذکری مترنّم.  نخل کلمه

 مشغول؛ سبحان
ّ
اهلل به اسراری ناطق بودند که تحیّر آورد.  آیا در کدام  قرائت کلمۀ مبارکۀ و منّا کّل شیٍء حی

اند.  بلی ا ّن المظلوم یعَلُم  یقول عنداهلل المهیمن القیّوم؛ و بعد از  اند و نزد که تعلیم گرفته تان وارد شدهدبس

جلوس راضیه
87
به حضور حاضر و به نیابت آن جناب به زیارت فائز.  خان نعمت بگسترد و  علیها بهائی 
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87
راضیه خواهر منیره خانم، حرم مبارک حضرت عبدالبهاء، بود.  او شام را از طرف همسرش، سیّد علی، که این لوح به افتخار او  

ر" تألیف دکتر وحید رأفتی، از قول جناب کتاب "یادنامۀ مصباح منی 683آورد. ]توضیح مترجم: در صفحه  نازل شده، فراهم می

اند، "راضیه بیگم همشیرۀ منیره خانم، حرم حضرت عبدالبهاء، بوده و این دو، دختران آقا میرزا  عبداهلل مصباح چنین نوشته

د.  راضیه خانم با ان اند.  جناب نهری دو فرزند دیگر به نامهای سیّد یحیی و گوهر بیگم نیز داشته محّمدعلی نهری و زهرا خانم بوده

اهلل اصفهانی و گوهر خانم با میرزا اسداهلل اصفهانی ازدواج نمودند.  سیّد یحیی، که ملّقب به عبدالبهاء بوده، با خانم  میرزا عنایت

ظهور الّشهداء( ازدواج نمود و از این اقتران قدسی افندی )مشهور به انسی( و خورشید خانم و ادیب به منّصۀ  افندی )دختر سلطان

 اهلل اصفهانی دانست نه سّید علی.[ رسیدند."  به این ترتیب، همسر راضیه و مخاطب لوح مبارک را باید میرزا عنایت
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الحقیقه ما تشتهی االأنُفس و تلّذ  فی حاضرین را بار داد و ضیافت کاملی به اسم آن جناب به عمل آمد. 

االأعُین حاضر و موجود؛ بل ما ُتریُد االآذان.  چه که اوراق از نسیم ارادۀ الهی متحّرک و از آن حرکت صوت 

نمودند و ابصار به مشاهدۀ آثار  خوشی مسموع و به کلمۀ مبارکی ناطق.  گویا از برای غائبین طلب حضور می

اوراق و انهار محظوظ.  الحمدهلل الّذی ایَّدک و ایّدها.  باری  ر و اثمار و اشجار وقدرت و ُصنع الهی در ازها

الحقیقه جای  الوری ناطق.  فی های بدیعۀ لطیفه متنّعم و در انتها به حمد و شکر مولی َمن ِفی البیان به نعمت

ن عنده و برکًة ِمن لُدنه و فضاًل ِمن اهلل تبارک و تعالی أن ینزَل علیکم فی کّل حیٍن رحمًة مِ  اولیا نمودار.  نسئل

طلبیم آنچه را که عنداهلل مذکور و  رسانیم و از برای هر یک می الکریم. اولیا را سالم می جانبه.  ا نّه هو الغفور

مقبول است.  الّسالم علیکم و علی عباداهلل المخلصین و الحمدهلل رّب العالمین. )زیارت اماکن مقّدسۀ بهائی، 

(61ص
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و کانت  و اشجارها ملتّفةً  جاریةً  ینا انهارهاأیومًا من االیّام جزیرتنا الخضرآء و لّما وردنا ر ا قصدناانّ 

و ذکرما شهدت عین  ینا ما ال یتحّرک القلم علی ذکرهأاالشجار توّجهنا الی الیمین ر الّشمس تلعب فی خالل

شاهدنا طلعة من طلعات  اقبلنا الی الیسار االلطف االشرف المبارک االعلی  ثمّ  الوری فی ذاک المقام مولی

انظروا جمالی و نوری  من النّور و نادت باعلی النّدآء یا مالأ االرض و الّسمآء الفردوس االعلی قآئمة علی عمود

و عرف شأنها و مقامها و  نا االمانة و ظهورها و حسنها و اجر لمن تمّسک بهاا و ظهوری و اشراقی  تاهلل الحّق 

و انا الّسبب االعظم لثروة العالم   الکبری الهل البهآء و طراز العّز لمن فی ملکوت االنشآء یلها انا الّزینةتشبّث بذ

.کذلک انزلنا لک ما یقّرب العباد الی مالک االیجاد و افق االطمینان الهل االمکان
lxxxvi

)مجموعه   

  (600؛ لوح مبارک خطاب به شیخ نجفی، ص152و  72اشراقات، ص 

 

 ورقءه مبارکءه علیا نَّواب،

کشیده در دورانی بس دراز، صعود فرمود و حزنی  دوست، فداکار و رنج آسیه خانم، حرم مقّدس، نوع

عظیم را برای اعضاء عائلۀ مبارکه، جامعۀ بهائی، و اهالی عکّا سبب شد.  این طلعت نورا، که از قلم حضرت 

ترمانه که به تعالی و عظمت اشاره دارد( ملّقب شدند، بهاءاهلل به عناوینی چون ورقۀ علیا و نّواب )عنوانی مح

های ایشان شرح داده  بعد از تحّمل بیماری، در حجرۀ خود در بیت عبّود در عکّا صعود فرمودند.  یکی از نوه

که وقتی ایشان در بستر دراز کشیده در حال احتضار بودند حضرت بهاءاهلل وارد اطاق شدند و زمانی که صعود 

 ر بالین ایشان حاضر بودند.واقع شد ب
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کتاب "یادنامۀ مصباح منیر" نقل  683-683این لوح مبارک در باغ رضوان در عّکا نصب شده است.  متن لوح مبارک از صفحه  

 م  –( نیز درج است.  اّما چند سطر آخر در آنجا حذف شده است 688)مطلب  688شد.  در جلد هشتم مائدۀ آسمانی، ص
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آسیه خانم مّدت پنجاه و یک سال انیس و ندیم دائمی حضرت بهاءاهلل بودند.  بعد از مّدت کوتاهی 

 رفاه و آسایش، تقریبًا مّدت چهل سال متحّمل فقر و فاقّه، اذیت و آزار، تبعید و زندان شدند.

ن قرآن، سپس مقامات برجستۀ عکّا، ها، قاریا در پیشاپیش مشایعین رمس حضرت آسیه خانم مؤّذن

های گویای غم و اندوهشان، در  در حال خواندن اشعارو مرثیه روحانیون مسلمان و مسیحی، و کودکان مدارس

 امراهلل در سال خحرکت بودند.  جسد ایشان را در قبرستانی 
ّ
ارج از عکّا به خاک سپردند تا آن که حضرت ولی

به مرقدی که در حدائق حیفا ساخته شده بود انتقال دادند.  در آنجا دو بقایای رمس اطهر ایشان را  6383

بنای یادبود در تکریم ایشان و فرزندشان میرزا مهدی، غصن اطهر، قرار دارد که همراه با مرقد دخترشان، بهائیه 

هانی امر خانم، ورقۀ مبارکۀ علیا، و مرقد حرم حضرت عبدالبهاء، منیره خانم، نقطۀ کانونی مرکز اداری ج

 دهند. بهائی را تشکیل می

 "وقار و محبوبیت ایشان مانند یک ملکه آورند، مادر گرانقدر خود را اینچنین به خاطر می بهائیه خانم

نمودند؛ آرام و مالیم و به  شود.  ایشان مراعات هر شخصی را به طور کامل می همیشه در خاطرم مجّسم می

و در تمام اعمالشان محبّت قلب پاکشان نمودار بود.  هر کجا قدم  انگیز از خود گذشته بودند نحوی شگفت

ش نمود و حاضرین را از نفحۀ خو گذاشتند، همان نفس حضورشان محیطی از محبّت و سرور ایجاد می می

 امراهلل می  89ساخت." ادب و مالیمت سرشار می
ّ
آثار تسلیم و فرمایند که در سراسر حیات ایشان، " حضرت ولی

ای که پس از افول آن نجم  به درجه ع و تقوی و علّو  روح از آن ورقۀ مبارکۀ موقنه ساطع و المع بودرضا و ور

 افق وفا در الواحی که از یراعۀ  مالک اسماء در شأن آن سیّدۀ اهل بهاء نازل گردید  آن نفس زکیّه را
ّ
 درّي

 "خاطب و مفتخر فرمودند. م«  و جعلک صاحبة له فی كّل عالم من عوالمه»به خطاب مستطاب  

 

العلیا المذکورة فی الّصحیفة  ةاّول روٍح به ظهَرِت االأرواح و اّول نوٍر به اشرَقِت االأنوار علیِک یا ورقَ 

 هو مصدر أحکامِ  مِرِه و مشرق وحِیه و مطلِع آیاتهالحمراء. أنِت الّتی خَلَقِک اهللُ للقیام علی خدمة نفِسه و مظهِر أ

ماء. و ایّدک علی شأٍن  أقَبلِت بکلِّک ا لیه ا ذ أعرض عنه العباد و اال 
lxxxvii
-6382)نقل در توقیعات مبارکه،  

  (808، ص6383

 

طوبی لِک یا أمتی و یا ورقتی و المذکورة فی کتابی و المسطورة ِمن قلمی االأعلی فی زبری و الواحی ... 

بما ذکرِک مولی االأسماء نشهد أنّک  افرحی فی هذا الحین فی المقام االأعلی و الجنّة العلیا و االفق االأبهی

فزِت بکلِّ الخیر و رفَعِک اهلُل ا لی مقاٍم طاف حوَلک کل  عزٍّ و کل  مقاٍم رفیع.
lxxxviii
-83)توقیعات مبارکه،  

  (808-1، ص6382
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کتاب "نفحات  81اثر لیدی بالمفیلد درج شده است. ترجمه فوق از صفحه  Chosen Highway 83اصل مطلب در صفحۀ  

 م  –ظهور حضرت بهاءاهلل"، اثر ادیب طاهرزاده، ترجمه دکتر باهر فرقانی، نقل شد 
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یا نّواب یا ایّتها الورقة المنبتة ِمن سدرتی و المؤانسة معی علیِک بهائی و عنایتی و رحمتی الّتی سبَقِت 

جود.  ا نّا نبّشرک بما تقّر به عیُنِک و تطمئن  به نفُسک و یفرح قلبک. ا ّن ربَّک هو المشفق الکریم.  قد الو

ماء لخدمته و جعلک معاشرة هیکله فی  رضی اهلل عنک ِمن قبل و من بعد واختّصک نفسه و اصطفاک بین اال 

عنده و رحمًة ِمن لدنه و جعلِک صاحبة له فی اللّیالی و االأیّام.  اسمعی مّرًة ُاخری رضی اهلل عنک فضاًل ِمن 

الأَمٍة ذکَرتِک و  یکّل عالٍم ِمن عوالمه و رزقِک لقائَه و وصاله بدوام اسمه و ذکره و ملکوته و جبروته.  طوب

أرادت رضائک و خضعت عندک و تمّسکت بحبل حبّک و ویٌل لمن أنکر مقامک االأعلی و ما ُقّدر لک ِمن 

اء و أعرض عنک و جاحد شأنک عنداهلل رّب العرش العظیم.لدی اهلل مالُک االأسم
lxxxix
)نقل در توقیعات  

   (832، ص6383-6382مبارکه، 

 

یا اهل الوفا ا ذا حضرُتم لدی رمِس الورقة العلیا الّتی صِعَدت ا لی الّرفیق االأعلی قفوا و قولوا الّسالم و 

آمنِت باهلل و آیاِته و أجبِت نداَء و  َن الّسدرة أشهد أنِّک مِ  التّکبیر و البهاء علیِک یا ایّتها الورقة المبارکة المنبتة

أقبلت الیه و تمّسکت بحبله و تشبّثِت بذیل فضله و هاجرِت فی سبیله و اتّخذِت لنفسک مقامًا فی الغربة حبًّا 

نسئُل اهللَ بأن   للقائه و شوقًا لخدمته رِحَم اهلل َمن تقّرب الیک و ذکرِک بما نطق القلم فی هذا المقام االأعظم.

یغفرنا و یغفر الّذین توّجهوا الیک و یقضی لهم حوائجهم و ُیعطیهم ِمن بدائع فضله ما أرادوا و ا نّه هو الجواد 

الکریم.  الحمدهلل ا ذ هو مقصود العالمین و محبوب العارفین.
xc
  (801، ص6383-6382)توقیعات مبارکه،  

 

 رایک دهه تحّمل اذیت و آزار و اتّهام و افت

علیرغم آرامش و آزادی تازه به دست آمده که حول حضرت بهاءاهلل و مزرعه و بهجی طائف بود، ریزش 

 سهام مصائب و بالیا بر هیکل مبارک و امر نوزاد ایشان همچنان ادامه داشت.

، کاظم، که قباًل در زمرۀ روحانیون 6322احبّاء دیگربار تحت فشار قرار گرفتند.  در سال  در ایران

سوب و بعدًا به امر بهائی اقبال کرده بود، در اصفهان، در میدان عمومی شهر در مقابل چشم مردم، گردن مح

حرمتی ددمنشانه قرار داشت، به آتش کشیدند و  زده شد.  جسد او را، بعد از آن که مّدت سه روز در معرض بی

همان شهر، ماّلیی مسلمان که به در  6323بقایای سوختۀ آن را به درون چاهی متروک انداختند. در سال 

العاده محترم  ستیزی را برانگیخت که به اعدام دو برادر فوق شّدت با امر مبارک مخالف بود احساسات بهائی

الّشهداء  الّشهداء و محبوب بهائی و مصادرۀ اموال و ثروت آنها منجر شد.  حضرت بهاءاهلل این دو برادر را سلطان

، بهائیان در ایران به زندان افتاده به قتل رسیدند.  در مازندران، در سال 6330ۀ لقب دادند.  در سراسر ده

، 6333جان، ماّلی سابق مسلمان، دستگیر  و به طهران منتقل و اعدام شد.  در رشت، در سال  ، علی6338

ی امراهلل ایاد 6336در طهران در سال حاجی نصیر دستگیر شد و در زندان درگذشت و به مقام شهادت رسید.  
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حاجی ماّل علی اکبر شهمیرزادی و ابن ابهر همراه با حاجی امین دستگیر و زندانی شدند.  در یزد هفت تن از 

رویدادی که چنان سبب حزن حضرت بهاءاهلل شد که  –بهائیان را اراذل و اوباش وحشیانه به قتل رساندند 

 به حضور مبارک مشرّف شود. دازه ندادنمّدت نـُه روز نزول آیات را متوقّف ساختند و به احدی اج

مخالفتی از نوعی دیگر در استانبول در شرف وقوع بود؛ گروهی از پیروان میرزا یحیی، که تا آن موقع به 

 6330در دهۀ  –، برگرفته شده بود 90ی صبح ازلنامی که از عنوان میرزا یحیی، یعن –ازلیه معروف شده بودند 

اصالح طلبی به نام "اختر" و با محرّک معروف تن از آنان ناشر روزنامۀ فارسی  تدریجًا دور هم جمع شدند. دو

افق بودند.   دست و هم کرد، هم الّدین افغانی، که از اقدام برای سرنگونی شاه حمایت می سیاسی به نام جمال

یز مصّمم به خلع شاه از الّدین با امر بهائی مخالفت داشت، اّما ازلیه با او متّحد شدند زیرا آنها ن اگرچه جمال

الّدین دست اتّحاد داده بود، پیوندهای  با سرکنسول ایران، که او نیز با جمال یازلی دیگرسلطنت بودند.  

اعتبار کردن  ار اتّهامات کذب جهت بیشنزدیک داشت.  این گروه از هیچ تالشی برای حمله به بهائیان و انت

امراهلل در چندین  ازلیه امکانات وسیعی داشتند و مقاالت آنها علیهآنها و حضرت بهاءاهلل خودداری نکردند.  

ای  موضع، از جمله روزنامۀ فارسی منتشره در پاریس به نام "عروةالوثقی"، دائرةالمعروف نشر بیروت، و روزنامه

 شد. مصری درج می

در استانبول اعضاء عائلۀ حضرت باب، معروف به افنان، تصمیم گرفتند شرکتی تجاری  6330در سال 

دایر کنند که برای این کار از حضور حضرت بهاءاهلل کسب اجازه نمودند.  آنها برای ادارۀ این مؤّسسۀ تجاری از 

تاجری مجرّب اهل قزوین و یکی از بهائیان مخلص و مؤمن به نام شیخ محّمدعلی، که حضرت بهاءاهلل لقب 

همکاری کردند.  پدر او نیز از بابیان اوّلیه بود.  این مؤّسسه نبیل ابن نبیل به او اعطاء فرموده بودند، دعوت به 

شروع کرد و طولی نکشید که توفیق تاّم یافت.  نبیل در شهر شهرت یافت که تاجری  6338کارش را در سال 

بسیار قابل اعتماد است؛ و همین شهرت سبب برانگیخته شدن حّس حسادت ازلیه شد که کارزاری شریرانه و 

 انه توأم با تهمت و افترا را علیه او در محافل سران شهر شروع کردند.ناجوانمرد

نبیل ابن نبیل قربانی اتّهامات دروغین محّمدعلی اصفهانی، فرد دردسرسازی که حضرت بهاءاهلل او را از 

قالب  عکّا اخراج کرده به استانبول فرستاده بودند، نیز قرار گرفت.  در اینجا محّمدعلی اصفهانی کارش را در

اثرات  اب هسوداگر کوچکی به راه انداخت و موجد مشکالتی برای تأسیسات تجاری افنان شد.  نبیل برای مقابل

ویرانگر رفتار محّمدعلی، به حضرات افنان پیشنهاد کرد که او را در مؤّسسۀ تجاری شریک کنند.  سالها امور به 

محّمدعلی، بدون اّطالع نبیل، به ازلیه دست اتّحاد داد اّما آرامی جریان داشت و محّمدعلی سود فراوان برد.  

اعتبار کردن از قّوت بیشتر برخوردار شد.  کسی که بیش از همه هدف کینه و نفرت  و کارزار بدنام سازی و بی
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ه داشت که لقبی که ظاهرًا توّسط حضرت رّب اعلی به میرزا یحیی اعطا شد، ازل بود نه صبح ازل.  ازلیان برای آن که مقام ازل باید توجّ  

 م  –را تعالی ببخشند، عنوان "صبح ازل" را که در حدیث معروف حضرت علی بن ابیطالب عّز صدور یافته به او نسبت دادند 
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آنها قرار داشت برادر حرم حضرت باب، حاجی میرزا سیّد حسن افنان، معروف به افنان کبیر، بود.  مقاالت 

 بارۀ او در نشریه اختر درج شد.مخرّب در 

رانان او را نجات  نهایتًا این سوء رفتار نبیل را به انتحار سوق داد که خود را به دریا افکند؛ اّما قایق

دادند.  حضرت بهاءاهلل با استماع مصائب و بالیای نبیل، از او خواستند برای زیارت به عکّا برود.  وقتی نبیل 

چهارصد لیره از شرکت تجاری سرقت کرد و بهائی دیگری را که از استانبول عبور  در محّل نبود، محّمد علی

کرد متّهم به دزدی نمود.  این اتّهام در سراسر شهر شایع شد و مورد توّجه سفیر ایران قرار گرفت، که دربارۀ  می

ی، که توّسط ازلیه تحریک این رویداد دست به تحقیق زد و بهائی مزبور را از این اتّهام مبرّا ساخت.  محّمدعل

 شد، موضوع را به محکمۀ ترکیه برد، که دیگربار سبب تبرئۀ فرد بهائی شد. می

ها سخت آزرده خاطر شده بودند، حمالت خود به  دستانش که از شکست در دادگاه محّمدعلی و هم

بهائیان را انتشار دادند.  خانه و  بهائیان را در نشریۀ اختر مضاعف ساختند و اکاذیب و مفتریات دربارۀ تجارت

ار عالوه، تجّ  به استانبول بازگشت تا با حمالت مقابله کند و در دادگاه پیروز شد.  به 6333نبیل در سال 

گذاشت.  اّما، این شکست  آور استانبول سندی را امضاء کردند که بر خیانت محّمدعلی صّحه می برجسته و نام

ها افزود و آنها کارزار افتراآمیز شدیدتری را شروع کردند.  نبیل دیگر  دیگربار فقط بر جسارت و جرأت ازلیه

 نتوانست آن را تحّمل کند و با خوردن زهر خودکشی کرد.

حضرت بهاءاهلل در الواح متعّدد نازله در اواخر ایّام حیات مبارک، به این تضییقات، اتّهامات و 

ز این الواح، لوح مبارک خطاب به شیخ محّمدتقی نجفی اند.  یکی ا اکاذیب، و سایر رویدادها اشاره فرموده

الّشهداء  الّشهداء و محبوب معروف به رسالۀ ابن ذئب است؛ او از مخالفان امر مبارک و مسئول شهادت سلطان

بود و کسی است که داوطلب شد شخصًا سر از تن آنها جدا کند.  در سراسر این لوح مبارک، حضرت بهاءاهلل 

دارند که به تأّمل و تفکّر بپردازد و این رویدادها را مرور نماید و دست از رفتار نادرست  متذکّر می مکرّرًا شیخ را

 خود بردارد و به جبران مافات قیام کند.

 

از جمیع جهات نار ظلم و اعتساف  تحریر این کلمات مشغول؛ه بالیا این مظلوم ب ۀیا شیخ در بحبوح

که آفتاب و ماه و بّر و بحر گواه که  اند مع آن را در ارض طا اخذ نموده جهت خبر رسیده اولیا مشهود. از یک

امری تمّسک نجسته و ه ارتفاع دولت و نظم مملکت و راحت ملّت به طراز وفا مزیّنند و جز به این حزب ب

 نخواهند جست.

ایران امر ست در ا ها سال .ایم یا شیخ مکّرر گفتیم حضرت پادشاه را در سنین معدودات نصرت نموده

لعمراهلل این  .تجاوز ننمود احدی از حدّ  ،ِزمام مفسدین احزاب در قبضه اقتدار مقبوض ؛مغایری ظاهر نشده

هّمشان اصالح عالم بوده و  ؛طراز محبّةاهلل مزیّنه نور تقوی منّور و به حزب اهل فساد نبوده و نیستند قلوبشان ب

واحده  ۀو نار ضغینه و بغضا خاموشی پذیرد تا جمیع ارض قطعکه اختالف از میان برخیزد  و اراده آن ؛هست

 .مشاهده گردد
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 .تضییع این مظلومان مشغوله تمام قدرت و قّوت به کبیره ب ۀسفارت ایران در مدین ۀو از جهت دیگر دائر

گاهی نسبت  .وارد شده حال تفّکر فرمائید در آنچه بر امنای حّق در هر دیار .أراد امرًا آخر ا نّهم أرادوا امرًا و اهللُ 

ه حال آن جناب ب .اند که در عالم شبه و مثل نداشته مفتریاتی تکلّم نمودهه اند و هنگامی ب سرقت و دزدی داده

رعیّت خود داده ثمر و اثرش در ممالک ه ب آیا نسبت سرقتی که از جانب سفارت کبری ؛انصاف تکلّم فرمایند

بلکه  ؛عبد بوده که سبب و علّت تضییع این شد نه از جهت آن فقره این مظلوم خجل از این؟ خارجه چیست

...  تدبیر و ادراک جمعی از معتبرین ایران در سفارت کبری بوده علّت خجلت اّطالع سفرای اجنبیّه بر مراتب

لکن در و .در اطفاء نورش ساعی و جاهدند که باید مقامات عالیه طلب نمایند و اخذ رأی کنند باری از مقامي

در آستانه تشریف  اهلل خان أیّده الملک میرزا محسن مذکور جناب سفیر کبیر معین ر این فقره از قرارظهو

الّرحمن را از ُمحرمان حرم عرفان مکّدر  پادشاه ایران ایّده آن است که حضرته و این امور نظر ب ؛اند نداشته

دولت و مّلت است متمّسک بوده و  عّزت که سبب اسبابيه حّق شاهد و گواه که این مظلوم الزال ب .دانند مي

 (30)لوح مبارک خطاب به شیخ نجفی، ص .کفی باهلل شهیدًا

 

و اراده قویّه نافذه ربّانی حضرت سلطان أیّده  عنایت الهیه شود چهل سنه ب یا شیخ مکّرر ذکر شده و مي

أثیم  عتدٍ ها ااّل کّل مُ نکرُ و ال یُ   که نزد مظاهر عدل و انصاف ثابت و محّقق است نصرتي ؛نمودیم اهلل را نصرت

اند  ملتفت نشده این خدمت ظاهر مبینه مناء ملّت الی حین باکه وزراء دولت و  آن عجب .ریبمُ  ٍض بغِ و کّل مُ 

از اربعین هر سنه ما بین عباد مجادله و محاربه ظاهر و قائم و  قبل .اند حکمت ذکر نفرمودهه اند نظر ب و یا شده

و ذیل منیر اصطبار تمّسک جستند و  حبل متین صبره ت و بیان و نصیحت و عرفان کّل بجنود حکمه ب بعد

که در  آن حّق گذاشتند معه بر این حزب مظلوم وارد شد تحّمل کردند و ب که آنچه شأنيه تشبّث نمودند ب

الحقیقه  یاز جمله حضرت حاجی نصیر که ف .نمودند بدترین عذاب معّذبه مازندران و رشت جمع کثیری را ب

مقامی ه و دماغش را بریدند و ظلم ب بعد از شهادت چشم او را کندند  ؛شرق  از افق سماء تسلیممُ  نوری  بود

در اطراف  گریستند و نوحه نمودند و در باطن از برای عیال و صغار بعضی رسید که اهل ممالک خارجه

  .ممالک اعانت نمودند

منصفی  که هر شأنيه و در ارض صاد نار ظلم مشتعل ب  ؛ع شدهآنچه واق یا شیخ قلم حیا میکند از ذکر

 .که اکباد اهل بّر و تقوی محترق قسميه مرتفع ب لعمرک از مدائن علم و معرفت نحیب و بکاء .نوحه نمود

أهلل یعلم  .را منع ننمود و عّزت ایشان دولت و ثروت ؛حسنین در آن ارض رایگان جان فدا نمودند نورین نیّرین

  .الیعلمون رَد علیهما و القوم أکثرهمما و

کمال شوق و ه کّل شربت شهادت را ب ؛حضرت اشرف و قبل از ایشان جناب کاظم و َمْن َمَعُه و در آخر

عزیزخان جناب عارف باهلل میرزا مصطفی َو  و همچنین در عهد سردار .رفیق اعلی شتافتنده نوشیدند و ب اشتیاق

 آثار ظلم ظاهر و مشهود ظلمي * باری در هر بلدی .رفیق اعلی و افق ابهی فرستادنده ب نمودند و َمْن َمَعُه را اخذ



 

125 

 

سلطان بوده  در حضرت بدیع که حامل لوح حضرت .بر دفاع قیام ننمود مع ذلک نفسی ؛که شبه و مثل نداشته

  .ا نموداکلیل ثمین حیات را نثار دوست یکت س مضمار انقطاعآن فارِ  .تفّکر نما که چگونه جان داد

حضرت  .لوجه اهلل و التکن من الّصامتین بیّن ؟یا شیخ اگر این امور انکار شود کدام امر الئق اقرار است

ما بها و خون بها (این کلمه ناطقه و با کمال جذب و شوق قصد مقام شهادت نمود و ب نجفعلی را اخذ نمودند

 انقطاع که از شطر اعالی قلب ماّل علیجان اشراق نمود ی نیّرو تجلّ  در اشراق .را یافتیم( این بگفت و جان داد

که میدان شهادت و ایوان عشرت نزدش  شأنی جذبش کرده نفحات کلمه علیا و اقتدار قلم اعلی ب ؛نظر نمائید

را حاضر نمودند که  اّم اشرف. در جناب ابا بصیر و سیّد اشرف زنجانی تفّکر نمائید .ْولیاَ  بل االُولی ؛یکسان

  .ا لی أن فاز بالّشهادة الکبری  ترغیب نمود ؛ا نصیحت نمایدابنش ر

صد هزار  ایشان .اند اند و بر شاطی بحر انقطاع خرگاه برافراشته گذشته یا شیخ این حزب از خلیج اسماء

سر  .آزاد بارادة اهلل متمّسکند و از ما عند القوم فارغ و؛ جان رایگان نثار نمایند و بما أراده االأعداء تکلّم ننمایند

را از شهادت در  زندگی دنیا ایشان اند تفّکر نمائید گویا از بحر انقطاع نوشیده .و کلمه ناالئقه نگفتند دادند

 (88)لوح مبارک خطاب به شیخ نجفی، ص .سبیل الهی منع ننمود

 

را که سبب و از حّق بطلبند آنچه   ست که عقالء از این مظلوم اخذ رأی نمایندا سبحان اهلل امروز روزي

نفسی در صدد آن  کّل بر عکس بر اطفاء این نور ساطع لمیع جاهد و ساعی و هر ولکن .عّزت و آسایش است

 مقامی رسیده که از جمیع اطوار این مظلوم اظهاره امر ب .است که تقصیری ثابت نماید و یا ایرادی واردآورد

از نفسی از نفوس مجتمعه در مدینه کبیره ذکر  یکی از دوستان .اند آنچه را که ذکر آن شایسته نیست نموده

 .افسوس این فقره را ذکر نمود کماله عّکا میرود و به در هر سنه مبلغ پنجاه هزار تومان از وطن ب نموده  که گفته

  .معلوم نشد محاسب که بوده و دفتردار که

که از عنایت  ه که اراده آنچ ؛صابر و صامت اند اند و گفته باری این مظلوم در جمیع آنچه وارد آورده

در جمیع  .بیان محو نمائیمۀ قوّ ه و رحمت مسبوقه حکم جدال و نزاع و سفک دماء را از عالم ب حّق جّل جالله

ذکر  ولکن در جواب این فقره .ایم حّق گذاردهه ایم و ب تمّسک جسته صبر جمیله اند ب احوال در آنچه گفته

باید مالک وجود و سلطان غیب و شهود را شکر نماید  نموده صادق استالحقیقه در آنچه ذکر  نمودیم اگر فی

ایران را تصّرف فرموده و یک مالیات هر  از ایران مبعوث فرموده که در سجن من غیر ناصر و معین که نفسی را

ید و اگر نفسی اراده نما ؛ این مقام ستایش است نه نکوهش لو یکون من المنصفین .فرماید سنه از آن اخذ مي

بی  های امم این است که در بعضی از لیالی و ایّام اسرای عالم و مظلوم مظلوم واقف شود جواب بر امور این

نداشته و نداریم و از گوینده هم شکایت  این اذکار را دوست .شبه اند و روز را ب روز آوردهه وت شب را بقُ 

و در بعضی از  نمود راشی کسب معاش ميت سجن شخص معّززی چندی از سنگ در این .نمائیم ننموده و نمی

نسأل اهلل تبارک و تعالی أن یؤیّد الکّل علی العدل و   .اهلل مرزوق یعنی جوع طعامه اوقات هم بعضی ب

  .و یوّفقهم علی االنابة و الّرجوع ا نّه هو الّسامع المجیب االنصاف



 

126 

 

و قاموا علی ضّری و مسکنتي  عاشرونی یا الهی تری ما ورَد علی المظلوم من الّذین ما سبحانک اللّهمّ 

کینونتی و  تسمع حنیَن قلبی و ضجیجَ  .و االألسُن عن بیانه و االألواح عن حمله بحیث عجزِت االقالُم عن ذکره

أی رّب  .من الّذین نقضوا عهَدک و میثاقک ما ورد علی أمنائک فی بالدک و أصفیائک فی مملکتک

تي ُسفکْت فی حبّک و الّ  ینهم فی بعدهم عن ساحة قربک و بالّدماءالعّشاق فی االآفاق و بحن أسألک بضجیج

 أي رّب  .أولیاَءک من ظلم الّذین غفلوا من أسرار اسمک المختار باالأکباد الّتی ذاَبْت فی سبیلک أن تحَفَظ 

ال ا له  .ابا نّک أنت المقتدر العزیز الوهّ  أیّدهم بقدرتک الّتی غلبِت االشیاَء و وّفقهم علی الّصبر و االصطبار

xci.ا اّل أنت الکریم الفیّاض
 

 اند و حال آن و سنان بغضاء هجوم نموده اند و با سیف ضغینه این ایّام بعضی از عدل و انصاف گذشته 

اکثری الی  .ّر و تقوی تمّسک جویندبِ ه مردود عالم و مطرود امم را اعانت نمایند و ب که که شأن منصفین آن

ه لسان قلب ب ،باری .جهت حمل بالیای ال تحصی نموده چهه ن مظلوم چیست و باند که اراده ای حین ندانسته

قد أحاطِت االأمواُج سفینة اهللِ  :این کلمه علیا متکلّمه َیعلُموَن ناطق * و مظلوم منقطعًا عن الکّل ب َقْوِمی یَت لَ  یا

الّتی بها  عک فی هذه الّظلمةالتضطرب عن االأریاح ا نَّ فالَق االصباح م حُ ا نّک یا ماّل  .المهیمن القیّوم

.اضطربت أفئدة العباد ااّل من شاء اهلل العزیز المختار
xcii
  (28الی  25)لوح مبارک خطاب به شیخ نجفی، ص 

 

اخذ عزیز مقتدر احدی قادر بر فساد و فتنه  ؛بود قّوت الهی و قدرت ربّانی اخذ شدهه یا شیخ ِزمام امور ب

و مأمورین نظر  ؛شوند شده و مي جزای اعمال خود مبتلیه را ندانستند ب چون قدر عنایت و الطاف حال .نبوده

کبیره جمعی ۀ در مدین .اند از جمیع جهات حزب مخالف را تحریک و تأیید نموده حرکت سّری حبِل ممدوده ب

ه ب اند رسیده که نفوس مأموره در آن ارض تمّسک نموده مقامیه را بر مخالفت این مظلوم برانگیختند و امر ب

اکثری از منصفین معروفش معروف و  یکی از سادات بزرگوار که نزد . ت دولت و مّلت استذلّ  آنچه سبب

دوستی آن ه نظر ب.  سمت بیروت توّجه نموده تّجار نزد کّل مشهود ب مشهور و از اجلّۀ عملش مقبول و تجارتش

ه سیّد مذکور با آدم خود وجهی از نقد و غیره دادند ک مترجم ایران خبره برقیّه ب ۀاین مظلوم از سیّاله جناب ب

این مظلوم بوده و لکن هیهات که اهل  و مقصود از این حرکت ذّلت .اند عّکا توّجه نمودهه اند و ب کرده سرقت

هجوم  باری از هر جهت. از صراط مستقیم صدق و راستی منحرف شوند های ناالئقه هاین گفته این دیار ب

میطلبد کّل را موّفق دارد بر آنچه سزاوار ایّام  حّق  را تأیید مینمایند * و این مظلوم از اند و طرف مقابل نموده

الهی الهی أسألک بشمس فضلک و بحر : کلمات محکمات ناظر و ناطق اینه لیالی و ایّام ب است و در

علی العدل و  أن تؤیَّد المنکرین علی االقرار و المعرضین علی االقبال و المفترین علمک و سماء عدلک

لدی باب فضلک انّک أنت المقتدر علی ما تشاء و  االنصاف * أی رّب أیّدهم علی الّرجوع الیک و االنابة

موات و االأرضین الحمد هلل رّب العالمین  فی قبضتک زمامُ  .من فی السَّ
xciii
)لوح مبارک خطاب به شیخ  
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و صدق در بلندی  مقام و  گفتار نیک ؛راستی محروم بودهاند اکثری از  نچه ذکر نمودهآ در امر این مظلوم

پیدا و آثار قلم  امواج این بحر امام وجوه عالم .افق سمآء دانش اشراق نموده شأن مانند آفتاب است که از

اهلل  عراق عرب رفته سبحانه اند این عبد از ارض طا فرار نموده ب در صحیفه اخبار نوشته .حکمت و بیان هویدا

 منّا عباد نهرب بل یهرُب  قائم و موجود انّا ما فررنا و لم الزال امام وجوه ؛ظلوم در آنی خود را پنهان ننمودهم این

العلیّة االیرانیّه و دولة الّروس الی ان وردنا العراق  رسان من جانب الّدولةخرجنا من الوطن و معنا فُ  .جاهلون

مقام  تر را در اینسَ  .شرق و الئحآفتاب مُ  مثابه آسمان مرتفع و ماننده بمظلوم  هلل الحمد امر این .و االقتدار بالعّزة

  (155. )مجموعه اشراقات، صمت را مقامی نهَص  و راهی نه و خوف

 

سفارت کبری  ۀدر هر یوم ذکری در دائر .آگاه نه جز حّق جلَّ جالله احدی بر آنچه بر این مظلوم وارد شده

سبب و علّت تضییع این عبد است  که اسبابیه  جمیع تدابیر منحصر شده باهلل سبحان .شود اصغا مي در آستانه

کاری  در تقلّب: )کلمات مذکور قوله اخبار این ۀدر ورق .ستا الهی نفس عّزت که ذلّت در سبیل غافل از آن

 مطالع انصافنزد مظاهر عدل و  .الی آخر قوله (وارد شده که از آنان بر بعضی یاتیبعضی از منفیّان عّکا و تعدّ 

لعمراهلل این مظلوم این  .و اعتساف قیام نمود انواع اذیّت و ظلمه ب ،باری .قصدش معلوم و مقصودش واضح

 مبین و مقامي ستا نزد اهل بصر آنچه در سبیل الهی وارد شود عّزي .نماید تبدیل نمي وطن اعلیه منفا را ب

 (92. )لوح مبارک خطاب به شیخ نجفی، صست کبیرا

 

شد نفسی وارد مقّر سلطنت  که شنیده از قراري .نچه که سبب حیرت استآشده  اهلل این أیّام ظاهر نسبحا

آیا چه  .مقام نوحه و ندبه است مقام الحقیقه این فی .ارادت خود مسّخر نموده بزرگان را ب ایران گشت و جمعی

؛ ه شد عّزت نفس کجا رفتاستقامت چ ؛کبری ذلّت عظمی از برای خود پسندیدند شده که مظاهر عّزت

مقامی تنّزل نموده که بعضی از رجال ه حال ب؛ آفتاب بزرگی و دانائی از افق سماء ایران طالع و ُمْشِرق الزال

المعارف بیروت ذکر در جرائد مصر و دائرة این حزب ۀو شخص مذکور دربار ؛اند جاهلین نموده خود را َمْلَعب

اسم ه ب ای و جریده ؛پاریس توّجه نموده گشت و بعد ب آگاهی و دانش نچه را که سبب تحیّر صاحبانآ نموده

این سبب اظهار محبّت ه ارسال داشت و ب  سجن عّکا همه أطراف عالم فرستاد و به عروةالوثقی طبع کرد و ب

طلبیم او را  از حق مي .اختیار کرد مظلوم درباره او صمت این ،باری .تدارک مافات بوده نمود و مقصودش

 (298. )مجموعه الواح طبع مصر، صعدل و انصاف منّور دارد نوره ظ نماید و بحف

 

ظالمین که خود را  از بعضی از .این ایّام وارد شد آنچه که سبب حزن اکبر گشت یا ایّها النّاظر الی الوجه

ل که کما مع آن ؛و امانت و عدل و انصاف مرتعد دهند ظاهر شد آنچه که فرائص صدق حق نسبت ميه ب
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درباره شخص معلوم عنایت و عطا
91
اهلل گریست و از قبل ذکر  جری گشت عمل نمود آنچه را که عینظاهر و مُ  

 .ظاهر نه اثری ؛چند سنه ستر نمودیم که شاید متنبّه شود و راجع گردد. نچه که سبب آگاهی و انتباه استآشد 

. نه رحم بر خود و نه بر امراهلل نمود .صاف را دریدستر ان ؛نمود مام وجوه خلق بر تضییع امراهلل قیامباالخره اَ 

از حق بطلب نفوس غافله را تأیید فرماید بر رجوع و . حزن اعمال بعض دیگر بر حزن اعمال او غلبه نمود ،حال

 (661-68. )مجموعه اشراقات، صانّه هو الغّفار و هو الفّضال الکریمه. اناب

 

 ازلیان در ایران

های حضرت بهاءاهلل رفتار معدودی از ازلیان بود که حیثیت امر الهی را  و رنج منشأ دیگری برای آالم

آبادی بودند.  صدرالعلماء از روحانیونی  دو تن از این افراد صدرالعلما و میرزا هادی دولتنمودند.   دار می لکّه

، تحت تأثیر سیّد 6328ال بود که بابی شده اّما از دوران تبعید حضرت بهاءاهلل در بغداد تا زمان وفاتش در س

آبادی نمایندۀ میرزا یحیی در ایران بود که بعدها  دست میرزا یحیی، قرار داشت.  میرزا هادی دولت محّمد، هم

حضرت باب جانشین او شد.  سالها قبل، میرزا هادی بابی شده و زمانی که او مّدعی شد همان کسی است که 

میرزا هادی سایر بابیان را به هواداری از میرزا یحیی جمع کرده  اند، پیرو او شد.  به ظهورش بشارت داده

 های نادرست و اکاذیب بسیاری را دربارۀ حضرت بهاءاهلل و امر مبارک انتشار داد. سازمان داد و برداشت

، وقتی روحانیون به فریاد آمدند که مبلّغین برجسته و نامدار بهائی را دستگیر و اعدام 6333در سال 

ای در اصفهان شد.  میرزا اشرف که به  یخ محّمدتقی نجفی )ابن ذئب( طالب اعدام میرزا اشرف آبادهکنند، ش

علّت بهائی بودن محکوم و زندانی شد، توّسط روحانیون، از جمله شیخ محّمدتقی نجفی، تحت استنطاق 

فصاحت رد کرد، به مرگ  های آنها را در کمال قّوت و قرار گرفت.  میرزا اشرف، بعد از آن که کلّی استدالل

محکوم و در میدان عمومی به دار آویخته شد و جسدش را ددمنشانه قطعه قطعه کردند.  بعد از آن طولی 

ترین و  نکشید که شیخ محّمدتقی طالب قتل هادی شد و او علنًا بر فراز منبر از ایمان خود تبرّی جست و با کثیف

هلل لعن کرده ابراز تنّفر نمود.  وی بالفاصله از اتّهام بهائی بودن ترین لحن به حضرت باب و حضرت بهاءا زننده

اش را نجات داد.  اعداء امراهلل با اغتنام فرصت در سراسر کشور تبرّی هادی را اعالن کرده  تبرئه شد و زندگی

ه تعداد ازلیان آورش همچنان به رهبری ازلیان در ایران ادامه داد.  اگرچ ترویج دادند.  هادی علیرغم رفتار شرم

فرمودند و امید داشتند که آنها را  اندک بود، اّما حضرت بهاءاهلل همچنان هادی و معدود پیروانش را متذکّر می

 غفلت و جهالتی که به سویش روان بودند دور سازند.از 

 

                                                           
91
 محمدعلی اصفهانی. 
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نید او را که ش مجّرد آنه اّول ب  .آبادی و صاد اصفهانی در ارض طا تفّکر الزم میرزا هادی دولت حال در

 نمود بر منابر ارتقا جست و نطق ؛که وقار و سکون مفقود گشت نيأشه ب اند اضطراب اخذش نمود بابی گفته

اند آنچه را که سبب و علّت  ریاست عمل نموده الزال ِگلپارهای عالم محض حّب  .که سزاوار نبود کلماتيبه 

و رسوخ و اطمینان و تمکین و  استقامت و ثبوت .آن جناب جمیع را مثل آن نفوس ندانند. گمراهی عباد گشته

که  ملوک و غیره آن و مقصود از آنچه بیان شد از الواح ؛تا آن جناب آگاه شوند وقار شهدای این ظهور ذکر شد

افصح ه آنچه مأمور بود امام وجوه عالم به اهلل را ستر ننمود و ب یقین مبین بدانند که این مظلوم امره آن جناب ب

ه هادی و غیره امراهلل را تبدیل نمودند و نظر ب ولکن امثال آن نفوس ضعیفه مثل .ر نمود و القا فرمودذک بیان

که از  نوحه نمود مع آن دنیا عمل کردند و گفتند آنچه را که عین عدل گریست و قلم اعلی زندگانی دو روزه

  .اهلل اظهار نمود لوجه اصل امر بی خبر بوده و هستند و این مظلوم

مظلوم توّجه نما شاید نفحات وحی و فوحات الهام ترا  ساحته یا هادی نزد اخوی رفتی و دیدی حال ب

مثابه شمس از ه حّق را از باطل ب مشاهده آثار فائز شوده هر نفسی الیوم ب .مقصود فائز گردانده و ب تأیید نماید

شاید آن جناب  اهلل بوده که کر شده لوجهحّق شاهد و گواه که آنچه ذ .گردد مقصود آگاهه ظّل تمیز دهد و ب

. )لوح مبارک خطاب به شیخ و اوهام نجات بخشند سبب هدایت خلق شوند و احزاب عالم را از ظنون

 (64نجفی، ص

 

نور  .مشو ضاللسبب اِ   .یقینه یمین توّجه نما و از ظّن به از شمال ب یا هادی بشنو ندای ناصح امین را

 وا اهلل بگذر و ناس را از ریاست لوجه  .اهلل المهیمن القیّوم شطر کوّل وجهَ  ؛حیطآیات م ؛امر ظاهر ؛شرقمُ 

نزد مشرکین مشرکی  و  ؛وجه باش الهی صاحب یک یا هادی در سبیل .خبری و آگاه نیستی از اصل بي .گذار

پند گیری و متنبّه نمودند تفّکر نما شاید  ن ارض جان و مال را انفاقآکه در  در نفوسي . موّحد نزد موّحدین

ف و التکن من نِص أ  ؛نفق کلّها فی سبیل اهللأالّذی  مِ اَ  جسده و روحه و ما عنده خیرٌ  اّن الّذی یحفظ .شوی

از حق  شاید دین را دام ننمائی و از برای دینار چشم ؛تشبّث انصافه عدل تمّسک نما و به ب .الّظالمین

 خف عن اهلل اّن المبّشر قال انّه .این اذکار مشغوله ب که قلم اعلیمقامی رسیده ه ظلم تو و امثال تو ب  .نپوشی

 ...ینطق فی کّل شأن انّنی انا اهلل ال اله ااّل انا المهیمن القیّوم

خود رجوع  بصره از همه گذشته حال در آثار ب .گمان عمل منماه ب ؛و آگاه نیستی یا هادی تو با ما نبودی

 سبیل .مثابه حزب قبل سبب ضاللت مشوه ب .بر خود و بر عباد رحم کن ؛نما نچه ظاهر شده تفّکرآکن  و در 

را مؤیّد امید هست نفحات وحی تُ  .بدل نما انصافه عدل و اعتساف را به ظلم را ب  ،دلیل الئح ،واضح

حال  رفتی و دیدی  .فائز شود قل اهلل ثّم ذرهم فی خوضهم یلعبون ۀمبارک ۀاصغآء کلمه فؤادت ب فرماید و سمع

قصد بحر  را و بشنو ندای مظلوم  .خبری هم جاهلی و هم بي .مشتبه منما بر خود و ناس .انصاف تکلّم نماه ب

ندای ناصح مشفق را که من غیر ستر   .ما سوی اهلل بگذری طراز آگاهی مزیّن شوی و ازه شاید ب ؛علم الهی نما
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. مالک قدم دعوت نماه حزاب عالم طّرًا را بو ا مام وجوه ملوک و مملوک مرتفع است اصغا کناَ حجاب  و

 (157)مجموعه اشراقات، ص

 ادعیه و مناجات دربارۀ مصائب و بالیای وارده به حضرت بهاءاهلل

 من جنود الغافلین. لو
ّ
 کلّما ازداد البالآء زاد البهآء فی حّب اهلل و امره بحیث ما منعنی ما ورد علی

اکبًا علی الّسحاب و داعیًا الی اهلل المقتدر القدیر. انّی فدیت نفسی فی یستروننی فی اطباق التّراب یجدوننی ر

سبیل اهلل و اشتاق البالیا فی حبّه و رضائه یشهد بذلک ما انا فیه من البالیا الّتی ما حملها احد من العالمین و 

یا لیت قطعت فی سبیلک  ینطق کّل شعر من شعراتی بما نطق شجر الّطور و کّل عرق من عروقی یدع اهلل و یقول

.لحیوة العالم و اتّحاد من فیه کذلک قضی االمر من لدن علیم خبیر
xciv
)الواح نازله خطاب به ملوک و رؤسای  

  (608ارض، ص

 

ما لّذ  که این مظلوم الزال تحت خطر عظیم بوده و لو ال البالیا فی سبیل اهلل حّق آگاه و معشر امناء گواه

و النّاظرین ا لی المنظر االأکبر بأنّی فی أکثر أیّامی   و ال یخفی علی أهل البصر .تیلی بقائی و ما نفعنی حیا

فی الحین أو بعد حین و فی کّل  جالس تحت سیف ُعلَّق بخیٍط واحد و ال یدری متی ینزل أ ینزل کعبدٍ  کنُت 

سبحانک یا الهی لو ال البالیا  این مناجات ناطق *ه و لسان سّر در لیالی و ایّام ب؛ ذلک نشکر اهللَ ربَّ العالمین

 شیء یثبُت شأُن مشتاقیک فی سبیلک من أین یظهر مقاُم عاشقیک
ّ
 و عّزتک .و لو ال الّرزایا فی حبّک بأي

و غذاُء قاصدیک ِقطعاُت أکباِدهم و ما ألّذ سّم  نُس مریدیک زفراُت قلوبهمؤأنیس محبّیک دموُع عیونهم و م

عالء کلمتک یا ا لهی و سیّديسبیلک و ما أعّز سها الرَّدی فی أشربنی فی امرک ما أردته و أنزل  م االأعداء ال 

 فعل
ّ
فی کّل  توکَّلُت علیک . ما ترید و ال أحّب ا اّل ما أنت تحّب رید ا اّل أال  ی حبّک ما قّدرَته و عّزتکي

 المتعال * أسألک یا الهی أن
ّ
السِمک و  قابالً تظهَر لنصرة هذا الّظهور َمْن کان  االأحوال انّک أنت الغني

بأخالقک و أوامرک ال ا له ا اّل  لیذکرک بین خلقک و یرفَع أعالم نصرک فی مملکتک و یزیّنهم سلطاِنک

.أنت المهیمن القی وم
xcv
  (20-13)لوح مبارک خطاب به شیخ نجفی، ص 

 

 َهَدَفًا ِلِسهامِ 
ْ
 ِبما َجَعْلَتِني

ْ
ُهودِ  اَْعدائَِک ِفی َسِبیِلَک، َلَک الَحْمُد یا ِالِهي َو  اَْشُکُرَک یا َعاِلَم الَغْیِب َو الش 

  .َکِلَمِتَک  َسَقْیَتِنی کاَْس الَبالیا اِلْظهاِر اَْمِرَک َو ِاْعالِء ماِلَک الُوُجوِد ِبما َجَعْلَتِنی َمْسُجونًا ِفی ُحبَِّک وَ 

 َبالئِی اَْذُکُرُه ِتْلقآَء َوْجِهَک اَ 
َّ
 َربِّ اَي

ْ
 ِمْن َقْبُل ِمْن اَْشِقیاِء َخْلِقَک اَوْ اَْذُکُر ما َوَرَد  اَي

َّ
ما اََحاَطِنی ِفی  َعَلي

  .هِذِه االَیَّاِم ِفی َسِبیِل ِرضائَِک 

مآِء ِبما اَْشُکُرَک   َراَْیُت ِفی هِذِه االَیَّاِم ِمْن ُطغاِة ِعباِدَک َو ُبغاةِ  یا ِالَه االَْسماِء َو اَْحَمُدَک یا فاِطَر السَّ

  .َبِریَِّتَک 
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ُلَک ِباَْن َتْجَعَلنا ِمَن الَِّذیَن اْسَتقاُموااَسْ 
َ
َو َهواِء  َعلی اَْمِرَک ِالی اَْن طاَرْت اَْرواُحُهْم ِالی َسمآِء َفْضِلَک  ئ

.وُر الرَِّحیمُ ِعناَیِتَک ِانََّک اَْنَت الَغفُ 
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 اَْنَت َتْعَلُم ِباَنِّی م   
ْ
اْصِطبارًا  ِلَنْفِسی راَحًة ِفی ُحبَِّک َو ال ُسُکونًا ِفی اَْمِرَک َو ال ا اََرْدُت ُسْبَحاَنَک یا ِالِهي

 ما َلْم َیِرْد َعَلی  ِفی ِاْجرآِء ما اُِمْرُت ِبِه ِفی اَْلواِحَک، ِلذا
َّ
  .اََحٍد ِمْن اَْهِل َمْمَلَکِتَک َوَرَد َعَلي

ِتَک َلْم اَُکْن  َفوَ    َک َو َلْو اََحاَطْتِنیْمُنوعًا َعْن ِذْکرِ مَ  ِعزَّ
ْ
 َو َجواِرِحي

ْ
ُیِریُد  الَباَلیا ِمْن ُکلِّ االَْشَطاِر ُکل  اَْعَضائِي

َحالَوِة  الت راِب اَماَم َعیَْنْیَک یا َلْیَت ِعباَدَک ذاُقوا ما ُذْقُت ِمنْ  اَْن ُیْقَطَع ِفی َسِبیِلَک َو ِرَضائَِک َو ُیْلَقی َعَلی

  .ُحبَِّک 

ُلَک بِ 
َ
َه ِاَلیَک اَْسئ ا ُدوَنَک َو ِانََّک اَنَْت  اَْن َتْرُزَق َمْن َتَوجَّ الُمْقَتِدُر الَعِزیُز  َکْوَثَر َعَطائَِک ِلَیْنَقِطَعُه َعمَّ

.الَقِدیرُ 
xcvii
  (90؛ شمارۀ 104)مناجاة، ص 

 

 ِمنَ 
َّ
 َتْعَلُم َبالئِی َو ما َوَرَد َعَلي

ْ
 ِمَن الِعباِد الَِّذیَْن َکَفرُوا ِبآیاِتَک الَِّذْیَن طاُفوا َحوِلی  ُسْبحاَنَک یا ِالِهي

ِتَک َقدْ  .الُکْبری َو اَْعَرُضوا َعْن َطْلَعِتَک النَّورآِء  ِمْن َقَلمِ  َو ِعزَّ
ْ
 َبَلَغِت الَبالیا ِالی َمقاٍم ال ُتْحصی َو ال َتْجِري

  .ااِلْنشآِء

ُلَک یا ماِلَک االأْسماِء َو فاِطَر االَْرِض وَ 
َ
مآِء  اَْسئ ءٌ السَّ

ْ
 َعلی َشاٍْن ال َیْمَنُعِنی َشي

ْ
َعْن ِذْکِرَک َو  ِباَْن ُتَؤیَِّدِني

ا اََمْرَتِنی   َثنائَِک َو ال َیْشَغُلِنی اَْمٌر َعمَّ
ْ
 َو اَْطَلُع ِمَن الَبْیِت  ِبِه ِفی اَْلواِحَک، اَُقوُم َعلی اَْمِرَک َعلی َشاٍْن اَُعرِّي

ْ
َراِْسي

ْیُت ما َکَتبَْت َیْجَتِمُع  ، َو ِاذا َقَضْیُت ما َقَضْیَت وَ قًا ِبِذْکِرَک َبْیَن ِعباِدَک َو ناطِ  َک صائِحًا ِباْسِمَک َبْیَن َخْلقِ  اَدَّ

 اَْشراُر َبِریَِّتَک وَ 
َّ
  .َن ِفی َسِبیِلَک وؤُ اَیْفَعُلوَن ما َیش َعَلي

 َربِّ اََنا الُمْشتاُق 
ْ
 َبْیَن َیَدیَک وَ ِفی ُحبَِّک ِبما ال َیْشتاُقُه اََحٌد هذا َجَسدِ  اَي

ْ
 ِتْلقآَء َوْجِهَک َفاْفَعْل  ي

ْ
ُروِحي

ْعالآِء َْت اِلِ
  .َکِلَمِتَک َو ِاْبراِز ما ُکِنَز ِفی َخزائِِن ِعْلِمَک  ِبِهما ما ِشئ

َعلی ما ُتِریُد. اَْنَت الُمْقَتِدُر َعلی ما َتشآُء َو ِانََّک اَْنَت الُمَهْیِمنُ  ِانََّک 
xcviii
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 ما اَْعَظَم ُقْدَرَتَک َو ُسْلَطاَنَک َو ما
ْ
َتَک َو اْقِتداَرَک، اَْظَهْرَت َمْن َیْنِطُق ِباْسِمَک  ُسْبَحاَنَک یا ِالِهي  اَْکَبَر ُقوَّ

 . ُه ِبالنِّدآِء َبْیَن َخْلِقَک َبْیَن َسمائَِک َو اَْرِضَک َو اََمْرتَ 

ا َنَطَق ِبَکِلَمٍة اَْعَرَض َعْنهُ  ناُر  ، َو ِبذِلَک اْشَتَعَلْت َلْیِه االَُدبآُء ِمْن ِعباِدَک عَ  اْعَتَرَض  الُعَلمآُء ِمْن َبِریَِّتَک وَ  َفَلمَّ

ْلِم ِفی َمْمَلَکِتَک ِالی اَْن َقاَم الُمُلوُک َعلی   .ِاْطفآِء ُنوِرَک یا ماِلَک الُمُلوِک  الظ 

 َو اَ  َو َبَلَغ االَْمُر ِالی َمَقامٍ 
ْ
 اُساَری ِفی اَْرِضَک َجَعلوا اَْهِلي

ْ
ِه ِالی َوْجِهَک َو  ِحبَِّتي َو َمَنُعوا اَِحبَّائََک َعِن التََّوج 

 ِالی َاْن َجَعُلوا َمْظَهَر َجَماِلَک َو ُمْنِزَل آیاِتَک اَِسیرًا وَ  ِالی َشْطِر َرْحَمِتَک َو ِبما َفَعُلوا ما َسَکَنْت ناُر اَْنُفِسِهمْ  ااِلْقباِل 
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ا اُِمَر ِبِه ِمْن ِعْنِدَک، َو ِمنْ  ،ُعوُه َعْن ِذْکِرَک َو َثنائَِک ی ِحْصِن الَعّکا َو َمنَ اَْدَخُلوُه  فِ  اُُفِق  َولِکنَّ الُغالَم ما ُمِنَع َعمَّ

مآِء، ُیَنزُِّل ِفی  َو َیْدُعوُهْم ِالی َسمآِء َرْحَمِتَک َو َشْطِر ِعناَیِتَک، وَ  الَبالآء َیْنِطُق َو ُیناِدی َمْن ِفی االَْرِض َو السَّ

ُمْنَقِطعًا َعْن اَْنُفِسِهم ْ ِاَلْیَک،  َعَظَمِتَک، ِلَیْنَجِذَب ِبها اَْفئَِدُة َبِریَِّتَک ِلُیْقِبُلنَّ  اللَّیاِلی َو االَیَّاِم آیاِت ُقْدَرِتَک و َبیِّناِت 

  .ِالی ِفنآِء ِعزَِّک َو اْعِتزاِزَک  ُذلِِّهمْ  اْفِتَقاِرِهْم ِالی ُسراِدِق َغنائَِک، َو ُیْسِرُعنَّ ِمنْ  َو َیْهُرُبنَّ ِمنْ 

ُُه اَْریاُح النِّفاِق ِمَن االآفاِق،  َو هذا هذا ِسراٌج اْشَتَعَل ِمْن ُنورِ 
َبْحٌر َظَهَر ِبُسلْطاِنَک، ال َتْمَنُعُه  ذاِتَک ال ُتْطِفئ

الِق، َو هذا َشْمٌس اَْشَرَقْت  َسطَوُة الَِّذیَن َکَفُروا اِر َو ال  َعْن اُُفِق َسمآِءِبَیْوِم الطَّ َمِشیَِّتک ال َتْمَنُعها ُسُبحاُت الُفجَّ

  .ُشُبهاُت االَْشرار

 َعَلی ما َفَدْیَتِنی ِفی َسِبیِلَک وَ 
ْ
 َهَدفًا ِلِسهاِم الَبالیا ُحبًَّا ِلِعباِدَک َو َمْرِجَع  َلَک الَحْمُد یا ِالِهي

ْ
 َجَعْلَتِني

ْحَیاِء َبریَِّتَک    .الَقَضایا اِلِ

، ُعِدَمْت َکْیُنوَنةٌ  َو ما اََلذَّ َبالئََک ِفی
ْ
ْ َو ما اََعزَّ َقَضائََک ِفی َنْفِسي

ْفظًا َتِفر  ِمْن َسْطَوِة الُمُلوِک حِ  َمَذاِقي

زایا َعْن ْمَنُعُه الرَّ َسِبیِلَک َو ال تَ  ِعزَِّتَک َمْن َشِرَب َکْوَثَر َعطایاَک ال ُتْجِزُعُه الَبالیا ِفی ، َفوَ ِلَنْفِسها ِفی اَیَّاِمَک 

  .ِذْکِرَک َو َثنائَِک 

ُلَک یا ماِلَک الَبهآِء َو َمِلیَک 
َ
َنْفِسَک َو اْخَتَصْصَتُهْم ِفی  االَْسمآِء ِباَْن َتْحَفَظ االَْفناَن الَِّذیَن َنَسْبَتُهْم ِالی اَْسئ

ُهوِر َبْیَن ِعباِدَک وَ   َربِّ ال َتْمَنْع َعنُْهْم َسَحاَب  َک َو ااِلْقباِل ِالی اُُفقِ َتُهْم ِالی التََّقر ِب ِاَلیوْ َدعَ  هذا الظ 
ْ
َوْحِیَک، اَي

ْعالآِءَشْمِس َفْضِلَک  َرْحَمِتَک َو ِاْشَراَق    .َکِلَمِتَک َو ُنصَرِة اَْمِرَک  ، َفاْجَعْلُهْم ُمْمَتازًا َبْیَن َبِریَِّتَک اِلِ
ْ
َوفِّْقُهْم یا ِالِهي

  .َتْرَضی اَْنَت ُتِحب  وَ  َعَلی ما

 االَْعلی ال ِالَه ِاالَّ اَْنَت الُمْقَتِدرُ 
 
.الَعِلي
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 عدل الهی

 

ای آشکار شد.   عالئم مظّفریت امر الهی به میزان فزایندهدر سالهای بعدی حیات مبارک حضرت بهاءاهلل 

سوی مرزهای ایران و عراق به آذربایجان، ارمنستان، به فرا 1892یکی از اینگونه عالئم انتشار امراهلل تا سال 

گرجستان، فلسطین، ترکمنستان، لبنان، سوریه، ترکیه، مصر، سودان، پاکستان، هندوستان و برمه بود.  نشانۀ 

ترین آنها نبّوات  دیگر مظّفریت عبارت از تحّقق نبّوات مربوط به سرنوشت اعداء حضرت بهاءاهلل بود.  مهم

 پاشا بود. عبدالعزیز سلطان ترکیه و وزرایش فؤادپاشا و عالی مربوط به مرگ

فؤاد پاشا و عالی پاشا با اکراه به تقاضاهای حکومت ایران تن در داده حضرت بهاءاهلل  1863در سال 

، تنها شش 1869ایشان را به ادرنه تبعید کردند.  در سال  بعد را از بغداد به استانبول منتقل کردند و چند ماه

 1871بعد، فؤاد پاشا در اثر ناراحتی قلبی، به طور ناگهانی و نابهنگام در پاریس درگذشت.  در سال  سال

از سلطنت خلع شده به قتل سلطان عبدالعزیز  1876پاشا بیمار شد و ظرف سه ماه جان داد.  در سال  عالی

ودند که در یکی از آنها که بعد از بینی فرموده ب رسید.  حضرت بهاءاهلل سقوط هر سه نفر را در چندین لوح پیش
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و نأُخُذ ]فؤاد پاشا[ کان مثله  ]عالی پاشا[ سوف نعزل الّذیفرمایند، " مرگ فؤاد پاشا نازل شده چنین می

تحّقق این موارد و سایر نبّوات   92"الّذی یحکم علی البالد و أَنا العزیز الجبّار.]سلطان عبدالعزیز[ أمیرهم 

هایی در سراسر ایران و اقبال کثیری از مردمان به امر مبارک  صحبت ی عثمانی سببمربوط به سقوط امپراطور

 شد که از آن جمله بود جناب ابوالفضائل، اعظم محّقق امر مبارک.

 

سلطان آل عثمان بدون سبب و جهت بر ظلم قیام نمود و ما را به حصن عّکا فرستاد و در فرمان شاهانه 

اید و به شّدت تمام مبغوض خاّص و عام باشیم.  لذا دست قدرت ربّانی به مقّرر داشت که احدی پیش ما نی

نظیرینش، عالی و فؤاد، را اّول به باد فنا داد و بعد از آن دست قدرت  زودی انتقام کشید و سمیرین و وزیرین بی

ای شرق، ؛ توقیعات احبّ 101به برچیدن بساط عّزت عزیز گشاد و أَخَذه أخذ عزیز مقتدر. )نقل در توقیع 

 (174ص

 

افق اعلی دعوت نموده و از ه دهد که این مظلوم از اّول ظهور کّل را ب هر منصفی شهادت داده و مي

معذلک اهل اعتساف وارد آوردند آنچه را که قلم از ذکرش عاجز  ؛شقاوت و بغضا و بغی و فحشاء منع فرموده

د در قتل احبّا و سفک دم مطّهرش فتوی عبا حق حیات و راحت از برای کّل خواسته ولکن .و قاصر است

اند که نفسی  شأنی بر اعراض قیام نمودهه ب ؛اسم علم معروفنده اند و مطالع این ظلم جهالئی هستند که ب داده

ولکن  .اند ظلم مبین در سجن محکم متین حبس نمودهه را که عالم از برای خّدام درگهش خلق شده او را ب

. )منتخباتی از آثار العلیا و الفردوس االعلی رغمًا لهم و للّذین کفروا بهذا النّبأ العظیم اهلل بّدل الّسجن بالجنّة

 (59؛ شمارۀ 81حضرت بهاءاهلل، طبع اّول، ص

 

حال به عنایت الهی و تأییدات رحمانی کار به مقامی رسیده که ساکنین این نواحی بتمامه نسبت به ما 

 (393در کتاب قرن بدیع، ص )نقل اظهار خضوع و فروتنی می نمایند.

 

 

                                                           
92
فرمایند، "همچنین لوح فؤاد که مخصوص  دربارۀ نزول این لوح، در لوحی به امضاء کاتب وحی، می – 623ن، صکتاب مبی 

یکی از احباب ]جناب شیخ کاظم سمندر قزوینی[ نازل شده و این لوح در وقتی نازل شد که فؤاد پاشا که وزیر خارجۀ روم ]ترکیه[ بود 

ه و مهاجرت از ارض سّر به عّکا او شده بود.  دو نفر بودند که بعد از سلطان رئیس کّل به مقّر خود راجع شده بود و سبب فتنۀ اخیر

فرمایند  بودند: یکی فؤاد پاشا و یکی عالی پاشا.  گاهی این صدر اعظم بود و آن وزیر اّول خارجه و گاهی بالعکس.  در آن لوح می

، 2)مائدۀ آسمانی، ج« الّذی یحکم علی البالد و انا العزیز الجبّار. سوف نعزل الّذی کان مثله و نأخذ امیرهم»قوله عّز کبریائه: 

 (881-88ص
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 عهد و میثاق
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 فصل یازدهم

 عهد و میثاق حضرت بهاءاهلل

 

 کتاب عهدی

سالهای اخیر حیات عنصری حضرت بهاءاهلل، جریان نزول الواح از قلم آن حضرت ادامه داشت که از  در

عالوه، هنگام سفر به حیفا  ابن ذئب است.  بهود، رسالۀ ، لوح دنیا، لوح مقصترین آنها لوح اقدس جمله مهم

را روی کوه کرمل مرتفع فرمودند و محلّی را که قرار بود  93"خباء مجد"، حضرت بهاءاهلل 6330در حدود سال 

رمس مطّهر حضرت رّب اعلی استقرار یابد به حضرت عبدالبهاء نشان دادند، و لوح کرمل، منشور مرکز جهانی 

حضرت بهاءاهلل در آخرین لوحی که نازل فرمودند، برای استمرار مرجعیت الهیّه   فرمودند. امر مبارک را نیز نازل

در امور امر الهی، از طریق انتصاب فرزند ارشد خویش، حضرت عبدالبهاء، به مقام جانشین و مبیّن آیات 

ود که قوای فائقۀ خود، تمهیداتی را فراهم فرمودند.  این انتصاب عبارت از تأسیس مؤّسسۀ عهد و میثاق ب

ای را که حضرت بهاءاهلل و حضرت رّب اعلی، از طریق دو ظهور متوالی، به جریان انداخته بودند،  محیطه

هدایت کرده در مسیر صحیحی سریان دهد و فعالیت مستمر و هماهنگ آنها را تضمین نماید و امر الهی را از 

 امراهلل، "ای ا تفرقه و تشتّت حراست و صیانت کند.  این مؤّسسه
ّ
از قبل در ست که، بنا به بیان حضرت ولی

هیکل ِقَدم بنفسه المقّدس هنگامی که عائلۀ مبارکه در ایّام قرب به و " "تصریح گردیده کتاب مستطاب اقدس

حضرت   94"صعود و در آخرین تودیع آن محیی رمم در بالین مبارک مجتمع شده بودند، بدان اشاره فرمود.

کرد،  ن دورۀ ابتالء به بیماری، سندی را که رسمًا این  مؤّسسۀ اعظم و افخم را تأسیس میبهاءاهلل، در آخری

ای که در تاریخ ادیان مثیل و نظیری ندارد، به حضرت عبدالبهاء سپردند؛ حضرت بهاءاهلل نام این لوح  مؤّسسه

 شود: " نهادند. متن کامل این لوح مبارک ذیاًل نقل می"کتاُب عهدیمبارک را 

 

 تاب َعْهِدیکِ 

مرغوب ال  در خزائن توّکل و تفویض از برای وّراث میراث ست ولکنا اگر أفق أعلی از زخرف دنیا خالي

انظروا ثّم  .و خطر مکنون اهلل در ثروت خوف مستور یماَ  .و بر رنج نیفزودیم گنج نگذاشتیم .ه گذاشتیملَ  دلَ عِ 

                                                           
93
 602لوح مبارک خطاب به شیخ نجفی، ص 

94
 120قرن بدیع، ص 
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 ؛ی نهیرا وفا ثروت عالم ."و عّدده ُهَمَزٍة لمزة الّذی َجَمَع ماالً  َوْیٌل لکلّ "فی الفرقان  اذکروا ما أنزله الّرحمن

  .علومم مگر علی قدرٍ  ،و تغییر پذیرد الیق اعتنا نبوده و نیست نچه را فنا أخذ نمایدآ

 آیات و اظهار بیّنات اخماد نار ضغینه و بغضاء بوده که مقصود این مظلوم از حمل شداید و بالیا و انزال

این بیان  و از أفق لوح الهی نیّر ؛آسایش حقیقی فائزه و ب نور اتّفاق منّور گردده افئده أهل عالم بشاید آفاق 

مقامات  آنچه سبب ارتفاعه نمایم ب ای أهل عالم شما را وصیّت مي: کّل بآن ناظر باشند الئح و ُمْشِرق باید

ذکر خیر  راستی میگویم لسان از برای هب .معروف تشبّث کنید ذیله تقوی اهلل تمّسک نمائید و به ب ؛شما است

از لعن و طعن و  .از بعد باید کّل بما ینبغی تکلّم نمایند .عما سلف عفا اهلل ؛یاالئیدگفتار زشت مَ ه است او را ب

از مخزن قلم أبهی  علیا ۀکلم چندی قبل این ؛ستا مقام انسان بزرگ. ما یتکّدر به االنسان اجتناب نمایند

مقام انسان  .شود و مي آنچه در انسان مستور بوده امروز ظاهر شده ؛و مبارک ست بزرگا روزيامروز  :ظاهر

مثابه آسمان لدی ه ب انسان حقیقی .تمّسک نماید و بر امر ثابت و راسخ باشد حق و راستیه ست اگر با بزرگ

و آثارش مربّی  المقام مقامش أعلی ؛و انجم او اخالق منیره مضیئه شمس و قمر سمع و بصر ؛الّرحمن مشهود

  .امکان

 ۀبهاء در صحیف او از أهل ،افق أعلی توّجه نموده قلب طاهر به یافت و ب را هر مقبلی الیوم عرف قمیص

  .اشرب منه بذکری العزیز البدیع ُخْذ َقَدَح عنایتی باسمی ثمّ  .حمراء مذکور

نزد  .داوت و اختالف منمائیدع مذهب الهی از برای محبّت و اتّحاد است او را سبب ای أهل عالم

عباد است از قلم أعلی نازل شده و  منظر اکبر آنچه سبب حفظ و علّت راحت و آسایش صاحبان بصر و أهل

ظنون و أوهام ه حقیقی غافلند و ب حکیم ۀهای بالغ مربّای نفس و هوسند از حکمت لکن جّهال أرض چون

  .ناطق و عامل

حکومت  .ایشان دعا کنید ۀدربار ؛حّقند ظاهر قدرت و مطالع عّزت و ثروتو أمناَءه ملوک م یا أولیاء اهلل

 . نفوس عنایت شد و قلوب را از برای خود مقّرر داشت آنه أرض ب

 هذا أمُراهلل فی هذا الّظهور االأعظم و َعصَمه من حکم. عظیما فی الکتاب نزاع و جدال را نهی فرمود نهیًا

 .ه هو العلیم الحکیمالمحو و زیّنه بطراز االثبات انّ 

و  طوبی لالأمراء .مزیّنند بر کّل اعانت آن نفوس الزم طراز عدل و انصافه مظاهر حکم و مطالع أمر که ب

علیهم بهائي و رحمتی و فضلی  .أحکامی بین خلقی العلماء فی البهاء أولئک أمنائي بین عبادی و مشارق

 آنچه که از آفاق کلماتش انوار بخشش الهی المع شده مقام نازل در کتاب اقدس در این .أحاط الوجود الّذي

  .و ساطع و مشرق است

باشید نه  او و جهت اتّحاد او ناظره ب ؛و قدرت کامله مکنون و مستور یا أغصاني در وجود قّوت عظیمه

  .اختالفات ظاهره از او

انظروا ما أنزلناه فی کتابی . اشندغصن أعظم ناظر به أغصان و أفنان و منتسبین طّرًا ب که باید وصیّة اهلل آن

 کتاُب المبدأ فی المآل توّجهوا الی َمنْ  ذا غیض بحر"  ؛االأقدس
َ
نشعب من ااراده اهلل الّذی  الوصال و ُقضي
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أظهرنا االأمر فضاًل من عندنا و أنا  کذلک .مقصود از این آیه مبارکه غصن أعظم بوده." هذا االأصل القدیم

 قد اصطفینا االأکبر بعد االأعظم .االآمر الحکیم هلل مقام الغصن االأکبر بعد مقامه انّه هوقد قّدر ا. الفضال الکریم

  .أمرًا من لدن علیم خبیر

  .و لکن ما قّدر اهلل لهم حقًا فی أموال النّاس محبّت أغصان بر کّل الزم

ه ب .ا ترتفع به مقاماتکمو بما ینبغی و بم و أفنانی و ذوی قرابتی نوصیکم بتقوی اهلل و بمعروف یا أغصانی

ست اخالق و ا که الیق این سردار و جنودي تقوی سردار أعظم است از برای نصرت أمر الهی راستی میگویم

  .مرضیّه بوده و هست ۀطاهرۀ أعمال طیّب

که  امید آن .اختالف مسازید نظم را سبب پریشانی منمائید و علّت اتّحاد را علّت بگو ای عباد أسباب

ست از برای اطفاء نار ا آب مثابهه علیا ب ۀکلم و این ؛ناظر باشند "ِمْن عند اهلل قل کلٌّ ۀ "مبارک ۀکلمه ب أهل بهاء

نور اتّحاد ه واحده ب ۀکلم احزاب مختلفه از این .و صدور مکنون و مخزون است ضغینه و بغضاء که در قلوب

 .لمقتدر العزیز الجمیلیقول الحّق و یهدی الّسبیل و هو ا انّه .شوند حقیقی فائز مي

 و ارتفاع کلمه و این حکم از قبل و بعد در کتب الهی عزاز أمراحترام و مالحظه أغصان بر کّل الزم ال  

. و همچنین احترام حرم و آل اهلل و افنان و منتسبین ؛قدیم ر به من لدن آمرٍ طوبی لمن فاز بما أمِ  .مذکور و مسطور

  .منوصیکم بخدمة االمم و اصالح العال

نصایح قلم  .عالم و نجات امم است بیان مقصود عالمیان نازل شد آنچه که سبب حیات از ملکوت

. بذلک کتابی العزیز البدیع یشهد.  لکم عّما علی االرض انّها خیرٌ  .حقیقی اصغا نمائید گوشه أعلی را ب

 (403-399)مجموعه الواح مبارکه طبع مصر، ص

 

 حضرت عبدالبهاء

 حضرت بهاءاهللمرکز میثاق امر 

انتصاب حضرت عبدالبهاء در مقام مرکز میثاق امر حضرت بهاءاهلل برای اعضاء عائلۀ مبارکه، احبّای 

انگیز نبود.   ساکن ارض اقدس و خاور میانه و برای مقامات دولتی و رهبران دینی در فلسطین و ترکیه حیرت

ب ماّل حسین متولّد شدند، از اوان طفولیت حضرت عبدالبهاء که در شب اظهار امر حضرت رّب اعلی به جنا

چال  بهاءاهلل سهیم بودند.  در سّن نـُه سالگی که به زیارت حضرت بهاءاهلل در سیاهدر آالم و مصائب حضرت 

 امراهلل، "قلب ارّق الطفش از مشاهدۀ حال رقّت
ّ
الجالل در  بار آن جمال ذی طهران رفتند، به بیان حضرت ولی

متأثّر گردید." اندکی بعد از آزادی حضرت بهاءاهلل، حضرت عبدالبهاء "مالزم نفی و طرد  زیر سالسل و اغذال

 هیکل موعود از وطن مألوف بود."

در بغداد، هنوز در عنفوان طفولیت بودند، که به مقام شامخ و حقیقی والد بزرگوارشان پی بردند؛ 

 امراهلل،  معرفتی که سبب شد، به بیان حضرت
ّ
کمال تذلّل ه خود را بر اقدام مبارک بینداخت و ب اختیار بی"ولی
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کبری و منحۀ عظمی مفتخر  این منقبته ابتهال رجا نمود که در سبیل مالک ملکوت جالل فدا گردد و ب و

 ".شود

در دوران جوانی در بغداد، حضرت عبدالبهاء کاتب والد خویش بودند و تحسین و تمجید فضال و 

لمات و اظهارات فاضالنۀ خود جلب کردند.  بعدها، در ادرنه و سپس در عکّا، در بزرگساالن متبّحر را به مکا

کردند و سپر حائلی در مقابل اعداء حضرت بهاءاهلل بودند و مراقب  مقام نایب و نمایندۀ اَب بزرگوار عمل می

کردند، ترتیب  میامور رفاهی عائلۀ مبارکه و اصحاب بودند، با مقامات حکومتی و افراد برجستۀ دینی مالقات 

دادند، و  دوستانه را برای کاهش مصائب اهالی عکّا انجام می دادند، بسیاری امور انسان زیارت زائرین را می

امکانات اسکان حضرت بهاءاهلل در خارج از حصار مدینةالّسجن را فراهم کردند، و به این وسیله ترتیبی دادند 

 مند شوند. تها از ایشان دریغ شده بود بهرهکه جمال مبارک از محیطی آرام و راحت که مدّ 

حضرت عبدالبهاء که در سراسر عمر خویش به "عبّاس افندی" و "سرکار آقا" شهرت داشتند، از قلم 

عب ِمن َمن أراده اهلل الّذی انشحضرت بهاءاهلل به "غصن اعظم" ملّقب شدند و در کتاب اقدس با عبارت "

ره فرمودند. بعد از صعود حضرت بهاءاهلل، ایشان لقب "عبدالبهاء" را " به آن حضرت اشاهذا االأصل القدیم

 امراهلل،  اختیار فرمودند.
ّ
" مبیّن مصون از خطای" تعالیم حضرت عبدالبهاء، بنا به توصیف حضرت ولی

حضرت بهاءاهلل، "جامع جمیع کماالت و مظهر کلّیّۀ صفات و فضائل بهائی" بودند.  بهترین کالم برای 

عنوانی که، اگرچه  –اند  ایشان عنوان "سرّاهلل" است که حضرت بهاءاهلل به ایشان عنایت فرمودهتوصیف 

حضرت عبدالبهاء در زمرۀ انبیاء نبودند، حاکی از آن است که " چگونه خصوصیّات و صفات بشری با فضائل 

95و کماالت الهی در نفس مقّدس حضرت عبدالبهآء مجتمع و متّحد گشته است."
 

به بدالبهاء که توّسط حضرت بهاءاهلل به مقام مرکزیت میثاق آن حضرت منصوب شده بودند، حضرت ع

 امراهلل، "در ظّل این پیمان عظیم و میثاق قویم آن 
ّ
لع فیض صمدانی و مصدر آیات ربّانی مطبیان حضرت ولی

مبادی سامیۀ این آئین نازنین نشر ه انگیزی ب سرعت حیرته ب جلیلش قیام فرمود و بارتفاع امر و بّث تعالیم اَ ه ب

نزله از سماء در شرق و غرب عالم موفّق گردیده جمیع موانع و مشاكل را به نیروی اسم اعظم و تأییدات مُ 

ملکوت قدم مرتفع ساخت و نظم اداری، ولید میثاق یزدانی و مبّشر نظم جهان آرای الهی را که استقرارش 

اتقن وجه و ه را ب محسوب است،  تأسیس نمود و ارکان و قوائم آنتباشیر ظهور عصر ذهبی دور مقّدس بهائی 

 96."ابدع طراز تثبیت و در صحائف و الواح قیّمۀ منیعه تبیین و تشریح فرمود

                                                           
95
 83دور بهائی، ص 

96
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قد انشعب من سدرة المنتهی هذا الهیکل المقّدس االبهی غصن القدس فهنیئًا لمن استظّل فی ظلّه و 

ر من هذا االصل الّذی استحکمه اهلل فی ارض المشیّة و ارتفع فرعه کان من الّراقدین. قل قد نبت غصن االم

الی مقام احاط کّل الوجود فتعالی من هذا الّصنع المتعالی المبارک العزیز المنیع ... قد فّصل من لوح 

تداره االعظم کلمة علی الفضل و زیّنها اهلل بطراز نفسه و جعلها سلطانًا علی من علی االرض و آیة عظمته و اق

بین العالمین ... یا قوم فاشکروا اهلل لظهوره النّه لهو الفضل االعظم علیکم و نعمة االتم لکم و به یحیی کّل 

عظم رمیم. من توّجه الیه فقد توّجه الی اهلل فمن اعرض عنه فقد اعرض عن جمالی و کفر ببرهانی و کان من 

و ظهوره علیکم و طلوعه بین عباده المقّربین. کذلک امرت ان  المسرفین. انّه لودیعة اهلل بینکم و امانته فیکم

ابلّغکم رسالة اهلل بارئکم و بلغتکم بما امرت به اذًا یشهد اهلل علی ذلک ثّم ملئکته و رسله ثّم عباده المقّدسین 

و ال تحتجبوا  ان استنشقوا رائحة الّرضوان من اوراده و ال تکونّن من المحرومین. ان اغتنموا فضل اهلل علیکم

انفسهم   عنه و انّا قد بعثناه علی هیکل االنسان فتبارک اهلل مبدع ما یشاء بامره المبرم الحکیم. اّن الّذینهم منعوا

.عن ظّل الغصن اولئک تاهوا فی العراء و احرقتهم حرارة الهوی و کانوا من الهالکین
c
، 1)آثار قلم اعلی، ج 

  (888-8ص

 

اَزت بقدومه و لَعیٍن قَرت بجماله و لسمٍع تشّرف بإصغاء ندائه و لقلٍب ذاق طوبی ثّم طوبی الأرٍض ف

حالوة حبّه و لصدٍر رحب بذکره و لقلٍم تحّرک علی ثنائه و للوٍح حمل آثاره.
ci
)ادعیه حضرت محبوب، طبع   

  (603قاهره، ص

 

ُینورَّ العالم بعلمک و  یا بصری علیک بهائی و بحر عنایتی و شمس فضلی و سماء رحمتی.  نسئُل اهللَ أن

حکمتک و ُیقّدر لک ما یفرح به قلبک و تقّر عینک.
cii
  (31، ص3)مائده آسمانی، ج 

 

البهاء علیک و علی َمن یخدُمک و یطوف حولک و الویل و العذاب لمن یخالُفک و یؤّذیک.  طوبی 

لمن واالک و الّسقر لمن عاداک.
ciii
 (601)ادعیه محبوب، ص 

 

للعالمین و حفظًا لمن فی الّسموات و االأرضین و حصنًا لمن آمن باهلل الفرد الخبیر.  ا نّا َجَعلناک حرزًا 

نشاء و بحر  نسألُ  اهللَ بأن یحفَظُهم بک و ُیغنیهم بک و برزقهم بک و ُیلهَمَک ما یکوُن مطلع الغنی الأهِل اال 

الکرم لمن فی العاَلم و مشرق الفضل علی االأمم.
civ
  (608)ادعیه حضرت محبوب، ص 

 

أنت تعلُم یا الهی ا نّی ما ُاریُدُه ا اّل بما أَردَتُه و ما أخترُتُه ا اّل بما اصطفیَتُه فانُصره بجنود ارِضک و 

رَتُه لسفرائک و ُامناء  َر له و لمحبّیه ما قدَّ سمائک ... أسأُلَک بَوَلهی فی حبّک و شوقی فی ا ظهار امرک بأن ُتَقدِّ

یر.وحیک. ا نّک أنَت اهللُ المقتدُر القد
cv
  (603-60)ادعیه حضرت محبوب، ص 
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الکتاب  االخفی ارجعوا ما ال عرفتموه من ایک الثّنآء و قصدت المقصد االقصی اذا طارت الورقآء عن

.هذا االصل القویم الی الفرع المنشعب من
cvi
  (621)کتاب اقدس، بند  

 

 صعود حضرت بهاءاهلل

جمال اقدس ابهی نه ماه قبل از وقوع این فادحۀ اند  اهلل االعظم بیان فرموده به طوری که حضرت غصن

ی که به محضر مبارک یاین عالم بمانم و از آن تاریخ به احبّا خواهم در فرمودند که دیگر نمی کبری می

شد ولی صریحًا  استشمام مي نمودند که از جمیع آنها عرف وداع شدند ذکر وصایا و بیاناتی مي مي مشرّف

میالدی( تب 1892هجری )مطابق با هشتم مه  1309شّوال  آن که شب یازدهمفرمودند. تا  اظهاری نمی

شد. این بود که به  زودی قطعه که روز بعد شّدت یافت ب وجود مبارک نمودار گردید و با آن خفیفی در

ولی چیزی نگذشت که معلوم گردید صّحت مبارک  بعضی از احبّا و زائرین اذن حضور عنایت فرمودند.

مختلفه بر  تب مجّددًا شّدت یافت و آثار نقاهت از هر جهت محسوس و عوارض نموده، اختالل حاصل

فرمود. سراج الهی از زجاج جسمانی  هیكل الطف اعزّ اقدس طاری شد تا طیر ُعلی قصد معارج علیا

انفکاک نمود و روح مقّدسش پس از شدائد عالم ادنی و مصائب و بالیای ال تحصی که دورۀ حیات 

المقامات الّتی ما وقعت علیها »ممالک اخری ه ا از هر جهت احاطه نموده بود آزاد گردید و بانورش ر

عروج فرمود و آنچه در لوح مبارک رؤیا که نوزده سنه قبل در تجلیل یوم والدت « عیون اهل االسماء

 ثیاب»س به ملبّ « ورقۀ نوراء»حضرت مبّشر اعظم از سماء مشیّت جمال قدم جّل کبریائه نازل و بلسان 

مصیبت عظمی مقارن طلوع فجر لیلۀ  و این رزیّۀ کبری و مذکور و مسطور گردیده بود تحّقق یافت.« بیضاء

میالدی(  هشت ساعت بعد از غروب آفتاب در 1892می 29با  هجری )مطابق 1309دوم ذی القعدۀ 

 از سّن مبارک هفتاد و پنج سال گذشته بود اتّفاق افتاد.  حینی که

..................................................................................................................................... 

عدیده در تاریخ ادیان عالم  شؤون کثیره و جهات متنّوعۀ ای که از  با صعود جمال اقدس ابهی دوره

   قرنبی مثیل و قرین است خاتمه پذیرفت و 
ّ
اوّل بهائی مقارن این واقعۀ جانگداز قریب به نیمی از آن طي

اثمار و آثار منیعۀ بدیعه اکبر و  عصر مبارکی که از لحاظ علّو شأن و سمّو مقام و امتداد زمان و وفور گردید و

ادت مبّشر جز برهۀ کوتاه سه ساله فاصلۀ بین شهه محسوب و ب اعظم از جمیع اعصار و قرون ماضیۀ الهیّه

منبع مقّدس  جمال قدم جّل ذکره و ثنائه مّدت نیم قرن شاهد ظهورات وحی الهی از دو اعظم و ظهور
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ترین مرحله از  بار آورد و مهمّ ه خویش را ب یزدانی بوده پایان یافت. امر حضرت باب ثمرات جنیّۀ ذهبیّۀ

طلوع نمود  چال یت ربّانی از افق سیاهگردید. آفتاب حقیقت، نیّراعظم سماء هدا مراحل عصر رسولی سپری

وسط الّسماء ه بدرخشید و در ارض سرّ ب اهلل از ورای سحاب بر عالم و عالمیان اش در مدینة و اشّعۀ بازغه

خیمه و خرگاه برافراخت تا باالخره در مغرب سجن عكّا از افق عالم  النّهار متعارج شد و در نقطۀ معّدل

ظهور و بروزی نه و اشراق و  هزار سال کامل دیگر شمس حقیقت را قضای یکغارب گردید و تا ان امکان

 در این دور مقّدس، امر اعظم الهی هدف اسنی و غایت قصوای ظهورات  صدور جدیدی متصّور نیست.

یافت،  احکام و حدود متقنه و  نهایت جلوه و جالل ابالغ گردید،  بشارات کتب مقّدسه تحّققه سابقه ب

الهی تنظیم و ارتباط این ظهور اقدس با ادیان ماضیه و شرایع  ل سامیه، تار و پود نظم بدیعمبادی و اصو

رحمانی بنیاد و عهد و میثاق  قبلیّه واضحًا و صریحًا تنظیم شد. تأسیسات اوّلیّه، صدف نظم جنینی مقّدسۀ

 و تنصیص گردید. کمال اتقان تأسیسه جامعیّت امر مقّدس یزدانی ب رّب مجید حافظ و حارس وحدت و

الهی من غیر تردید اعالم و  بشارت اتّفاق اهل عالم و ارتفاع لوای صلح اعظم و ایجاد مدنیّت جهانی

هائلۀ خطیره که مقّدمۀ حلول عصر موعود ربّانی و متوّجه  انذارات شدیده و اخبار از انقالبات و تحّوالت

خطابات   صراحت و تأکید بیان گردید.ه ن است بو رؤسای ادیان و دول و ملل جها کافّۀ انام از ملوک

بعد ها به قارّۀ امریکای شمالی تفویض  وتی کهکمهیمنۀ بدیعه، مبّشر مأموریّت الهی و فرمان مقّدس مل

 مذکور عزّ صدور یافت. ارتباط معنوی و استقرار عالئق روحانی با ملّتی که گردید به رؤسا و زمامداران قارّۀ

ظلیل امر الهی وارد گردید فراهم آمد  ندان سلطنتش قبل از اختتام قرن اوّل بهائی در ظلّ یکی از اعقاب خا

 صمدانیّه که در سنین متعاقب موجب اعطای مواهب روحانی و اداری و قدم اوّلیّه در اجرای ارادۀ قاطعۀ

مان بسط و توسعه مرور زه ب کران به جبل مقّدس رّب مواجه با سجن اعظم گردیده و اثرات بهیّۀ آن بی

فتح و ظفر که قبل از پایان آن قرن نورانی متجاوز از شصت  خواهد پذیرفت، برداشته شد و باالخره رایات

  شرق و غرب عالم تحت نطاق خویش در آورد مظّفرانه افراشته گردید. اقلیم را در

 ثانی از قرن پرانوار نیمۀ باری امر مقّدس جمال قدم جّل اسمه االعظم در این هنگام که در آستانۀ

آیات و عظمت بیّنات و کثرت شهدا و هّمت باسالن و قیام  خویش قرار داشت نظر به فسحت آثار و وسعت

مبّشر اعظم و سطوت و  پیروان و خسران و خیبت دشمنان و خاّلقیّت كالم و جانبازی بی عدیل و استقامت

و شایستگی خویش را در حصول تقّدم و اعتالء پر نبعانش قدرت  عظمت شارع افخم و سریان روح نبّاض و

منّصۀ ظهور ه الّشأنش ب مؤّسس عظیم تمکّن و ارتقاء فارغ از هر گونه نفاق و شقاق در طریق مقرّر از طرف و
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مودوع در آئین رحمانی را در انظار عالم و عالمیان ثابت و مدلّل و  رسانیده، قّوت آسمانی و روح ملکوتی

 (113 – 112و  111)قرن بدیع، صفحات  بود. محّقق ساخته واضح و

 

علی نصرة امری و  و سترت سمآء هیکلی ال تضطربوا قوموا االرض اذا غربت شمس جمالی یا اهل

عرفنی یقوم علی  من. و ننصرکم بالحّق انّا کنّا قادرین العالمین. انّا معکم فی کّل االحوال ارتفاع کلمتی بین

ّسموات و االرضین.جنود ال خدمتی بقیام ال تقعده
cvii
  (38)کتاب اقدس، بند  

 

بیانی اّن فی ظهوری  ملکوت ظهوری و سکنت امواج بحر ال یأخذکم االضطراب اذا غاب یا قوم

 و نراکم من افقی االبهی و ننصر من قام علی .ااّل اهلل الفرد الخبیر غیبتی حکمة اخری ما اّطلع بها لحکمة و فی

  .و قبیل من الملئکة المقّربین علینصرة امری بجنود من المالأ اال

اخذتها حالوة بیان ربّکم  االحجار االنهار العذبة الّسآئغة بما االرض تاهلل الحّق قد انفجرت من یا مالأ 

کذلک یأمرکم مالک  طیروا بقوادم االنقطاع فوق االبداع دعوا ما عندکم ثمّ  .من الغافلین المختار و انتم

  .قّلب العالمین بحرکة قلمه االختراع الّذی

 افق ینادیکم ربّکم هل
ّ
 قلم تعرفون من اي

ّ
یأمرکم ربّکم مالک االسمآء ال  االبهی و هل علمتم من اي

 اهتزاز الکلمة علی شأن یهتّز منه بالقلوب الی شطر المحبوب و اخذکم لو عرفتم لترکتم الّدنیا مقبلین وعمری

عندی  عنایتی امطار مکرمتی فضاًل من هطلت من سمآءکذلک  .الّصغیر العالم االکبر و کیف هذا العالم

 ... لتکونوا من الّشاکرین  

قلم  فی الید و االرکان للبدن کذلک یعظکم شئونات النّفس و الهوی کونوا کاالصابع ایّاکم ان تفّرقکم

  .الوحی ان انتم من الموقنین

 لن تضّرنا سیّئاتکمٍ  .عن العالمین کان غنیًّا یأمرکم بما ینفعکم بعد اذ فانظروا فی رحمة اهلل و الطافه انّه

الی  88)کتاب اقدس، بندهای  cviii.بصیر لوجه اهلل یشهد بذلک کّل عالم کما ال تنفعنا حسناتکم انّما ندعوکم

 (83الی  83و  81

 

الّتی  فی هذا المنظر البدیع و نبّشرکم بالّرحمة واحدةً  انّا نذکر کلّکم من االناث و الّذکور و نراکم نفسًا

سبقت الکائنات و ذکری الّذی احاط کّل صغیر و کبیر اّن البهآء علیکم یا اهل البهآء ان افرحوا بذکری انّه 

.معکم فی کّل حین
cix
  (626ای از الواح جمال اقدس ابهی که بعد از کتاب اقدس نازل شده، ص )مجموعه 
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 نامءه مبارک زیارت

نامۀ مبارک، بنا به اشارۀ حضرت عبدالبهاء،  ضرت بهاءاهلل، طولی نکشید که زیارتبعدا ز صعود ح

توّسط جناب نبیل اعظم از میان آثار حضرت بهاءاهلل انتخاب و تدوین شد.  امروز غالبًا این لوح مبارک در 

وت روضۀ مبارکه و مقام مبارک اعلی و در سالگرد صعود جمال مبارک و شهادت حضرت رّب اعلی تال

 شود. می

 

و البهاء الّذی طلع من جمال  االأبهی علی  یا مظهر الكبریاء و   الثّناء الّذی ظهر من نفس  االأعلی

و عظمة اهلل و كبریاؤه و  أشهد أّن ب  ظهرت سلطنة اهلل و اقتداره . و ملی  من فی االرض و الّسماء سلطان البقاء

و أشهد أّن بحركة من قلم   .ال الغیب عن أفق البداءجم ب  أشرقت شموس القدم فی سماء القضاء و طلع

 . و النّون و برز سّر اهلل المكنون و بدئت الممكنات و بعثت الّظهورات ظهر حكم الكاف

من عندك فّصل بین  و أشهد أّن بجمال  ظهر جمال المعبود و بوجه  الح وجه المقصود و بكلمة

   .الی الّدركات الّسفلی ا و المشركونالممكنات و صعد المخلصون الی الّذروة العلی

فقد فاز بلقاء اهلل * فطوبی لمن آمن ب  و بآیات  و  و أشهد بأّن من عرف  فقد عرف اهلل و من فاز بلقائ 

 فویل. بلقائ  و بلغ برضائ  و طاف فی حول  و حضر تلقاء عرش  خضع بسلطان  و شّرف

و استكبر لدی وجه  و جادل ببرهان  و    و حارب بنفس لمن ظلم  و أنكرك و كفر بآیات  و جاحد بسلطان

 . و اقتدارك و كان من المشركین فی ألواح القدس من أصبع االمر مكتوبا فّر من حكومت  

 عن یمین رحمت  و عنایت  نفحات قدس
ّ
ألطاف  لتجذبني عن نفسي و  فیا ا لهی و محبوبي فأرسل الي

  .أنت المقتدر علی ما تشاء و انّ  كنت علی كّل شیء محیطا انّ  .عن الّدنیا الی شطر قرب  و لقائ 

كنت  .مظلومًا شبه  ثناء اهلل و ذكره و بهاءاهلل و نوره* أشهد بأّن ما رأت عین االبداع علی  یا جمال اهلل

 الّسالسل و االغالل و مّرًة كنت تحت سیوف االعداء و مع كلّ  فی أیّام  فی غمرات البالیا مّرًة كنت تحت

  .النّاس بما أمرت من لدن علیم حكیم ذل  أمرت

أسأل اهلل ب  و بالّذین استضاءت وجوههم من أنوار وجه   . الفداء روحی لضّرك الفداء و نفسي لبالئ 

و یرزقني خیر الّدنیا و  ما أمروا به حبًّا لنفس  أن یكشف الّسبحات الّتي حالت بین  و بین خلق  و اتّبعوا

صّل اللّهّم یا ا لهی علی الّسدرة و أوراقها و أغصانها و  .ت المقتدر المتعالی العزیز الغفورالّرحیماالآخرة * انّ  أن

المعتدین و جنود  و فروعها بدوام أسمائ  الحسنی و صفات  العلیا * ثّم احفظها من شرّ  أفنانها و أصولها

دك الفائزین و امائ  الفائزات* انّ  أنت علی عبا صّل اللّهّم یا الهي  .انّ  أنت المقتدر القدیر .الّظالمین

 (93. )ادعیه حضرت محبوب، صال اله ااّل أنت الغفور الكریم. الكریم ذوالفضل العظیم
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 مضامین بیانات مبارکه

i یمان آوردیم به کسی که به نام علی ]علی محّمد[ از سوی خداوند ستوده ظاهر شد و به کسی که در "مستغاث" مضمون به فارسی: ا

آید تا نهایتی که نهایتی ندارد و در ظهور آنها جز ظهور الهی و در بطون آنها غیر از بطون  شود و به کسی که بعد از او می ظاهر می

های ]برای متجلّی کردن نور[ خدا هستند به نحوی که در آنها جز نفس خداوند و  یع آنها آینهبینیم اگر شما بدانید. و جم خداوند نمی

های اینان هستند و آنها ]مظاهر ظهور[  شود اگر در این باره بیندیشید و جمیع سایر نفوس آینه جمال او و عّزت او و بهاء او دیده نمی

های ]جمال[ قدم تمامی  ری کسی از آنها پیشتر نیست و آنها بر همه تقّدم دارند.  بگو آینهاند اگر شما دریابید.  در هیچ ام های اّولیه آینه

 شود و این صحیح است و دروغ نیست. های جمال آنها.  زیرا فیض خداوند دائمی است و قطع نمی ندارند و همچنین آینه

ii یّت و مطلع الوهیت و مظهر ربوبیت که علم گذشته و حال مضمون: تکبیر فرست ای خدای من بر نقطۀ اّولیه و سّر احدّیت و غیب هو

و آینده از او پدید آمد.  و مرواریدهای علم مکنون تو و راز اسم پنهان تو ظاهر شد و او را بشارت دهنده به کسی قرار دادی که به اسم 

وا قتدار تو ظهور فرمود و آیاتت او کاف به رکنش نون پیوست ]خلقت انجام شد: ک + ن = کن[ و به واسطۀ او سلطنت و عظمت 

نازل شد و احکامت تفصیل یافت و آثارت انتشار یافت و کالمت تحّقق یافت و قلوب برگزیدگانت مبعوث شد و جمیع کسانی که در 

و محّمد[  اش ]علی آسمان و زمین تو بودند محشور شدند؛ ]و او کسی است[ که علی قبل نبیل ]محّمد[ در ملکوت اسمهایت نامیدی

ها به امر تو به سوی اسم او رجوع  اش و جمیع اسم اش و به مقام نفس خود برخیزاندی الّروح" خواندی در الواح قضای خود "روح

های غیب تو  کردند و اسمها و صفات تو به واسطۀ او به نهایت درجۀ خود رسید و از برای او نامهایی در سراپردۀ عصمت تو و در جهان

د دارد؛و ]تکبیر فرست[ به کسانی که ایمان آوردند به او و آیات او و توّجه کردند به سوی او در حالی که و شهرهای مدّقست وجو

وارسته و گسسته بودند از هر آنچه که جز تو است؛ کسانی که اعتراف کردند به یگانگی تو در ظهور او در مرتبۀ دیگر ]در[ کسی که در 

کّل آنچه که بر او از بدایع آیاتت و گوهرهای کلماتت نازل شده، ذکر شده است؛ و امر  هایش و در الواح او و کتابهایش و صحیفه

 کردی او را که قبل از عهد خودش، عهد او را بگیر و بیان در ذکر و شأن او و اثبات حّق او و اظهار سلطنت او و تحکیم امر او نازل شد. 

ه که از سوی او مأمور شد.  یا خدای جهانیان و ای مقصود اهل شناخت و خوشا به حال کسی که به او روی آورد و عمل کرد به آنچ

 عرفان.

دهم به آن و به  پس حمد تو را ای خدای من که ما را موّفق کردی بر ]رسیدن به[ عرفان و محبّت خودت. پس تو را قسم می

ا را موّفق گردانی بر خدمت او و طاعت او و قرار های الهامت که م ات و مخازن وحَیت و نهانگاه ات و مطالع پروردگاری مظاهر خدایی

بدهی ما را یاری دهندگان به امرت و ناچیز گردانیدن دشمنانت. به درستی که تو توانا هستی بر هر آنچه بخواهی.  نیست خدایی جز 

 تو که توانان و عزیز و یاری رسان هستی.

iii  من بر نقطۀ اولی که به او به دور آمد نقطۀ وجود در غیب و شهود و مضمون: درود فرست، به دوام نفست و بقاء ذاتت، ای خدای

قرار دادی او را مرجعی برای هر آنچه که به سوی تو رجوع نماید و مظهری برای هر آنچه که از سوی تو ظاهر شود و ]درود فرست[ بر 

 دۀ مهربانی.حروفات ]مؤمنین به[ او از کسانی که در راه تو شهید شدند و به درستی که تو بخشن

هایت به ما بشارت  دهم ای خدای من به کسی به او در جمیع الواحت و کتابهایت و زبورهایت و صحیفه پس، تو را قسم می

های پیروان نفس و هوی پنهان بود ظاهر شد، این که قرار دهی ما را  دادی و به او ملکوت اسماء را منقلب کردی و آنچه که در سینه

و استقامت کنندگان بر امر او و دوستانی برای دوستان او و دشمنانی برای دشمنانش.  پس حفظ کن ما را ای  ثابتین بر محبّت او

 خدای من از شّر کسانی که کافر شدند به دیدار تو و روی برگرداندند از روی تو و قتل مظهر ظهورت را اراده کردند.
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iv  که شمس بیان از افق رحمانیت الهی اشراق کرد و جمال سبحانی به اسم مضمون: قرنها گذشت و به این سلطان ایّام رسید؛ روزی

علی عظیم طلوع نمود.  پس آنگاه همه بر اعراض قیام کردند؛ یکی گفت که در این ایّام مردی بر خداوند عزیز قدیم افترا بست و 

نمود و ما بر آن گواهیم؛ و یکی دیگر از یکی دیگر گفت که او مجنون است چنانکه یکی از علما در حضور من به این کالم تکلّم 

آنها گفت که او به فطرت الهی سخن نگفته بلکه کلمات خداوند را به سرقت برده و کالم خود را با آن ترکیب نموده است؛ به علّت 

آنها گفت که ای های اهل عظمت گریست و اینان در جایگاه خود از جمله شادمانانند.  او به  آنچه که از دهان آنها خارج شد چشم

مردم من به امر خداوند که پروردگار شما و پروردگار پدران شما است به سوی شما آمدم؛ ای مردم به آنچه که نزد شما است ننگرید 

بلکه به آنچه که نازل شده از سوی خداوند ناظر باشید؛ این بیش از هر چیزی به مصلحت شما است اگر بدانید؛ ای قوم نگاهی به 

های روشن آشکار بر شما هویدا  ی و برهانش که نزد شما است بیاندازید و آنچه را که امروز نازل شده ببینید تا حق با نشانهحّجت اله

ای  شود؛ ای قوم پیرو شیطان نباشید؛ از اّمت الهی تبعیت کنید و از مؤمنین باشید.  آیا بعد از ظهور الهی چیزی برای کسی فایده

خودم که مقتدر و دانا و خردمندم.  هر قدر بیشتر نصیحت کرد در کینه و دشمنی بیشتر تندروی کردند تا آن خواهد داشت؛ خیر قسم به 

 که با ظلم زیاد او را به قتل رساندند.  لعنت خداوند بر ستمگران باد.

v دم.  وقتی به آن سوی کردم، صوتی عالی و گوشنواز از باالی سرم شنی مضمون: پس وقتی که خود را در ژرفنای بال مشاهده می

نگریستم، حوریۀ ذکر اسم پروردگارم را مشاهده کردم که در  آسمان روبروی من معلّق بود و او را شادمان مشاهده کردم که گویی 

گشت و بین آسمان و زمین به ندایی زبان به  های مشهود می زینت باغ بهشت از سیمای او ظاهر بود و طراوت خداوندی از گونه

شوند و جمیع اجزاء ظاهر و باطن مرا بشارتی بخشید که از آن بسیار شادمان  کرد که دلها و عقلها از آن منجذب میسخن باز 

گشتم و بندگان مکّرم خداوند هم شاد گشتند و حوری با انگشتش به من اشارتی کرد و جمیع کسانی را که در آسمانها و زمین 

کنید؛ این جمال الهی بین  که این محبوب جهانیان است اّما شما درک نمیهستند مخاطب قرار داده گفت، قسم به خداوند 

شما است و عظمت و قدرت او در شما اگر بدانید و این سّر الهی و کنز او و امر او و عّزت او از برای ساکنان ملکوت امر و خلق 

 است اگر بیاندیشید.

vi  خواهیم رساند.  از آنچه که بر تو وارد شد اندوهگین مباش و هراس مضمون بیان عربی: ما تو را به وسیلۀ خودت و قلمت یاری

های زمین را مبعوث خواهد کرد و آنها نفوسی هستند که به خودت  به خود راه مده که تو در امنیت هستی.  به زودی خداوند گنج

 و اسمت، که زندگی بخش قلوب عارفان است، تو را یاری خواهند رساند.

vii
های خداوندی بر من مرور کرد و علم آنچه که بوده به من آموزش داد.   بندگان بودم و خوابیده بر بسترها که نسیممن مانند یکی از  

این از نزد من نیست بلکه از سوی خداوند عزیز علیم است؛ او به من امر کرد بین زمین و آسمان ندا بر آرم و به این علّت وارد شد بر 

ها نشدم؛ از مردم شهری که در آن  ن گریست. نخواندم علومی را که نزد مردمان است و وارد مدرسهمن آنچه که به آن دیدگان عارفی

گویم.  این برگی است که بادهای ارادۀ پروردگار عزیز ستودۀ تو آن را به حرکت آورد؛ آیا در  بودم بپرس تا یقین کنی که دروغ نمی

دهد آن را  آنچنان که  د؛ خیر قسم به دارای نامها و صفات؛ بلکه حرکت میتواند سکون و آرام داشته باش مقابل بادهای شدید می

مایل است.  از برای عدم در مقابل ذات ِقَدم وجودی نیست؛ امر محکم و متین او آمد و مرا به ذکرش در بین اهل عالم به سخن 

 مهربانت مرا دیگرگون ساخت. ام؛ دست ارادۀ پروردگار بخشندۀ ای در مقابل امر او بوده آورد.  من مانند مرده

viii شنوی نالۀ مظلوم را از چاه  بینی و می مضمون: ای خدای من و آقای من و نهایت درجۀ خواستۀ من و باالترین آرزوی من می

بینی ]مرا[ در حفرۀ گمراهان که از ظنون خلق عاصی تو حفر شده است؛ قسم به  تاریکی که از اوهام دشمنانت ساخته شده و  می
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نالم بلکه آن را به قّوۀ تو اختیار  ای من از بالیای در راه محّبت تو و از شداید در سبیل تو نمی ت ای کسی که با جالل ظاهر شدهجمال

 کنم. کردم و بین مقّربین خلقت و مخلصیِن بندگانت به آن افتخار می

ام از تو تقاضا  ای کرم و رحمت تو زدهها در این لحظه که ددست رجا به دامن رد اّما ای مربّی اهل عالم و مالک اّمت

کنم بندگانت را که در آسمان قرب تو پرواز کردند و به انوار وجه تو توّجه نمودند و به افق رضای تو روی آوردند و به دریای رحمت  می

ی من برای آنها قبل از تو نزدیک شدند و در ایّام ظهورت به ذکر تو زبان گشودند و به آتش حّب تو مشتعل شدند، ببخشایی؛ ای خدا

 صعودشان و بعد از آن آنچه را که شایستۀ بلندای کرم و واالیی عنایت تو است مقّدر فرما.

ix
مقّدسی تو ای خدای من؛ چگونه تو را شکر کنم به خاطر آنچه که به من در میان بندگانت اختصاص دادی و مرا برای مضمون:  

دهم ای خدای من که اگر در هر آن هزار بار در  از جمال تو روی برگرداندند.  گواهی میعرفان نفس خود برگزیدی بعد از آن که همه 

 راه تو کشته شویم به اندکی از آنچه که به فضلت به من عنایت کردی معادله ننماید.

به گوشم خواندی ای بیدارم کردی و جمالت را به من نشان دادی و آیاتت را  در بستر هوی خوابیده بودم که به ندای بلندمرتبه

و خودت را به من شناساندی و زبانم را به ذکر و ثنایت به سخن آوردی و مرا در محبّت خود ثابت کردی تا آن که به دست بندگان 

 غافلت اسیر شدم.

کنم که اسم مرا در زمرۀ کسانی بنویسی که همواره دور  ... از تو ای مالک عالم آفرینش و پادشاه نامها درخواست می

اند.  به درستی که تو با هیمنه  اند و به ریسمان عطوفت تو چنگ زده اند و به دامن عنایت تو چسبیده های مجد تو طائف بوده پردهسرا

 و قائم به ذات هستی.

x  مضمون: مقّدسی تو ای خدای من؛ پس بنگر به این مظلومی که بین خلق ستمگرت و دشمنان مشرکت گرفتار شده بعد از آن که

های فضل و لطف تو بر من وزید و به وسیلۀ آن به عظمت و موهبت خود  جازه و امر تو دم نزده.  بر بسترها خوابیده بودم و نسیمجز به ا

ات برانگیختی؛ پس اکثر بندگانت بر من اعتراض کردند.  پس قسم به  مرا بیدار ساختی و بین بندگانت به ثنای نفسک و اعالء کلمه

های امرت و الواح قضای خود به این ظهور بشارت دادی و آنچه که نازل  از آن که آنها را در صحیفه عّزت تو ای خدای من، بعد

بردم از آنها بروز کند آنچه  نشد از سوی تو مگر آن که عهد این جوان ]هیکل مبارک[ را از بندگانت و خلقت گرفتی، ابدًا گمان نمی

 که ظاهر شد.

کنم روح ]قدسی[ بین  م بین اینها چه کنم و هرچه از بدایع ذکرت سکوت پیشه میدان پس حیرت کردم ای خدای من و نمی

وزد مرا به اهتزاز  کنم آنچه که از سمت راست مشیت و ارادۀ تو می دارد و هرچه سکون پیشه می آسمان  زمین تو مرا به سخن وا می

خواهد به امر و اجازۀ تو با  آورد و آن را آنچنان که می یبینم که بادهای قضای تو به حرکتش در م آورد و خودم را چون برگی می می

کند که امر به دست من نیست بلکه به دست تو است و زمام  برد و به علّت آنچه که از من ظاهر شد هر فرد بصیری یقین می خود می

اهل مملکت تو علیه من اجتماع اختیار در قبضۀ قدرت من نیست بلکه در قبضۀ قدرت و اقتدار تو است؛ با این همه ای خدای من 

 آیند. آورند آنچه را که حقائق برگزیدگان و امنای تو به آه و ناله می کردند و در هر آن بر من فرود می

دهم به اسمت که به آن عاشقان را به آب حیات فضل و الطافت راهنمایی کردی و مشتاقان  پس ای خدای من تو را قسم می

مانند تو و طلوع انوار  خود جذب کردی، که چشمان بندگانت را بگشایی تا در این ظهور، ظهور عّز بی را به سوی بهشت قرب و لقای

وجه و جمال تو را مشاهده کنند. سپس آنها را، ای خدای من، از ظنون و اوهام پاک کن تا بوهای خوش تقدیس را از پیراهن 

هایشان را از نفحات شئون رحمانیت تو در ایّام ظهور مظهر  چه که نفسظهورت و امرت بیابند شاید که از آنها بر من وارد نشود آن

 نفست و مطلع امرت ممنوع سازد و مرتکب نشوند آنچه را که هستی آنها را مستحّق ظهورات قهر و غضب تو سازد.

xi یدی، غیر از تو به های جود رحمانیت خود به من حیات بخش مضمون: ای خدای من از اّولین روزی که مرا آفریدی و از نسیم

احدی توّجه نداشتم و در مقابل دشمنانت به قّوۀ عظمت و اقتدار تو قیام کردم و همه را به ساحل دریای توحید تو و آسمان عّزت 
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مثیل تو فرا خواندم و در ایّام زندگانی به حفظ خود از بندگان سرکشت نپرداختم بلکه به بلند کردن ذکر تو بین مردمانت مشغول  بی

 دم و به این علّت وارد شد بر من آنچه را که احدی از بندگانت تحّمل نخواهد کرد.ش

چه بسا روزها که، ای خدای من، در میان بندگان گنهکارت تک و تنها بودم و چه بسا شبها که، ای محبوب من، در دست 

زمینت مشغول و به ذکر بدایع ذکرت در ملکوت ها و شداید به ثنای نفس تو بین آسمانت و  خلق غافلت اسیر بودم و در موارد سختی

 امرت و خلقت مألوف بودم؛ گو این که آنچه از من ظاهر شد شایستۀ عظمت عّزت وحدانیت تو و الیق شأن و اقتدار تو نبود.

xii مقّصر بودم  مضمون: به امر شاه از طهران خارج شدم و به اجازۀ او به سوی عراق عزیمت کردیم تا آن که به آن وارد شدیم؛ اگر

م چرا ما را آزاد کردند و اگر مقّصر نبودم چرا بر ما وارد آوردند آنچه را که کسی بر کسی از مسلمانان وارد نیاورده است و بعد از ورود

اهل  به عراق آیا از من امری ظاهر شد که امور دولتی را به فساد کشاند و آیا کسی از ما عمل مغایر قانونی را مشاهده کرده است؛ از

 آن شهر سرال کن تا از جمله اهل بصر و بینش گردی.

xiii دانی ای خدای من که در بین اّمت بیان مانند یکی از آنها بودم و با آنها در کمال شوق و اشتیاق معاشرت کردم  مضمون: تو می

های عالم خلقت  چه که ساکنان مدینهو آنها را شب و روز به بدایع وحی و الهامت به سوی تو دعوت کردم و وارد شد بر من از آنها آن

تو از ذکر آن عاجزند.  پس قسم به عّزت تو ای محبوب من هیچ شبی را به صبح نرساندم مگر آن که هدف تیرهای کینۀ آنها شدم و 

گذشت  نها میهای دشمنی آنها بر من وارد شد؛ و با آن که تو مرا به آنچه که در نفس آ هیچ روزی را به شب نرساندم مگر آن که نیزه

آگاه فرمودی و مرا بر آنها قدرت بخشیدی، مستور داشتم و صبر کردم و ناظر به میقات تو بودم.  وقتی که زمان وعده رسید و میقات 

پایان یافتاندکی پرده را باال زدی، کمتر از آنچه که بتوان اندازه گرفت؛ پس از جبروت امر و خلق صدای آه و ناله بلند شد مگر 

ه آنها را از آتش ُحبّت و هوای شوقت و آب عنایتت و خاک فضلت آفریدی.  آنها کسانی هستند که مالأ اعلی و ساکنان کسانی ک

 فرستند. های بقا بر آنها درود می مدینه

پس حمد تو را ای خدای من که یکتاپرستان را حفظ فرمودی و مشرکان را هالک کردی و بین همه به کلمۀ دیگر که از زبان 

تو خارج و از قلم ارادۀ تو ظاهر شد، فصل و تمیز برقرار کردی و به این علّت بندگانی که به کلمۀ امرت خلق شدند و به ارادۀ تو مشیت 

 مبعوث گشتند زبان به اعتراض گشودند و در  اعراض به جایی رسیدند به تو و آیاتت کافر شدند و با نفست جنگیدند.

هرگز نتواند ذکر کند آنچه را که وارد شد از آنها بر مظهر امرت و مطلع وحیت و مشرق  پس قسم به عّزت تو ای محبوب من قلم

الهامت.  پس حمد تو را در تمام این موارد و من، قسم به عّزت تو ای خدای من، که شمتاق آن چیزی بودم که از آسمان قضای تو و 

تو همان محبوب ذات من و مقصود نفس من است و این نبوده مگر  ملکوت تقدیر تو مقّدر شد؛ زیرا آنچه که وارد شود بر من در راه

 به قّوت و قدرت تو.

نیاز شدم و به این عّلت ابدًا ناله و زاری  من کسی هستم، ای خدای من، که به محبّت تو از جمیع ساکنان آسمانها و زمین بی

ریخت و  نی بود که خون من در مقابل تو روی زمین مینکنم حّتی اگر وارد شود بر من لطمات اهل عالم.  پس ای کاش آن حین زما

 ات بر آن گواهند. دهند و بهترین بندگان برگزیده کنی که بندگان مقّربت شهادت می مرا در حالتی مشاهده می

سازی.  قسم  پس حمد تو را ای خدای من بر آنچه که به عظمت قضای خود مقّدر فرمودی و به تقدیر و امضایت جاری می

های امرت را بلند کردی و انوار وحهت اشراق فرمود، که بر من و بر بندگان  م تو را از محبوب من به اسمت که به آن پرچمده می

هایی را که در الواح مقّدر کردی. پس از برای ما مقعد صدق نزد خودت قرار بده ای کسی که  مخلصت نازل فرمایی تمامی نیکویی

 ملکوت هر چیزی به دست تو است.

 به درستی که تو توانای عزیز بخشنده و مهربانی.و 

xiv ای از آن را بنوشد، علیه من به موج آمد و به شأنی محزون شدم که نزدیک  مضمون: دریاهای اندوه، که احدی قادر نیست قطره

که مردم مرتکب بود رح از جسمم مفارقت جوید ... ای کمال* بشنو ندای این مورچه خوار و رانده شده را که، به عّلت آنچه 

خواهد از بین شما خارج شود و از نظر شما غایب گردد. و خداوند بین من و بندگانش گواه  اش پنهان شده و می اند، در النه شده
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است.  پس وای وای ... هر آینه فراموش کردم تمامی آنچه را که از اّولین روز نوشیدن شیر پاک و صافی از پستان مادرم تا کنون از 

 ام.  اند  مشاهده کرده ه مردمان مرتک شدهآنچه ک

الّدین نراقی مخاطب لوح مبارک "کّل الّطعام" است که در جواب او که تفسیر آیۀ قرآنی "کّل الّطعام  * مقصود حاجی میرزا کمال

سلیمانیه در بغداد  کان ِحاّلً لبنی اسرائیل" را مستدعی شده بود، عّز نزول یافت.  این لوح مبارک قبل از هجرت هیکل مبارک به

 نازل شده است.

xv های من است؛ و آتش ابراهیم خلیل همچون سوزش قلب من است؛  مضمون: پس طوفان نوح در مقابل نوحۀ من به اندازۀ اشک

 ای از بالهای من. حزن یعقوب ذّرۀ ناچیزی از حزن من است؛ و تمامی بالی ایّوب گوشه

xvi  ها پیرامونم را گرفته است؛ ای خدای من، خدای من  نشو، چه که تمامی سختیمضمون: ای خدای من خدای من از من دور

ها بر من فرود آمده است؛ و از شیر زالل سینۀ عنایتت به من بنوشان زیرا تشنگی در  مرا به حال خود رها مکن، زیرا تمامی دشواری

اند؛ و نزد عرش عظمت  زیرا جمیع دشمنان قصد مرا کردهباالترین حّد خود مرا سوزانده است؛ و در سایۀ دو بال رحمتت مرا پناه ده 

های درخت ازلیّت  خود در مقابل ظهور آیات عّزت خود مرا حفظ کن زیرا ذلّت در نهایت درجۀ خود مرا لمس کرده است؛ و از میوه

خود مرا روزی بده زیرا بزرگترین  های سرور از دست پر مهر خود به من بخوران، زیرا ضعف به اشّد درجه مرا در بر گرفته است و از جام

های لطیف پروردگاریت مرا خلعتی بخش زیرا جوهر فقر مرا عریان کرده است و مرا با نغمۀ  ها بر من وارد آمده است؛ و از از ابریشم غم

عت جمال مرا سکونت ات بخوابان زیرا شدیدترین بالیا مرا فرو گرفته است؛ و در عرش یگانگی خود نزد نورافشانی طل نیازی ورقاء بی

ده زیرا اضطراب سخت مرا هالک کرده است و در دریاهای بخشش خود در مقابل خروش ماهی جالل مرا فرو ببر زیرا کوه خطایا مرا 

 به سرحد مرگ رسانده است.

xvii نه آنچه که بوده و  مضمون جمله عربی: قسم به خداوند تحّمل کردم آنچه را که نه دریاها تحّملش توانند نه امواج و نه اثمار و

 آنچه خواهد بود.

xviii  مضمون: ای خدای من حمد تو را برای بدایعی که مقّدر کردی و بالهایی متعّددی که فرو فرستادی.  یک بار مرا به دستو

خود به آن  نمرود سپردی و دیگربار مرا به دست فرعون دادی و این دو وارد آوردند بر من آنچه را که به علم خود برشمردی و به ارادۀ

احاطه داشتی. و یک بار در زندان مشرکین انداختی به خاطر آنچه که برای اهل ملکوت تو حرفی از رؤیایی را بیان کردم که به علم 

خود الهامم فرمودی و به قدرت و عظمت خود به من شناساندی. و یک مرتبه سرم را به دست کافران بریدی و مرتبۀ دیگر به علّت 

مانند تو و بدایع آثار عظمت ابدی تو ظاهر ساختم مرا بر صلیب زدی. و یک مرتبه در کربال مرا مبتال  رازهای عّزت بی اظهار گوهرهای

ار ساختی به حیثی که بین بندگان تو تنها ماندم و در مملکت تو بی یار و یاور شدم تا آن که سرم را بریدند و بر سر نیزه زدند و در هر دی

تخت مشرکین حاضرش ساختند و در برابر جایگاه منکرینش آوردند. و زمانی مرا در هوا آویختند سپس به  گرداندند و در مقابل

تیرهای دشمنی و کینه مرا هدف قرار دادند تا اعضاء بدنم را قطعه قطعه کردند و جوارح مرا جدا ساختند تا به این زمان رسید که 

ت و تدبیر پرداختند به این که کینۀ مرا در دل عباد اندازند و دشمنی نسبت به مرا در ورزان علیه من گرد آمدند و همواره به مشور کینه

قلب و جان آنها جای دهند و هر چه که در قدرت داشتند در حیله و نیرنگ در این زمینه به کار گرفتند ... پس قسم به عّزت تو ای 

ام از تو و از  هر آنچه که وارد شد بر من در راه رضای تو و راضی گویم بر محبوب من که در این حالت و در این زمان تو را شکر می

 مانند تو. بالیای بی

xix  مضمون: همچنین اراده کردیم در عراق که با علمای ایرانی اجتماع کنیم.  وقتی شنیدند فرار را بر قرار ترجیح دادند و گفتند که

ان امثال اینها از قبل خارج شد* و اینها بر آنها به علّت آنچه گفته بودند ای است که از ده نیست او مگر جادو کنندۀ آشکار. این کلمه

فهمند. قسم به جانم مثال آنها مانند خاکستر است نزد پروردگارت؛  گویند و نمی اعتراض داشتند و حاال خودشان مثل آنها سخن می
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سازد. به درستی که پروردگارت بر آنچه بخواهد توانا  می وزاند و آنها را غبار پراکنده هنگامی که بخواهد بر آنها بادهای شدید می

 است.

تصریح دارد که وقتی حضرت مسیح در  660المثل در سورۀ مائده، آیۀ  *  اشاره به موارد عدیده در حین ظهور مظاهر الهی است.  فی

از ِگل بساخت و روح حیات در آن ای  گهواره سخن گفت و به آنچه که در کتاب و حکمت و تورات بود وقوف تاّم یافت و پرنده

 21و  28دمید، کافران گفتند، "ِان هذا ا اّل سحٌر مبین."  در زمان ظهور حضرت موسی نیز اتّفاق مشابهی افتاد.  در سورۀ یونس، آیات 

ا جآَءُهم الحق تصریح دارد که زمانی که حضرت موسی با آیات و معجرات الهی نزد فرعون و اّمت او رفت، استکبار ورزیدند و، "فلمّ 

( نیز به ید بیضاء حضرت موسی اشاره دارد که وقتی این معجزه بر آنها 68ِمن عندنا قالوا ا نَّ هذا َلِسحٌر مبین." در سورۀ نمل )آیۀ 

و بشارت فرماید وقتی به انسانی از میان مردمان وحی فرستادیم که آنها را انذار کند  آشکار شد، گفتند: "هذا سحٌر مبین."  خداوند می

 (8دهد مؤمنان را که نزد خداوند مقام و منزلتی راستین دارند، کافران گفتند این جادوگری آشکار است. )یونس، آیۀ 

xx ها آنچه که ظاهر شد در عراق موقعی که رسولی از سوی جمع علماء آمد و در حضور  مضمون: ای قلم ازل بگوی برای اّمت

لدنّی جوابش دادیم به درستی که پروردگارت هر آینه دانای بر غیب است.  گفت شهادت  بنشست و از علوم سؤال کرد و به علمی

دهند کافی نیست.  پس  دهیم که علومی نزد تو است که احدی بر آن احاطه ندارد؛ اّما این برای مقامی که مردم به شما نسبت می می

ین ناتوان باشند. اینچنین جاری شد امر در حضور پرردگار عزیز بیاورید برای ما آنچه که از آوردن مانند آن جمیع ساکنان روی زم

بینی؛ پس منصعق شد. پس چون به هوش آمد گفت ایمان آوردم به خداوند عزیز ستوده.  برو نزد  مهربانت.  پس بنگر آنچه را که می

نچه که بوده و هست او را ناتوان نسازد.  خواهند بپرسند به درستی که او مقتدر است بر آنچه که بخواهد آ قوم و بگو آنچه را که می

تان.  اگر ظاهر کرد از برای شما به عظمتی از سوی خود  بگو ای جمع علما اتّفاق کنید بر امری سپس بخواهید از پروردگار بخشنده

.  برخاست و به امری از ورزند.  گفت االآن فجر عرفان طلوع کرد و حّجت رحمن اتمام یافت ایمان بیاورد و نباشید از کسانی که کفر می

جانب خداوند عزیز محبوب نزد قوم  بازگشت.  چند روز گذشت و نزد ما بازنگشت تا آن که پیکی فرستاد که به ما خبر داد که قوم 

برگشتند از آنچه که خواستند و به درستی که آنها مردمانی پست و حقیرند.  اینچنین جاری شد امر در عراق؛ به درستی که شهادت 

 گویم و این موضوع را همه جا انتشار داد و هیچکس به شعور نیامد. اینچنین جریان یافت اگر شما بدانید. دهم بر آنچه که می یم

xxi نوشید و مرتکب  مضمون: یازده سال در آن ]شهر[ بودیم تا آن که سفیرتان، که قلم مایل نیست اسمش را ببرد، آمد و باده می

دهند به آن اکثر اهل بغداد  شد بلکه عراق را هم به فساد کشید و شهادت می نها خودش مرتکب فساد میاعمال ناشایسته میشد و نه ت

گرفت و هر آنچه که خداوند به آن امر کرده ترک کرد و آنچه را  اگر از آنها بپرسی و از جمله پرسندگان باشی. اموال مردم را به ناحق می

به پیروی از نفس و هوای خود علیه ما قیام کرد و در راه ستمگران قدم گذاشت و نوشت به که از آن نهی شده بود عمل کرد تا آن که 

تو آنچه را که در حّق ما نوشت. و تو به پیروی از هوا و هوس خود از او پذیرفتی و هیچ دلیل و برهان آشکار و واضحی هم نطلبیدی و 

دهی و حق را از باطل متمایز سازی و به بینشی روشن دست یابی.  به جستجو و تحقیق هم نپرداختی تا راست را از دروغ تشخیص 

 پس بپرس از سفیرانی که در عراق بودند و بعد از آنها از حاکم شهر و مشاورش سؤال کن تا حق بر تو روشن شود و از آگاهان شوی.

ی کردیم و از مفسدین نبودیم و قسم به خدا که در هیچ چیزی با او مخالفتی نکردیم و احکام الهی را در جمیع شئون پیرو

 دهد اّما قصد او آن بود که ما را فقط برای کسب شهرت اسیر سازد و به ایران باز گرداند. خود او به آن گواهی می
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xxii کنند و زاری و فریاد  اند و همه ناله و گریه می اند و پیرامون من نشسته مضمون: دیدم که انبیاء و رسوالن دور من اجتماع کرده

گریند و در آن هنگام گریه و زاری آنها شّدت گرفت و گفتند برای تو  نمایند و من متحیّر بودم.  پس از آنها پرسیدم که برای چه می می

ای سّر اعظم و هیکل ازلی و به شأنی گریستند که به گریۀ آنها گریستم و در آن هنگام صدای گریۀ اهل مالأ اعلی را شنیدم و در آن 

اند ... پس صبر کن،  قرار داده گفتند ... به زودی به چشم خود خواهی دید آنچه را که احدی از گروه انبیاء ندیدهحالت مرا مخاطب 

صبر کن ای سّراهلل مکنون و رمز مخزون ... و من آن شب تا نزدیک طلوع فجر با آنها بودم آنها را مخاطب قرار دادم و آنها مرا مخاطب 

 قرار دادند.

xxiii  های بدیعی برای ساکنان آسمانها و زمین است.  پس به زودی  اخراج روح ]جمال مبارک[ از جسد عراق نشانهمضمون: بگو در

 این جوان الهی را سوار بر مرکب فیروزی خواهید دید؛ در آن زمان دلهای حسودان خواهد لرزید.

xxiv نزدیک شدن عید رحمن، بهار بیان بیامد.  مضمون: به نام آن که بر ساکنان عالم خلقت تجلّی فرمود  ای قلم اعلی، به علّت

بین اهل عالم به شأنی به ذکر و ثنا قیام کن که پوشش عالم آفرینش تجدید شود و ساکت نباش. خورشید شادمانی، به آنچه که 

ها به این  اّمت ملکوت اسماء را به نام پروردگارت خالق آسمان مزیّن فرمود، از افق آسمان اسم بّهاج ما طلوع کرد. قیام کن در بین

 اسم اعظم و از صابرین مباش.

های گمراهان محزون  بینیم که بر صفحۀ لوح متوّقفی؛ آیا حیرت از انوار جمال تو را فرو گرفته یا در اثر شنیدن گفته می

صورت گرفت و ای؟  مبادا چیزی تو را از ذکر این یوم باز دارد؛ یومی که در آن فّک ختم رحیق وصال به دست قدرت و جالل  شده

ها را فرا خواند؛ آیا بعد از آن که بوهای خوش ایّام الهی را یافتی صبر پیشه کردی یا آن که از معرفت  جمیع ساکنان آسمانها و زمین

 ای؟ محروم شده

ها و آفرینندۀ آسمان  من از شناخت شئونات یوم تو محروم نیستم؛ یومی که چراغ هدایت در بین مردمان و  ای صاحب اسم

آیت ازلی برای ساکنان جهان شد.  اگر ساکت بودم این از غفلت خلق تو و بندگان تو است؛ اگر سکون پیشه کردم به علّت 

های اهل مملکت تو است.  تو واقفی بر آنچه نزد من است و من از آنچه که نزد تو است آگاه نیستم.  تو دانا و آگاهی.  حجاب

آمد هر آینه اهل عالم را به کلمۀ علیایی که از لسان قدرت تو در  است اگر امر اکید اعالی تو میها  سوگند به اسم تو که مهیمن بر اسم

کردم و آنها را به نظرگاه ابهی، مقامی که در آن مکنون به اسم ظاهر مهیمن قیّوم ظاهر شده بشارت  ملکوت عّزت تو شنیدم زنده می

 دادم. می

ها و  ها و ملکوت آنها؛ باطن ینی؛ کجایند اشیاء و ظهورات آنها؛ کجایند اسمب ای قلم آیا امروز غیر از من کسی را می

اسرارشان و ظاهرها و آثارشان؛ فنا تمامی کسانی را که در عالم آفرینش بودند فرا گرفت و این است وجه من که باقی و ُمشرق و نورانی 

 است.

ه و از افق وجه پروردگار عزیز کریمت تابیده؛ ارواح را اخذ شود در آن مگر انواری که اشرا کرد این روزی است که دیده نمی

 کردیم به استیالی قدرت و اقتدار و خلقی جدید را به فضلی از سوی خود شروع کردیم و من فّضال قدیم هستم.

های خداوند و مقّر عرش عظیم او  گوید خوشا به حال تو ای ناسوت که محل گذاشتن قدم این روزی است که الهوت می

گشتی؛ و جبروت گوید جانم فدای تو که محبوب رحمن، که آنچه بود و هست به آن وعده داده شده بود، بر تو استقرار یافت.  این 

شود که بوی خوش آن بین جهانیان به مشام رسیده؛ این روزی است که دریای   روزی است که هر عطری از عطر قمیصی معّطر می

 بخشد. بشتابید و بیایید ای مالأ اعلی به روح و قلب. یض میزندگی از دهان مشیت رحمن در آن ف

بگو این مطلع غیب مکنون است اگر از عارفان باشید و این مظهر کنز مخزون است اگر طالب او باشید؛ این محبوب گذشته و 

 آینده است اگر از روی آورندگان باشید.



 

152 

 

                                                                                                                                                                                     

 گویی؟ د حیرتی که تو را در آن دیدیم چه میکنیم.  در مور ای قلم عذر تو برای ساکت بودنت را تصدیق می

 گوید این از مستی بادۀ دیدار تو است ای محبوب جهانیان. می

برخیز و اهل عالم را بشارت ده که رحمن به سوی رضوان توّجه نموده؛ سپس راهنمایی کن مردم را به سوی بهشتی که 

 ار دادیم تا به اهل عالم حیات ببخشی.ها قرار داده؛ ما تو را صور اعظم قر خداوند آن را عرش بهشت

بگو آن بهشت بر برگهای آن از بادۀ رحمن چنین نوشته شده که، "مکنون در کمال قدرت و سلطنت ظاهر شد"؛ به درستی که 

ظاهر رسد که، "از اهل زمین و آسمان هرآینه ظاهر شد آنچه که قباًل  او همان بهشتی است که از نغمۀ درختانش این ندا به گوش می

شود که، "به تحقیق آمد مالک و اینک  نشده بود و آمد کسی که از ازل غیب و مستور بود"؛ و از صدای بادش این ندا شنیده می

ها زیرا غیب مکنون از وجه  شود که، "روشن شد چشم ُملک از برای خداوند است"؛ و از صدای جریان آب این بهشت شنیده می

 جمال پردۀ جالل را کنار زد."

های باال ندا در دادند که، "شاد باشید ای بهشتیان که انگشتان ذات ازلی، در وسط آسمان، به اسم  حوریات از غرفه و

ابهی، بر ناقوس اعظم زد و دستان عطا آب حیات بقا به دور آورد؛ نزدیک شوید و بنوشید؛ خوشا به حال شما ای مطالع شوق و 

 مشارق اشتیاق."

های کبریایی طلوع کرده بین زمین و آسمان ندا در داد که، "ای اهل رضوان رها کنید جامهای  پس مطلع اسما از سراپرده

بهشتی را و آنچه که از آب حیات در آن است زیرا اهل بهاء به بهشت دیدار محبوب وارد شدند و از بادۀ وصال از جمال پروردگار 

 نیاز بلندمرتبۀ خود نوشیدند." بی

آفرینش را و به وجه پروردگارت مالک اسماء توّجه کن سپس جهان را به زیور الطاف پروردگارت، ای قلم رها کن ذکر عالم 

های الطافش، که  های نیکویش و خورشید کنیم که مقصود عالم به اسم سلطان ازلی، بیارا؛ زیرا بوی خوش روزی را استشمام می

 بدان آگاه نیست، بر ممالک غیب و شهود تجلّی کرده است. کسی جز خود او، مهیمن بر جمیع کسانی که در عالم ابداع هستند،

ها و آسمانها را احاطه کرده و این  جز با نظر رأفت و مهربانی به خلق نظر نکن زیرا رحمت ما بر اشیاء سبقت گرفته و فضل ما زمین

شوند و در این  مند می و لقا بهره شود و مقّربین از چشمۀ بهشتی ُقرب روزی است که به مخلصین آب حیات دیدار رّب نوشانده می

گوید، "ُملک از برای من است و من مالک باالستحقاق هستم"، موّحدون بادۀ وصال را  آخرتی که در آن لسان عظمت و جالل می

 آشامند. می

و  قلوب را به ندای محبوب جذب کن و بگو، "این لحن الهی است اگر بشنوید و این مطلع وحی خداوند است اگر بدانید

این محل اشراق امر الهی است اگر ایقان داشته باشید و این مبدأ حکم الهی است اگر انصاف به خرج دهید؛ این همان سّر ظاهر 

مستور است اگر بنگرید."  بگو، "ای اهل عالم به اسم من که مهیمن بر جمیع اسماء است، رها کنید آنچه را که نزدتان است و در 

آمورد شما  زند، غوطه خورید. اینچنین می اریدهای حکمت و بیان پنهان است و به اسم رحمن من موج میاین دریایی که در آن مرو

 الکتاب نزد او است." را کسی که ام

هرآینه محبوب آمد و به دست راستش بادۀ اسم مختوم اوست.  خوشا به حال کسی که اقبال کرد و نوشید و گفت، "حمد تو 

قسم به خداوند هیچ از امر باقی نماند مگر آنه براستی ظاهر شد و هیچ نعمتی باقی نماند مگر آن که به را ای نازل کنندۀ آیات."  

ها موج زد و هیچ قدحی نماند مگر آن که محبوب آن را به دور آورد.   فضل نازل شد و هیچ آب حیاتی باقی نماند مگر آن در جام

 ای درنگ مکنید. روی آورید و کمتر از لحظه

ه حال کسانی که به بالهای وارستگی پرواز کردند به سوی جایگاهی که خداوند باالتر از ابداع قرار داده و پایداری خوشا ب

کردند بر امر به شأنی که اوهام علما و جنود عالم آنها را منع نکرد.  ای مردم آیا کسی از شما هست که خلق را رها کند و به خداوند 

مت اسم من که مهیمن بر اشیاء است، آنچه را که نزد مردم است رها کند و به دست قّوت آنچه را که مالک اسماء روی آورد و به عظ
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از سوی خداوند واقف بر باطن و ظاهر بگیرد.  اینچنین نعمت نازل شد و حّجت تمام گشت و برهان از افق رحمن اشراق کرد؛ فوز از 

 بوب جهانیان و حمد تو را ای مقصود عارفان."برای کسی است که اقبال کرد و گفت، "حمد تو را ای مح

ای اّمت خداوند به ذکر ایّامی شادمان شوید که در اثر آنچه که لسان قدم، در حین خروج از بیت و توّجه به جایگاه تجلّی بر 

ع کسانی که در ُملک اهل عالم به اسم رحمانش، تکلّم فرمود فرح اعظم ظاهر شد.  قسم به خدا اگر اسرار آن روز را بیان کنیم جمی

 و ملکوت هستند مدهوش شوند مگر کسانی که خداوند توانای آگاه دانا بخواهد.

در این وقت مستی بادۀ آیات ظاهر کنندۀ بیّنات را فرا گرفت و بیان را به ذکر "نیست خدایی جز من که بلندمرتبه، توانا، عزیز 

 و بسیار آگاهم" خاتمه داد.

xxv ب یاری نکردم و از بعد هم به فضل الهی و قدرت او ]یاری نخواهم خواست[ و به درستی او که به مضمون: قباًل از کسی طل

کردند و خداوند مرا به عظمت و قدرتی از شهر خارج  راستی مرا نصرت کرده زمانی که در عراق بودم و جمیع ملل با من مجادله می

 کرد که غیر منکر مّکار آن را انکار ننماید.

xxvi تی وارد مدینه شدم از اهل نفاق وارد شد بر ما آنچه که کاغذها برای شرحش کفایت نکند؛ به این علّت ساکنان مضمون: وق

 ها ]مکانی در بهشت[ نالیدند. اّما مردم در پردۀ ضخیمند. فردوس گریستن و اهل حظیرةالقدس

xxvii  کردی تا ذکر آن در ارض باقی بماند و یادی مضمون: ذکر کن ای بنده آنچه را که در مدینه ]استانبول[ حین ورودت مشاهده

اند تا با آن  برای مؤمنین باشد.  وقتی که وارد مدینه شدیم رؤسای آن را مانند اطفال مشاهده کردیم که بر سر ِگل اجتماع کرده

القا کنیم بر او کلمات  بازی کنند و در میان آنها شخص بالغی نیافتیم تا آنچه را که خداوند یکتا به من آموخته به او بیاموزیم و

اند و غفلتشان از آنچه که  حکمت عالیه را و بدین لحاظ به چشم ِسّر بر آنها گریستیم به خاطر ارتکاب آنچه که از آن نهی شده

اند؛و این است آنچه که ما در مدینه مشاهده کردیم و آن را در کتاب ثبت کردیم تا تذّکری برای آنها باشد و  برایش خلق شده

 ی برای دیگران.ذکر

xxviii  مضمون: پس ذکر کن وقتی که وارد مدینه شدی و وکالی سلطان گمان بردند به این که تو ابدًا به اصول آنها آگاه نیستی و از

دانم مگر آنچه که خداوند به ِصرف جودش به من تعلیم داده است و  جمله جاهلینی؛ بگو، "آری قسم به پروردگارم که هیچ چیز نمی

کنیم و من  کنیم و از جمله اقرار کنندگانیم."  بگو، "اگر اصول شما از نزد خودتان است که ما ابدًا آن را پیروی نمی قرار میما به آن ا

ام از سوی خداوند فرزانه و اگر از سوی خداوند است برهان خود را بیاورید اگر راستگویید."  بگو، "بگو تمامی آنچه را  به آن امر شده

بردند و نسبت به تو عمل کردند در کتابی ثبت کردیم که حرفی از عمل عاملین نیست که در آن ثبت نشده  مان میکه در مورد تو گ

باشد."  بگو، "ای وکال شایسته است که اصول الهی را در خود رعایت کنید و اصول خود را رها سازید و از جمله هدایت شدگان 

د شما اگر بدانید و اگر از اوامر الهی پیروی نکنید اعمال شد به قدر خردلی پذیرفته باشید و این بهتر است برای شما از آنچه که نز

یابید ]نتیجۀ[ آنچه که در حیات باطل خود کسب کردید و به آنچه که در آن عمل کردید جزا خواهید دید و  نشود. پس به زودی می

 به درستی که این هرآینه صدق آشکار است.

xxix ر نفس خودتان ای وکالء به چه جرمی ما را طرد کردید و به چه گناهی ما را اخراج کردید بعد از مضمون: پس انصاف دهید د

آن که در مجاورت شما پناه گرفتیم و شما به ما پناه ندادید.  قسم به خدا این ظلمی عظیم است که به هیچ ظلمی در روی زمین قابل 

شود و این جهان  .. پس بدانید که دنیا و زینت و مال آن به زودی فانی میدهد . گویم شهادت می قیاس نیست و خداوند بر آنچه می

از برای خداوند مهیمن عزیز توانا است.  روزهای ]عمر[ شما به پایان خواهد رسید و هر آنچه که االآن به آن مشغولید و به آن بر مردم 

آید و پوست  واهند کرد که ارکان بندگان به لرزه در میکنید نابود خواهد شد و مالئکۀ امر شما را در مقّری حاضر خ افتخار می

دهند و  کنند و به آنچه که انجام دادید جزایتان می لرزد و از شما دربارۀ آنچه که در حیات باطلتان انجام دادید سؤال می ستمگران می
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دهد به آن  عویق بیندازد. گواهی میتواند آن را به ت این روزی است که مسلّمًا به سوی شما خواهد آمد؛ ساعتی که هیچکس نمی

 زبانی که راستگو و آگاه است.

xxx  مضمون: خارج کردند ما را از آن ]اسالمبول[ به ذلّتی که به هیچ ذلّتی در روی زمین قابل مقایسه نیست ... و برای خانوادۀ

کنند ... و کار ما به جایی رسید که  من و کاسنی که با من بودند لباسی نبود که خود را از سرما و این زمهریر زمستانی حفظ

 های دشمنان ما و غیر از آنها هر داری چشم بینایی بر حال ما گریست. چشم

xxxi  مضمون: ای نقطۀ واقع در ساحل دو دریا؛ به تحقیق استقرار یافت بر تو تخت ظلم و ستم و در تو مشتعل شد آتش کینه و

بینیم که در تو جاهل بر عاقل و ظلمت بر نور  طائف حول کرسی رفیعند. می دشمنی به شأنی که گریستند مالأ اعلی و کسانی که

کند و تو در غروری آشکاری.  آیا زینت ظاهری تو را مغرور ساخته است؟ سوگند به پروردگار بندگان که به زود فانی شود و  حکومت می

 نین ]خداوند[ آگاه خبیر به تو خبر داد.دختران و بیوگان و قبائلی که در تو هستند به زاری و ناله در آیند؛ اینچ

xxxii  مضمون: وای وای از آنچه که بر من وارد شد.  قسم به خدا از کسی که شبها و روزها به تربیتش هّمت گماشتم بر من وارد شد

 آنچه که روحالقدس و ساکنان سراپردۀ عظمت خداوندی که مالک این یوم بدیع است گریستند.

xxxiii ریزد به علّت آنچه که وارد شد بر من از کسی که سالهای متوالی حفظش  برای من و لوح اشک می گرید مضمون: قلم من می

کرد تا آن که یکی از چاکران من به نام سیّد محّمد او را فریب داد ... از آن دو وارد  کردم و در حضور من شبها و روزها خدمت می

 ت و منصفین اشک ریختند.شد بر من آنچه که تمام عالم صیحه زد و هر عارفی گریس

طلبیم که غافالن را بر رعایت عدل و انصاف تأیید فرماید و آنچه را که از آن غفلت کردند به آنها بشناساند؛ او  از خداوند می

کردن است فّضال و کریم.  ای پروردگار من بندگانت را از دروازۀ فضلت محروم مگردان و از بارگاه قربت طرد مکن.  آنها را به پاره 

ای.  نیست خدایی جز تو که عزیز و  نیاز و بلندمرتبه های اوهام و آرزوها تأیید کن.  به درستی که تو بی حجبات و از میان برداشتن پرده

 فّضالی.

xxxiv ر مضمون: گروه اندکی از مردم به او ایمان آوردند و اندکی از بندگان ما سپاسگزارند و به این گروه در کلّیه الواح بلکه در ه

ها است نپردازند و گفت که ای قوم من  سطر جمیلی توصیه کرد که در هنگام ظهور به هیچ چیزی از آنچه که بین آسمانها و زمین

خودم را برای او ظاهر کردم؛ بیان نازل نشد مگر برای اثبات ار او؛ بترسید از خدا و اعتراش نکنید به او آنچنان که اّمت فرقان به من 

نیاز نسازد حتّی  وقتی ذکر او را شنیدید بشتابید به سویش و آنچه را که نزد او است بگیرید؛ زیرا غیر او ابدًا شما را بیاعتراض کردند و 

 های اّولین و آخرین متوّسل شوید... اگر به حّجت

سی دیگر ها با لبا پس وقتی چند ماه معلوم و چند سال گذشت آسمان قضا بشکافت و جمال علی به حق سوار بر ابر اسم

ظاهر شد؛ در این موقع به نفاق قیام کردند علیه این نور اشراق کرده از افق عالم و پیمان را شکستند و به او کافر شدند و با خودش 

 جنگیدند و به آیاتش مجادله کردند و برهانش را تکذیب نمودند تا آن که به قتلش قیام کردند؛ اینچنین است شأن این غافالن.

دادند که از این کار ناتوانند؛ به نیرنگ متوّسل شدند و در هر آنی به مکر جدیدی دست زدند تا امراهلل را  خودشان گواهی

نیاز است؛ هیچ چیزی به  کند و پروردگار بخشندۀ شما از جهانیان بی ضایع کنند؛ بگو، وای بر شما به این وسیله خودتان را ضایع می

گردد به خودتان و ذیل او  و کم نکند؛ اگر ایمان آوردید به نفع خودتان و اگر نیاوردید برمیاو چیزی را اضافه نکند و چیزی را از ا

 مقّدس است از آلدگی مشرکان.

ای بندۀ مؤمن به خدا؛ قسم به خدا اگر بخواهم برای تو آنچه را که بر من وارد شده ذکر کن نفوس تحّملش نتوانند و عقول 

ن گواه است و تو خودت را حفظ کن و از اینها پیروی منما و در امر پروردگارت اندیشهنما.  آن را متحّمل نشوند و خداوند بر آ



 

155 

 

                                                                                                                                                                                     

دهد به آن کّل اشیاء اگر گوش  پروردگارت را به خودش بشناس نه به غیرش؛ زیرا غیر او ابدًا برای هیچ چیز کفایت نکند و شهادت می

 شنوا داشته باشید.

xxxv مانندی  تم که قلبم، کبدم و اعضاء داخلی بدنم و زبان ظاهر و باطنم به یگانگی و بیمضمون: ای پروردگار من، من کسی هس

دهند و به این که تو خدای یکتایی و نیست خدایی جز تو؛ آفریدی مردمان را برای شناسایی خود و خدمت به امرت تا  تو گواهی می

ای ارتقا پیدا کنند.  پس  آنچه که در کتابها و الواحت نازل کردهبه این وسیله مقامات آنها در زمین تو بلند شود و خودشان به علّت 

وقتی که خودت را ظاهر فرمودی و آیاتت را نازل کردی از تو روی برگرداندند و به تو و آنچه به قدرت و قّوت خود ظاهر فرمودی کافر 

کردند و ظلم به مقامی رسید که ریختن خونت و ات قیام  شدند و  برای لطمه زدن به تو و خاموش کردن نورت و سرد کردن آتش سدره

ات  پاره کردن پردۀ حرمتت را خواستار شدند و همچنین کسی که به دست عنایتت تربیت کردی و از شّر خلق سرکش و بندگان عاصی

ه عهدت را حفظ فرمودی که در حضورت به تحریر آیاتت مشغول بود؛ پس وای وای از آنچه که در ایّام تو مرتکب شد به شأنی ک

شکست و پیمانت را زیر پا گذاشت و آیاتت را انکار کرد و به اعراض قیام کرد و مرتکب شد آنچه که به آن ساکنان ملکوتت 

گریستند. پس وقتی نومید شد و بوی زیان و شکست به مشامش رسید فریاد برآورد و گفت آنچه را که برگزیدگان مقّرب درگاهت و 

بینی تو ای خدای من مرا که مانند ماهی آشفته و پریشان بر خاک افتاده؛ به دادم  ر شگفت ماندند.  میساکنان سراپردۀ مجد تو د

 برس و سپس رحم کن بر من ای فریادرس و ای کسی که زمام مردم، اعم از زن و مرد، در دست تو است.

xxxvi تو بر آن وارد شده است. مضمون: قسم به خدا که از جسد هیچ جایی باقی نمانده مگر آن که تیرهای تدبیر 

xxxvii ای اگر دارای علم و رشید هستی.  این است آنچه که مبّشر من از قبل به آن نطق کرده است  مضمون: بگو ای یحیی بیاور آیه

گوید که من اّول عابدین هستم.  انصاف بده ای برادر من آیا تو در مقابل امواج دریای بیان من دارای بیان  و در این حین می

شوی و آیا در مقابل صدای قلم من دارای ندایی محسوبی و آیا در برابر قدرت من برای خود قدرتی قائلی؟ تو را به خدا  ب میمحسو

انصاف بده پس به یاد بیاور آن زمانی را که در ماقبل این مظلوم بر پای ایستاده بود و ما بر تو آیات خداوند مهیمن قیّوم را القاء 

 کذب تو را از این صدق آشکار منع کند. کردیم؛ مبادا مطلع می

xxxviii  مضمون: قسم به خداوند به آنچه که از قلم تو جاری شد وجوه عظمت بر خاک سیاه افتاد و پردۀ کبریا در بهشت باال دریده

 های عالم باال سوراخ سوراخ گشت و دل هر باهوش و بصیری آشفته شد... شد و جگرهای مقّربان الهی بر آن تخت

xxxix شاهان روی زمین  بشنوید ندای خداوند را از این درخت پر میوه که در این مقام بلند بهشت برین ]کثیب حمرا یا ای پاد

کثیب احمر که تّل ریگ سرخی است در طریق اعمال حج و دارای دعا هم هست، در وصف شأنی از مقامات بهشت است. 

/  68ه هزار لغت[، در این وادی مقّدس ]بریةالقدس در قرآن )طه، نوزد –شود  البتّه به مقام قضا و شهادت کبری نیز اطالق می

( وادی مقّدس ذکر شده که محّل نزول وحی به حضرت موسی و شجره نیز همان سدرۀ مشتعله است که پیام الهی را 61نازعات، 

که عزیز و مقتدر و فرزانه سراید که اوست خدا و نیست خدایی جز او  به حضرت موسی ابالغ کرد[، غرس شده و این نغمه را می

است ... تقوای الهی پیشه کنید ای جمع پادشاهان و خود را از این فضل اکبر محروم نکنید؛ پس بیندازید آنچه را که در دست 

دارید و به ریسمان خدای بلندمرتبۀ بزرگ چنگ بزنید و به قلم به وجه الهی توّجه کنید؛ پس رها کنید آنچه را که هوای نفس 

کند و مباشید از زیان کنندگان.  ای بنده بپس ذکر کن از برای آنها خبر علی ]حضرت اعلی[ را موقعی که به حق بر  کم میشما ح

آنها ظاهر شد و کتاب ]خداوند[ عزیز حکیم با او بود و حّجت و برهان خداوند در دست او و دالئل مقّدس خداوند کریم نزد او و 

ذّکر نشدید در ایّام او و به انواری که ظاهر شد و از افق آسمان روشن اشراق کرد هدایت نگشتید شما ای پادشاهان به ذکر الهی مت

و دربارۀ امر او تحقیق و بررسی نکردید با آن که این برای شما بهتر از طلوع خورشید بر پهنۀ آسمان است اگر دانا باشید و شما در 

فتوا دادند و این ستمگران به ظلم او را به قتل رساندند و روحش به سوی خدا غفلت از آن بودید تا آن که علمای ایران علیه او 
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باال رفت و از این ظلم دیدگان اهل بهشت و مالئکۀ مقّرب خداوند گریان شد. مبادا از بعد غفلت کنید همانطور که قباًل غفلت 

ها از  ها ظاهر شد و اهل آسمانها و زمین از پشت پرده کردید؛ پس بازگردید به سوی پروردگارتان و نباشید از غافالن... وجه ]الهی[

آن روشنی یافتند و شما به او توّجه نکردید در حالی که از برای او خلق شدید ای جمع سالطین. بنابراین پیروی کنید از گفتارمن 

ت بلکه نزدیکی به خدا و پیروی از پس بشنوید آن را به دلهایتان و مباشید از اعراض کنندگان.  زیرا افتخار شما به سلطنت شا نیس

امر او در آن چیزی است که در الواح مقّدس محفوظ نوشته شده است.  و اگر یکی از شما بر تمام کرۀ ارض حکومت کند و 

اء ها سیطره داشته باشد و نزد خداوند ذکر او نرود، هیچیک از این اشی ها و کوه آنچه را که در آن و بر آن است از دریاها و خشکی

برای او منفعتی نخواهد داشت ... پس به پای استقامت برخیزید و آنچه را که از شما فوت شده جبران کنید سپس روی آورید به 

ساحت قدس در ساحل دریای بزرگ تا ظاهر شود از برای شما مرواریدهای علم و حکمتی که خداوند در صدف سینۀ منیر به 

 .شود های الهی را که قلوب مقبلین به آن زنده می از قلوبتان نسیم ودیعه گذاشته است ... مبادا منع کنید

xl ها ما که در این کتاب به زبان بدیع آشکار بیان کردیم، عذاب شما را از جمیع جهات  گیرید از نصیحت مضمون: اگر پند نمی

هید بود در مقابل او قیام کنید و از فرا خواهد گرفت و خداوند عدالت را دربارۀ شما اجرا خواهد کرد؛ در آن صورت قادر نخوا

ناتوانان خواهید بود.  پس بر خود و بندگان رحم کنید و بین آنها به آنچه که خداوند در فوح مقّدس بلندمرتبه حکم کرده حکم 

 کنید؛ در این لوح مقّدرات هر چیزی تعیین شده و تفصیل هر چیزی بیان شده و یادآوری است برای بندگان موقن.

امر ما بصیرت یابید و در آنچه که بر ما وارد شده تحقیق نمایید سپس بین ما و دشمنان ما به دادگری حکم کنید پس در 

 و باشید از جمله دادگران.

ای پادشاهان بیست سال گذشته و ما هر روز در بالی جدیدی واقع شدیم و وارد شد بر ما آنچه بر هیچ کس قبل از ما  

رید؛ به نحوی که ما را کشتند، خونمان را ریختند و اموالمان را گرفتند و پردۀ حرمت ما را پاره کردند و وارد نشد اگر گوش شنوا دا

شما اکثر آن را شنیدید و مانع نشدید در حالی که شایسته است برای شما که مانع شوید از این که ستمگری ستم کند و باید بین 

 میع خلق ظاهر شود.مردم به عدالت رفتار کنید تا عدالت شما بین ج

خداوند زمام بندگان را به دست شما سپرده تا به حق بین آنها حکومت کنید و حق مظلوم را از این ستمگران بگیرید و 

های شما به عدل نزد خداوند ذکر نخواهد شد و این زیانی  اگر هرگز  به آنچه که در کتاب خدا به شما امر شده عمل نکنید، نام

گردانید؟  رها کنید آنچه را که  کنید و از حکم خداوند بلندمرتبه توانا روی بر می م نفس خود را پیروی میبزرگ است.  آیا حک

 نزد شما است و بگیرید آنچه را که خداوند به شما امر کرده پس از فضل او برخوردار شوید و این است راه راست.

ّجه نمایید و حتّی یک آن از ما غافل نشوید؛ سپس بین ما ایم تو هایی که دچار آن شده سپس به ما و به مشّقات و سختی

و دشمنان ما به عدل حکم کنید و این است خیر آشکار.  اینچنین حکایت کردیم برای شما قّصۀ خود را و آنچه که بر ما گذشته 

هر آینه پروردگارم بهترین یار  است تا شّر و بدی را از ما دور کنید. پس هر کس بخواهد ]بدی[ را از ما دور سازد و هر کس نخواهد

 و یاور است.

xli گوید و از تو پاداشی از آنچه که خداوند به تو عنایت  مضمون: ای سلطان ]عبدالعزیز[ بشنو کالم کسی را که به حّق سخن می

را به راه رشد کند و تو  طلبد و در صراط حق سالک است و تو را به سوی خداوند یکتا که پروردگار تو است دعوت می نموده نمی

 کند تا از جمله رستگاران شوی. و رستگاری هدایت می
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ای  کنند و از اماناتی که به تو دست آنها سپرده ای پادشاه، مبادا این وزرا را، که جز نفس و هوای خود را پیروی نمی

ر که خداوند در حّق تو غفلت کرده و در خیانتی آشکار هستند، دور خود جمع کنی.  پس نیکویی کن در حق بندگان همانطو

نیکویی کرده و مردم و کار آنها را به دست اینها مسپار؛ تقوای الهی پیشه کن و باش از جمله پرهیزگاران.  پس وزرایی را گرد خود 

جمع کن کسانی را که رائحۀ ایمان از آنها به مشامت برسد؛ پس در امور با آنها مشورت کن و بهترین آنها را انتخاب کرده از 

 نیکوکاران باش...

و اگر تو کالم مرا بشنوی و از نصیحت من پند گیری  خداوند تو را به مقامی ارتقاء خواهد داد که دست جمیع کسانی که 

های ستمگران پیروی منما.   های الهی را در وجود خود پیروی کن و از سنّت روی زمین هستند از تو کوتاه شود. ای پادشاه، سنّت

دست خودت و قبضۀ توانایی خویش بگیر سپس شخصًا در جمیع امور تحقیق نما و از هیچ چیزی غفلت مکن  زمام امرت را در

 و به درستی که در این عمل خیر عظیم وجود دارد.

افراد ارجمند را زیر دست افراد بسط قرار نده و آن که را دون است بر کسی که بلندمرتبه است مسلّط مگردان، آنچنان 

ه ]استانبول[ دیدیم و از مشاهده کنندگان بودیم. و وقتی ما وارد مدینه شدیم بعضی از آنها را در نهایت درجۀ ثروت که ما در مدین

 نیازی یافتیم و بعضی را در نهایت درجۀ فقر و بدبختی آشکار و این برای سلطنت تو شایسته نیست و الیق شأن تو نه. و بی

م نما تا خداوند اسم تو را به عدل بین جهانیان بلند کند.  مبادا به قیمت به بشنو پند مرا سپس بین مردم عدالت را حاک

خاک سیاه نشاندن رعیت این وزرا را به اوج ثروت رسانی؛ بترس از نالۀ فقرا و نیکان در اسحار و همچون سلطان مهربانی برای 

نج خود را از دست این دزدان محفوظ نگه داری. آنها باشد؛ زیرا آنها گنج تو در روی زمینند؛ پس شایسته است برای تو که گ

 پس درهر سال بلکه در هر ماه تحقیق کن از امور آنها و احوالشان و مباش از جمله غافالن...

مبادا در امور خود به کسی اطمینان کنی زیرا هیچکس برای تو مانند خود تو نخواهد بود.  اینچنین کلمات حکمت را 

کنیم آنچه را که تو را از سمت چپ که ظلم است به سمت راست که عدل است دگرگون  ر تو القا میکنیم و ب برای تو بیان می

سازد و تو را به ساحل دریای نورانی و نزدیکی ]به خداوند[ هدایت کند.  تمامی اینها رویّه و رفتار پادشاهانی است که قبل از تو 

 ناپذیر عدالت سالک بودند... های انحراف ند و در راهکرد در این عالم بودند و بین مردم به عدالت رفتار می

بشنو ای سلطان آنچه را که بر تو القا کردیم؛ پس جلوی ظلم ستمگران را بگیر و دستشان را از سر مسلمین کوتاه کن.  

ی یکتاپرستان اش را اندوهگین سازد و گوشها قسم به خدا بر ما وارد شد آنچه قلم برای ذکرش حرکت نکند مگر آن که نویسنده

توان شنیدن آن را ندارد و کار ما به جایی رسید که چشم دشمنانمان و هر دارای چشم بینایی بر حال ما گریست بعد از آن که به 

 سوی حضرتت توّجه کردیم و ناس را به ورود در سایۀ تو امر کردیم تا دژی برای یکتاپرستان شوی.

کنند  لطان، یا در کاری بر تو یا وزرای تو که در عراق به اجازۀ تو حکومت میآیا در هیچ امری با تو مخالفت کردم، ای س

عصیان نمودم؟ خیر قسم به پروردگار جهانیان که سرکشی امر تو و آنها را حتّی در یک چشم به هم زدن نکردم و بعدًا نیز اگر خدا 

 ه تا کنون وارد شده در آینده بر ما وارد گردد.اش تعلّق گیرد عاصی نخواهم شد حتّی اگر بیش از آنچه ک بخواهد و اراده

کنیم که تو را بر طاعت خویش و اجرای حکمش موّفق  و شب و روز و هر شامگاه و بامداد به درگاه خداوند دعا می

فرماید و تو را از سپاه شیاطین محفوظ نگه دارد.  پس هر کار دوست داری و شایستۀ تو و الیق سلطنت تو است بکن و حکم 

 کنی فراموش منما و بگو ستایش مر خدای را که پروردگار عالمیان است سزاوار است. لهی را در جمیع آنچه اراده کرده یا میا
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xlii  مضمون: ای سفیر ایران در استانبول آیا تصّور کردی که کار به دست من است یا امر الهی به زندان و خواری من و یا به

ر نابجایی کردی تو در نفس خودت و بودی از پیروان ظّن و گمان.  به درستی که نیست شود؛ چقدر تصوّ  نابودی من تبدیل می

خدایی جز او که امرش را ظاهر کرد و برهانش را تعالی بخشید و آنچه را که خواست تثبیت فرمود و آن را به مقامی رسید که 

 دست تو و اعراض کنندگان از آن کوتاه است.

کنی یا جمیع کسانی که در  سازی یا از حکمش و استیالیش منع می ر کاری ناتوان میآیا بر این گمانی که او را د

توانند در مقابل امر او قیام کنند؟  خیر قسم به او که حّق است هیچ چیز از آنچه که خلق کرده او را  ها هستند می آسمانها و زمین

نیاز نسازد و از جمله کسانی باش که به  چیز را از حق بیناتوان نسازد. پس از ظّن خود روی برگردان که ظّن هیچ کس و هیچ 

 سوی خدایی که تو را آفرید و روزی بخشید و سفیر مسلمانان کرد باز گرد.

... و تو ای سفیر پیش خود یک آن فکر کن و در ذات خود انصاف بده به چه جرمی نزد این وزرا به ما تهمت زدی و 

ی کردی و از صدق و راستی روی برگرداندی و از جمله افترا زنندگان شدی در حالی که با دروغ گفتی و از نفس و هوای خود پیرو

من معاشرتی نداشتی و من نیز با تو مصاحبتی نداشتم و ندیدی مرا مگر در خانۀ پدرت در زمانی که ذکر مصائب ]امام[ حسین در 

بیان پردازد تا مطالبش دانسته شود یا عقایدش معلوم  آن جریان داشت و در آن مجالس فرصتی نبود که کسی زبان بگشاید و به

گردد و تو در این مورد مرا تصدیق خواهی کرد اگر راستگو باشی؛ و در غیر آن مجالس هم من وارد نشدم تا تو مرا ببینی یا دیگری 

به کسی که »د ]در قرآن[ فرمود، ببیند.  با این همه چگونه فتوی دادی علیه من آنچه را که از من نشنیدی؟  آیا نشنیدی که خداون

خوانند و رضای او را طالبند،  کند نگویید تو مؤمن نیستی و کسانی را که صبح و شب به درگاه خدایشان دعا می به شما سالم می

 داشتی. و تو با حکم کتاب مخالفت کردی در حالی که خود را هم از مؤمنان محسوب می« طرد مکنید.

ند، کینۀ تو یا کسی از مردمان در قلب من نیست با آن که وارد آوردید بر ما آنچه را که با این همه، قسم به خداو

هیچیک از یکتاپرستان طاقتش را ندارد.  کار من جز با خدا نیست و تّکیه من جز به او نه.  پس به زودی روزهای شما بگذرد و 

اید از شما  شوید و از آنچه که مرتکب شده داوند جمع میروزهای کسانی که امروز غروری آشکار دارند سپری شود و در محضر خ

 سؤال خواهد شد و طبق آن جزا خواهید یافت؛ چقدر بد است جایگاه ستمگران.

قسم به خدا که اگر بر اعمال خود واقف شوی بر خود خواهی گریست و به سوی خداوند خواهی گریخت و در روزهای 

ند تو را ببخشاید و به درستی که او بخشنده و کریم است.  اّما تو به علّت آن که به تمام عمر خود ناله و زاری خواهی کرد تا خداو

ای هرگز به آن موّفق نخواهی شد تا آن که روح از تو مفارقت جوید.  پس آنچه را که به  وجود خویش به اموال دنیا مشغول شده

ای از کّل خالیق در آن ترک نشده خواهی یافت.  پس پند گیر  تو القا کردیم خواهی فهمید و اعمال خویش را در کتابی که ذّره

 گردانند مباش. از نصایح من و بشنو گفتار مرا به گوش دل و از کلمات من غفلت نکن و از جمله کسانی که روی برمی

ر قسم به ... این ذکر از من یه سوی تو از برای آن نیست که زیانی را از من برطرف کنی یا نزد کسی واسطه شوی؛ خی

پروردگار جهانیان؛ اّما امور را برای تو شرح دادم تا که شاید نسبت به افعال خود بیدار شوی و بر هیچکس وارد نکنی آنچه را که 

بر ما وارد کردی و از جمله توبه کنندگان به سوی خدایی که تو و همه چیز را خلق کرد شوی و از این پس از بصیرت برخوردار 

 گردی.
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xliii  :ای پیشوایان روحانی استانبول به حق به سوی شما آمدیم و شما از این موضوع غافل بودید زیرا در حجاب نفس مضمون

دهید بهتر بود ... پس بدانید بزرگانی که  خود مرده بودید و نزد ما حاضر نشدید در حالی که این از جمیع آنچه که انجام می

کنید، اگر در آن  کنید و شب و روز آنها را ذکر کرده از آثار آنها کسب هدایت می یخودتان را به آنها نسبت داده به آنها افتخار م

شدند و شما یک آن به سوی من روی نیاوردید و استکبار  کردند و هیچ شب یا روزی از من دور نمی ایّام بودند دور من طواف می

دهند غفلت کردید و از  نچه بخواهند با او انجام میورزیدید و از این مظلومی که به دست مردم به نحوی گرفتار است که هر آ

وضعیت من پرسشی ننمودید و از آنچه که بر من وارد شده سؤالی نکردید و توضیحی نخواستید و به این ترتیب خود را از نسیم 

را فراموش  اید و حکم باطن قدسی و فضل الهی که از این درگاه نورانی مشهود است محروم ساختید گویی به ظاهر چسبیده

ها را دوست دارید گویی تمامی وجود خود را به آن مشغول  دهید؛ اسم گویید آنچه را که انجام نمی اید و به زبان می کرده

ریزید و به کنید و اگر کسی مانند آنها یا بزرگتر از آنها ظهور فرماید از او در گ اید و بدین لحاظ اسامی بزرگان خود را ذکر می ساخته

برید. و اگر همان بزرگان  به سر میکنید و در ناز و تعمت  اید که به آن زندگی می برای خود افتخار و منصب کسب کرده اسم آنها

اهید آورد و توّجهی نخواهید نمود. شما و اکثر د و به سوی آنها روی نخوداری جملگی نزد شما آیند دست از ریاست خود بر نمی

شان یافتیم که با آن مشغولند و چون صاحب اسم بیاید از او روی برگردانند و به آنها  دگیمردم را بندگان اسمها در روزهای زن

نمایید مقبول نداند، دعا و  کنید یا توّجه می پشت کنند.... پس بدانید که امروز خداوند ابدًا فکرتان را نپذیرد، این که او را ذکر می

اید؛ اگر  درگاه او خریداری ندارد مگر آن که این عبد بداند که شما تجدید شدهتان در  داری زنده تان را نپذیرد و شب خوانی قرآن

 این موضوع را درک کنید.

xliv   .مضمون: ای بنده، ذکر کن بندگان را به آنچه که به تو القا کردیم و از کسی هراس به دل راه مده و از تردید کنندگان مباش

ها. پس توّکل کن در جمیع امور بر  ها و زمین را اعتالء بخشد بین آسمان پس به زودی خداوند عمرش را بلند کند و برهانش

پروردگارت؛ اکتفا کن به خداوند، پروردگارت، که یار و یاور است.  بر خود واجب کردیم یاری تو در این عالم را و بلند کردن 

 امرمان را حتّی اگر هیچیک از سالطین ابدًا به تو توّجه ننماید.

xlv ای سپرد؛ به زودی خداوند  این جوان ]هیکل مبارک[ ازاین دیار خارج شد و در زیر هر درخت و سنگی ودیعه مضمون: بگو

 آنها را به حق خارج خواهد ساخت.

xlvi خزیدند و مسلمانان و مسیحیان بر  مضمون: شب اّول احبّای الهی و آل او بدون غذا رها شدند ... مردم حول بیت می

هایی برای آن  گریستند و در این حرکت آنها نشانه ها می شاهده کردیم که مسیحیان بیش از سایر ملّتگریستند ... م حال ما می

 کسانی است که تفّکر نمایند.

xlvii اش مقّدر شده است؛  مضمون: پس بدانید که همیشه بالیا و مشّقات برای برگزیدگان خداوند و حبیبانش و نیز بندگان وارسته

د و ستد و خرید و فروشی ایشان را از یاد خداوند باز ندارد در سخن بر او پیشدستی نکنند و به امر او اند که هیچ دا آنان کسانی

شود از بعد.  پس خوشا به حال کسانی که در مشّقات و شداید  کنند.  اینچنین جاری شد سنّت الهی از قبل و جاری می عمل می

 ننمایند و قدم در راه صبر و خویشتنداری بگذارند.بردباری پیشه کنند و از هیچ چیز ابدًا زاری و گریه 
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پس به زودی قومی ظاهر شوند که ایّام ما و هر آنچه را که بر ما وارد شده ذکر نمایند و حّق ما را از کسانی که بدون هیچ 

رتکب شدند مأخوذ جرم و گناهی واضح بر ما ستم نمودند بگیرند و خداوند بر اعمال آنها شاهد است و آنها را به گناهی که م

 دارد و او شدیدترین انتقام گیرندگان است.

xlviii  مضمون: ای رئیس ]عالی پاشا[ بشنو ندای خداوند را که پادشاه مهیمن و  قیّوم است ... ای رئیس مرتکب شدی آنچه را

کسی که به نورش مالأ اعلی  اهلل در بهشت برین شد.  دنیا به شأنی تو را مغرور ساخت که از وجه که سبب گریه و ناله محّمد رسول

شود روی برگرداندی. پس به زودی خود را در زیانی آشکار خواهی یافت ... پس، به علّت آنچه از سپاه ظالمین بر  نورانی می

این اسراء وارد شد، به زودی ارض سّر و غیر آن دگرگون خواهد شد و امور از دست پادشاه خارج گردد و زلزله در ارکان افتد و 

فریاد و فغان برخیزد و فساد در جمیع نقاط ظهور کند و امور پریشان شود و حکومت تغییر کند و این امر آنقدر شّدت گیرد  صدای

ها بگریند و خون از جمیع اشیاء جاری گردد و مردم را در تشویشی بزرگ  ها و کوهها ناله کند و درختان در کوه که ریگ در تپّه

 یابی.

xlix اوند از میان پادشاهان کسی را بر خواهد انگیخت که دوستانش یاری و یاوری کند؛ به درستی که مضمون: پس به زودی خد

اندازد و این حتمی است که خداوند عزیز جمیل آن را مقّدر کرده  او بر چیزی احاطه دارد و محبّت دوستانش را در قلوب می

 است.

l های فیروزی بود ... در آن موقع منادی ندا  ال کردند ... و به دست آنها پرچممضمون: قومی را با سیمای نورانی یافتیم که از ما استقب

 ها در آورند. در داد که به زودی خداوند کسانی را مبعوث خواهد کرد که مردم را در ظّل این پرچم

li ری زیر ُغل و زنجیر بودیم مضمون: بدان که در حین ورودمان به این محل آن را به سجن اعظم تسمیه کردیم و قباًل در سرزمین دیگ

 اّما آن را به این اسم ملّقب نساختیم.  بگو در این موضوع فکر کنید ای صاحبان خردها.

lii ترین هوا و بدبوترین آب  است و گویی جغد بر آن  ترین صورت و آلوده ترین شهر دنیا با زشت گویند این ویران مضمون: آنطور که می

 کند. حکومت می

liii تر شد تا آن که ما را از سجن ]سجن بعید = ادرنه[ خارج کردند و به ظلمی آشکار  بلکه هر ساعت کار بر ما سخت مضمون: هر روز

خواستند دین را تجدید  در سجن اعظم داخل کردند.  وقتی به آنها گفته شد که به چه جرمی اینها حبس شدند؛ گفتند که آنها می

ودید ]و همان مطلوب بود[ چرا آنچه را که در تورات و انجیل تشریع شده بود ترک کردید.  کنند.  اگر دین قبلی را شما اختیار کرده ب

اهلل و قبل از او مسیح و  بیان کنید ای مردم قسم به جانم که امروز هیچ راه فراری برای شما نیست.  اگر این جرم من است، محّمد رسول

من بلند کردن کالم الهی و ظاهر کردن امر اوست، پس اّول گناهنکارم.  این قبل از او موسی پیش از من مرتکب آن شدند و اگر گناه 

 کنم. ها معاوضه نمی گناه را به پادشاهی آسمانها و زمین

liv  مضمون: جمال در قید و بند قرار گرفت تا عالم آزاد شود و در سجن اعظم زندانی شد تا اهل عالم رهایی یابند و برای خودش

ر کرد تا جمیع اهل جهان مسرور باشند.  این از رحمت پروردگار بخشندۀ مهربان است.  ما ذلّت را اختیار کردیم تا حزن و اندوه را اختیا

 اند. ترین نقاط عالم جایش داده شما به عّزت برسید ای یکتاپرستان. کسی که برای آبادانی جهان آمده، مشرکان در ویران

lv ی که دنیا را برای خودش خلق کرده به علّت آنچه که ستمگران مرتکب شدند در مضمون: در مورد دنیا و شأن آن فکر کن؛ کس

 کند. بدترین دیار جهان زندانی شده و از افق زندان مردم را به سوی فجر خداوند بلندمرتبۀ بزرگ دعوت می
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lvi بینی دوستانش را که اسیرند  ا و میشنوی زاری بهاء را از زندان عکّ  ها، می مضمون: ای پروردگار زمین و آسمان و از آفرینندۀ اسم

 در دست بندگان شقی.

ای پروردگار من  ستایش تو را به علّت آنچه که در راه تو بر ما وارد شد؛ ای کار برای جسد ظاهری من زندگی اّولین و آخرین 

کردی بر من در هر آنی بالیی  فرمودی، بلکه آنچه که هیچ کس از اهل عالم نتواند بشمارد، و در این مّدت نازل می را مقّدر می

 جدید در راه محّبت و رضای خویش.

ای از برای من که به رفیق ابهی و  ام و مقّدر کرده ای هیچ نخواسته اّما، ای خدای من تو آگاهی که جز آنچه که تو خواسته

 ملکوت باال ارتقاء یابم.

ل کن بر عزیزانت آنچه را که بعد از درگذشت من آنها ای پروردگار من نزدیک کن زمان آن را به فضل و عنایت خود؛ پس ناز

 را از اضطراب و خوف حفظ کند؛ به درستی که تو بر آنچه که بخواهی توانایی. نیست خدایی جز تو که عزیز و حکیمی.

جمال تو و بینی احّبایت را که به شوق دیدار تو از شهرهای خود خارج شدند و مشرکان آنها را از زیارت  ای پروردگار من می

طواف دور حرم کبریای تو منع کردند. ای پروردگار من پس نازل کن بر آنها صبری از سوی خود و آرامشی از جانب خویش.  به 

 درستی که تو غفور و رحیم هستی.

lvii ردن شأن دانی که در امر تو خودم را نخواستم بلکه تو را اراده نمودم و مقصودم ظاهر ک مضمون: مقّدسی تو ای خدای من می

خودم نمود بلکه ظهور شئون تو بود؛ آسایش و راحتی و شادمانی و مسّرت خودم در راه تو و رضای تو مقصودم نبود و در جمیع احوال 

ناظر به اوامر تو بودم و متوّجه به آنچه که در الواحت به من امر فرمودی و هیچ شبی را به صبح نرساندم مگر به ذکر و ثنای تو و هیچ 

 ا به شب نرساندم مگر آن که روایح رحمت تو را به مشام رساندم.روزی ر

های اسم سبحان تو از  پس چون عوالم هستی، و اهل آن و زمین و هر آنچه که بر آن است دگرگون شد، نزدیک بود که نسیم

و به من امر فرمودی که  همه جا قطع شود و بادهای رحمت تو از جمیع نقاط راکد گردد، به قدرتت مرا بین بندگانت برخیزاندی

هایت قیام کردم و همه را به سوی تو فرا خواندم و جمیع بندگان را  سلطنت تو را بین بندگانت ظاهر سازم؛ به قّوه و توان تو بین آفریده

ند بین زمین و ک ای از آن به صدای رسا ندا می به لطف و موهبت تو مژده دادم و آنها را به سوی این دریایی فرا خواندم که هر قطره

که اوست زندگی دهنده به جهانیان و برانگیزانندۀ اهل عالم و معبود اهل جهان و محبوب اهل عرفان و مقصود نفوسی که  آسمان که

 به خدا نزدیکند.

و هر چه وزش بادهای کینه و دشمنی ستمکاران این چراغ را احاطه کرد نتوانستند آن را از نورش، که به حّب جمال تو 

ابد، باز دارند و هرچه ستم و بیداد ازدیاد یافت شوق من در اظهار امرت بیشتر شد و هرچه بال بیشتر شّدت گرفت قسم به عّزت تو ت می

 که بهاء بیشتر سلطنتت را ظاهر و قدرتت را بارز نمود.

قسم به عّزتت ای خدای من ام را در بغداد اسیر ساختند؛ پس  تا آن که ستمگران او را به سجن عّکا وارد کردند و خانواده

هرچه بال در راه تو بر من وارد شد شادی و شعف من فزونی گرفت؛ پس قسم به خودت ای مالک ملوک که پادشاهان مرا از ذکر و 

ز شدند همانطور که با شمشیرهای کشیده و تیرهای تیز مجتمع شدند، ابدًا ا ثنای تو منع نتوانستند کرد و اگر همۀ آنها بر من جمع می

گویم که ای محبوب من این وجه من است که به تحقیق فدای تو کردم و  ذکر تو بین آسمانت و زمینت دست بر نخواهم داشت و می

 جوشد. این نفس من است فدای تو کردم و این خون من است که به شوق ریخته شدن در راه تو و محبّت تو در اعضاء من می

رسد و به روی ما درهای  ی که از اطراف و اکناف آن جز صدای جغد به گوش نمیبینی از خدای من در جای و اگر مرا می

بریم، اّما نفس من در راه محبّت تو چنان مشتعل است که آتش محبّتش  آسایش بسته شده و در ظاهر در تاریکی و تیرگی به سر می

 یع احوال به سوی تو بخواند.خاموش نشود و شعلۀ شوقش به صدای رسا بین بندگان سخن بگوید و آنها را در جم
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ای  دهم به اسم اعظمت که دیدگان بندگانت را بگشایی تا تو را ببینند که از افق عظمت و کبریایی اشراق کرده تو را قسم می

باز  و صدای زاغ و غراب آنها را نغمۀ کبوتر عّزت احدیّت تا منع نکند و آب گندیده آنها را از بادۀ زالل الطاف و آب حیات مواهبت

 ندارد.

هایت نازل کردی،  پس آنها را بر این شریعتی که عهدش را از پیامبرانت و رسوالنت گرفت و حکمش را در الواح و صحیفه

مجتمع سازد؛ سپس آنها را به مقامی ارتقاء بخش که ندای تو را تمیز دهند.  به درستی که تو توانا هستی بر هر آنچه که بخواهی و تو 

 ار جلیل و شکوهمندی.بلندمرتبه و بسی

lviii دانی که وارد نشدم به آن مگر  ام و می بینی مرا که در این زندان محبوس شده مضمون: مقّدسی تو ای خدای من می

دهم به اسم آشکارت  دهم ای خدای جهانیان در این حین و قَسَمت می در راه تو و بلند کردن کالم تو و اظهار امر تو؛ تو را ندای می

 دگانت را مجذوب مطلع نامهای نیکویت و محّل اشراق آیات کبرایت نمایی.که دلهای بن

شد و اگر خونها در راه مهر تو بر زمین  پس ای خدای من اگر بالیا در راه تو نبود به چه چیزی قلب من در ایّام تو شاد می

زینت چهره دوستدارانت خونی است شد؛ پس قسم به عّزت تو که  ریخت به چه چیزی چهرۀ برگزیدگانت بین خلقت سرخ می نمی

 شود. های آنها در راه محّبت تو بر صورتشان جاری می که از پیشانی

کند و آیات یگانگی و  هایم سازی است که نغمۀ وحی تو را ترنّم می بینی که هر استخوانی از استخوان پس ای خدایمن می

دهم به اسمت که بر اشیاء تجّلی کرده این که بندگانی را  ا قسم میگردد.  ای خدای من تو ر مانندی تو از آن ظاهر می بیّنات بی

بیافرینی که نغماتی را که از سمت راست عرش عظمت تو بلند شده بشنوند؛ پس بادۀ رحمت خود را از دست فضلت به آنها بنوشان 

 نمایند. هایشان آرامش گیرد و از سمت چپ ظّن و اوهام به سمت راست یقین و اطمینان توّجه تا نفس

ای پروردگار من حال که آنها را به دروازۀ فضلت رهنمون شدی، به عنایت خود آنها را طرد مکن و از خود مران و حال که 

آنها را به افق امرت فرا خواندی، به جود و کرم خویش آنها را باز مدار.  به درستی که تو توانا هستی بر هر آنچه که بخواهی.  نیست 

 دانا و آگاهی.خدایی جز تو که 

lix کند و به وجه تو ناظر است و سخن  بینی موالی عالمیان را در سجن اعظمش که به اسم تو ندا می مضمون: ای خدای من می

بینم خودم را اسیر در دست بندگانت اّما از  شوند.  و اگر می گوید به آنچه که اهل ملکوت امرت و خلقت به آن منجذب می می

تابد تا همه یقین کنند که تو خدای یکتایی و نیست خدایی جز تو؛ قّوت اقویا تو را ضعیف  ر اقتدار تو میوجهش نو سلطنت تو ظهو

دهی و آنچه را  ات که بر جمیع اشیاء هیمنه دارد انجام می نکند و شوکت امراء تو را به خواری نکشد؛ آنچه را که بخواهی به ُسلطه

 کنی. ل ناسوت است حکم میکه اراده کنی به امرت که محیط بر جمیع اه

ات که نصرت کنی کسانی را که بر خدمت  دهم به ظهورت و اقتدارت و سلطنتت و بلندی مرتبه ای پروردگار من تو را قسم می

تو قیام کردند و امرت را نصرت نمودند و نزد ظهور نور وجه تو خاضع گشتند؛ پس آنها را بر دشمنانت غالب کن و بر خدمتت قائم 

به آنها آثار سلطنت تو در شهرهایت ظاهر گردد و آیات قدرتت در دیارت باهر شود.  به درستی که تو توانا هستی بر هر آنچه  بدار تا

 که بخواهی.  نیست خدایی جز تو که مهیمن و قیّومی.

lx خاک افتاده.  ای بینی امروز مرا در سجن در دست دشمنانت، و ابن در مقابل رویت بر  مضمون: مقّدسی تو ای خدای من می

 خدای من این بندۀ تو است که به او را به مطلع ذاتت و مشرق امرت نسبت دادی.

او وقتی متولّد شد به علّت جاری شدن حکم قضای تو بر او، به فراق مبتال شد و چون بادۀ وصال را نوشید به عّلت ایمان به 

تا آن که وارد این سجن اعظم گشت؛ پس ای خدای من او را در تو و آیاتت به سجن دچار گشت و به خدمت جمال تو مشغول بود 

 بینی آنچه که وارد شد بر دوستانت در این مصیبتی که در آن قبائل و از ورای آنها اهل مالأ اعلی نوحه کردند. راه تو فدا کردیم و می
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آنچه را که به آن دلهایشان آرامش گیرد و  دهم به او و غربتش و سجنش که نازل فرمایی بر احّبایت ای پروردگار من تو را قسم می

 امورشان اصالح شود.  به درستی که تو توانا هستی بر آنچه که بخواهی.  نیست خدایی جز تو که قادر و توانایی.

lxi دهند بعد از آن که او  ترین.  این زمانی است که ابن را در مقابل روی ]من[ غسل می ترین است و جلیل مضمون: مقّدس

های ابهی بلند شد و نوحۀ کسانی که با این جوان ]هیکل مبارک[  سجن اعظم فدا کردیم؛ به این علّت صدای گریه از سراپردهرا در 

در راه خدا در روز موعود محبوس شدند به هوا خاست.  در مثل چنین حالتی قلم از ذکر پروردگارش، که مالک امم است، منع 

نده فرا خواند.  این روزی است که مخلوق از نور بهاء زمانی که در دست دشمنان اسیر بود، نشد؛ مردم را به سوی خداوند عزیز بخش

 به شهادت رسید.

ای غصن خداوند، بر تو باد ذکر و ثنای الهی و ستایش ساکنان جبروت بقا و ثنای ساکنان ملکوت اسما.  خوشا به حال تو که 

ل روی پروردگار عزیز مختارت خودت را فدا کردی.  تو مظلوم بودی؛ قسم به به عهد و پیمان خداوند وفا کردی تا آن که در مقاب

ات در راه خدا تحّمل کردی آنچه که به آن گریستند اشیاء و ارکان ]عالم[ به لرزه آمد.  خوشا به حال  جمال قیّوم که در ابتدای زندگی

االصباح اصطالح قرآنی برای خداوند متعال است که در  ]فالقها  کسی که تو را ذکر کند و به واسطۀ تو به خداوند چدید آورندۀ صبح

 ( ذکر شده است[ تقّرب جوید.1سورۀ انعام ) 31آیۀ 

lxii
مضمون: خوشا به حال تو و کسی که به تو توّجه نماید و تربت تو را زیارت کند و به واسطۀ تو به خداوند، پروردگار آنچه بوده و  

دهم که مظلوم به مقّر خود بازگشتی.  خوشا به حال تو و کسانی که به ذیل ممدود تو متمّسک  آنچه هست، تقّرب جوید ... گواهی می

شوند ... تو ودیعۀ خداوند و کنز او در این دیاری.  به زودی خداوند آنچه را که اراده کند به خاطر تو ظاهر سازد.  او حّق و عالم به 

کنند... اگر رازهای  ای تو به لرزه در آمد؛ اینچنین واقع شد امر اّما مردم درک نمیغیب است.  به استقرار تو بر زمین، زمین از شوق لق

 صعود تو را ذکر کنیم هرآینه کسانی که خوابند بیدار شوند و کّل وجود به آتش ذکر اسم عزیز ودود من مشتعل شود.

lxiii
 ههای بلند سر به فلک کشیده از هم بپاشند.ها شکافته شوند و تمامی کو مضمون: اگر حرفی ذکر کنم هرآینه آسمانها و زمین 

lxiv
دهند  بالی من زندان من و آنچه که از دشمنانم به من میرسد نیست، بلکه عمل احبّای من است که خودشان را به من نسبت می 

 گرید. شوند آنچه را که قلب و قلم من در اثر آن می و مرتکب می

lxv
که آن عّزت من است.  ذلّت من عمل احبّای من است که خود را به ما  مضمون: خواری من زندان من نیست؛ قسم به جانم 

 نمایند. دهند و در اعمالشان از شیطان پیروی می نسبت می

lxvi  مضمون: اندوه من زندان من نیست و خواری من ابتالی در دست دشمنان نه.  قسم به جانم که آنها مایۀ عّزت و

رار داده اگر بدانید.  به خواری من عّزت کائنات ظاهر شود و به ابتالی من خورشید دادگری اند.  خداوند آنها را زینت خود ق سربلندی

 دهند. شوندو خودشان را به خداوند عزیز ستوده نسبت می بر جهانیان بتابد.  بلکه حزن من از کسانی است که مرتکب عمل ناپسند می

روی زمینند به شأنی که اهل بهشت بوی خوش تقدیس را از پیراهن آنها  شایسته است که اهل بهاء وارسته باشند از کّل کسانی که در

استشمام کنند و اهل جهانها در سیمای آنها طراوت رحمن را مشاهده کنند؛ اینها مقّرب درگاهند.  آنها بندگانی هستند که به آنها 

را به علّت پیروی از هوای نفس خود ضایع نمایند  تقدیس در شهرها ظاهر شود و آثار خداوند عزیز حکیم منتنشر شود.  کسانی که امر

 در گمراهی آشکارند.

lxvii
مضمون: اوست باقی  کتابی از سوی ما برای بانویی که شنید و فائز شد و برگی از این اصل قدیم است.  او به اسم من ظاهر شد و  

ن شیرینم جاری است آبیاری کردیم و بار دیگر با رضای مرا که مقّدس و بدیع است چشید؛ او را یک مرتبه از آب زندگانی که از لسا

 آب حیاتم که عزیز و نورانی است.  بر او باد بهاء من و بوی خوش پیراهن نورانی من.
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lxviii  مضمون: ]اوست[ بزرگترین؛ ای کبوتر مبارک نورانی بر شاخۀ درخت بهاء این کلمۀ علیا، "به درستی که او است ]خدا[ و

سرایی نما.  تو را از بهترین کنیزان قرار دادیم و مقامی در  دگار پایان و آغاز است"، را  ترنّم کن و نغمهنیست خدایی جز او که پرور

پیشگاه حضور به تو عنایت کردیم که هیچ یک از زنان بر آن سبقت نگرفته است.  اینچنین فضل خود را شامل تو کردیم و به فضلی از 

تیم.  چشم تو را برای مشاهدۀ روشنایی سیمایم و گوش تو را برای شنیدن آیاتم و هیکلت را سوی مالک آسمان و زمین تو را مقّدم داش

 برای قیام در مقابل عرشم آفریدیم.  شکر کن پروردگارت را که موالی بندگان است.

حۀ خوشبو اش.  به ذکر من او را، رای چقدر شیرین است گواهی سدره ]سدرةالمنتهی[ برای برگش و درخت خدایی برای میوه

 ابهی و چه شیرین است حشور تو در مقابل وجه و نگاه من 
ّ
وزید.  خوشا به حال کسی که بیابد و بگوید ستایش تو را ای پروردگار بهی

 به تو و عنایتم به سوی تو و فضلم بر تو و ذکر کردنم تو را در این لوحی که آن را نشانۀ عنایتم برای تو پنهان و آشکار قرار دادیم.

lxix
ضمون: ]او است[ ابهی.  ای ورقۀ من  بشنو ندای مرا؛ به درستی که نیست خدایی جز من که عزیز و حکیم هستم.  از تو بوی م 

خواهی حرکت کن؛ پس به ثنای  رسد.  بر این شجره آنچنان که می ام به مشام می خوش محبّتم و رایحۀ قمیص اسم اقدس نورانی

ای که خداوند تو را از آن رویانید تمّسک نما.  قسم به جانم  دنیا محزون مباش؛ به این سدرهپروردگارت بین جهانیان سخن بگو.  از 

 شایسته است که حبیب به محبوب متمّسک باشد؛ و این محبوب جهانیان است.

lxx
این که به آنها  شان را به ملوک ابالغ کنیم با های پروردگار عزیز ستوده مضمون: وقتی که وارد سجن شدیم اراده کردیم که رساله 

 ابالغ کرده بودیم آنچه را که به من امر شد در الواح بسیار؛ این دفعۀ دیگر بود فضلی از سوی خداوند.

lxxi  مضمون: ای گروه پادشاهان  مالک آمد و این ارض از یرای خداوند مهیمن قیّوم است.  پرستش نکنید جز خداوند را و به

ارتان که مالک اسماء است توّجه نمایید.  این امری است که آنچه که نزد شما است با آن دلهای روشن به سوی وجه ]تجلّی[ پروردگ

اید خوشحالید و خود را از عوالمی  کنیم که به آنچه را که برای غیر خود جمع کرده برابری نتواند اگر که بدانید.  شما را مشاهدهمی

اید. این  اند.  خود را به اموال مشغول کرده از آخرت ممنوع داشتهاش را ند اید که جز لوح محفوظ من کسی شماره ممنوع داشته

شایسته نیست از برای شما اگر بدانید.  دلهای خود را از بوی بد دنیا پاک کنید و به سوی ملکوت پروردگارتان که خالق زمینو آسمان 

رها کردند و آنچه را که در لوح مکنون به آن امر  است و به ظهورش زلزله برپا شد و قبائل به نوحه در آمدند مگر کسانی که خلق را

 شده گرفتند، بشتابید.

ای گروه پادشاهان ناموس اکبر در منظر انور نازل شد و هر آنچه که مستور بود از سوی مالک َقَدری ظاهر شد، که به او قیامت 

 برپا شد و قمر منشّق گردید و هر امر محتوم منفصل گردید.

ا بندگانید؛ مالک به بهترین طراز ظاهر شد و شما را به سوی خودش که مهیمن و قیّوم است فرا ای گروه پادشاهان شم

خواند.  مبادا غرور شما را از مشرق ظهور منع کند یا دنیا شما را از خالق آسمان دور سازد.  برای خدمت مقصودی که شما را به  می

 د و هست ساخته، قیام کنید.ای از سوی خودش آفریده و مظاهر قدرت بر آنچه بو کلمه

ایم تا قلوب را به تصّرف خود در آوریم.  قلوب نظرگاه  قسم به خداوند که قصد نداریم در ممالک شما تصّرف کنیم بلکه آمده

 دهد اگر بفهمید... بهاء است و ملکوت اسماء بر آن شهادت می

از جز من وارسته گردد؛ او است از اصحاب سفینۀ خوشا به حال پادشاهی که در مملکت من بر نصرت امر من قیام کند و 

حمرا که  خداوند مخصوص اهل بهاء قرار داده است.  شایسته است که همه او ]آن پادشاه[ را عزیز بدارند و احترام کنند و نصرت 

لۀ بصر برای بشر و نمایند تا شهرهای عالم را به کلیدهای اسم من که مهیمن بر ممالک غیب و شهود است، فتح کند.  او به منز

 نورانیت و زیبایی برای این عالم و َسر َکَرم و بخشندگی برای جسد دنیا است.  ای اهل بهاء او را به مال و وجود خود یاری کنید...
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نماییم همانطور که صبر کردیم بر  کنیم و صبر پیشه می خواهیم.  شما را  برای رضای خدا نصیحت می ما از شما هیچ چیز نمی

 که از شما ای گروه سالطین بر ما وارد شد. آنچه

lxxii ها نکوبد.  قسم به خداوند که ناقوس اعظم بر هیکل اسم اعظم ظاهر  مضمون: ای پادشاه پاریس به کشیش بگو که بر ناقوس

ار بزرگت یک بار کوبد.  اینچنین آیات بروردگ ات در جبروت بقا به اسم ابهایش بر آن می های ارادۀ پروردگار بلندمرتبه شد و انگشت

دیگر نازل شد تا قیام کنی بر ذکر الهی که خالق زمین و آسمان است؛ در آن ایامی که تمام قبائل ارض نوحه کنند و ارکان بالد به 

 لرزه در آمده و غبار بی ایمانی چهرۀ بندگان را پوشانده مگر کسانی که خدای عزیز و حکیمت بخواهد...

دیم که به آن تکلّم کردی آنگاه که پادشاه روس از آنچه که در حکم جنگ رخ داد سؤال کرد.  ای شنی ای پادشاه از تو کلمه

به درستی که پروردگارت علیم و خبیر است.  گفتی که در بستر خوابیده بودم و ندای بندگانی که مورد ستم واقع شدند تا آن که در 

دهیم که نه ندای  گویم گواه است.  گواهی می پروردگارت بر آنچه میدریای سیاه غرق شدند مرا بیدار نمود.  اینچنین شنیدیم و 

مزبور بلکه هوای نفس تو را بیدار کرد؛ تو را آزمودیم و دور از راستی و درستی یافتیم.  لحن قول را بشناس و از جستجوگران باش. 

دی راجع به تو بگوییم.  ادب را اختیار ایم، دوست نداریم که سخن ب برای حفظ مقامی که در حیات ظاهره به تو عنایت کرده

کردیم و آن را صفت مقّربان قرار دادیم.  ادب لباسی است که برای همه مردمان، از بزرگ و کوچک، مناسب است.  خوشا به حال 

  کالم را گفتهکسی که آن را زینت هیکلش قرار دهد.  وای بر کسی که خود را از این فضل عظیم محروم گرداند.  اگر تو به راستی آن 

انداختی.  تو را آزمودیم و منطبق با  بودی کتاب خدا را موقعی که برای تو از سوی خداوند عزیز حکیم ارسال شد پشت سر نمی

اّدعایت نیافتیم.  برخیز و آنچه را که از تو فوت شده جبران نما.  به زودی دنیا و آنچه که نزد تو است فانی شود و ُملک از برای 

پروردگارت و پروردگار پدران و اجدادت، باقی خواهد ماند.  شایسته نیست از برای تو که امور را بر آنچه که هوای تو خداوند، 

خواهد محدود سازی.  از آه ستمدیدگان بترس؛ آنها را از تیرهای ستمگران حفظ نما.  به علّت آنچه که انجام دادی امور  می

دست تو به جزای عملت خارج شود و در آن موقع خود را در زیانی آشکار مشاهده نمایی و مملکت تو دچار پریشانی شود و ُملک از 

ت لرزه بر کّل قبائل آنجا افتد مگر آن که به یاری این امر قیام کنی و در این سبیل مستقیم از روح ]قدسی الهی[ پیروی نمایید.  آزا عزّ 

ه زودی زائل گردد مگر آن که به این ریسمان محکم بچسبی.  ذلّت را تو سبب غرور تو شده؟ قسم به جانم که دوامی ندارد و ب

آید و تو خوابی.  شایسته است که وقتی ندا را از سوی خدای بزرگ شنیدی آنچه را که نزد تو  بینیم که به سرعت پشت سرت می می

 هایند. است رها کنی و بگویی لبّیک از خدای کسانی که در آسمانها و زمین

lxxiii  :بشنو ندای خداوندی را که پادشاه مقّدس است سپس روی بیاور به سوی بهشت، مقّری که در آن  پادشاه روس ایمضمون

 ابهی است.  مبادا هوای  مستقّر شده کسی که به اسم
ّ
های نیکو در بین مالأ اعلی نامیده شده و در دنیای خلقت به اسم خداوند بهی

انت محروم کند.  شنیدیم آنچه را که ندا کردی به موالیت در حالت مناجات؛ به نفست تو را از توّجه به وجه خدای بخشندۀ مهرب

وزش آمد باد خوشبوی عنایتم و به موج آمد دریای رحمتم و تو را به حق اجابت کردیم؛ به درستی که پروردگارت علیم و حکیم 

اند و به این علّت خداوند برای تو مقامی مقّدر کرده است.  موقعی که در زندان زیر زنجیر و ُغل بودم، یکی از سفیرانت مرا یاری رس

که علم احدی مگر خدایت به آن احاطه ندارد.  مبادا این مقام عظیم را از دست بدهی. به درستی که پروردگارت بر هر آنچه که 

وح محفوظ.  مبادا ُملک تو را کند و نزد او است علم همه چیز در ل کند و ثبت می بخواهد توانا است؛ آنچه را که اراده کند محو می

کنند که پروردگار با جالل عظیم آشکار شده؛ پدر آمد و پسر در وادی  از مالک منع کند؛ او ملکوتش را آورده و ذّرات ندای می

نماید که خداوند وّهاب  کند و شجر به صدای بلند ندا می گوید، لبّیک ای خدای من لبّیک؛ و طور دور بیت طواف می مقّدس می

سوار بر ابر آمد.  خوشا به حال کسی که به او نزدیک شود و وار بر دور شوندگان.  قیام کن بین مردمان به این امر مبرم؛ پس بخوان 

خواندند و زمانی که صاحب اسم آمد  ها را به سوی خداوند بلندمرتبۀ بزرگ.  نباش از کسانی که خدا را به اسمی از اسماء می اّمت

روی برگرداندند تا آن که به ستمی آشکار علیه او فتوا دادند؛ و بنگر ایّامی را که روح ]حضرت مسیح[ آمد و  کافر شدند و از او

ای از سوی خود، به  هیرودیش علیه او حکم کرد.  خداوند به جنود غیب مسیح را یاری رساند و او را به حق حفظ کرد و بنا به وعده
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کند کسی را که بخواهد  اکم است بر آنچه که بخواهد.  به درستی که پروردگارت حفظ میسرزمینی دیگر فرستاد؛ به درستی که او ح

 ولو آن که در وسط دریا باشد یا در دهان اژدها یا زیر شمشیر ستمگران...

مرا بشنو ندای مرا یک بار دیگر از سوی زندانم تا مّطلع شوی بر آنچه که از مظاهر جاللم بر جمالم وارد شده و بشناسی صبر 

ام را بعد از آن که دارای اقتدارم؛ قسم به جانم که اگر آنچه را که از قلم من نازل شده بشناسی و  بعد از آن که دارای قدرتم و بردباری

هایم و ظروف کلماتم پی ببری، هر آینه خود را در راه من به محبّت اسم من و به  بر خزائن امر من و لؤلؤهای اسرارم در دریاهای اسم

 ام فدا خواهد کرد. ملکوت عزیز بلندمرتبه شوق

lxxiv گوید[ نیست خدایی جز من که  مضمون: ای ملکه در لندن  بشنو ندای پروردگارت مالک بندگان را از سدرۀ الهی ]که می

باالترین شکوه  امک آنچه را که در روی زمین است واگذار سپس سر ُملک را به تاج ذکر بروردگار جلیلت مزیّن نما؛ او به عزیز و فرزانه

 و جالل به این عالم آمده و آنچه که در انجیل ذکر شده تحّقق یافته است...

کنیم و دوست  هوای نفست را رها کن و به قلبت به سوی موالی ازلی خویش روی آور.  ما تو را برای رضای الهی ذکر می

گویم گواه.  به ما خبر رسید که تو خرید و  او است بر آنچه میداریم که اسمت به ذکر پروردگارت، آفرینندۀ زمین و آسمان، بلند شود؛ 

ای؛ این آن چیزی است که در این ظهور بدیع خداوند حکم فرموده است.  مکافات این عمل را  فروش برده و کنیز را منع کرده

از سوی خداوند دانای آگاه به سوی خداوند برای تو ثبت کرده است که او ادا کنندۀ اجر نیکوکاران است اگر پیروی کنی آنچه را که 

 تو فرستاده شده است.

ای؛ چه کار نیکویی انجام دادی؛ زیرا به این وسیله اساس بنای امور محکم  شنیدیم که زمام مشاوره را به دست مردم سپرده

ا شایسته است که آنها شود و قلوب کسانی که در ظّل تو هستند، از طبقات پایین و باالی جامعه، اطمینان خواهد یافت؛ امّ  می

 ]وکالی مجلس[ امنای بندگان باشند و خود را وکیل جمیع مردمان زمین بدانند...

به سوی خداوند روی آور و بگو، ای مالک من، بندۀ تو هستم و تو مالک ملوکی؛ دستهای امید به آسمان فضل و موهبت تو 

من از غیر تو شود و مرا به تو نزدیک گرداند، بر من فرود آور.  ای  بلند شده؛ پس از ابر جود و کرم خود آنچه را که سبب انقطاع

ای و مظهر نفست برای جمیع اهل زمین و آسمان، که  ها قرار داده دهم به اسمت که آن را سلطان اسم پروردگار من تو را قسم می

 ای. ی که تو توانا، عزیز و بخشندهحجابی را که بین من و عرفان مطلع آیاتت و مشرق وحیت حائل شده پاره کنی.  به درست

lxxv هایی از ابر آمد و امر از سوی خداوند توانای مختار  ها را پاره کن؛ خدای خدایان در سایه مضمون: ای پاپ حجاب

دلیل  جاری شد ... او دیگربار از آسمان آمد همانطور که دفعۀ اّول از آن آمد؛ مبادا بر او اعتراض کنی همانطور که فریسیون بدون هیچ

و برهانی بر او اعتراض کردند.  از سمت راستش چشمۀ فضل جاری است و از سمت چپش چشمۀ عدل و جلوی او فرشتگان بهشتی 

 دارند. های آیات قدم بر می به پرچم

ید.  ای که ابن ]حضرت مسیح[ پنهان نمود آشکار شد؛ آن کلمه در این زمان بر هیکل انسان نازل گرد .................. کلمه

ها ظاهر شد؛ ای گروه نیکان به او روی آورید  مبارک است پروردگاری که همان "پدر" است که با جالل و شکوه عظیمش بین اّمت

اهلل  نیاز و بلندمرتبه است سبحان کشد و به اسم پروردگارش که بی ... این روزی است که صخره ]پطرس[ با فریادی بلند صیحه می

آمد و آنچه که در ملکوت به آن وعده داده شده بودید تحّقق یافت ... جسد من مشتاق صلیب است و سرم  گوید.  به تحقیق پدر می

 منتظر نیزه در راه پروردگار مهربان تا عالم از عصیان پاک شود...

ی که نزد دهد به تو شکل دهندۀ استخوانها از سوی اسم اعظمش.  بفروش زینت مطاّل  ای رئیس قوم  بشنو آنچه را که پند می

تو است و انفاق کن آن را در راه خداوند گردانندۀ شب و روز به یکدیگر.  رها کن ُملک را برای ملوک؛ سپس طلوع کن از افق بیت 

شوی سپس سخن به ذکر پروردگارت بین زمین و آسمان آغاز کن.   آوری و از دنیا منقطع می در حالی که به سوی ملکوت روی می

 کند مالک اسمها از سوی پروردگارت که عزیز و بسیار دانا است. یاینچنین تو را امر م
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lxxvi  مضمون: در زندان کتابی نازل کردیم که نزد عرش به کتاب اقدس نامیده شده و در آن شریعت ]احکام و اصول[ را تشریع

.  بگو از مردم به آن متمّسک شوید سپس کند، مزیّن ساختیم ها امر می کردیم و آن را به اوامر پروردگارت که بر ساکنان آسمانها و زمین

به موجب آنچه که در آن نازل شده از بدایع احکام پروردگارت که بخشندۀ کریم است عمل کنید.  این است آنچه که شما را در دنیا 

یین کننده و بخشنده و رساند و شما را از آنچه که شایسته نیست پاکیزه کند.  به درستی که او است تدبیر کننده و تب و آخرت منفعت می

 بذل کننده و ستوده.

lxxvii  مضمون عبارت عربی: به زودی چیرگی و نفوذ و اقتدارش در روی زمین ظاهر خواهد شد.  به درستی که پروردگارت دانا و

 آگاه است.

lxxviii
برای این امر مقّدس عزیز  ایم، هرآینه ارواح خود را مان چه برای شما خواسته مضمون: قسم به جانم اگر بدانید که از اوامر مقّدسه 

 کنید. منیع فدا می

lxxix
مضمون: این کتاب چراغ ازلی برای عالم  و راه راست محکم بین جهانیان است.  بگو به درستی که محّل طلوع علم الهی است  

  اگر بدانید و محّل اشراق اوامر خداوندی است اگر بشناسید.

lxxx
اعلی دمیده شده و جمیع اهل عالم را منصعق ساخته مگر کسانی که  مضمون: بگو این روح کتب مقّدسه است که در قلم 

 نفحات رحمت من و بوهای خوش الطاف من که بر جمیع اهل عالم چیره است آنها را اخذ کرده باشد.

lxxxi
 مضمون: به درستی که این کتاب آسمانی است که به ستارگان اوامر و نواهی آن را زینت بخشیدیم. 

lxxxii
کسی که آن را بخواند و در آنچه که از آیات خداوند توانای عزیز مختار در آن نازل شده تفّکر نماید.   مضمون: خوشا به حال 

سازد؛ به درستی که  بگو ای مردم آن را به دست تسلیم بگیرید ... قسم به جانم به شأنی نازل شده که عقول و افکار را متحّیر می

 ها. ها و آسمان ربان است برای ساکنان زمینحجت بزرگ است برای بندگان و برهان خداوند مه

lxxxiii
ای که شیرینی آن را بیابد و خوشا به چشمی که آنچه را که در آن است دریابد و خوشا به قلبی که به رموز  مضمون: خوشا به ذائقه 

در پرده نگه داشته شده، و اسرار آن پی ببرد.  قسم به خداوند که از عظمت آنچه که نازل شده و اشاراتی که به علّت شّدت ظهورش 

 شود. کالم در حین توصیفش دچار لزره و تزلزل می

lxxxiv بینی او را ای خدای من در  مضمون: مقّدسی تو ای خدای من تو را به اسم اعظمت، که در عّکا مسجون شده و می

و ناظر به سوی خودت قرار دهم که در جمیع احوال به نحوی مرا بر امرت مستقیم  دست دشمنان و زیر شمشیر ستمگران، قسم می

 دهی که هیچ چیزی مرا از توّجه به او منع نکند.

دهم که او خودش را در راه تو فدا کرد و برای خودش جز بالهای در حّب تو هیچ نخواست.   ای پروردگار من گواهی می

ن عبادت تحّمل کرد.  هرچه بالها ها را تمامًا برای ظاهر ساختن چیرگی و عظمت تو بین بندگانت و بلند کردن کالمت بی سختی

زیادتر شده و قضایا از هر طرف او را احاطه نمود آنقدر ذکر تو بر زبانش زیاده شد که جنود کسانی که به تو و آیاتت کافر شدند او را 

 هراسان نساخت.

ل مفرما.  به درستی که تو توانا، ای غاف ای پروردگار من مرا از آنچه که نزد تو است محروم و از آنچه که در ایّامت اراده کرده

 ای. بلندمرتبه، عزیز و فرزانه

lxxxv خوانند آنها را در شبها و روزها و  های تو و می بینی بندگانت را ای خدای من که متمّسک هستند به اسم مضمون: می

ند از دور او و کافر شدند به ای از جانب او ملکوت اسمات و جبرت بقاء خلق شد، پراکنده شد زمانی که ظاهر شد کسی که به کلمه

ترین شهر جهان بعد از آن که جهان آباد شد برای او و  آیات کبرای تو تا آن که او را اخراج کردند از شهر و دیارش و وارد کردند در ویران
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خواند ای مالک  حال در سجن اعظم نشسته است و با این بالی مانند آن از آغاز آفرینش دیده نشده، مردم را به سوی تو فرا می

 آفرینش.

ها که بندگانت را به عرفان مظهر ذاتت و مطلع قیّومیت خود تأیید  ها و زنده کنندۀ استخوان از تو استدعا دارم از آفرینندۀ اّمت

 ابهایت بر جمیع اشیاء سبقت فرمایی تا به قدرت تو بت
ّ
 های نفس و هوا را بشکنند و در سایۀ رحمت کبرایت تو، که به اسم علی

 گرفته، وارد شوند.

lxxxvi
اند، درختان پر شاخ و برگ  مضمون: روزی از روزها قصد جزیرۀ سرسبزمان نمودیم و وقتی وارد شدیم مشاهده کردیم نهرها جاری 

 کرد.  به سمت راست نگریستیم و دیدیم آنچه را که قلم از ذکر آن و ذکر آنچه که چشم و انبوهند و نور آفتاب از میان درختان بازی می

موالی بندگان در آن مقام بسیار لطیف و شریف و مبارک و بلندمرتبه مشاهده کرد حرکت نتواند. سپس به سمت راست نگریستیم و 

طلعتی از طلعات بهشت برین را مشاهده کردیم که روی ستونی از نور ایستاده بود و به صدای رسا اهل زمین و آسمان را ندا در داد 

اش هستم و اجر کسی هستم که به آن  هور و اشراق مرا.  قسم به خداوند که من امانت و ظهورش و خوبیکه بنگریم جمال و نور و ظ

ترین زینت برای اهل بهاء و زیور عّزت برای ساکنان جهان  متمّسک باشد و شأن و مقامش را بشناسد و به ذیل آن بیاویزد.  من بزرگ

ینان برای اهل امکانم.  اینچنین نازل کردیم برای تو آنچه را که بندگان را به آفرینشم و من سبب بزرگ برای ثروت جهان و افق اطم

 مالک ایجاد نزدیک سازد.

lxxxvii
مضمون: اّول روحی که به آن ارواح ظاهر شدند و اّول نوری که به آن انوار اشراق کرد بر تو باد ای ورقۀ علیا که در صحیفۀ  

را برای قیام به خدمت نفس خویش و مظهر امرش و مشرق وحیش و مطلع آیاتش و  ای.  تو کسی هستی که خداوند تو حمراء ذکر شده

 مصدر احکامش آفرید و تو را به شأنی تأیید فرمود که به تمام وجود به او اقبال کردی موقعی که بندگان و کنیزان از او اعراض کردند.

lxxxviii
نوشته شده از قلم اعالیم در زبورهایم و الواح؛ شاد باش  مضمون: خوشا به حال تو ای کنیز من و ورقۀ من و مذکور در کتابم و 

دهیم که تو به کّل خیر فائز شدی  کند.  شهادت می ها تو را ذکر می در این حین در مقام اعلی و بهشت برین و افق ابهی که موالی اسم

 و هستند.و خداوند تو را به مقامی باال برد که تمامی عّزت و تمامی مقام بلندمرتبه طائف حول ت

lxxxix
مضمون: ای نّواب ای ورقۀ روییده از درخت من و مونس و همدم من بر تو باد بهاء من و عنایت من و رحمت من که سبقت  

دهیم آنچه را که چشم تو به آن روشن شود و نفست اطمینان یابد و قلبت شاد گردد.  به درستی  گرفته از کّل وجود.  به تو بشارت می

و کریم است.  خداوند از قبل و بعد از تو راضی است و تو را برای خودش اختصاص داد و تو را از میان کنیزان  که پروردگارت مهربان

برای خدمت خویش برگزید و تو را معاشر و همدم هیکل خود در روزها و شبها قرار داد.  دیگربار بشنو رضایت الهی از خودت را که 

حضرتش بود و تو را مصاحب خود در جمیع عوالم ساخت و دیدار و وصالش را به دوام بنا به فضلی از سوی او و رحمتی از جانب 

اسمش و ذکرش و ملکوتش و جبروتش روزی تو قرار داد.  خوشا به حال کنیزی که تو را ذکر کند و رضای تو را بخواهد و نزد تو فروتنی 

تو و آنچه را که از سوی خداوند مالک اسماء برای تو مقّدر شده پیشه کند و به ریسمان محبّت تو بچسبد و وای بر کسی که مقام بلند 

 انکار کند و از تو روی برگرداند و شأن و مقام تو نزد خداوند پروردگار عرش عظیم را منکر شود.

xc
تکبیر و بهاء بر مضمون: ای اهل وفا موقعی بر مرسد ورقۀ علیا که به رفیق اعلی صعود فرمود حضور یافتید، بایستید و بگویید سالم و  

تو باد از ورقۀ مبارکۀ روئیده از سدره ]سدرةالمنتهی[؛ تو ایمان آوردی به خدا و آیاتش و اجابت کردی ندا را و اقبال کردی به او و 

متمّسک شدی به ریسمانش و متشبّث شدی به ذیل فضلش و به حّب دیدارش و شوق خدمتش مهاجرت کردی در راهش و برای 

را اختیار فرمودی.  خداوند رحم فرماید به کسی که به تو تقّرب جوید و تو را به آنچه که از قلم اعلی در این مقام  خود جایگاه غربت
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کنند بیامرزد و نیازهای آنها برآورده  خواهیم که ما را بیامرزد و کسانی را که به توّجه می اعظم جاری شده ذکر کند.  از خداوند می

خواهند عنایت کند و به درستی که او بخشنده و کریم است.  ستایش مر خدای را که  نها آنچه را که میسازد و از بدایع فضلش به آ

 مقصود جهانیان و محبوب عارفان است.

xci
بینی آنچه را که وارد شد بر مظلوم از کسانی که با من معاشرتی نداشتند و برای لطمه زدن به  مضمون: مقّدسی تو ای خدای من می 

شنوی نالۀ  ها از ذکرش و زبانها از بیانش و الواح از تحّملش عاجزند.  می اند که قلم نوا کردنم به نحوی قیام کرده و بیمن و  ذلیل 

قلبم و زاری وجودم را و آنچه که وارد شد بر امنایت در بالدت و برگزیدگانت در مملکت از کسانی که عهد و پیمانت را شکستند.  

هایی که در  شان در دوری آنها از بارگاه قرب تو و به خون دهم به گریه و زاری عاشقان در آفاق و به ناله یای پروردگار من تو را قسم م

حّب تو بر زمین ریخته شد و به جگرهایی که در راه تو سوخت و ذوب شد که دوستانت از ظلم کسانی که از اسرار اسم مختار تو 

قدرتت که غالب بر اشیاء است تأیید نما و بر صبر و شکیبایی موّفق کند به درستی که تو غافلند حفظ کنی.  ای پروردگار من آنها را به 

 ای.  نیست خدایی جز تو که کریم و فیّاضی. توانا و عزیز و بخشنده

xcii
 مضمون بیان عربی: امواج کشتی خداوند مهیمن قیوم را احاطه کرده است. تو ای دریانورد از بادها مضطرب نشو؛ به درستی که 

 ها با تو است. در این ظلمتی که سبب تشویش دلهای بندگان شده مگر کسانی که خداوند عزیز مختار بخواهد، شکافندۀ صبح

xciii
ات  دهم به خورشید فضلت و دریای دانشت و آسمان دادگری مضمون قسمت عربی: ای خدای من ای خدای من تو را قسم می 

و افترا زنندگان را بر عدل و انصاف مؤیّد کنی.  ای پروردگار من آنها را بر رجوع به سوی  که منکرین را بر اقرار و معرضین را بر اقبال

ها  خود و توبه بر دروازۀ فضل خویش موّفق کن.  به درستی که تو مقتدر هستی بر آنچه بخواهی و زمام کسانی که در آسمانها و زمین

 جهانیان است.هستند در دست تو است. ستایش خدای یکتا را که پروردگار 

xciv
مضمون: هرچه بال زیاد شد حّب بهاء به خدا و امرش بیشتر شد به نحوی که آنچه بر من از جنود غافلین وارد شد مرا منع نکرد.  

کنم.  خودم را در راه خدا  اگر مرا زیر طبقات خاک پنهانکنند سوار بر ابر مرا خواهند یافت که به سوی خداوند مقتدر قدیر دعوت می

ردم و مشتاق بالیا در حّب و رضای او هستم.  آنچه از بالها که در آن هستم، بالهایی که احدی از اهل عالم تحّملش فدا ک

خواند و  گوید به آنچه که شجر طور سخن گفت و هر یک از رگهایم خدا را می کنند، گویای آن است؛ و هر تار مویم سخن می نمی

 شد.  اینچنین جاری شد امر از سوی خداوند آگاه دانا. لم و اتّحاد اهل آن قطعه قطعه میگوید ای کاش در راه تو برای حیات عا می

xcv
مضمون:اگر بالیا در راه خدا نباشد بقای مرا لّذتی نیست و حیاتم را نفعی نه.  بر اهل بصیرت و ناظرین به منظر اکبر مخفی نیست  

دانم که چه زمان فرود آید؛ حال پایین آید  ام و نمی یزان به تاری واحد نشستهای هستم که زیر شمشیری آو که در بیشتر روزها مانند بنده

یا اندکی بعد؛ و در تمام این حالت خدای را که پروردگار جهانیان است شاکریم.  و زبان راز در شبها و روزها به این مناجات ناطق: 

ها در حّب تو نباشد مقام مشتاقانت  کجا ظاهر شود و اگر مصیبت مقّدسی تو ای خدای من اگر بالیا در راه تو نباشد مقام عاشقانت از

های پرحسرت قلبشان  به چه وسیله ثابت شود.  قسم به عّزت تو که انیس دوستدارانت اشک چشمشان است و مونس خواستارانت آه

چقدر عزیز است تیرهای و غذای کسانی که مقصودشان تویی قطعات جگرشان است و چقدر لذید است سّم  کشنده در راه تو و 

خواهی و فرود آور بر من در راه حبّت آنچه  دشمنان برای اعالء کلمۀ تو.  ای خدای من و آقای من بنوشان مرا در امرت آنچه را که می

جمیع ای.  قسم به عّزت تو که جز آنچه که بخواهی نخواهم و جز آنچه که تو دوست داشته باشی دوست ندارم.  در  را که مقّدر کرده

کنم که برای نصرت این ظهور کسی را که قابل اسمت  ای.  از تو درخواست می نیا بلندمرتبه احوال به تو توّکل کنم به درستی که تو بی
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های نصرت تو را در مملکتت به اهتزاز آورد و آنها را به اخالق و  تو و عظمت تو باشد ظاهر کنی تا تو را بین خلقت ذکر کند و پرچم

 زیّن سازد. نیست خدایی جز تو که مهیمن و قیّومی.اوامرت م

xcvi  مضمون: ستایش تو را ای خدای من که مرا هدف تیرهای دشمنانت در راه خود قرار دادی.  سپاس تو را ای واقف بر غیب و

 ن نوشاندی.ات به م آشکار و مالک وجود که مرا در حّب خود زندانی ساختی و جام بالها را برای اظهار امرت و اعالء کلمه

ای پروردگار من کدام بالیم را در حضور تو ذکر کنم؟  آیا آنچه را که قباًل از سوی خلقت ستمگرت بر من وارد شد ذکر کنم یا 

 آنچه در این ایّام در سبیل رضای تو مرا احاطه کرده است بازگویم؟

ت آنچه که در این ایّام از بندگان سرکشت و خلق ها و بستایم تو را ای آفریننده آسمان به علّ  شکر گویم تو را از خدای اسم

 ام. نافرمانت دیده

کنم که ما را از کسانی قرار ده که بر امرت استقامت نمودند تا آن که ارواح آنها به آسمان فضلت و هوای  از تو درخواست می

 عنایتت پرواز کرد.  به درستی که تو بخشندۀ مهربانی.

xcvii دانی که برای خودم راحتی در حّب تو و آرامش در امرت و شکیبایی در اجرای  ن تو میمضمون: مقّدسی تو ای خدای م

 ام.  بنابراین، وارد شد بر من آنچه که بر احدی از اهل مملکت تو وارد نشده است. آنچه که در الواحت امر فرمودی نخواسته

خواهند  سو  مرا احاطه کرده جمیع اعضاء و جوارح من میام؛  و اگر بالها از هر  پس قسم به عّزت تو که از ذکر تو ممنوع نبوده

چشیدند آنچه را که من  که در راه تو و رضای تو قطعه قطعه شوند و در مقابل چشمان تو بر خاک افتند.  ای کاش بندگانت می

 چشیدم از حالوت محبّت تو.

را بنوشانی تا از غیر تو وارسته شود و تو مقتدر و کنم که هر که را که به تو توّجه نماید آب حیات عطایت  از تو درخواست می

 عزیز و توانایی.

xcviii دانی بالیم را و آنچه که بر من وارد شده از بندگان اطراف من که به آیات کبرایت  مضمون: مقّدسی تو ای خدای من می

از قلم انشاء نه شمرده شود و نه جاری  کافر شدند و از طلعت نورایت روی برگرداندند. قسم به عّزت تو که بالها به مقامی رسید که

 گردد.

کنم که مرا به شأنی تأیید فرمایی که هیچ چیزی مرا از ذکر و ثنای تو  از تو ای مالک اسما و خالق زمین و آسمان درخواست می

شأنی قیام کنم که سرم را برهنه ای باز مانم.  بر امر تو به  باز ندارد و هیچ امری مرا مشغول نکند که از آنچه که در الواحت امر فرموده

گویم، از افق بیت طالع شوم. و زمانی که  زنم و به ذکر تو بین بندگانت سخن می نموده، در حالی که به اسم تو بین خلقت فریاد می

در راه تو  جاری نمایم آنچه را که قضا کردی و ادا کنم آنچه را که نوشتی خلقت شرورت بر من اجتماع کنند و آنچه را که بخواهند

 انجام دهند.

ای پروردگار من در راه حّب تو به آنچه که احدی مشتاق نیست اشتیاق دارم؛ این است جسد من در مقابل تو و روح من در 

 ات و ابرای آنچه که در خزائن علمت مکنون است عمل کن. برابر تو؛ به این دو آنچه را که مایلی جهت اعالء کلمه

 بر آنچه که بخواهی و به درستی که تو مهیمن هستی بر آنچه که اراده کنی. به درستی که تو توانایی

xcix  مضمون: مقّدسی تو ای خدای من چقدر عظیم است قدرت و سلطنت تو و چقدر بزرگ است قّوت و اقتدار تو.  ظاهر کردی

 .آن که را که به اسمت بین آسمانت و زمینت طخن بگوید و امر کردی او را به ندای بین خلقت

ای سخن آغاز کرد علمای خلقت از او روی برگرداندند و بندگان ادیبت بر او اعتراض کردند و به این  پس وقتی که به کلمه

 علت آتش ظلم در مملکت تو مشتعل شد تا آن که پادشاهان بر خاموش کردن نور تو، ای مالک ملوک، قیام کردند.

ر سرزمین تو اسیر کردند و یارانت را از توّجه به تو و روی آوردن به سمت و امر به مقامی رسید که خانواده و دوستانم را د

رحمت تو باز داشتند و به علّت آنچه که انجام دادند آتش نفس آنها آرام نشد تا آن که مظهر جمالت را  نازل کنند آیاتت را اسیر 
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اّما این جوان از آنچه که از سوی تو امر شده منع نشد و از افق بال کردند و در قلعۀ عّکا وارد نمودند و او را از ذکر و ثنایت باز داشتند؛ 

سخن گوید و ساکنان زمین و آسمان را ندا نماید و آنها را به سوی آسمان رحمت تو و جهت عنایت تو دعوت کند و در شبان و روزان 

تا آن که وارسته از نفس خویش به سوی تو  آیات قدرتت و دالئل واضحۀ عظمتت را نازل کند تا به آن قلوب بندگانت مجذوب گردد

 نیازی تو فرار کنند و از خواری خود به آستانۀ عّزت و بزرگواری تو بشتابند. های بی روی آورند و از نیازمندی خویش به سوی سراپرده

ریایی است که این چراغی است که از نور ذات تو مشتعل شده و بادهای دورویی از سوی آفاق آن را خاموش نکند؛ و این د

به سلطنت تو ظاهر شده، آن را بیداد کسانی که به روز فصل و جدایی کافرند منع نسازد و این خورشیدی است که از افق آسمان 

 های بدکاران و شبهات شریران آن را باز ندارد. مشیت تو طلوع کرده پرده

رهای بالها جهت محبّت بندگانت و محّل وارد ستایش تو را ای خدای من که مرا فدا کردی در راه خودت و مرا هدف تی

 شدن قضایا برای زندگی بخشیدن به خلقت قرار دادی.

چقدر بالی تو در مذاق من لذید است و قضایت در نفسم عزیز.  وجود و هستی من اگر از سوت ملوک برای حفظ خود در 

های تو را بنوشید از بالهای در راه تو زاری و گریه نکند و ایّام تو فرار کند معدوم باد؛ قسم به عّزت تو هر کسی که آب حیات عطا

 ها او را  از ذکر و ثنای تو منع نکند. مصیبت

ای حفظ کنی و آنها را در این  کنم ای مالک بهاء و صاحب اسمها که افنان را که به خود نسبت داده از تو درخواست می

روی آوردن به افق وحیت فرا بخوانی.  ای پروردگار من سحاب  ظهور بین بندگانت اختصاص دهی و برای تقّرب به خودت و

ات و نصرت امرت ممتاز کن.   رحمتت و اشراق خورشید فضلت را از آنها دریغ مدار؛ پس آنها را بین بندگانت برای بلند کردن کلمه

 آنها را، ای خدای من، بر آنچه که دوست داری و راضی هستی موّفق کن.

 توانای و بسیار بلندمرتبه هستی. نیست خدایی جز تو که

c
مضمون: غصن قدس از سدرةالمنتهی، این هیکل مقّدس ابهی، منشعب شد.  خوشا به حال کسی که در ظّل او قرار گیرد و آرام  

 جوید.  بگو غصن امر از این اصلی که خداوند در ارض مشیت محکم ساخته روییده و فرع آن مرتفع گشته و به جایی رسیده که کلّ 

ای از لوح اعظم منفصل  وجود را احاطه کرده است.  پس بلندمرتبه است این صنع عالی مبارک عزیز منیع ... بگو بنا به فضل، کلمه

شد و خداوند آن را به زینت نفس خود مزیّن ساخت و آن را سلطانی بر کّل اهل عالم و نشانۀ عظمتش و اقتدارش بین جهانیان قرار 

د را برای ظهورش شکر کنید زیرا او فضل اعظم است بر شما و نعمت کامل است برای شما و به آن هر داد ... ای مردم خداون

شود.  هر کسی که به او روی آورد هر آینه به خداوند توّجه کرده است پس هر کسی که از او روی برگرداند  ای زنده می استخوان پوسیده

شده و از اسراف کنندگان است.  به درستی که او ودیعۀ خداوند است بین شما و  به تحقیق از جمالم اعراض کرده و به برهانم کافر

امانت او در بین شما و ظهورش بر شما و طلوعش بین بندگان مقّربش.  اینچنین امر شدم که رسالت خداوند را، که پروردگار شما 

دهد بر آن سپس فرشتگانش و  داوند شهادت میاست، به شما ابالغ کنم و ابالغ کردم به موجب آنچه که امر شدم به آن پس خ

پیامبرانش سپس بندگان مقّدسش.  رائحۀ رضوان را از گلهایش استنشاق کنید و نباشید از محرومین.  فضل خداوند را که بر شما روا 

ی که آنچه را که شده مغتنم بدانید و از آن محتجب نمانید و ما آن را بر هیکل انسانی مبعوث کردیم.  پس متبارک است خداوند

گشته و سرگردانند و حرارت  کند.  کسانی که خود را از ظّل غصن محروم کنند آنها در بیابان گم بخواهد به امر محکمش ابداع می

 سوزاند و از هالک شوندگانند. نفس و هوا آنها را می

ci
ه جمالش و گوشی که مشّرف شود به شنیدن مضمون: خوشا و خوشا به حال زمینی که فائز شود به قدومش و چشمی که روشن شود ب 

ای که فراخ شود به ذکرش و قلمی که حرکت کند به ثنایش و لوحی که حمل کند  ندایش و قلبی که بچشد شیرینی مهرش و سینه

 آثارش را.
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cii م که خواهی مضمون: ای چشم من بهاء من و دریای عنایتم و خورشید فضلم و آسمان رحمتم بر تو باد.  از خداوند می

 عالم را به علم و حکمت تو نورانی کند و برای تو آنچه را که سبب شادی قلبت و روشنی چشمت شود مقّدر فرماید.

ciii
مضمون: بهاء بر تو باد و بر کسی که تو را خودمت کند و حول تو طواف نماید و وای و عذاب بر کسی که با تو مخالفت کند و تو را  

 ه تو را دوست بدارد و جهنّم از برای کسی که دشمن تو باشد.اذیت نماید. خوشا به حال کسی ک

civ
ها قرار دادیم و حصنی برای کسی که به خداوند  مضمون: ما تو را برای اهل عالم پناهگاه و حفظ برای ساکنان آسمانها و زمین 

نیاز سازد و به واسطۀ تو روزی  اسطۀ تو بیخواهیم که آنها را به واسطۀ تو حفظ کند و به و مانند آگاه ایمان آورد.. از خداوند می بی

 نیازی برای اهل عالم است و بحر کرم برای ساکنان جهان و مشرق فضل بر امم به تو الهام فرماید. رساند و آنچه را که مطلع بی

cv
مگر آنچه که تو  ام برای او خواهی و اختیار نکرده خواهم برای او مگر آنچه که تو می دانی، ای خدای من، نمی مضمون: تو می 

دهم ای خدای من به شور و شوقی که به حّب تو دارم و  ای.  پس یاری رسان او را به جنود زمین و آسمانت ... تو را قسم می برگزیده

اشتیاقی که به اظهار امرت دارم که برای او و دوستدارانش همان را مقّدر کنی که برای سفرایت و امنای وحیت مقّدر کردی.  به 

 ی که تو خداوند مقتدر قدیری.درست

cvi
مضمون: موقعی که کبوتر ]معنوی[ از بیشه ثنا پرواز کرد و به مقصد دور دست پنهان روی آورد، هر آنچه از محتوای کتاب را که  

 ندانید به فرع منشعب از این ریشۀ ازلی راجع کنید.

cvii
د مضطرب نشوید.  قیام کنید بر نصرت امرم و بلند مضمون: ای اهل ارض وقتی شم جمالم غرب کرد و آسمان هیکلم مستور ش 

ام بین اهل عالم.  من همیشه با شما هستم و به حق یاریتان نمایم به درستی که ما تواناییم.  کسی که به عرفانم نائل شود  کردن کلمه

 به خدمتم نوعی قیام کند که جنود آسمانها و زمینها او را بر زمین ننشانند.

cviii وقت ملکوت ظهورم غایب شود و امواج بحر بیانم آرامش گیرد اضطراب شما را فرا نگیرد.  در ظهورم  مضمون: ای مردم

بینم و هر  مانند آگاه احدی بر آن واقف نیست و از افق ابهایم شما را می حکمتی است و در غیبتم حکمتی دیگر که جز خداوند بی

 لی و لشکری از فرشتگان مقّرب یاری رسانم.کسی را که به یاری امرم قیام کند به جنودی از مالأ اع

ای اهل زمین  قسم به خداوندی که حّق است از سنگها نهرهای آب زالل شیرین بجوشید به علّت آن که حالوت بیان 

رواز کنید.  پروردگار مختارتان آنها را فرا گرفت و شما غافلید.  رها کنید آنچه که نزد شما است و به بالهای وارستگی فوق عالم ابداع پ

 کند شما را مالک عالم خلقت که به حرکتی از قلمش جهانیان را منقلب ساخت. اینچنین امر می

کند و آیا دانستید که از چه قلمی پروردگارتان که مالک اسماء است  دانید از چه افقی پروردگار ابهایتان شما را ندا می آیا می

آوردید و  کردید و به قلب به سوی محبوب روی می دانستید هرآینه دنیا را ترک می میکند؟  خیر قسم به جانم.  اگر  شما را امر می

آمد تا چه رسد به عالم صغیر.  اینچنین نازل شد از آسمان  گرفت که عالم اکبر از آن به اهتزاز می اهتزاز کلمه شما را به شأنی فرا می

 د...عنایتم باران مکرمتم به فضلی از سوی من تا سپاسگزار باشی

دهد شما را قلم  مبادا شئونات نفس و هوی شما را متفّرق سازد؛ مانند انگشتان دست و ارکان بدن باشید.  اینچنین پند می

 وحی اگر ایقان داشته باشید.

رساند در حالی که خودش از  کند به آنچه که شما را منفعت می پس نظر کنید در رحمت و لطف خداوند.  او شما را امر می

رساند. ما شما را فرا  رساند همانطور که کارهای نیکوی شما نفعی نمی نیاز است.  گناهان شما به ما ضرری نمی ان بیجهانی

 خوانیم برای رضای خدا.  گواه است به ان هر عالم بینایی. می
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cix

ینیم و شما را به رحمتی ب کنیم و شما را همچون نفس واحد در این نظرگاه بدیع می مضمون: جمیع شما از زن و مرد را ذکر می 

دهیم که بر کائنات سبقت گرفته است و ذکری که هر بزرگ و کوچکی را در بر گرفته است.  بهاء بر شما باد ای اهل بهاء.   بشارت می

 شاد باشید به ذکر من به درستی که او همیشه با شما است.


