
دو مظهر ظهور الهی

مؤّسسۀ روحی 

کتاب ۴ 





 
 
 

  دو مظهر ظهور الهى
 
  
  
  
  
  
  
  
 

 مؤّسسۀ روحى



  روحى : هاى کتابمجموعۀ 
  

هاى متسلسل اصلى را در تالشى سيستماتيک به منظور  ها دوره گردد. اين کتاب هاى مؤسسه روحى ذيًال درج مى هاى کنونى مجموعه کتاب عنوان
هائى را که از کتاب سوم منشعب  دهند.  همچنين مؤسسه روحى دوره ىافزايش توانمندى جوانان و بزرگساالن براى خدمت به جامعه ارائه م

گردد. بايد توّجه داشت که با  ذيل به آنها نيز اشاره مى دهد که در هاى کودکان ارائه مى اى براى تربيّت معلم کالس گردد به عنوان مجموعه مى
اى که در دست تهيّه است به  گشت و همينکه مواد درسى فزايندهکسب تجربّه بيشتر در اين زمينه، صورت ذيل نيز دستخوش تغيير خواهد 

  هاى جديدى نيز بر اين صورت اضافه خواهد شد.     اى که بتوان آنها را در سطح وسيعى ارائه داد برسد عنوان مرحله
 

    تفّکر در بارۀ روح انسان   ۱کتاب 
  خدمت  قيام به   ۲کتاب 
                   ۱هاى کودکان، سال  تدريس کالس   ۳کتاب 

  ، نسخۀ پيش از چاپ) ۳(يک دورۀ فرعى از کتاب   ۲هاى کودکان، سال  تدريس کالس  
  ، نسخۀ پيش از چاپ) ۳(يک دورۀ فرعى از کتاب   ۳هاى کودکان، سال  تدريس کالس  

  دو مظهر ظهور الهى   ۴کتاب 
 مندى نوجوانان (نسخۀ پيش از چاپ) توان  ۵کتاب 
  ن تبليغخدمت در ميدا     ۶کتاب 
  همراهى در مسير خدمت   ۷کتاب 
  عهد و ميثاق حضرت بهاءاهلل (نسخۀ پيش از چاپ)   ۸کتاب 

  
  
  
  
  بنياد روحى، کلمبيا  ۱۹۹۰© حّق چاپ 

   ۱۹۹۶چاپ سپتامبر  PE۱.۱.۱.تمام حقوق محفوظ است.  نسخۀ 
   ۲۰۱۴ مارس PE۱.۴.۱.نسخۀ 

   ISBN  :(۸ - ۶ - ۵۷۷۷۶ - ۹۵۸- ۹۷۸بين المللى کتاب (شمارۀ استاندارد 
  

  منتشر شد. Las Manifestaciones Gemelasدر اصل به زبان اسپانيائى تحت عنوان 
  توسط  بنياد روحى، کلمبيا  ۱۹۸۷ ©حّق چاپ 

  ۴ -۶-۹۸۳۲۲-۹۵۸ -۹۷۸: (ISBN)شمارۀ استاندارد بين المللى کتاب 
  

 مؤسسۀ روحى 
 کالى، کلمبيا 

     ۵۷ ۲ ۸۲۸ -۲۵۹۹تلفن:  
     instituto@ruhi.org ايميل: 

   www.ruhi.orgسايت اينترنت:  

Copyright ©1990 by the Ruhi Foundation, Colombia 
All rights reserved. Edition 1.1.1.PE published 1996 
Edition 1.4.1.PE March 2014 
ISBN 978-958-57776-6-8 
 
Originally published in Spanish as Las Manifestaciones Gemelas 
Copyright ©1987 by the Ruhi Foundation, Colombia 
ISBN 978-958-98322-6-4 
 
Ruhi Institute 
Apartado Postal: 402032 
Cali, Colombia 
Tel: 57 2 828-2599 
Email: instituto@ruhi.org 
Web site: www.ruhi.org 



  
  

  
  
  مطالبفهرست 

  
  ١     همکاران گرامى

  ۳     عظمت اين يوم 

  ۱۹     حيات حضرت باب 

 ۷۱     حيات حضرت بهاءاهلل 





 

 

  کاران گرامىهم

رسيدن روز موعود الهى   فرا  انتظار ها مردم دنيا در نوينى در تاريخ بشر است. قرن  عصر  آغاز ١٨۴۴ماه مى  ٢٣
دو ظهور  کهبل ،يابد، طلوع اين روز نوين شاهد نه فقط يک ظهور  جهان استقرار آرامش در بودند، روزى که صلح و

بايستى جامعه  که با ظهورشان قوائى روحانى که طبق مشيّت الهى مى  بود ،حضرت باب و حضرت بهاءاهلل ،الهى  مظهر
  جهان اشاعه يافت. سراسر  تقليب سازد در  انسانى را

اش  ادهاى زندگىعظمت او را تنها با مطالعۀ رويد  و   است   افراد الهى متفاوت از زندگى ساير اصوًال زندگى مظهر
او موجب تحّوالت عميقى برد نيروى شگرف متنّفذه  مى  هائى که در اين عالم بسر سال  توان درک نمود. نمى
چند به بصر  هر  سازد. اى نوين از پيشرفت و ترّقى آماده مي را براى مرحله شود و انسان حقيقت جميع مخلوقات مي در

اى از عظمت و اقتدار و جالل  ا است، اّما بصر روحانى در هر رويداد نشانهه مصائب و سختى ظاهرى زندگى او مملو از
  نمايد. او را مشاهده مي

در دورۀ تحصيلى "مؤّسسۀ آموزشى روحى" کتاب چهارم شامل سه واحد است که به منظور کمک به 
و کامل و به ترتيب تاريخى آموزان براى شناختن و فراگرفتن زندگى حضرت باب و حضرت بهاءاهلل با روشى متين  دانش

در واحد دوم و سوم شرح حيات اين دو مظهر الهى آمده و اميد است که شرکت کنندگان به  در نظر گرفته شده است.
خوبى آنرا فرا گيرند و بتوانند به تفصيل بيان کنند. در نقل زندگى حضرت بهاءاهلل بعضى از نصوص مقّدسه ضميمه 

شود. در پايان بعضى عبارات تمرين گذاشته شده و در برخى   تر ه با وجود مبارک روشنشده تا مطالب روحانى در رابط
  باشد. و تعّمق شخصى مي  آن عبارت و تفّکر  ديگر فقط خواندن مکّرر

 واحداين   . ل کتاب آماده کردن شرکت کنندگان اين دوره براى مطالعۀ حوادث تاريخى است اوّ  واحدمنظور 
  باشد.  آثار مبارکه در بارۀ عظمت اين يوم و چندين تمرين ساده ميهائى از  شامل قسمت

شود اهميّتى يکسان براى هر دو جنبه مطالب اين کتاب در نظر گيرند؛ فرا گرفتن و شناختن  مربيان تقاضا مي از
و بحران تاريخ امر که در اينجا نقل شده و بصيرت در مطالب روحانى. موضوع مهّم در واحد سّوم موضوع پيروزى 

است. درک اين مطلب براى فهم تاريخ امر و همچنين جهت توسعه و تحکيم جامعه امرى حائز اهميّت بسيار است. 
  هاست. ها و پيروزى اين روند جميع بحران

ى زندگى حضرت باب و حضرت بهاءاهلل را بازگو نمود آنطور که  مؤثّر عالوه بر اين بايستى بتوان به نحو شايسته و
کننده با کمک مربّى مهربان بارها  آيد که شرکت نونده تأثير گذارد. اين مهارت و قابليّت هنگامى بدست ميدر قلب ش

اى شامل  کنندگان جهت ارائه مطالب تاريخى به نحو ساده، جزوه براى کمک به شرکت  مطالب را مطالعه نمايد.
باشد که در صورت لزوم مثًال هنگام اجراى  ميتاريخى  واحد ۲هر يک از  ها و تصاوير مربوط به آنها ضميمۀ طرح
توان رونوشتى از آنها تهيّه نمود و مورد  تر جهت توسعه و تحکيم جامعه امر، مى هاى تبليغى در سطح گسترده پروژه

  استفاده قرار داد.





 

 

 

 

 

  

  

  عظمت اين يوم

  هدف
کسب بصيرت روحانى در اهميّت اين يوم و 

  ست دارد.نويدى که اين امر براى بشر در د
 

  

  

  

  





 

 ۵ -عظمت اين يوم

  اّول بخش

کنيم. ايّامى که دو  خاّصى زندگى مى چه ايّام استثنائى و دانيم در که مي از اين موهبت برخورداريمما اهل بها 
کنيم که قواى متنّفذه  چشمان خود مشاهده مى اند. با حيات تازه به جميع موجودات بخشيده اند و کرده الهى ظهور مظهر

و نظم نوين جايگزين آن    شود بساط نظم کهن برچيده مي  زد، سا لم انسانى را دگرگون مياين دو ظهور چگونه عا
نمايد.  سازد و از تباهى پيرامون خود افسرده مي شمار است که ما را متأثّر مي مسلمًا ويرانى دنيا قرين آالم بي   گردد. مي

آنچه حضرت بهاءاهلل برايش مقّدر  سوىه به سرعت ب دانيم که دنيا لم نيستيم زيرا مي با اين حال مستغرق درياى اِ 
  فرموده در حرکت است.

موهبتى است قياس ناپذير اّما مسئوليّت سنگينى همراه دارد. براى تقدير از اين  اهلل ، يوم  ، زندگى در چنين روزى
به  بيانديشيم. ن زمان باشد، بايد اغلب اوقات به اهميّت و عظمت اي مي  اى که بر عهده ما موهبت و اجراى وظيفه

فرمودۀ حضرت عبدالبهاء بشر قادر است در برابر همه چيز جز مشيّت الهى براى اين عصر و زمان مقاومت کند. آيا 
باشيم؟ آن مقصد و هدفى که   يک از ما وقوف بيشترى از مقصد و هدف الهى براى بشر امروز داشته نبايستى هر

ساختن شما با بعضى از   کوتاه است آشنا که نسبتًا واحدهدف اين   ند بود.هاى دنيا مانع تحّقق آن نخواه قدرت
تفّکر در آنها، با   و  آثار   کنيم. پيش از مطالعۀ سه در رابطه با عظمت يومى است که در آن زندگى مى ّنصوص و آثار مقد

  مشورت نمائيد چه که سودمند خواهد بود:  گروه خود در نکات ذيل

افى که طبق ارادۀ الهى بايد در اين عصر تحّقق يابد وحدت عالم انسانى است. جز اين چه يکى از اهد  .١
 ____________________________                                 براى بشر در اين عصر مقّدر فرموده است؟  اهداف ديگرى را خداوند

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

امروز مقّدر فرموده مقاومت   که انسان قادر نيست در مقابل آنچه خداوند براى بشر اند حضرت عبدالبهاء فرموده   .٢
  ___________              کنيد.  کوشند مانع تحّقق مقصد الهى شوند را ذکر ارضى" که مي  هاى کند چند مثال از "قدرت

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  



 عظمت اين يوم - ۶

  ________ دارند؟ را از تحّقق آنچه مقّدر فرموده باز کنند انسان هاى ارضى" سعى مى به چه طريق اين "قدرت   .٣
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

شده   ها همواره به شکست منجر که نشان دهد مساعى اين قدرت  تاريخ امر بيان کنيد هائى از توانيد مثال آيا مي  .۴
  ______________________________________________________________________                                                              است؟

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

  م دوّ  بخش

  فرمايند: حضرت بهاءاهلل مي

است هم نداى الهى مرتفع است و هم انوار وجه از افق ظهور   "فى الحقيقه امروز روز مشاهده و اصغاء
آيات و بيّنات و ظهورات ناظر نمود و بعدل و انصاف در  مشرق و الئح. بايد جميع آنچه شنيده شد محو

  ١  شد"

  تمرين:

  يد.جمالت زير را کامل کن .١

  .است             __________ و_____ _____________ امروز  . الف
 و  مشرق                 _________________________________ مرتفع است و          _________________ هم  .ب 

____________            .  
              در __________________ و  نمائيم محروم                      _______________________ که وظيفۀ ما است  .ج

  .  ناظر باشيم          _________________________ و        _____________ 



 ٧ -عظمت اين يوم

  شوند؟ کداميک از جمالت زير عبارات بى اساسى هستند که مانع مردم از شناختن حضرت بهاءاهلل مى  .٢

  است.ديانت پدر و مادرم برايم کافى  ___
  .  مند بهار روحانى است انسان نياز ___
  ديانت فقط براى کسانيکه به آن احتياج دارند خوب است. ___
  را کنار گذاشت. اين بايد آن شود بنابر ديانت موجب اختالف مي ___
  ت باشيم.اين تفاوتى ندارد متعلّق به کدام ديان بنابر ، بينم اديان کم و بيش شبيه يکديگرند تا آنجا که مى ___
  خدا انسان را ترک کرده است. ___
  ديانت بايد تجديد شود. از جمله همه چيز ___
  خواهد شد. علم ثابت کرده که خدا وجود ندارد. اگر از قدرت عقل استفاده کنيم تمام مشکالت ما حلّ  ___
  بند هيچ ديانتى کنم. خواهم خود را پاى نمى ___
خداوند   مظاهر  چرا بايد نيازمند  بشناسد.  خواهد خداوند را مى  ى کههر فردى بايد مجاز باشد به طريق ___

  ؟ باشيم
  . ما آثار مقّدسۀ دين خود را داريم. نيازى به ظهور جديد نيست ___

گواه رسالت آن حضرت و عالمت جالل او   حضرت بهاءاهلل و هاى ظهور نشانه   ء جز  عبارات زير يک از کدام  .٣
  هستند؟

  ت ميثاق آن حضرت.قدر ___  
  قوۀ نافذۀ کلماتش. ___  
  تقليب قلوب کسانى که با آثارشان آشنا شدند. ___  
  ها. نفوذ و تأثير تعاليم آن حضرت در افکار و اعمال انسان ___  
  مسير تاريخ. تأثير تعاليم آن حضرت در ___  
  فصاحت بيانات آن حضرت. ___  
  صّحت وعود جمالمبارک. ___  
  حّمل مصائب و مشّقات طوالنى.ت ___  
  هاى ارضى. سطوت و اقتدارشان به رغم مبتال بودن به ظلم و ستم قدرت ___  
  .  نژاد  دسته و هر متّحد ساختن نفوس از توانائى ايشان در ___  
  پيشرفت مداوم جامعه پيروان امر او. ___  
  او نمودند.    را فداى امر جان خود شهامت و فضائل اخالقى کسانى که در نهايت سرور ___  
  عظمت نظم ادارى آن حضرت. ___  
  مسير حرکت دنيا بسوى آنچه او طرح کرده است.  ___  
  شود. اى که مبادى امر او مورد قبول عموم واقع مى نحوه ___  



 عظمت اين يوم - ۸

يد. جمالت زير آ ذهن مى   کنيم تصاوير زيادى به وقتى در بارۀ کسى که به حضرت بهاءاهلل ايمان آورده فکر مى  .۴
  روشنائى، آگاهى، اعتماد، قدرت.   ، ايقان  ، اين کلمات مناسب کامل کنيد؛ هشيارى را با يکى از

    .                   __________________________________گذر از تاريکى به 

  .                 ______________________________گذر از خواب غفلت به 

  . ___________________________________                    لت به گذر از غف

  .                   ________________________________گذر از درماندگى به 

  .                    _________________________________گذر از سوء ظن به 

  . ___________________________________                    گذر از ترديد به 

  م سوّ  بخش

  فرمايند: حضرت بهاءاهلل مي

فضل اعظم و فيض اکبر است. بايد کّل به کمال اتّحاد و اتّفاق در ظّل سدرۀ عنايت الهى ساکن و   روز  "امروز
    ۲  ".مستريح باشند و تمّسک نمايند به آنچه اليوم سبب عزّت و ارتفاع است

  تمرين:

  ا کامل کنيد.جمالت زير ر  .١

  . ____________________________ است                امروز روز  الف. 
  . است               امروز روز _________________________   ب. 
         _________________ در ظّل ____________         و         جميع مردم دنيا بايد ___________________   ج. 

  __________________ باشند.           و  ساکن
   . _______________ سبب ________________ است             مردمان دنيا بايد تمّسک نمايند  د.

           _______________________          را که خداوند در اين يوم به بشر اعطاء فرموده نام ببريد.  "فيوضاتى" بعضى از  .٢
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  



 ٩ -عظمت اين يوم

  ______________________________________                                  مثال بزنيد  شود؟عمل ديگر مى  " موجب " چطور عملى  .٣
___________________________________________________________________________  

                   توانيد انجام دهيد، درست کنيد. مي  فهرستى از کارهائى که براى پيشبرد منافع بشر  .۴
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

  چهارم  بخش

  فرمايند: حضرت بهاءاهلل مي

و آفتاب عنايت مشرق و سحاب جود مرتفع، بايد نفوس   "امروز روزى است که بحر رحمت ظاهر است
  ۳ پژمرده را به نسائم محبّت و موّدت و مياه مرحمت تازه و خرّم نمود".

  تمرين: 

  تکميل کنيد: جمالت زير را .١

  . ___________________________________________________                 در اين روز بحر  الف.
  .                 _________________________________________________در اين روز آفتاب   ب.
  .                 ________________________________________________در اين روز سحاب   ج.
و  _________  و      ___________ نفوس پژمرده را به نسائم ى است که بايدروز________________   د.

  نمود. ________________  و ___________مياه 

  بخشد.  يک از جمالت ذيل پژمردگان را نشاط و طراوت مى کدام  .٢

  کمک به آنها براى کسب تحصيل.  ___ 
   کمک به ازدياد استعداد آنها جهت مشورت.  ___ 



 عظمت اين يوم - ۱۰

  آورى خوراک و پوشاک براى آنها. معج  ___ 
  بهره بردن از نتائج علم در زندگى روزمره.   ___ 
  احزاب سياسى داخل کردن. آنها را در  ___ 
  اهلل را با آنها در ميان گذاشتن. کلمة  ___ 
  نمودن آنها به نسيه خريدن چيزهائى که الزم ندارند.  متقاعد  ___ 
   يّت دعا و مناجات.تزييد آگاهى آنها در بارۀ اهم  ___ 
  دهند. تشويق آنها به کارهاى با ارزشى که انجام مي  ___ 
  مساعدت آنها در ارائه شکايت خود به اولياى امور از طريق قانونى.  ___ 
  تشکيل دادن جلسات تظاهراتى براى آنها.  ___ 
  فروش مشروبات الکلى به آنها براى فراموش کردن غم و غصه خود.  ___ 
  ردن مزاياى سيستم مراقبت بهداشتى براى آنها.فراهم ک  ___ 
   دائر کردن "ديسکوتک" براى خوش گذرانى آنها.  ___ 
  الهى در اين روز.  تبليغ آنها براى شناختن مظهر  ___ 
  مساعدت آنها در قدردانى از قوۀ کمک و يارى الهى.   ___ 

  پنجم  بخش

   فرمايند: حضرت بهاءاهلل مي

طالب لقاى اين يوم بديع   اهّلل معروف جميع انبياء و اصفيا ر جميع کتب به يومعظيم است چه که د "امروز
منصعق و  سمآء مشيّت الهى اشراق نمود، کلّ   اند و همچنين احزاب مختلفه ارض و چون آفتاب ظهور از بوده

  ۴  مدهوش مشاهده گشتند اّال من شاءاهّلل."

  تمرين:

  جمالت زير را کامل کنيد:  .١

  .                 _____________________________ جميع کتب چه که در _________________              امروز  . الف
  .                 ____________ اين يوم ____________________        و                ____________________ جميع .ب
  . ارض ___________________          همچنين  . ج
 اال  گشتند  ______________و          ___________کّل _______________                           و چون آفتاب ظهور .د

_________________             .  



 ١١ -عظمت اين يوم

نّص فوق نمايانگر اين است که امروز روز تحّقق است. جميع انبياء و مظاهر مقّدسه بشارت به اين ظهور و اينکه   .٢
ظاهر شد، عّدۀ معدودى   اند. اّما وقتى موعود جميع اعصار ح اکبر بر روى زمين استوار خواهد شد، دادهصل

اى ديگر با بغض و تعّصب و عداوت مظهر  و عّده  نداى او را لبّيک گفتند. بسيارى در خواب غفلت فرو مانده
ه و بيانديشيم که به چه علّت اين نفوس که امر را مورد اذيّت و آزار قرار دادند. پس مهّم است کمى تأّمل کرد

باز ماندند. اين موضوع را در گروه خود بحث کنيد و سعى نمائيد   موعود امم بودند از شناختن او مشتاق ظهور
  _________________________________ علل آنرا مشّخص کرده، نتيجه را در اين جا بنويسيد. بعضى از

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

کنيد به چه علّت شما موّفق به شناختن حضرت بهاءاهلل  مى فکر ،نمائيدمطرح اکنون در قلب خود اين سؤال را   .٣
  آوردن چنين موهبتى ابراز داريد؟ دسته توانيد قدردانى خود را از ب د؟ چگونه مىاي شده

   ششم بخش

  فرمايند:  حضرت بهاءاهلل مي

   البديع الّذى ما شهدت عين االبداع شبهه. اختلف التّرتيب بهذا النّظم االعظم و قد اضطرب النّظم من هذا "

االمر الّذى به  االسرار. ايّاکم ان توّقفوا فى هذا من لئالى الحکمة وفى بحر بيانى لعّل تّطلعون بما فيه   اغتمسوا"
چنين نظم اعظمى   نظم از : فارسى چنين استه بيان مبارک ب (مضمون دو  ۵ اقتداره". اهّلل و ظهرت سلطنة

بيانات . در درياى  است  امرى که چشم روزگار تا حال نديده  هم خورد.ه مضطرب شد و به اين امر بديع ترتيب ب
مبادا از ورود در اين امرى که سلطنت و اقتدار   تا از لئالى حکمة و اسرار آن مّطلع گرديد،  الهى غوطه ور شويد

    مى شود ترديد کنيد.) الهى به آن ظاهر



 عظمت اين يوم - ۱۲

  تمرين:

  جمالت زير را کامل کنيد:   .١

  شد.              عظمى _________ا           ________________از چنين              ________________   الف.
 حال تا ___________                  که        ____________ اين  از______________                بشر          _________________   ب.

   . نديده  
           و        __________ لئالى شويد تا از                ______________بيانات الهى        _______________  در   ج.

  گرديد.             _______________آن __________ 
  _ ._______________________ در اين امر         ______________ ما نبايد از    د.
   مى شود. ________ الهى به آن________________            و           ____________ اين امرى است که   ه.

  __________________________________________                                      چيست؟ " النّظم اضطرب قد " در " نظم معنى کلمۀ "  .٢

  _____________________________________________________                                             چه چيز نظم دنيا را بر هم زده؟  .٣
___________________________________________________________________________  

  _____________________________                               ؟است دهد که عالم نظمش را از دست داده چه عالئمى نشان مي  .۴
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

  __________________________________                               دهنده تغييرات اساسى زندگى بشر است؟ چه عالئمى نشان   . ۵
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

  _________________________________                             کنند چيست؟ "نظم بديع" که حضرت بهاءاهلل به آن اشاره مى  . ۶
___________________________________________________________________________  

  _________________________________                             ور شويم؟ توانيم در بحر بيان حضرت بهاءاهلل غوطه چگونه مى  . ٧
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  



 ١٣ -عظمت اين يوم

  ________________________________                          غوطه ور شدن در بحر بيان ايشان چه تأثيرى در افکار ما دارد؟  . ٨
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

  ________________________________                           يرى در اعمال ما دارد؟غوط ور شدن در بحر بيان ايشان چه تأث   .٩
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

  _________________                آوريم؟ هانى حضرت بهاءاهلل، از کجا انرژى روحانى به دست مىبراى استقرار نظم ج   .۱۰
___________________________________________________________________________  

  ___________________________________________________                                            چيست؟ "ترديد داشتن" معنى کلمه  .١١

  _______________________                   گذارد؟ ما مي  قواى روحانى اگر در قبول حّقانيّت امر ترديد کنيم چه تأثيرى در   .١٢
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

  هفتم  بخش

  فرمايند: حضرت عبدالبهاء مي

ذين يجاهدون فى اهّلل يحّب الّ  اى احبّاى الهى اليوم يوم اتّحاد است و روز روز يگانگى در عالم ايجاد. انّ  "
 فرمايد يعنى جميع مرتبط و متّصل بهم و ظهير مالحظه فرمائيد که صّفًا مي سبيله صّفًا کانّهم بنيان مرصوص. 

مجاهده در اين آيۀ مبارکه در اين کور اعظم بسيف و سنان و رماح و سهام نبوده بلکه بنواياى صادقه  يکديگر 
رحمانيّه و افعال مرضيّه و صفات ربّانيّه و تربيت عموميّه و هدايت اخالق   و مقاصد صالحه و نصائح نافعه و

نشر نفحات روحانيّه و بيان براهين الهيّه و اقامۀ حجج قاطعۀ صمدانيّه و اعمال خيريّه بوده  نفوس انسانيّه و
  ۶ هست." و



 عظمت اين يوم - ۱۴

  تمرين:

  جمالت زير را کامل کنيد:   .١

  _ .______ در عالم________            است و روز         __________  يوم  فرمايند اليوم حضرت عبدالبهاء مي  الف.
 مانند  براى امر او               _______  کسانى را که        _________  فرمايند که خداوند آن حضرت بيان مي  ب.

________________. _  
___________             و            __________________  يعنى " "صفًا  از  فرمايند که منظور بيان مي حضرت عبدالبهاء  ج.

  يکديگر. __________________     و بهم
 و_____________            و__________            و         ______________ اعظم ____________          در اين مجاهده   د.

 و______________              و               ____________  و            ________ ____ بلکه  نبوده      _______________
  باشند. مي                ______________ و           ____________  و              ____________ 

 و               ___________  و___________                و                   ____________  و__________                 همچنين مجاهده در اين دور   ه.
  . هست__________   و______________                     و                 _______________ 

بشر  متفاوتى که  شمار هاى بي ت عالم انسانى است. براى آگاهى از عظمت اين امر، به تفرقه امروز روز وحدّ    .٢
  رسد در اينجا بنويسيد. براى خود بوجود آورده است، فکر کنيد. فهرستى از آنچه به فکرتان مي

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  



 ١٥ -عظمت اين يوم

  _______________________________________                                متّحد سازد؟ جو را تواند اين مردم ستيزه چه قدرتى مى   .٣
___________________________________________________________________________  

  ______________________________________________________                                              اى مشغوليم؟ به چه نوع مبارزه   .۴
___________________________________________________________________________  

                                                   _________________________________________________________ مبارزه کنيم؟  چگونه بايد   .۵

  کار بريم عالمت بگذاريد.ه هائى که بايد در اين مبارزه ب در کنار سالح   .۶

 نيّت پاک  ____
  جنگ ميکربى  ____
  عشق به عدالت  ____
  جنگ شيميائى  ____
  چاقو  ____
  نفسى ارضا  ____
  خشم  ____
  قدرت دعا و مناجات   ____
    اهلل محبّت   ____
   ّکل به خداتو   ____
   تشويق   ____
   هاى اتمى سالح   ____
   ايمان   ____
در طلب رياست ديگران به منظور استقرار   ____

  عدالت

   سجاياى رحمانى  ____
  نيّات حسنه  ____
  تکبّر و غرور  ____
  پارسا نما زاهد نما،   ____
  تفنگ  ____
  اهلل قوۀ کلمة  ____
ديگران دادن  نفوذ قرار  به زير مند  عالقه  ____

  اصالح اخالق آنان براى
  سخاوت  ____
  اعمال حسنه    ____
  ها محبت به انسان  ____
   جوئى در طلب سود   ____
  مؤثّر و مفيد  نصيحت   ____
   پول   ____

  

  ؟ بريم کار مىه کداميک از جمالت زير نمايانگر امورى است که در اين مبارزه ب   .٧

    انجام اعمال خيريه. ____  
  م و تربيت ديگران. تعلي____  
  خواهيم. مجبور نمودن ديگران به انجام کارى که ما مي ____  
    تبليغ امراهلل. ____  
  اعالن عمومى امر.____  
  به نفع خود بين ديگران تفرقه انداختن. ____  



 عظمت اين يوم - ۱۶

  مبارزه براى منابع گروهى که به آن تعلّق داريم. ____  
  حضرت بهاءاهلل. ارائه دالئل محکم از حقيقت ظهور ____  
  ور شدن در بحر بيانات مبارکه. غوطه ____  
  ناتوانان و مظلومان.  جور و ستم به ____  
  ازصميم قلب تالوت دعا و مناجات. ____  
  تاراج و چپاول مال مردم. ____  
  جمع کردن ثروت با سرقت از ديگران. ____  

   هشتم بخش

ايد چنين آگاهى  بيش از پيش به عظمت اين يوم پى بردهبدون شک با مطالعۀ عبارات مذکور در فوق 
و اعمال  شويمآورد که قيام کرده به خدمت و تبليغ امر مشغول  وجود مىه اى در همۀ ما اين اشتياق را ب فزاينده

ژانويه  ٢٨باشيم قسمتى از توقيع    فداکارانه انجام دهيم. براى آنکه ضرورت اشتغال به خدمت امر را از نظر دور نداشته
  حضرت ولّى امراهلل را از حفظ کنيد. ١٩٣٩

 ميدان  جّم غفيرى مشتاق مائدۀ حياتند.  وجود ندارد.   جائى براى شّک و ترديد  "وقتى نمانده که به هدر رود.
 و روز بروز بر سرعت آن افزوده    به حرکت آمده   نقشۀ الهى  . حتمى داده شده   وعدۀ محکِم   . است  آماده 

ه چنين فرصتى ديگر ب  نمايند. در تحقّق آن کمک مي آميزه نحوى اسرارب   ملکوتى و زمينى   گردد. قواى مي
مجاهده و   بپا خيزد و بنفسه صّحت و اعتبار اين امر را تأئيد نمايد.  بگذاريد ترديد کننده آيد.  دست نمى

   ( ترجمه) ۷ ." نهائى است استقامت ضامن فتح و ظفر کامل و



 ١٧ -عظمت اين يوم

  اجعمر

  . ٧، ش  ١۵ص  آلمان،   لجنۀ نشر آثار امرى بلسان فارسى و عربى ،منتخباتى از آثار حضرت بهاءاهلل  .١

  . ۴ش  ، ١٢ص مأخذ باال،   .٢

  . ۵، ش  ١٣ ص مأخذ باال،   . ٣

  . ٧ش  ، ١۵ص  مأخذ باال،   .۴

  . ٧٠ش  ، ٩٣ص  مأخذ باال،  .۵

  .٢٠٧ش  ، ٢۵٠منتخباتى از مکاتيب حضرت عبدالبهاء، ص   .۶

  ١٩٣٢-١٩۴۶  هاىامراهلل خطاب به احبّاى امريکاى شمالى سال  هائى از توقيعات حضرت ولىّ  قسمت ترجمۀ   .٧
   ).١٧ص  ١٩۴٧  نسخۀ انگليسى چاپ امريکا (

  





 

 

 

 

 

  

  

  حيات حضرت باب

  هدف
کسب آگاهى و  آموختن طرز بيان داستان زندگى حضرت باب و

 آن حضرت. فرينآ حماسه درک اهميّت رسالت کوتاه مّدت و
  

  روش عملى
ارائۀ تاريخ حيات  چند خانواده و با مالقات

  طور ساده و مصّور.ه حضرت باب ب
  

  





 

 ۲۱ - حيات حضرت باب 

  اّول بخش

آغاز شد و فقط ُنه سال به طول انجاميد. مقصد اصلى آن آماده ساختن  ١٨۴۴آئين حضرت باب در سال 
آورى بود که  اهش داراى چنان روحانيّت شديد و حيرتمّدت کوت با وجود  بود ونفوس براى ظهور حضرت بهاءاهلل

  اثراتش در صدها نسل آينده محسوس خواهد بود.

در شيراز که يکى از شهرهاى جنوبى  ١٨١٩و در بيست اکتبر سال  بود نام حضرت باب سيّد على محّمد
موعود   انتظار ظهور در که  هستند  بيشتر مردم اين سرزمين معتقد به مذهبى از اسالم  دنيا آمدند.ه کشور ايران است ب

  کند. قائم به معناى کسى است که قيام مى   باشند. نامند، مى الهى که او را قائم مى

باشند. هنگام کودکى،  اسالم مى  ساللۀ حضرت محّمد پيامبر  از  شريف و اى اصيل و حضرت باب از خانواده
گرفتند. با آنکه آن حضرت از موهبت علم ذاتى برخوردار پدرشان درگذشت و تحت سرپرستى خال(دائى) خود قرار 

ابتداى طفوليّت به مدرسه رفتند. معلّم آن حضرت به  بودند و نيازى به تعليم نداشتند طبق خواسته دائى محترمشان از
چيزى  دانش اين طفل استثنائى  تواند بر العاده شاگردش پى برد و متوّجه گرديد که او نمى زودى به استعداد خارق

  کند: بيفزايد. خود او داستان ذيل را از دوران مدرسۀ حضرت اعلى چنين نقل مي

ل قرآن را تالوت کند. فرمودند تا معنى اين جمله را ندانم  "يک روز از حضرت باب خواستم جمله اوّ 
دانم  را مي دانم. فرمودند من معنى آن را نمي کردم که معنى آن طور وانمود کنم. من اين تالوت نمى
فرمائيد بگويم. آنوقت شروع به بيان فرمودند چه بيان عجيبى بود سراپاى مرا حيرت فرو  اگر اجازه مي
را  اى نديدم جز اينکه ايشان شيرينى گفتار آن حضرت در مخيلۀ من موجود است. چاره  گرفت.... هنوز
جناب خال گفتم من خودم را و امانتى را که به من سپرده بودند تحويل دهم. به  ببرم نزد جناب خال

  دانم که به اين طفل درس دهم. جناب خال تنها بودند به ايشان گفتم من اين طفل را اليق نمي
آوردم که به شما بسپارم اين طفل مثل سايرين نيست. لهذا الزم است خيلى توّجه کنيد مثل يک طفل 

    در صاحب الّزمان در سايرين آن قّوه نيستدر او آثارى مشاهده کردم که جز  ،معمولى با او رفتار نکنيد
 گذاريد در منزل بماند زيرا حقيقتًاب تحت مراقبت و مهربانى قرار دهيد،  بر شما واجب است که او را

احتياج به معلّم ندارد. جناب خال به حضرت باب تأکيد کردند که به مکتب برگردند و درس بخوانند 
رفتار کنى  ند مگر به شما نصيحت نکردم که مانند ساير اطفال آميزى به حضرت گفت و با لحن مالمت

خال حضرت باب به مکتب مراجعت   گويد گوش بدهى. براى مراعات خاطر چه معلّم مي و به هر
کردند و لکن روح آن حضرت بسيار قوى بود روز بروز آثار علم لدنّى و حکمت و دانش خارج از 

  ۱ ."شد حدود بشرى در آن حضرت آشکارتر مي

آن حضرت مدرسه را ترک کند. پس از آن حضرت   باالخره دائى حضرت باب تصميم گرفت که اجازه دهد
باب در تجارتخانۀ دائى خود که در بوشهر بود به تجارت مشغول شدند. بوشهر شهرى در جنوب غربى شيراز است، 

اظهار امر  احمد که در طفوليّت يکسال قبل از بارى در اين ايّام بود که ازدواج نمودند و داراى فرزندى شدند به نام
  حضرت اعلى درگذشت.
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سراسر دوران کوتاه  گشت که در مانندى از آن حضرت مشاهده مى دوران شباب عالئم عظمت و قدرت بى از
 ر"د  که  فرمايند بارۀ آن حضرت بيانى به اين مضمون مي امراهلل در حضرت ولىّ   انگيز رسالتش نمايان بود. حزن و
آيد  هائى که در اين جزوه مى قسمت  ۲  سخن گفتن جّذاب بودند". متين و در  آرامش و وقار نظير، در تواضع بى 

کند. با اين حال حتّٰى اين شرح مختصر بايستى در قلوب ما  حوادث زندگى آن حضرت را به نحو نارسا بيان مي
  ش را مشتعل ساخت برافروزد.آتش محبّت او را که قلوب هزاران هزار پيروان  اى از جرقه

  تمرين:

  _______________________________________________________                                                  نام حضرت باب چيست؟   .١

  __________________________________________                                       حضرت بدنيا آمدند؟ آن  کجا چه تاريخ و در در   .٢
__________________________________________________________________________  

  _______________________________________________________                                                 چيست؟ معنى کلمه "قائم"  .٣

  ______________________________________                                     شود؟ حضرت باب به کجا منتهى ميَنَسب خانواده    .۴

  ______________________                        پس از درگذشت پدر حضرت باب، چه کسى عهده دار پرورش ايشان شد؟   .۵
__________________________________________________________________________  

  ________________________________                               اينکه حضرت باب داراى علم لدنّى بودند چيست؟  منظور از   .۶
__________________________________________________________________________  

  _________________________                         ؟کردد حضرت باب، معلّم آن حضرت چه فکر استعدا  اّطالع از  پس از   .٧
__________________________________________________________________________  

  ______________________________________________________________                                                          چيست؟  "قرآن"  .٨

                                        __________________________________________ معنى عبارت "دانش مافوق انسانى" چيست؟   .٩
__________________________________________________________________________  

  __________________________________________                                       مدرسه، حضرت باب چه کردند؟ترک   پس از  .١٠
__________________________________________________________________________  

  ________          ايشان بنويسيد.با جمالت خودتان داستان ايّام مدرسه رفتن حضرت باب را طبق اظهارات معلّم   .١١
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  
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__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  

  م دوّ  بخش

عالم به  دانستند که موعود حضرت باب، نفوسى چند در نقاط مختلف دنيا از صميم قلب مي  امر  قبل از اظهار
کرد. سيّد  زودى ظهور خواهد کرد. يکى از اين نفوس مقّدسه سيّد کاظم بود که در شهر کربال در عراق زندگى مي

ساختن آنان براى ظهور قائم موعود نموده بود و بارها به آنها کاظم شاگردان بسيار داشت و عمر خود را وقف آماده 
جستجوى موعود محبوب  با قلبى فارغ از آمال دنيوى در  نمودهز وفاتش بايستى منازل خود را ترک گفته بود که پس ا

  متّفرق شوند.

مّدت چهل روز در   او به نام مالّحسين به مسجدى رفت و  شاگردان ممتاز درگذشت سيّد کاظم، يکى از   پس از
با دو تن از   اکمال اين چهل روز  پس از  قلب خود را به الهامات الهى گشود.  گذراند و  آنجا به عبادت و تفّکر

آنجا نماند، گوئى  جستجوى قائم موعود عراق را ترک کرد. ابتدا به شهر بوشهر رفت اّما مّدت طوالنى در همراهان در
  رسيد به همراهان خود دستور داد  وقتى به دروازۀ شهر  آنجا عازم شيراز شد. کشاند از نيروئى او را به سوى شمال مي

  آنجا منتظر او باشند.  در  که مستقيمًا به مسجد روند و

زد، با جوانى برخورد نمود که  دروازۀ شهر قدم مي  چند ساعت قبل از غروب آفتاب همان روز هنگاميکه بيرون
اش دعوت کرد تا پس از اين سفر سخت طوالنى گرد سفر را از خود بزدايد.  او را به خانهگفت و   آمد به او خوش

حسن رفتار و شيرينى گفتار آن جوان متأثّر شد که نتوانست آن دعوت را اجابت نکند و به دنبال  مّالحسين بقدرى از
تند. ميزبان دستور داد آفتابه لگن آوردند تا او به راه افتاد. پس از طى طريق به خانۀ کوچکى رسيدند و به طبقۀ باال رف

از آن با ميهمان  و بعد به مّالحسين تعارف کردند نمودهچاى آماده   ميهمان گرد و غبار سفر را بشويد سپس شخصًا
  دهد: گونه شرح مي . جزئيات آن مکالمۀ تاريخى را بعدها مّالحسين اينندآغاز سخن نمود
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بود که آن جوان بزرگوار با من به مکالمه پرداخت و از من سؤال فرمود بعد  ساعت از شب گذشته "تقريبًا يک
حال سفارش   کيست؟ عرض کردم مرحوم سيّد در اواخر  جناب سيّد کاظم رشتى مرجع مطاع شما از
که بعد از وفاتشان هريک از شاگردان بايد ترک وطن گويند و در اطراف به جستجوى موعود  فرمودند مي

هم به   ند. اين است که من براى انجام امر استاد بزرگوارم به ايران مسافرت کردم و هنوزمحبوب پرداز
اوصافى مخصوص و   شما براى حضرت موعود سؤال فرمودند آيا استاد بزرگوار .جستجوى موعود مشغولم

بّوت و فرمود، حضرت موعود از خاندان ن اند يا نه؟ عرض کردم آرى مي امتيازاتى بخصوص معيّن فرموده
و  ٢٠شود کمتر از  ظاهر مي  اهلل است. سّن مبارکش وقتى که رسالت است. از اوالد حضرت فاطمه عليها سالم

عيوب و  سال نيست. داراى علم الهى است. قامتش متوّسط است از شرب دخان برکنار و از ٣٠متجاوز از 
متينى فرمودند   لحن بسيار  مود سپس بااى سکوت فر ميزبان محترم لمحه .ا است نواقص جسمانى منّزه و مبرّ 

بينى؟ بعد يکايک عالمات را ذکر فرمودند و با شخص خود  نگاه کن اين عالمات را که گفتى در من مى
  ۳ تطبيق نمودند".

سرعتى   مّالحسين ثابت نمودند که قائم موعودند و با   بارز به  شب حضرت باب با دالئل واضح و آن  در
هاى مهّم قرآن است نازل فرمودند سپس خطاب به  سوره که يکى از سورۀ يوسف را قسمت تفسير انگيز اّولين شگفت

  مّالحسين فرمودند:

الباب. بايد هيجده نفر به من  اهلل هستم و شما باب ايد. من باب "شما اّولين کسى هستيد که به من مؤمن شده
تجوى خود آنها باشد بدون آنکه کسى آنها را از مؤمن بشوند به اين معنى که ايمان آنها نتيجۀ تفّحص و جس
کنم که با من  آنوقت يکى از آنها را انتخاب مي  اسم و رسم من آگاه کند بايد مرا بشناسند و بمن مؤمن شوند.

الهى را به شريف مّکه ابالغ خواهم کرد. از آنجا به کوفه خواهم رفت و  مّکه امر مّکه همراهى کند. در  در سفر
همراهان و ساير نفوس  کوفه امرالهى را آشکار خواهم ساخت. شما بايد آنچه امشب جريان يافت ازدر مسجد 

  ۴ مکتوم داريد و به هيچکس چيزى نگوئيد."

سرور و اعجاب نمود. بعدها در بارۀ آن شب گفت  خوف و لبريز از هيجان و  اين ظهور جليل روح مّالحسين را
توانستم راه  و ناتوان بودم و چه مقدار خوف و جبن در وجودم سرشته بود نمى الهى چقدر ضعيف عرفان امر "قبل از

جاى جهل، علم و ه لرزيد. اّما بعد از وصول به عرفان مظهر امر الهى ب مي بروم دست و پايم هميشه ارتعاش داشت و
ى توانائى و تهّور دارا دانش ربّانى و در عوض ضعف قّوت و قدرت عجيبى در وجود من پيدا شد بطوريکه خود را

ديدم و يقين داشتم که اگر تمام عالم و خلق جهان به مخالفت من قيام نمايند يک تنه بر همه غالب  العاده مي فوق
نمود. و صداى جبرئيل را که پنداشتم  خواهم شد. جهان و هرچه در آن هست مانند مشتى خاک در چشمم جلوه مى

عالم ميگفت "اى اهل عالم بيدار شويد زيرا صبح روشن دميد. برخيزيد و از شنيدم که به خلق  در من تجّسم يافته مى
باب رحمت الهى باز است. اى اهل عالم همه داخل شويد زيرا آن  الهى برخوردار شويد.  فيض ظهور و برکت امر

  ۵ شد." کسى را که منتظر بوديد ظاهر
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گذشت.  و پنج سال از سّن مبارک مي بود و بيست ١٨۴۴ماه مى سال  ٢٣تاريخ اظهار امرحضرت باب شب 
ها بعد به مناسبت روز اظهار امر آن حضرت، حضرت عبدالبهاء خطاب به گروهى از احبّا بيانات ذيل را  سال

  فرمودند:

"بارى امروز روز بعثت حضرت اعلى است روز مبارکى است مبدأ اشراق است زيرا ظهور حضرت باب 
م يوم مبارکى است مبدأ فيض است بدايت طلوع است اّول اشراق اين يو     مانند طلوع صبح صادق بود

است حضرت اعلى در چنين روزى مبعوث شد و نداء بملکوت ابهى نمود و بشارت بظهور جمال مبارک 
   ۶ داد و بجميع طوائف ايران مقابلى کرد."

  تمرين:

  نامش چيست؟  کرد آماده مي شخص مقّدسى که قبل از اظهار امر حضرت باب راه را براى ظهور آن حضرت   .١
__________________________________________________________________________  

 و در ____________ سيّد کاظم بارها به شاگردانش گفت که پس از وفاتشان هر يک از شاگردان   .٢
  پردازند.  به جستجوى ___________________ ___________________

  بود. ____________________                از شاگردان ممتاز سيّد کاظم يکى   .٣

  ____________________________________________                                       پس از فوت سيّد کاظم مّالحسين چه کرد؟   .۴
__________________________________________________________________________  

يک از آنها شامل حّداقل دو تا از کلمات ذيل باشد:  اسالم ، مسلمان ، قرآن ،  چهار جمله بنويسيد که هر   .۵
  مسجد، مدينه ، کعبه. 

  _____________________________________________________________________  الف.
  _____________________________________________________________________  ب.
  _____________________________________________________________________                                                                  ج.
  _____________________________________________________________________  د.

  _______________________________                              آمدن مّالحسين به شيراز باخبر شدند؟ حضرت باب چگونه از  .۶
__________________________________________________________________________  

  پس از ورود به بيت مبارک، حضرت باب چه سؤاالتى از مّالحسين نمودند؟   .٧
  _____________________________________________________________________  الف.

                                                               _____________________________________________________________________  
                                                                 _____________________________________________________________________  ب.

                                                               _____________________________________________________________________  
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  ز وى را به شاگردان تعليم داده بود؟کاظم براى شناسائى قائم موعود چه توصيفى ا  سيّد   .٨
و __________         از  کمتر  او سن  باشد. مي___________               از اوالد و            _______  و ________           او از خاندان"

منزه و  ____________ از  و  برکنار                   __________ از   . است                   ___________ داراى          _________ بيش از 
  ". مبرا است

  _________________________________________________________                                                  حضرت فاطمه کيست؟   .٩

  _______________________                      بودند؟  حضرت باب صفاتى را که مالّحسين در جستجوى آن بود دارا  آيا   .١٠

  ______________________________________________________                                               معنى لقب "باب" چيست؟   .١١

  ____________________________________________                                       لقبى حضرت باب به مّالحسين دادند؟  چه   .١٢

  _________________________________________________________                                                 معنى آن لقب چيست؟   .١٣

  ____________ د داد؟علنى چه اتّفاقى روى خواه  حضرت باب به مّالحسين فرمودند که پيش از اظهار امر   .١۴
__________________________________________________________________________  

  دارد: پس از اظهار امرحضرت باب بيان مي کلمات ذيل احساس خود را مّالحسين در   .١۵

                 و چه مقدار  بودم_______________              و          _______________  قبل از عرفان امر الهى چقدر
و دست              ___________ توانستم نمى قبال"   . کردم احساس مي             _______________  و_______________ 

               و            -____________اّما بعد از وصول به عرفان احساس کردم داراى چنان ___________               و پايم
من _______________                  قيام نمايند________________                 تمام___________          هستم___________ 

  .  شوم                 _______________  مى توانم

  __________________________________________                                     چه تاريخى اظهار امر کردند؟ حضرت باب در   .١۶

  _________________________________________                                    امر حضرت باب چند ساله بودند؟  هنگام اظهار   .١٧

   مسوّ  بخش

ى حضرت باب را خود يعن ىآرزوى قلب ،مستقًال در اثر جستجوى شخصى  نفر ديگر ١٧مّالحسين  پس از
همه جز  .دعا و برخى به الهام الهى موّفق به عرفان محبوب خود شدند  يافتند. بعضى در عالم رؤيا يا هنگام تفّکر و

به حضور حضرت باب مشّرف شدند. شخصى که حضرت باب را مالقات نکرد   يکى از آن ارواح مقّدسه در شيراز
م داشت. او آن حضرت را در خواب ديد و دانست که موعود الهى همتا که طاهره نا العاده و بى زنى بود خارق

اى بود به نام  هيجدهمين فرد از مؤمنين اّوليه جوان بيست و دوساله  ايمان آورد و مرّوج امر آن حضرت شد. ،هستند
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د، جمع مند بو بهره نمود مى مقابلهکمتر کسى   مانند که با نظير و شهامت و ايمانى بى قّدوس که از خصائص بى
حواريون منتخب  ناميدند و  " "حروف حىّ  که حضرت باب آنها را  حسين هيجده نفر بودند مؤمنين اّوليه با جناب ّمال

  آن حضرت شدند.

  خواندند و چنين فرمودند: به حضور   حضرت باب مّالحسين را  آنکه تعداد حروف حّى کامل شد پس از

 کمر زنيد و به تبليغ امراهلل قيام کنيد. خداوند شما دامن هّمت بر هم جدا شويم. شما بايد که از  "نزديک است
که  همانطوري کرد و قرين نصرت و موّفقيّت خواهد ساخت. اينک در بالد سير نمائيد و  محافظت خواهد  را 

نيز مردم را از باران برکات خود که خداوند عنايت فرموده سرسبز  سازد شما باران زمين را سرسبز مي
 ،گذارم مي  براى روبرو شدن با دشمن خونخوار  روم و ترا وس به حج بيت مي من هم با جناب قدّ  د....سازي

کاشان  بالد اصفهان و  اکنون به طرف شمال عزيمت فرما و از  مطمئن باش که به موهبت کبرٰى فائز خواهى شد.
محبوب   قصر  در   سلطنت الهى موّفق شوى و   بخواه که در طهران بمشاهده مقرّ   از خدا ،و قم و طهران عبور نما
جهان بهشت برين   سرزمين طهران سّرى موجود است و رازى پنهان که وقتى ظاهر شود  واقعى ورود نمائى. در

  ۷ برسى".  موهبت آن محبوب بزرگوار  اميدوارم تو به فضل و   گردد.

وف حّى را احضار فرمودند و هر يک را به آنکه دستور فرمودند مّالحسين عازم طهران شود، سايرحر  پس از
اى ياران عزيز من شما در اين ايّام حامل پيام الهى هستيد....  "   طرفى مأموريّت داده و در حين وداع به آنها فرمودند:

و رفتار به سوى پدر  شما طورى باشد که مردم دنيا بواسطه مشاهده حسن گفتار  بايد طهارت ذات و حسن رفتار
عجز خود نظر نکنيد به  که منبع فيض جاودانى و سرچشمه فضل ابدى است متوّجه گردند ... به ضعف وآسمانى 

خدا توّکل نمائيد و به ه ب ،اين بنام خداوند قيام کنيد قدرت و عظمت خداوند مقتدر و تواناى خود ناظر باشيد ... بنابر
   ۸ بود".  با شما خواهد او توّجه کنيد و يقين داشته باشيد که باالخره فتح و فيروزى

که در شبه   حضرت باب به همراهى قّدوس عازم زيارت مّکه و مدينه شدند. اين دو شهر ١٨۴۴در اکتبر سال 
ّکه امر باشد. در مّکه حضرت باب در توقيعى خطاب به شريف م جزيرۀ عربستان قرار دارند براى مسلمانان مقّدس مي

اّما شريف مّکه که به امور خود مشغول بود  ،به قبول اين آئين جديد نمودندرا دعوت خود را ابالغ فرموده و وى 
آن مزار حضرت محّمد پيامبر اسالم   همراهى قّدوس عازم مدينه که در  جوابى به آن پيامبر الهى نداد. حضرت باب به

ضرت جناب قّدوس را ح  مقّدس به ايران مراجعت نمودند در بوشهر آن  قرار دارد شدند و پس از زيارت آن شهر
  ضمن بيانات ذيل دستور حرکت او را به شيراز فرمودند: خوانده  فرا

در اين دنيا يکديگر را مالقات   "دوران مصاحبت من و تو بپايان رسيده ساعت جدائى نزديک است ديگر
جام شهادت باز بهم خواهيم رسيد ... عنقريب در طليعۀ آن لشگر   نخواهيم کرد. در ساحت قرب حضرت بهاء

را در راه خدا خواهى نوشيد و نيز در کوچه و بازار شيراز مصيبت بسيارى به تو خواهد رسيد جسم تو اذيّت 
خواهد بود. آنقدر عمر خواهى کرد که به  شديدى خواهد يافت و لکن در مقابل اقدامات دشمنان غلبه با تو

ا فراموش خواهى کرد و به جنود غيب حضور حضرت مقصود خواهى رسيد و در آنجا هر درد و مصيبتى ر
   ۹ تو شهيد خواهم شد و درملکوت جاودانى بهم خواهيم رسيد".  مؤيّد خواهى گشت. منهم بعد از



  حيات حضرت باب - ۲۸

  تمرين:

  _______ که ايشان را به عنوان قائم موعود شناختند چه لقبى عنايت نمودند؟ لين مؤمنينى اوّ    باب به  حضرت   .١
__________________________________________________________________________  

                                  ______________________________________________________ مؤمنين اّوليه چند نفر بودند؟   .٢

  _____________________________________________                                        لين مؤمن به حضرت اعلى چه بود؟ نام اوّ    .٣

  _______________________________________________                                          فرد حروف حّى چه نام داشت؟ آخرين   .۴

  ________________________                        چگونه حروف حّى به شناخت حقيقت امر حضرت باب رهنمون شدند؟   .۵
__________________________________________________________________________  

  _______________________________                              کدام يک از حروف حّى به حضور حضرت باب مشّرف نشد؟   .۶

               ____________ حج همراه ايشان باشند؟ سفر ا درحضرت باب کدام يک از حروف حّى را انتخاب کردند ت   .٧

   چنين دستور دادند:  و  به حضور خوانده  حضرت باب مّالحسين را آنکه تعداد حروف حّى کامل شد، پس از   .٨
        و به زنيد            __________ هّمت ___________            بايد   . شويم                   ___________________ نزديک است

 اينک در . ساخت خواهد                __________ و قرين کرد______________                  شما را خداوند کنيد. ____________
 از  را   مردم يزشما ن  سازد مي____________                   باران   کههمانطوري  و  نمائيد               ______________ 

    سازيد._______________                     عنايت فرموده که خداوند خود                  ___________ 

  ________________________                       حضرت باب به مّالحسين فرمودند چه مسيرى براى سفرش انتخاب کند؟   .٩
__________________________________________________________________________  

  حفظ کنيد: ذيل را  بيان    .١٠

ورود    سلطنت الهى موّفق شوى و در قصر محبوب واقعى  خدا بخواه که در طهران به مشاهده مقرّ   "از
ردد. جهان بهشت برين گ   ى موجود است و رازى پنهان که وقتى ظاهر شود نمائى. در سرزمين طهران سرّ 

   ۷ اميدوارم تو به فضل و موهبت آن محبوب بزرگوار برسى."

  _____________________________________________________                                              طهران پنهان بود؟  چه سّرى در   .١١

  _______            حّى دادند؟  حروف ساير  به   عزيمت مّالحسين به طهران، حضرت باب چه دستوراتى دستور  پس از   .١٢
__________________________________________________________________________  

          _________________________________________                             باب عازم زيارت شدند؟  چه تاريخى حضرت در   .١٣



 

 ۲۹ - حيات حضرت باب

  _________________________________________________                                            هرهائى براى زيارت رفتند؟به چه ش   .١۴

  ________________________________________________                                           شخصى نامه نوشتند؟  در مّکه به چه   .١۵

  _____________________________________                                  مدينه براى مسلمانان مقّدس است؟  ه علّت شهربه چ   .١۶
__________________________________________________________________________  

  _________________ بنويسيد: در اين قسمت بيانات حضرت اعلى را به قّدوس هنگام مراجعت به شيراز   .١٧
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

  _____________________                      حضرت اعلى به قّدوس وعده دادند که چه شخصى را مالقات خواهد کرد؟   .١٨
__________________________________________________________________________  

  چهارم  بخش

دى با مخالفت روحانيّون و حاکم آن ايالت زوه شيراز قّدوس با اشتياق به تبليغ امر جديد پرداخت اّما ب در
مواجه شد. حاکم که شخصى سّفاک و شرير بود امر به دستگيرى قّدوس و يکى از همراهانش نمود. دستور داد ريش 

و اين درس   در شهر بگردانند تا همه ببينند" آن دو را بسوزانند و بينى آنها را سوراخ کرده ريسمان از آن بگذرانند و
  پس از اذيّت و آزار، قّدوس و همراهش ۱۰اى مردم شيراز باشد و بدانند هر که کافر شود سزايش اين است"عبرتى بر

را از شهر بيرون کرده، اخطار نمودند که اگر بازگردند به دار آويخته خواهند شد. اين دو نفس مقّدس اّولين کسانى 
حضرت عبدالبهاء در بارۀ هزاران نفوسى که  ر قرار گرفتند.مورد جفا و آزا  بودند که در راه اين آئين جديد در ايران

  فرمايند: بعدها در راه محبوب خود حضرت باب متحّمل صدمات و مشقات شدند چنين مي

و در باليا و مشّقات شديده افتادند و در مقام امتحان و افتتان نهايت قّوت و ثبات آشکار نمودند چه      "
حبس شديد افتاد چه بسيار نفوس که عقوبات عظيمه  بسيار نفوس که دربسيار نفوس که شهيد گشت چه 

با وجود اين با نهايت استقامت و ثبوت جانفشانى نمودند ابدًا متزلزل نشدند از امتحانات مالل    ديد
بلکه بر ايمان و ايقان خود صد مقابل افزودند آن نفوس منتخبين الهى هستند آن نفوس ستارۀ اوج   نياوردند

  ۱۱  امتناهى تقديس هستند که از افق ابدى درخشنده و تابانند."ن



  حيات حضرت باب - ۳۰

غضب خود را به حضرت باب معطوف   حاکم خشم و همراهش، وس ومجازات نارواى جناب قدّ  از پس
کجا آن  که هر  نمود  امر شديد صادر  و  داشت. تنى چند از سواران خاّص خود را براى دستگيرى آن حضرت فرستاد

همين احوال حضرت اعلى بوشهر را به قصد شيراز  در  آورند.  زنجير به شيراز  غّل و نموده با  دستگيرحضرت را يابند 
بعدها رئيس آنان اين   نمودند.  سواران حاکم با حضرت باب برخورد شهر بين اين دو   بيابانى ترک گفته بودند. در

  چنين نقل نمود:  برخورد را

به هم رسيديم جوان تحيّت گفت و سالم کرد و از ما   نى را ديديم و چونرفتيم جوا "در ميان بيابان که مي
بگويم در جواب گفتم حاکم فارس ما را براى کار  خواستم مأموريّت خود را به او رويد؟ من نمى پرسيد کجا مي

يد. ها فرستاده آن جوان خنديد و فرمود حاکم فارس شما را فرستاده که مرا دستگير کن مهّمى به اين طرف
طور مأمور هستيد رفتار کنيد. من خودم نزد شما آمدم و خود را معّرفى کردم تا براى يافتن   اينک من حاضرم هر

من زحمت نکشيد و مشّقت نبينيد. من خيلى متعّجب و سرگردان شدم که چگونه اين جوان با اين صراحت و 
اندازد و  حيات و سالمتى خود را در خطر مي سازد. کند و خويش را گرفتار بال مي استقامت خود را معّرفى مي

"قسم   تر آمد و فرمود سعى کردم که آن همه را نديده و نشنيده انگارم و از او بگذرم وقتى خواستم بروم نزديک
به خداوندى که انسان را خلق کرده و او را بر جميع موجودات فضيلت داده و قلبش را محّل تجلّى انوار 

را  ام. هميشه خير ديگران اّول عمر تا کنون جز به راستى لب نگشوده  ساخته که من ازعرفان و محبّت خويش 
اندوه  ام و باعث غم و وقت کسى را اذيّت نکرده ام. هيچ ام و راحتى خود را فداى خلق خدا کرده خواسته

يد و مسئول نخواستم به زحمت بيفت ،رويد دانم که شما براى دستگير کردن من مي ام. من مي هيچکس نشده
اختيار  استماع اين بيانات بى حاکم بشويد آمدم خودم را معّرفى کردم. اکنون مأموريّت خود را انجام دهيد". از

اهلل قسم به آن  اسبم پياده شدم رکاب اسب او را بوسيدم و گفتم اى فرزند پيغمبر اى نور چشم رسول  از
اثر  تو داده که عرض مرا بشنوى و تضّرع و زارى مرا بىکه ترا آفريده و اين درجه و مقام عالى را به  کسى

محضر حسين خان تشريف نبرى زيرا   در  خواهى بروى و جا که مي  هره نگذارى خواهش دارم از همين جا ب
خواهم که جوانى مثل تو از اوالد  ترسم ترا اذيّت کند من نمى اين شخص مردى ستمکار و پست است مى

من هستند همه اشخاص نجيبى هستند. با  ونت اين ظالم شود. اين مأمورينى هم که باپيغمبر گرفتار ستم و خش
جا به مشهد و  دهم که قضيّه مالقات ما را به احدى نگويند. خواهشمندم از همين من همراهند قول مي

صالتى در مقابل اين نجابت و اگرگ خونخوار در امان باشى. فرمود خراسان عزيمت فرمائى تا از چنگال اين 
وقت از قضاى الهى روگردان  تو ظاهر شد اميدوارم خداوند ترا مورد رضاى خود قرار دهد لکن هيچ  که از

نيستم. خدا پناه من است. ملجأ من است يار و ياور من است تا آخرين ساعتى که مقّرر شده هيچکس نمى 
خوشحال  ر برسد چقدر اعت مقرّ من اذيّتى برساند و برخالف خواست خدا کارى بکند وقتى آن سه تواند ب

کس ترا در اين  خان ببر هيچ بياشامم. اينک من حاضرم مرا نزد حسين  شوم که جام شهادت را در راه خدا مي
اش عمل  طور فرمود منهم ناچار امر او را اطاعت کردم و مطابق اراده که اين  وقتي کار سرزنش نخواهد کرد. 

  ۱۲  نمودم".



 

 ۳۱ - حيات حضرت باب

کمال احترام  خود را به طرف شيراز ادامه دادند. ايشان بدون غل و زنجير و در بالفاصله حضرت باب سفر
پيشاپيش سواران در حرکت بودند. ِسحر کالم آن حضرت عداوت آنها را از بين برده و محبّت و خضوع را جايگزين 

  تکبّر و غرورشان نمود.

رذالت و وقاحت با ايشان رفتار نمود و  به محض ورود به شيراز حضرت اعلى را نزد حاکم بردند و او در کمال
را  سيّد على ايشان در حضور جمع آن حضرت را مورد توبيخ و شماتت قرار داد. سپس با ضمانت دائى ايشان آقا

گشتند اّما آزادى آن حضرت محدود بود و جز افراد خانواده و چند تن  حضرت باب به خانه باز  گر چه. آزاد کرد
اجازه مالقات با ايشان را نداشت. با اين حال در طى چند ماه به رغم مساعى حاکم و  نزديکان کسى  ديگر از

  روحانيّون براى ممانعت از نفوذ آن حضرت روز به روز به تعداد پيروانشان افزوده شد. 

ترين علماى  دترين و فاضلمعتمَ  شد که شاه يکى و فراگير زودى آن چنان عظيمه شهرت حضرت باب ب
در منزل  که بعدًا به وحيد معروف شداين عالم شهير  بارۀ اين موضوع به شيراز فرستاد.راى تحقيق در ب دربارش را

ادعاى حضرت  بودهر بار مصّمم که  در حالىجلسه با حضرت باب مالقات نمود.  در سه و مهمان بود يرازش حاکم
دچار ترسى آميخته بيش از پيش ت بالغت کالم و خرد آن حضرفصاحت و ولى تحت تأثير علم، کند، باب را رد 

با اشاره به مالقات بعدًا  وىدر مالقات سّوم، وحيد از مقام الهى آن جوان کامًال اطمينان يافت.  .شد به احترام مى
"ناچيز مانند خاک در زير اقدام مبارک" خود را  او اظهار داشت که در حضور آن حضرتحضرت باب، با خود 

تور حضرت باب شيراز به دربار شاه ارسال داشت و به دس و وحيد گزارشى نوشت ،از آنبالفاصله پس کرد.  حّس مى
را در راه  يشو عاقبت جان خو کرداز آن روز به بعد او تمام نيروى خود را وقف پيشبرد امر آن حضرت را ترک کرد. 

     .نمودفدا  شمحبوب

خت و مجددًا دستور دستگيرى آن ورتر سا نفوذ و قدرت و شهرت حضرت باب آتش خشم حاکم را شعله
حضرت را داد و اين بار مصّمم به نابودى ايشان بود اّما در همانشب در شهر شيراز بيمارى وبا شيوع يافت و ساکنين 

دچار خوف و اضطراب نمود. در طى چند ساعت بيش از صد نفر در اثر ابتال به اين بيمارى مهلک جان  شهر را
آسائى بوسيله حضرت باب از مرگ نجات يافته بود، در شيوع اين بال  رش بطور معجزهسپردند. داروغۀ شهر که پس

اش و  جان خود و خانواده او که بر  دست غيبى را در کار ديد و از حاکم تقاضا نمود که حضرت باب را آزاد سازد و
  ترک کنند. مردم شهر بيمناک بود با اين تقاضا موافقت نمود با اين شرط که حضرت اعلى شيراز را

دائى خود   شمال شيراز حرکت کردند. هنگام توديع با  شهرى در  ، آن حضرت به طرف اصفهان ١٨۴٨پائيز   در
فرستم تا افسر  آنجا شما را به ميدان فدا مى  هاى آذربايجان مالقات خواهم کرد و از "شما را در کوه :به او فرمودند
مراهى يکى از بندگان مخلص و مقّرب خدا خواهم آمد و در جهان گذاريد. منهم پس از شما به ه شهادت بر سر

   ۱۳ مالقات خواهيم نمود".  ابدى يکديگر را

  تمرين:

  _________________________________________________                                            چه کرد؟  قدوس وقتى به شيراز رسيد   .١
__________________________________________________________________________  



  حيات حضرت باب - ۳۲

  ___________________________                          پس از شروع به تبليغ امر جديد، چه کسى با قّدوس مخالفت نمود؟   .٢

   ________________________________________________ چيست؟ کلمه "پيشواى مذهبى" معنى   .٣
__________________________________________________________________________  

                                 ____________________________________ توصيف کنيد؟  توانيد اخالق حاکم را با چه کلماتى مى  .۴

 آن دو را             _____________ دستور داد اهانش نمود.قّدوس و يکى از همر              _____________ حاکم امر به   .۵
________________              کرده_________________             آنها را             _____________  و____________ 

  تا همه ببينند.                         ____________________  بگذرانند و در

  بياورند.  به شيراز ________      با  کرده و_____            م به سواران خود دستور داد که حضرت اعلى راسپس حاک   .۶

  _______________________________________________________ معنى لغت "کافر" چيست؟   .٧

  ____________________________                            کردند وقتى سواران ايشان را مالقات کردند؟ حضرت اعلى چه مي   .٨
__________________________________________________________________________  

کرد و از  ______        و             _____  جوان رسيديم        __________ که مى رفتيم جوانى را ديديم و چون   در ميان بيابان   .٩
 گفتم______________________________                                 خواستم  نمى ؟               __________________ ما پرسيد

_____________________              جوان خنديد و فرمود ها فرستاده آن به اين طرف                          ____________________
       آمدم و خود را              _________________ من خودم  کنيد                   ___________________  شما را فرستاده که

   نبينيد.             _____________ و                                _____________________ تا براى           __________________________ 
                            " فرمود            _________________  انگارم و از او_____________                و______________                         که   کردم سعى

 _______________ دانم شما مي             __________________  را___________________________ 
 آمدم  بشويد___________________  و                __________________ نخواستم به  دروي مي           

  " کردم.                    ________________

  _____________________________________                                   فرونشاندند؟  چگونه حضرت باب خصومت سواران را   .١٠
__________________________________________________________________________  

  _______________________________________________                                         حضرت باب چگونه وارد شيراز شدند؟   .١١
__________________________________________________________________________  

  _______________________________________________                                          کرد؟ حضرت باب چگونه رفتار حاکم با   .١٢

  ___________________________________________                                       حاکم چه اقداماتى عليه حضرت باب نمود؟   .١٣
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  



 

 ۳۳ - حيات حضرت باب

________ به             حضرت باب               ________حاکم و روحانيّون براى ممانعت   _______________    به رغم    .١۴
  شد. _______________               تعداد 

  ________________________________________________________________ .   وحيد کيست؟١۵

  ______________                ترک کنند؟  را اجازه داد که شيراز  که سرانجام حاکم حضرت اعلى را آزاد کرد و چه شد   .۱۶
__________________________________________________________________________  

  ______________________________________                                   پس از ترک شيراز، حضرت باب عازم کجا شدند؟   .١۷

                                           ________________________________________________ چه وقت مبادرت به اين سفر نمودند؟   .١۸

  _______________________________ حضرت باب در هنگام خداحافظى به خال خود چه فرمودند؟   .١۹
__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

برخوردتان را با حضرت اعلى    که شما رئيس سواران هستيد و با کمک مربّى خود داستان  کنيد  چنين وانمود   .۲۰
  کنيد. اين شرح را کامًال با احساس الزم اجرا مي   که  بايد مطمئن باشيد   نقل کنيد. گروه  براى ساير اعضاء

  پنجم  بخش

اى به حاکم آن شهر نوشتند و تقاضا نمودند منزلى براى سکونت  در نزديکى اصفهان، حضرت باب نامه
سرشتى بود.  چنان تحت تأثير ادب و  ايشان در نظر گيرند. حاکم اصفهان برخالف حاکم شيراز شخص عادل و نيک

خواست که حضرت اعلى را  روحانى شهر ترين پيشوايان گرفت که از بزرگ فصاحت و بالغت نامۀ حضرت باب قرار
  نهايت احترام و اکرام با ايشان رفتار نمايد. در خانۀ خود مسکن دهد و در

گروه گروه مردم شهر به  .شهرت يافت  در طّى اقامت در اصفهان به تدريج نام آن حضرت در سراسر شهر
شهرت روزافزون آن حضرت حسادت روحانيّون آن  نمودند. و بيانات حکيمانۀ ايشان را استماع مى  آمدند مالقات مي

دست دهند. بنابراين شايعاتى در بارۀ حضرت  را برانگيخت و بيم آن داشتند که جاه و مقام و قدرت خود را از   شهر
به فکر تدبيرى ديگر براى از  مّوفق نشدندباب انتشار دادند تا مردم را عليه ايشان تحريک کنند و چون در اين کار 

حاکم که از توطئۀ روحانيّون آگاه شد مصلحت در آن ديد که آن حضرت را به خانه . ن بردن آن حضرت افتادندبي
حضرت اعلى به تدريج به عظمت ظهور و  ها گفتگو با که در آنجا اقامت کنند. اين شخص طّى ساعت  خود آورد

  : گفتبود خطاب به حضرت اعلى چنين  اش موقعى که در حضور مبارک ايشان پى برد يک روز در باغ خانه مقام

دانم به چه راهى آنها را خرج کنم فکر کردم اگر اجازه بفرمائيد  "خداوند بمن ثروت زياد عنايت کرده نمي
اموال خودم را در نصرت امر شما صرف نمايم و به اذن و اجازۀ شما به طهران بروم و محّمد شاه را که نسبت 

  ۱۴  اين امر مبارک تبليغ کنم". به من خيلى اطمينان دارد به



  حيات حضرت باب - ۳۴

  حضرت باب در جواب اين اخالص و ارادت و محبّت چنين فرمودند:

 اى و چون نيّت مؤمن از عملش بهتر است خدا جزاى جزيلى بتو براى اين نيّت مبروره "نيّت خوبى کرده
وانيم نتيجۀ اين ت نمانده و نمى من و تو در اين دنيا آنقدرها باقى  عنايت خواهد کرد. لکن از عمر

خود به اين وسائل و وسائطى که   بينيم. خداوند در پيشرفت امر اقدامات را که گفتى به چشم خود به
خواهد اين امر را بوسيلۀ حّکام و سالطين مرتفع کند.  گفتى اراده نفرموده مقصود را انجام دهد. نمى

مطمئن باش  .داء امر خود را مرتفع سازدارادۀ خدا اينست که بواسطۀ مساکين و بيچارگان و خون شه
شمار بر تو نازل خواهد کرد. سه  سرت خواهد گذاشت و برکات بى که خدا در آخرت تاج افتخار ابدى بر

    ۱۵ ماه و ُنه روز از عمر تو بيشتر باقى نمانده".

چند  .درگذشت بينى نموده بودند درست سه ماه و ُنه روز بعد حاکم اصفهان همانگونه که حضرت اعلى پيش
روز پس از اين واقعه جانشين او پيامى براى شاه به طهران فرستاد و در بارۀ حضرت اعلى کسب تکليف نمود. جواب 

اين  ل به پايتخت اعزام دارند زيرا مايل به مالقات با ايشان است. بنابر شاه اين بود که حضرت باب را با لباس مبدّ 
  طهران به راه افتادند. آن حضرت همراه با چند سوار به سوى

  تمرين:

  _____________________________                             نزديکى اصفهان، حضرت اعلى به چه شخصى نامه نوشتند؟  در   .١

  بود.__________________                و            _______________ حاکم اصفهان شخصى   .٢

  _______________________________                        زرگترين پيشواى روحانى آن منطقه داد؟حاکم چه دستورى به ب   .٣
__________________________________________________________________________  

يافت                              ____________________ به تدريج _____________           در مّدت اقامت حضرت باب در   .۴
                     ايشان را____________                        و  آمدند مي___________________               مردم شهر به                 ___________ 

  نمودند. مى______________ 

  ____________________________________________                                         سبب حسادت روحانيّون اصفهان چه بود؟  .۵
__________________________________________________________________________  

  __________________                    حاکم چه اقدامى نمود؟ جان حضرت اعلى در مقابل توطئه روحانيّون، براى حفظ   .۶
__________________________________________________________________________  

 نشسته بود خطاب به حضرت باب گفت که حاکم در باغ خانه خودنگامى ه  يک روز   .٧
 اجازه بفرمائيد  اگر    ____________         را اهآن      دانم _____________ _______________________نمى

   _ .___________________________________                                                 در                ______________________



 

 ۳۵ - حيات حضرت باب

                                     _____________________________________ حضرت باب به پيشنهاد حاکم چگونه جواب دادند؟   .٨
__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  

  ___________________________________                                 خواهد يافت؟ چگونه انتشار  حضرت باب فرمودند امرشان  .٩
__________________________________________________________________________  

  ________________________________________                                   شاه چه دستورى به جانشين حاکم اصفهان داد؟   .١٠
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  

  ششم  بخش

  حضرت باب به طهران بيايند بيم آن داشت که اگر  نااليق بود و ه وصدراعظم ايران در آن زمان مردى خودخوا
اين شاه را قانع ساخت که فرمان خود را  بنابر  منصب و مقام خود را از دست خواهد داد.  او مالقات کنند، و شاه را

  شمال غرب ايران است گسيل دارند. حضرت اعلى را به آذربايجان که در  دهد و  تغيير

هاى  را به يکى از خانه آن حضرت به تبريز که مرکز ايالت آذربايجان است وارد شدند ايشان کهمى هنگا
 .مأمور محافظت آنجا شد  بردند و محبوس نمودند و يک فوج سرباز  اصلى شهر (محبسى که قبًال تعيين کرده بودند)

بود که هرکس در صدد   شهر اخطار شدهدر تبريز هيچکس جز دو تن از پيروانشان اجازۀ مالقات نداشتند و به مردم 
  مالقات حضرت باب باشد دستگير خواهد شد و اموالش را ضبط خواهند نمود.

هاى آذربايجان و دور از شهرها و  ت کوتاهى در تبريز بودند. سپس به ماکو که در کوه حضرت اعلى مدّ 
ستند که با اکثريّت مردم ايران اختالف عقيده اى از اسالم ه مردم اين ناحيه پيروان فرقه.   روستاهاست منتقل شدند

و غير قابل دسترس از نفوذ ايشان  کرد که با فرستادن حضرت باب به آن نقطۀ دورافتاده دارند. صدراعظم گمان مي
کند دست هيچ  دانست چراغى را که خداوند روشن مي گردد. اّما نمي شود و به تدريج آئينشان فراموش مي کاسته مي
ادر به خاموش کردن شعلۀ آن نيست. عظمت و رأفت و محبّت حضرت باب حّس احترام و تکريم مأمورين انسانى ق

  و مردم آن ناحيه را نسبت به آن حضرت برانگيخت. 

شد به تدريج تخفيف يافت و درهاى قلعه به روى پيروان  نظارت شديدى که در بارۀ آن حضرت اجرا مي
ماکو حضرت اعلى کتاب بيان   هنگام مسجونيّت در . شد  آمدند باز آنجا مى ايشان که از نقاط مختلف ايران به



  حيات حضرت باب - ۳۶

ترين اثر ايشان است نازل نمودند. در اين کتاب احکام و قوانين امر جديد را تشريع کردند و در آن  فارسى را که مهمّ 
اهلل باشند  يظهره   جستجوى من  به وضوح بشارت به ظهور موعود بيان دادند و به پيروان خود تأکيد شديد نمودند که در

گونه نقل  طرز نزول کتاب بيان فارسى را اين  پيروان حضرت باب که در آن زمان در ماکو بود او را بيابند. يکى از  و
  کند. مى

صداى آن بزرگوار منعکس  رسيد و درحين نزول آيات لحن زيباى حضرت باب در دامنۀ کوه به گوش مي "
کرد، موجب اهتزاز روح  ، در اعماق قلب اثر مي افزائى چه لحن مؤثّر روح يبائى بود وگرديد. چه نغمۀ ز مي
  ۱۶ نمود." شد، هيجان غريبى در وجود انسان توليد مي مي

اند و انتشار آئين  که حضرت اعلى تکريم و تحسين مردم ماکو را برانگيخته که صدراعظم مّطلع شدهنگامى 
دستور داد که آن حضرت را به قلعه چهريق منتقل کنند. در آنجا نيز ساکنين آن  سراسر کشور ادامه دارد، جديد در

، مجذوب شخصيّت آن حضرت شدند. حتّٰى بعضى از روحانيّون بزرگ آن  نواحى و همچنين مأمورين دولتى قلعه
  تند.مقام و منصب خود را ترک گفته به جمع پيروان آن حضرت پيوس  و  حدود به امر جديد ايمان آوردند

درنگ آن حضرت  چهريق اّطالع يافت دستور داد که بي وقتى صدراعظم از شهرت روزافزون حضرت اعلى در
مذهبى ترتيب داد که از آن حضرت   را به شهر تبريز اعزام دارند. در آن شهر حکومت مجلسى با حضور علماى مقتدر

مجلس مأمورين دولتى و روحانيّون کوشيدند   در آن  ن دهد.اى بيابند که به نفوذ و تأثير ايشان پايا بازجوئى کنند و چاره
که حضرت اعلى را مورد توهين قرار دهند اّما مغلوب عظمت و سطوت آن حضرت شدند. وقتى پرسيدند شما چه 

  حضرت باب سه بار فرمودند: ايد؟  آورده اّدعائى داريد؟ و چه پيامى

شنويد از جاى  چون اسم او را مي ظر ظهور او هستيد وسال است منت "من همان قائم موعودى هستم که هزار
گويم بر اهل شرق  رانيد به راستى مي مي   اهّلل فرجه بر زبان کنيد و مشتاق لقاى او هستيد و عجلّ  خود قيام مى

  ۱۷  و غرب اطاعت من واجب است."

حضرت اميدوار بودند  گرداندند. دشمنان آن روز پس از آن مجلس، حضرت باب را به قلعۀ چهريق باز  چند
که با آوردن ايشان به تبريز و تشکيل آن مجلس حضرت باب را وا دارند که از اّدعاى خود صرف نظر کنند. اّما 

  چيز سّد راه نفوذ روزافزون ايشان نخواهد شد. اند هيچ سرانجام مطمئن شدند تا زمانى که آن حضرت زنده

  تمرين:

يران را که موجب سرگونى حضرت باب به آذربايجان شد توصيف چگونه مى توان شخصيّت صدراعظم ا   .١
  ______________________________________________________________________ کرد؟

  ____________________________                            صدراعظم از مالقات حضرت اعلى با شاه ايران بيمناک بود؟  چرا   .٢
__________________________________________________________________________  



 

 ۳۷ - حيات حضرت باب

                       _____________________ براى ممانعت از مالقات شاه با حضرت باب، صدر اعظم چه اقدامى نمود؟   .٣
__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  

                                     _______________________________________ آيا حضرت اعلى هنگام ترک شيراز زندانى بودند؟  .۴

                                  ______________________________________________             آيا هنگام ترک اصفهان زندانى بودند؟  .۵

  ___________________________________                                آيا وقتى حضرت باب به تبريز وارد شدند زندانى بودند؟  .۶

  ______ کردند؟ سکونت داشتند محافظت مي   آن  در  که حضرت باب در تبريز اى را مدخل خانه   چرا سربازان  .٧
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  

      مالقات حضرت باب باشد  صدد در         __________________که   بود  به مردم شهر اخطار شده  .٨
   _ ._________________________و جميع                 __________________

  منتقل شدند.                       __________________________حضرت باب از تبريز به    .٩

و غير قابل  _____________ حضرت باب به___________________                  که با  کرد اعظم گمان مي صدر   .١٠
  گردد. مي ________________                            و  شود کاسته مي_________________   دسترس از

                                            _________________________________________________ چگونه تصّور صدراعظم اشتباه بود؟   .١١
__________________________________________________________________________  

  __________________ درهاى زندان حضرت باب در ماکو به روى پيروان آن حضرت گشوده شد؟  چطور   .١٢
__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  

  ________________________________                            زل فرمودند؟چه کتاب مهّمى را حضرت اعلى در قلعه ماکو نا   .١٣

  ___________________________________________                                       مواضيع کتاب بيان فارسى چيست؟ بعضى از   .١۴
__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  



  حيات حضرت باب - ۳۸

____________           من                 ______________ کتاب بيان حضرت اعلى به پيروان خود تأکيد شديد نمودند که  در   .١۵
  _ .________________________ و  باشند                    

  _____________ وقتى صدراعظم شنيد که آئين حضرت باب مدام رو به پيشرفت است چه اقدامى نمود؟   .١۶
__________________________________________________________________________  

  ________________________________                             انتقال حضرت باب به چهريق چه تأثيرى در امر ايشان نمود؟   .١٧
__________________________________________________________________________  

  ____________________________________________                                      چرا آن حضرت را از چهريق به تبريز بردند؟   .١٨
__________________________________________________________________________  

  __________ کردند که با انتقال ايشان به تبريز به چه هدفى خواهند رسيد؟ دشمنان حضرت باب تصّور مى   .١٩
__________________________________________________________________________  

  __________________________________                                درمجلس بازجوئى چه سؤاالتى از حضرت اعلى نمودند؟   .٢٠
__________________________________________________________________________  

  ___________________________________                                اين سؤاالت حضرت باب چه جوابى اظهار فرمودند؟ به   .٢١
__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  

  هفتم  بخش

  فرمايند: حضرت عبدالبهاء در باره حضرت اعلى مي

ى بيست و پنج سال از عمر مبارک گذشته بود که قيام الفدا در سن جوانى يعن له حضرت اعلى روحى "اّما
آفاقند.   بنفس فريد بر امرى قيام فرمودند که تصّور نتوان زيرا ايرانيان به تعّصب دينى مشهور     فرمودند  امر بر

ت اخالق و رسوم ايران انداخ  اين ذات محترم به قّوتى قيام نمود که زلزله بر ارکان شرايع و آداب و احوال و
که ارکان دولت و عموم ملّت و رؤساء دين کل بر محويّت و  و تمهيد شريعت و دين و آئين نمود. با وجود اين

  اعدام او قيام نمود منفردًا قيام فرمود و ايران را به حرکت آورد. 

 و به ميدان   کمال مسرّت و شادمانى جان در راهش دادند رؤسا و اهالى که در  "چه بسيار از علماء و
  شهادت شتافتند.



 

 ۳۹ - حيات حضرت باب

رؤساى عظيم خواستند که سراجش را خاموش نمايند نتوانستند. عاقبت  حکومت و ملّت و علماى دين و "و
اساسش متين شد و مطلعش نور مبين گشت. جّم غفيريرا به تربيت  قمرش طالع شد و نجمش بازغ گشت و

أثير عجيب نمود و جميع تابعين را به ظهور احوال ايرانيان ت الهيه پرورش داد و در افکار و اخالق و اطوار و
  شمس بها بشارت داد و آنانرا مستعّد ايمان و ايقان کرد.

ظهور چنين آثار عجيبه و مشروعات عظيمه و تأثير در عقول و افکار عموميّه و وضع اساس ترّقى و تمهيد  "و
لّى بوده. شخص منصف ابدًا اعظم دليلست که اين شخص مربّى ک  جوانى تاجر، مقّدمات نجاح و فالح از

   ۱۸ نمايد." توقف در تصديق نمى

  تمرين:

ديانت بابى بر مبناى بيانات حضرت عبدالبهاء در فوق و تاريخ امر که تا کنون   نطق کوتاهى در بارۀ ظهور   .١
  ايد ايراد کنيد. گرفته فرا

  هشتم  بخش

دى بيرحم بود فرمان قتل حضرت باب را صدراعظم سابق مر مانندصدر اعظم جديد ايران که  ١٨۵٠در سال 
اى در مجاورت ميدانى که محّل شهادت ايشان  حجره و در  از چهريق به تبريز آوردند   صادر کرد. آن حضرت را مجددًا

  شد زندانى نمودند. 

به قدوم   هنگام بردن آن حضرت به زندان، جوانى دوان دوان از ميان جمعيّت خود را به ايشان رساند سر
ارک نهاد و استدعا کرد که او را از خود جدا نفرمايند. حضرت باب به او فرمودند "برخيز مطمئن باش تو با ما مب

اى که حضرت اعلى و  دستگير و در همان حجره   از همراهانش را   آن جوان و دو نفر ۱۹چه مقّدر شود." هستى تا فردا
  نيس شهرت يافت.کاتب ايشان بودند زندانى نمودند. اين جوان به نام ا

حضرت باب شنيد و مصّمم شد که به   که حضرت باب در تبريز بودند، انيس پيام جديد را از خودهنگامى 
دنبال ايشان به چهريق رود. شعله محبّت الهى چنان در وجودش مشتعل بود که تنها آرزويش فدا شدن در راه امر 

ناک بود انيس را در خانه نگهداشت و تحت مراقبت شديد قرار پدرى او که از رفتار عجيب او بيم جديد بود. اّما نا
نمود که به حضور محبوبش راه  ها به دعا و مناجات و تفّکر مشغول بود و از خداوند رجا مي داد. در آنجا انيس هفته

د که او مناجات رؤياى عجيبى ديد. در آن رؤيا حضرت باب را ايستاده در مقابل خود دي يابد. يک روز هنگام دعا و
خوشحال باش ساعت موعود  حضرت باب فرمودند: " ،انيس خود را به قدوم آن حضرت افکند .خوانند را فرا مي

هاى اعداء  نزديک است در همين شهر تبريز عنقريب در مقابل مردم شهر مرا مصلوب خواهند ساخت و هدف گلوله
داد مژده باد که تو آن روز با من جام شهادت خواهم شد. جز تو کسى را در اين موهبت با خودم شرکت نخواهم 

که به محبوب  بنابراين انيس با صبر و شکيبائى در انتظار روزى بود   ۲۰". خواهى نوشيد و اّن هذا وعد غير مکذوب
  خود بپيوندد و اکنون به آرزوى قلبى خود نائل شده بود.



  حيات حضرت باب - ۴۰

ناب انيس و سه نفر از مؤمنين وفادار نهايت بهجت و بشاشت با ج  آن شب سرورى در طلعت اعلى بود. در
فرمودند. از جمله فرمودند: "شّکى نيست که فردا مرا  ديگرشان که با هم در يک اطاق محبوس بودند صحبت مي

دست شماها باشد بهتر است و گواراتر. يکى از شما برخيزد و بحيات من خاتمه دهد".  اگر از .بقتل خواهند رساند
حيات نفس چنان ذات مقّدسى خاتمه دهند ه عمل و تصّور چنين امرى که با دست خود بهمگى گريستند و از اين 

نمايم.  تحاشى نموده سکوت اختيار کردند. انيس ناگهان برخاست و عرض کرد بهر نحو که بفرمائيد عمل مى
را اختيار نمودم  حضرت باب فرمودند: "همين جوان که قيام باجابت ارادۀ من نموده با من شهيد خواهد شد و من او

  ۲۱ تا در وصول باين تاج افتخار با من سهيم گردد."

باشى وارد  حضرت باب با کاتب خود مشغول صحبت بودند که فراش، ١٨۵٠جوالى  ٩ ،صبح زود روز بعد
داشتم تمام نکنم اگر  ها را که با او مي آن حضرت فرمودند: "تا من اين صحبت  شد و بيانات ايشان را قطع نمود.

باشى متحيّر شد و جوابى  فراش  ۲۲من کم نخواهد شد". من حمله نمايند موئى از سر بر ميع عالم با تير و شمشيرج
برد و  و امر نمود که کاتب بدنبال او برود. آنوقت حضرت باب را از آن حجره به خانۀ يکى از علماى بزرگ تبريز  نداد
  درنگ فرمان قتل آن حضرت را امضاء نمود. او بي

هزار نفر مجتمع شده  ر همان روز بعدًا حضرت اعلى را به سربازخانه آوردند. در پشت بام سربازخانه قريب دهد
خان فرمانده فوجى که مأمور اعدام مبارک بود،  بودند که ناظر اعدام آن حضرت باشند حضرت باب را به سام

بود رعب الهى بر وجودش مستولى شد و در کمال خان که تحت تأثير رفتار حضرت اعلى قرار گرفته  سپردند. اّما سام
ادب خدمت آن حضرت معروض داشت "من مسيحى هستم و عداوتى با شما ندارم. شما را به خداى الشريک له 

فرمودند "تو به آنچه  ،دهم که اگر حّقى در نزد شما هست کارى بکنيد که من داخل در خون شما نشوم" قسم مي
    ۲۳  تو خالص است حّق ترا از اين ورطه نجات خواهد داد". مأمورى مشغول باش اگر نيّت

اى که مابين دو حجره بود ميخ آهنى کوبيدند و دو ريسمان به آن ميخ بستند که با  خان حکم کرد بر پايه سام
به صف اّول   يکى طلعت اعلى و با ديگرى انيس را بياويزند سه صف سرباز ايستادند. هر صف دويست و پنجاه نفر

پنجاه تفنگ فرو نشست مردم  و م شليک دادند سپس صف دوم و صف سوم. پس از آنکه دود هفتصدحک
بينند باور کنند. انيس را ايستاده ديدند که اثرى از جراحت در بدنش نيست و  توانستند آنچه را مى زده نمى حيرت

بود،   يخته شده بودند را پاره کردهفقط ريسمانى را که از آن آو  ها حضرت باب از انظار غايب شده بودند. گلوله
دارند.  را در حجره خود يافتند که با کاتب خود صحبت مي ايشان  سراسيمه به جستجوى حضرت باب پرداختند و

خواهيد بکنيد که به مقصود خواهيد  چه مي باشى فرمودند "من صحبت خود را تمام نمودم. حال هر آنوقت به فراش
   ۲۴ رسيد".

، فوج خود را برداشت و از سربازخانه بيرون رفت و از اجراى مجّدد اين حکم امتناع  از اين امر خان متحيّر سام
نمود. فوج ديگرى احضار شد و مجّددًا حضرت اعلى و انيس را به همان ترتيب اّول به ريسمان آويختند و حکم به 

بودند اّما صورت آنها     لصق گرديدهم  يکديگر   آن دو هيکل از شّدت ضرب يک هيکل شده به  شليک شد اين بار
  تقريبًا هيچ آسيبى نديده بود. هنگاميکه سربازان آماده شليک کردن بودند حضرت باب خطاب به مردم فرمودند:



 

 ۴۱ - حيات حضرت باب

 هر آينه به اين جوان که مقامش اعظم و اجّل از اکثر شما  شديد "اى مردم گمراه اگر بعرفان من نائل مي
که به   بلى روزى خواهد رسيد   کرديد. نهايت اشتياق خود را در سبيل الهى فدا ميجستيد و ب تأّسى مي   است  

  (ترجمه)  ۲۵  پى خواهيد برد لکن در آن هنگام ديگر من در بين شما نخواهم بود." حقيقت ظهور من 

  تمرين:

  ______________________________________________                                          حضرت باب در کدام شهر شهيد شدند؟  .١

  _____________________________________________                                       را صادر نمود؟ چه کسى فرمان قتل ايشان  .٢

                    ________________ چگونگى داستان شهادت انيس جوان را با حضرت باب با جمالت خود بيان کنيد.  .٣
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  

  ____________________                     شهادت با ايشان سهيم شود؟ که در  چرا حضرت اعلى انيس را انتخاب نمودند  .۴
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
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  تا فرمودند به او     حضرت  قطع کرد آنباشى صحبت حضرت باب را با کاتبشان  صبح روز اعدام وقتى فراش  .۵
________________        من بر     __________________                   جميع تمام نکنم اگر                      ______________  من اين

  نخواهد شد.                         

  ____________________________                            حضرت باب را داشت چه بود؟  نام فرمانده فوجى که دستور اعدام  .۶

                                        ___________________________________________ حضرت اعلى نمود؟ خان چه تقاضائى از سام  .٧
__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

  _________________________________________                                     خان فرمودند چه کار کند؟ حضرت اعلى به سام  .٨
__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

  ___________________________________                                 کردند؟   سرباز به روى حضرت اعلى و انيس شليک  چند  .٩

  ___________________________________                                وقتى دود باروت فرونشست مردم حيرت زده چه ديدند؟  .١٠
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

  ________________________________________                                   کردند؟ وقتى حضرت باب را يافتند ايشان چه مي  .١١
__________________________________________________________________________  

نمودم حال هرچه  _______________                   من  . فتند ايشان فرمودندکه آن حضرت را يا وقتي  .١٢
  رسيد.  ____________________                   بکنيد که                 _______________________

را در قسمت مجتمع شده بودند    آخرين سخنان حضرت باب خطاب به جمعيّتى که براى نظارۀ اعدام ايشان  .١٣
  ________________________________________________________________                                                             ذيل بنويسيد:

__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

  _____________________________________________                                        حضرت باب در چه تاريخى شهيد شدند؟  .١۴

                                      ________________________________________ ساله بودند؟  حضرت باب به هنگام شهادت چند  .١۵



 

 ۴۳ - حيات حضرت باب

  نهم  بخش

اى که در  شود که در نقشه راى آنکه وقايع زندگى حضرت باب در فکر و قلب شما نقش گيرد پيشنهاد ميب
آوريد که در هر   هاى آن حضرت را ترسيم کنيد و در اين حال بکوشيد به خاطر ذيل آمده است مسير سفرها و سرگونى

  اين نقاط چه روى داده است و در اهميّت آن تفّکر کنيد.   يک از

  

  دهم  بخش

حضرت اعلى در طى عمر کوتاه  . گرفتيد الهى در اين عصر را فرا دو مظهر  وقايع زندگى يکى از اين دروس  در
آمادۀ   را  و خود  خود انقالبى روحانى در ايران بوجود آوردند. هزاران نفوس مقّدس به امر آن حضرت اقبال کردند

که مظهر الهى  دانيد هنگامي شما مي  بودند، نمودند. تسميه فرموده  "اهلل يظهره "من  مظهر الهى که حضرت باب  ظهور
اين مورد  در  را خاموش سازند.او کوشند انوار  مي کنند و ظلم به مخالفت قيام مى کند جميع قواى ظلمت و مي  ظهور

يز به قتل رساندند. حضرت باب را شهيد نمودند بلکه هزاران تن از پيروان آن حضرت را ننيز علماى جاهل نه تنها 
هاى  رستۀ آئين الهى را با خون خود آبيارى نمودند موضوع مطالعۀ سال ليه که نهال نو آفرين بابيان اوّ  زندگى حماسه

، مطالعۀ زندگانى نفوس مقّدسى چون  بهائى  هاى اّوليۀ دور سال   آينده خواهد بود. ضمن فراگيرى تاريخ شکوهمند
وحيد منبع الهام و تشويق در تمام مراحل زندگانى شما خواهد شد. اکنون اين دوره را با   طاهره و  قّدوس و  ، مّالحسين

گونه تقليب گشت و  تى چنين کوتاه زندگى هزاران نفر اين رسانيم. چطور در مدّ  يک سؤال اساسى به پايان مي در   تفّکر
نفوس مقّدسى قيام نمودند و اعمال کار چنين  تبه ر پيشوايانى فاسد وچگونه از ميان مردمى غرق در خرافات و اسي



  حيات حضرت باب - ۴۴

توان يافت.  مى  )ببا (حضرت  محّمد جواب اين سؤال را تنها در وجود شخص سيّدعلى  آفرين انجام دادند؟ حماسه
در بارۀ آن نفس مقّدس  امراهلل را حضرت ولىّ  اين بيائيد بعضى از بيانات حضرت بهاءاهلل و حضرت عبدالبهاء و بنابر
  طالعه کنيم. م

  فرمايند: حضرت عبدالبهاء در الواح وصايا مي

مبّشر جمال   لهم الفداء حضرت رّب اعلى مظهر وحدانيّت و فردانيّت الهيّه و "اساس عقائد اهل بهاء روحى
قدم، حضرت جمال ابهى روحى الحبائه الثّابتين فدا مظهر کليّۀ الهيّه و مطلع حقيقت مقّدسۀ ربّانيّه و 

  ۲۶ کّل عباد له و کّل به امره يعملون".مادون 

  اند: حضرت ولّى امراهلل در کتاب قرن بديع چنين مرقوم داشته

النّقطة 'و  'بحرالبحور'و  'جوهرالجواهر'االعظم به  "حضرت باب در آثار مبارکۀ جمال قدم جّل اسمه
فّصل منها علم ما کان و ما  النقطة و لّذى اظهرالحمدهّلل ا '  و   'االولى الّتى تدّور حولها ارواح النّبيين والمرسلين

قدرش 'در رفعت و عظمت شأن حضرتش اين کلمۀ عليا از مخزن قلم اعلى نازل  توصيف گرديده و 'يکون
حضرت عبدالبهاء روح  '  کّل انبياء و امرش اعلى و ارفع از عرفان و ادراک کّل اولياء است. اعظم از
کور 'مبارکش  که به ظهور 'مبّشر نيّر اعظم ابهى'و  'صبح حقيقت '  د مقّدس رالعناياته الفداء آن وجو الوجود
اند. چنين نفس مقّدسى پيام خويش را اعالم و  است خوانده اتمام و کور تحّقق و اکمال آغاز گرديده 'نبّوت

بود   دهمأموريّت خود را انجام فرمود، به قيام حضرتش ظلمات هالکه که صقع جليل ايران را احاطه نمو
طلوع شمس حقيقت که انوارش عالم وجود را به تمامه احاطه خواهد نمود بشارت   منقشع گرديد و به

  ۲۷ شد". داده

  فرمايند: حضرت بهاءاهلل مي

ظهور اين ظهور اعظم اکرم مع آنکه ايّامى از ظهور قبلم نگذشته حکمتى است مستور و سرّى است    در   و "
آنکه در کتاب مکنون نظر   مّطلع نشده و نخواهد شد به او نفسى مگر مقنوع و وقتى بود مخصوص و

  ٢٨  نمايد."

  فرمايند: حضرت عبدالبهاء مي

 دهد. و حضرت باب نويد دم نويد طلوع آفتاب را مي  دم است زيرا سپيده  ظهورحضرت باب مانند سپيده "
  رجمه) (ت ۲۹ ".گيرد شمس حقيقت را دادند که سراسر دنيا را فرا مى  ظهور 



 

 ۴۵ - حيات حضرت باب

  يازدهم  بخش

الواح بسيارى نازل فرمودند. اکنون که مطالعۀ زندگانى آن    و  آثار   ت کوتاه رسالت خودمدّ  در حضرت اعلى
خطاب به حروف   را بيانات ايشان  قسمتى از   اقل ّحد  مناجات و  که دو  شود توصيه مي  ايد، حضرت را به پايان رسانيده

  حفظ کنيد. حّى از

  ۳۰ ".به امره قائمون هّلل هواهّلل ُکّل عباُد له و ُکلّ ا ن مفرّج غيراهّلل قُل سبحان"َهل مِ 

عن کّل شيىء و ال يکفى عن اهّلل ربّک من شيىء ال فى الّسموات و ال فى   "قُل اهّلل يکفى کّل شيىء
   ۳۱ ".االرض و ال ما بينهما انّه کان عالّمًا کافيًا قديرا

ايّام حامل پيام الهى هستيد. خداوند شما را براى مخزن اسرار خويش  "اى ياران عزيز من، شما در اين
نمايندۀ قّوت و نورانيّت ربّانى    انتخاب فرموده تا امر الهى را ابالغ نمائيد بواسطۀ صدق گفتار و رفتار خود

گرديد. تمام اعضاى جسد شما بايد بر ارتفاع مقامات شما شهادت دهند و به طهارت حيات و عظمت 
اليوم '  )۶۶:٣۶در قرآن فرموده (  مقصود شما ناطق گردد، زيرا اين روز همان روز است که خداوند مجيد

بيانات مبارکه حضرت مسيح را که  'نختم على افواههم و تکلّمنا ايديهم و تشهد ارجلهم بما کانوا يعملون
تبليغ به اطراف بفرستند به آنها فرمودند خواستند آنانرا براى  به شاگردان خود فرمودند به ياد آوريد وقتيکه مي

مهتدى   شما مانند آتشى هستيد که در شب تاريک بر فراز کوه بلند افروخته گردد. بايد مردم از نورانيّت شما
شوند بايد طهارت ذات و حسن گفتار شما طورى باشد که مردم دنيا بواسطۀ مشاهدۀ حسن گفتار و رفتار 

سرچشمۀ فضل ابدى است متوّجه گردند شما که فرزندان آن  فيض جاودانى وبسوى پدر آسمانى که منبع 
روحانى هستيد بواسطۀ اعمال خود بايد مظهر صفات الهيّه گرديد تا مردم نور الهى را در شما مشاهده   پدر

انقطاع شما بايد به   کنند، شما نمک زمين هستيد اگر نمک فاسد باشد با چه چيز اصالح خواهد شد.
مزدى توّقع    اى باشد که در هر شهرى براى تبليغ امراهّلل داخل شويد از مردم آن شهر به هيچوجه اجر و هدرج

هاى خود را  کفش  خواهيد خارج شويد گرد مى  آن شهر که از نداشته باشيد غذا و طعام طلب نکنيد و هنگامي
پدر آسمانى همواره با    ج گرديد زيراآن شهر شديد همانطور خار  چناچه منقطع و طاهر وارد هم بتکانيد تا

نمايد. اگر شما نسبت به او وفادار باشيد يقين بدانيد  محافظت مي  فرمايد و شماست و شما را مراقبت مى
  سازد. پادشاهان بلندتر مي   فرمانروايان و  کند و مقام شما را از مقام هاى عالم را به شما تسليم مي که خزينه

نهايت بلکه قابل قياس  مؤمنين من يقين بدانيد که عظمت امروز نسبت به ايّام سابق بىاى    اى حروف حّى،
نيست شما نفوسى هستيد که انوار صبح ظهور را مشاهده کرديد و به اسرار امرش آگاه شديد. کمر هّمت 

ربّک و الملک جاء  و'فرمايد:  مي  ) را به ياد آريد که در بارۀ امروز٢٢:٨٩(  محکم کنيد و اين آيه قرآن
قلوب خود را از آمال و آرزوهاى دنيوى پاک کنيد و به اخالق الهى خود را مزيّن و آراسته نمائيد.  'صّفا صّفًا

) را همواره در نظر داشته ٣٨:۴٧(  اهّلل شهادت دهيد و اين آيۀ قرآن بواسطه اعمال نيک به حّقانيّت کلمة
. مبادا اعمال شما طورى باشد 'وما غيرکم ثم اليکونوا امثالکمو ان تتّولوا يستبدل ق'فرمايد:  باشيد که مي



  حيات حضرت باب - ۴۶

نصيب بمانيد. دوران کفايت عبادات  که ديگران بيايند و ملکوت الهى را از شما بگيرند و شما بى
اعمال حسنه و تقواى خالص هر    آميز منقضى شد. امروز روزيست که بواسطۀ قلب طاهر و آور فتور کسالت

اليه يصعد  '  ساحت عرش الهى صعود نمايد و در درگاه خداوند مقرّب شود و مقبول افتد. تواند به نفسى مى
 ). شما آن نفوس مستضعفين هستيد که در قرآن فرموده١٠:٣۵(قرآن  ' الکلم الّطيب و العمل الّصالح يرفعه

خداوند شما را  'وارثيناالرض و نجعلهم ائّمة و نجعلهم ال الّذين استضعفوا فى نريد ان نمّن على و') ٢٨:۵( 
توانيد به اين درجۀ عاليه برسيد که تمام آمال و مقاصد  نمايد و در صورتى مي به اين مقام عالى دعوت مي

عباد مکرمون '  )٢٧_٢۶:٢١(  فرمايد که در قرآن مي  گذاشته و مصداق اين آيه شويد  دنيوى را زير پا
ايد شما  روف اّوليّه هستيد که از نقطۀ اولى منشعب شدهشما ح 'هم به امره يعملون اليسبقونه بالقول و

ايد از خداوند بخواهيد که شما را حفظ نمايد تا  منبع ظهور الهى جارى گشته  که از  هاى آب حياتيد چشمه
حالوت شما را به مرارت تبديل   انقطاع شما را تيره و آلوده نکند و ، طهارت و آمال دنيوى و شئون جهان

خواهم که اعمال شما در مقعد  مي  ام و آيد تربيت و آماده ساخته که مي  شما را براى روز خداوند ننمايد. من
آمد امروز مکشوف نيست. طفل تازه متولّد   اهّلل که خواهد صدق عند مليک مقتدر قبول افتد. راز و اسرار يوم

عالم اين روز باالتر. اينک در  از اش ارجمندتر است و جاهل آن ظهور درجه  آنروز مقامش از بالغين اين امر
آاليش راه را براى آمدن روز خدا مهيّا و مسّطح  طول و عرض جهان پراکنده شويد و با قدم ثابت و قلب بى

عظمت خداوند مقتدر و تواناى خود ناظر باشيد. مگر  خود نظر نکنيد به قدرت و  عجز  کنيد. به ضعف و
شيد مگر حضرت موسى را بر فرعون و فرعونيان غالب نساخت؟ با خداوند ابراهيم را بر نمرود غلبه نبخ

. مگر حضرت مسيح را بر يهود غلبه  اينکه حضرت موسى جز عصاى خود ديگر مساعد و کمکى نداشت
کس بود. مگر قبائل عرب را در مقابل  الّسالم در ظاهر بينوا و بى نبخشيد با آنکه حضرت مسيح عليه

بائل وحشى در ظّل تعاليم مقّدسۀ آن حضرت تربيت شدند و حالشان حضرت رسول خاضع ننمود آن ق
اين به نام خداوند قيام کنيد به خدا توکّل نمائيد و به او توّجه کنيد و يقين  تغيير کرد و مهّذب گشتند بنابر

  ۳۲ بود." داشته باشيد که بأالخره فتح و فيروزى با شما خواهد

  دوازدهم  بخش

توانيد به افزايش معلومات امرى تازه تصديقان  ختن شرح زندگى حضرت باب مىاکنون با مطالعه و آمو
لزومى ندارد که جزئيات زندگى آن حضرت را بيآموزند اّما دانستن وقايع مهّمه    کمک نمائيد. اگر چه در ابتداء

ئز اهميّت است. زندگى ايشان و اينکه آن حضرت مبّشر حضرت بهاءاهلل و منادى عصر جديد بودند، براى آنان حا
  صفحات بعد براى درک بعضى مطالب مفيد خواهد بود.

 



 

 

 

مبشر عصر جديد
 

  
 





 

١   

حضرت باب روز 
٢٠ 

اکتبر سال 
١٨١٩
 

در شيراز که شهرى در
 

جنوب ايران
  

است بدنيا آمدند. هنگام کودکى پدرشان درگذشت و آن
 

حضرت تحت سر
 

پرستى 
دائى خود
 

که از
  

اوان طفوليّت ايشا
ن  

گ شدند.
را بمدرسه فرستادند، بزر

 





 

٢   

 
معلّم حضرت باب بزودى به استعداد ايشان پى برد و دانست که 
 

نمى
 

تواند به اين طفل خارق
 

العاده که از
 

علم لدنّى بهره
 

مند بود چيزى 
بيا

موزد.
 





 

٣   
 در

آن زمان
  

ايرانيان
   

منتظر
   

ظهور پيامبر
  

جديدى بودند و دعا مي
 

کردند
  

که به
  

زودى
 

ظاهر
 

 شود
  و 

صلح و
 

عدالت را بر روى زمين برقرار کند.
  

س بسيارى براى
نفو

   
يافتن 

موعود خانه
 

ک نمودند.
هاى خود را تر

 





 

۴  

در شب 
٢٣ 

مى 
١٨۴۴
 

جوانى که در
  

جستجوى موعود بود به
  

شيراز رسيد
. 

 در
خارج دروازۀ شهر حضرت باب با او مالقات نمودند
و   

وى
 

ش 
را به خانۀ خوي

دعوت فر
مودند تا رنج راه آن سفر طوالنى را از خود بزدايد. در آن
 

شب حضرت باب به آن
 

جوان اظهار داشتند همان موعودى هستند
 

که مردم دنيا مشتاقانه در 
انتظار ظهورشان بودند.

 





 

۵  
 

لغت باب به معناى "در" است
. 

حضرت باب اعالم فرمودند که به زودى پيامبر
   

ديگرى ظهور خواهد کرد که ج
ميع مردم دنيا را چون خانواده
 

اى به هم متّحد 
خواهد نمود.
  

حضرت باب مانند درى بودند که بشر را ب
ه 

سوى آينده
 

شکوهمند هدايت مى اى نوين و 
 

نمودند.
 





 

۶  
ش يافت. آنها در سراسر ايران به ترويج تعاليم الهى که آن حضرت نازل فرموده بودند

تعداد پيروان حضرت باب به سرعت افزاي
 

، پرداختند
. 





 

۷  

 
اّما ب

ه 
زودى اولياى حکومت و روحانيّون که از
 

ک بودند به مخالفتامر
حقيقت بيمنا

 
جديد الهى قيام کردند و حضرت باب را در نقطۀ دور دستى از کشور دور از 

ش زندانى نمودند
پيروان

. 





 

۸  

 
پيروان حضرت باب تحت اذيّت و آزار شديد قرار گرفتند. آنان را دستگير، مص

دوم و روانه زندان نمودند
. 

هزاران نفر از آنان را به قتل رساندند
، 

اّما امراهلل 
همچنان بسط و انتشار يافت

. 





 

۹ 

 در 
سال 

١٨۵٠
 

حضرت باب را شهيد نمودند به امر
  

حکومت آن حضرت و يکى از پيروانشان را در ميدان به ريسمان آويختند
  و   

هدف گلوله قرار
  

دادند
. 

هنگام 
شهادت سى
  و   

يکسال از
 

   سن
ايشان مى
 

گذشت
. 





 

۱۰
  

حضرت باب جان خود را فدا نمودند تا راه را براى ظهور حضرت بهاءاهلل
، " 

جالل و روشنى خدا"
، 

که مقّدر بود رايت امرشان در دورترين نقاط عالم افراشته 
شود هموار سازند
.  
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  حيات حضرت بهاءاهّلل

  هدف
آموختن طرز بيان داستان زندگى حضرت بهاءاهلل و کسب آگاهى 
  و درک قدر و ارزش عظمت قواى ظاهره از آن حضرت

  
  عمل

  
مالقات چند خانواده و ارائه شرحى مصّور و 
  ساده از حيات حضرت بهاءاهلل

 





 

 ۷۳ -حيات حضرت بهاءاهلل  

   اّولبخش 

پدرشان   در طهران پايتخت ايران بدنيا آمدند. ١٨١٧نوامبر  ١٢و روز  دبو نام حضرت بهاءاهلل ميرزاحسينعلى
اشراف بود و منصبى واال در دربار شاه ايران داشت. از اوان طفوليّت آثار عظمت و دانائى و ذکاوت از  بزرگ از ميرزا

مختصر تعليمى يافتند.  معلّم خصوصى  خانه زير نظر  در  وجود آن حضرت نمايان بود ايشان به مدرسه نرفتند و فقط
  فرمايند: حضرت عبدالبهاء در بارۀ زمان کودکى ايشان بيانى به اين مضمون مي

از ابتداى کودکى در بين اقوام و دوستان ممتاز    از اشراف و اعيان ايران و  ، ، حضرت بهاءاهّلل "جمال مبارک
، هوش و ذکاوت در حکمت . ' العاده است قدرت خارقاين طفل داراى  '  ، گفتند آنها مي   و برجسته بودند.

همۀ کسانى که ايشان را   از همساالن خود و اطرافيان ممتاز و مانند منبعى از علم و دانائى بودند.
گفتند که اين طفل زياد عمر نخواهد کرد زيرا معتقد  و معموًال مي از نبوغ ايشان در حيرت بودند    شناختند مى

  ) (ترجمه۱ رسند." سن بلوغ نمي بودند که اطفال نابغه به

 جشن ازدواج يکى از  حضرت بهاءاهلل داستانى از زمان کودکى خود را هنگامى که در ،الواح  از  در يکى
فرمايند. طبق رسم آن زمان جشن بزرگى به مّدت هفت شبانه روز برگزار  برادران خويش حضور يافته بودند بيان مي 

طبقۀ  حضرت بهاءاهلل در  بازى ترتيب داده شده بود.  شب  يح مدعوين نمايش خيمهشد. روز آخر براى سرگرمى و تفر
  اى جهت اجراى نمايش زده شده بود جالس شدند. آن خيمه باال مشرف به حياتى که در

ا اعالم رى کوچک به هيکل انسانى آغاز شد که ورود سلطان ر که نمايش با ورود ُصوَ   کنند ايشان بيان مى
ديگر وارد صحنه شدند، بعضى به جاروب کردن و برخى به آب پاشى پرداختند تا آنجا    رآنوقت چند ُصوّ داشتند  مي

اعالم کرد که حاضرين براى سالم به حضور سلطان  را براى ورود شاه آماده سازند. سپس جارچى شهر به صحنه آمد و
باالخره سلطان که تاج    خصوص خود قرار گرفتند.جاى م يک در چند گروه ديگر وارد شده هر  پس از او  آماده باشند.

وارد و بر روى تخت سلطنت جلوس نمود شيپورها نواخته شد و  داشت بر سر داشت و با هيمنه و آرام قدم برمي
  ها خيمه را پر دود نمود. شليک تفنگ

دگان و پس از فرونشستن دود مشاهده شد که سلطان همچنان بر تخت نشسته و اطرافش وزراء و شاهزا
اند. در آن اثناء دزدى را نزد سلطان آوردند و او فرمان داد  منصبان کشور همه با احترام در حضورش ايستاده صاحب

گردنش را بزنند. ميرغضب دستور شاه را بيدرنگ اجرا نمود. پس از آن سلطان به گفتگو با وزراء و امراى دولت 
که فورًا فوجى  شورشى بپا شده. شاه دستور داد ات مملکت  دّ پرداخت. در آن لحظه خبر رسيد که در يکى از سرح

ها به گوش رسيد و اعالم شد که قشون  براى سرکوبى ياغيان اعزام شود. چند دقيقه بعد از پشت صحنه صداى گلوله
  سلطان مشغول جنگ با ياغيان است.

که به پايان رسيد آن حضرت   قتيحضرت بهاءاهلل شديدًا در انديشۀ اين نمايش بودند و نمايش ادامه يافت و
اين  در "  اى زير بغل داشت. حضرت بهاءاهلل از او پرسيدند جعبه پشت خيمه بيرون آمد و مالحظه نمودند شخصى از

جميع اين اسباب منبسطه و اشياى مشهوده و سلطان و امراء  "که  مذکور نمود جعبه چيست و اين اسباب چه بود"
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اين بيان به شّدت  ۲اين جعبه است." که مشاهده فرموديد االن در اقتدار  ل و قدرت واستجال  جالل و  و وزراء و
  : حضرت بهاءاهلل را تحت تأثير قرار داد و چنين اظهار داشتند که

آيد و ابدًا بقدر خردلى وقر نداشته و  "از آن يوم جميع اسباب دنيا بنظر اين غالم مثل آن دستگاه آمده و مى
عنقريب جميع اين اشياء ظاهره و خزائن مشهوده و زخارف دنيويّه و عساکر مصّفوفه و البسۀ      نخواهد داشت

مزيّنه و نفوس متکبّره در جعبه قبر تشريف خواهند برد بمثابه همان جعبه و جميع اين جدال و نزاع و 
     ۳ خواهد بود". افتخارها در نظر اهل بصيرت مثل لعب صبيان بوده و

ايشان راجع به حضرت   زمان طفوليّت حضرت بهاءاهلل مربوط به خوابى است که پدر داستان ديگرى از
  بهاءاهلل ديده بودند:

که حضرت بهاءاهلل در سنين صباوت بودند جناب وزير که پدر بزرگوارشان بود شبى در عالم رؤيا  "در اوقاتي
نورانيّت جسم شريفش بقدرى   مشاهده نمود که حضرت بهاءاهلل در درياى بيکران به شنا مشغول هستند.

بود. گيسوان سياهش در اطراف سر در روى آب پريشان و هر تارى از   شديد بود که تمام دريا را روشن کرده
ها از نور رخسار حضرتش خيره گشته و به هر طرف که آن  ماهى موى مبارکش را ماهئى به لب گرفته همۀ آن

رفتند.  هم که هر يک تار موئى را گرفته بودند به همان طرف مي ها فرمودند تمام آن ماهى بزرگوار شنا مي
حتّٰى يک موى هم از سرش جدا نشده، با کمال آسانى و  رسيد و معذلک ضرر و اذيّتى به بدن مبارکش نمى

  ۴ رفتند". دنبال حضرتش مي ها از فرمودند و همه ماهي راحتى بدون هيچ مانع و رادعى شنا مي

ثير اين خواب بودند چون بيدار شدند معبّرى را احضار نمودند تا آن خواب عجيب را جناب وزير که تحت تأ
  گفت: ودگوئى به عظمت آينده حضرت بهاءاهلل ملهم شده ب که آن شخص . تعبير نمايد

"درياى بيکرانى که مشاهده نموديد عالم وجود است پسر شما يک تنه و تنها بر عالم تسلّط خواهد يافت و 
نع او نخواهد شد. تا به منظورى که در نظر دارد نرسد، هيچکس را توانائى آن نيست که او را هيچ چيز ما

ممانعت کند. ماهيانى که مشاهده نموديد امم و اقوامى هستند که از قيام فرزند شما مضطرب و پريشان 
ى اقوام و امم شوند و دور او جمع شده و لکن حمايت و حفظ الهى فرزند شما را از اضطراب و پريشان مي

  ۵  و گزند و اذيّتى به او نخواهد رسيد".  محافظت خواهد فرمود

  تمرين:

  ______________________________________________________                                                نام حضرت بهاءاهلل چه بود؟   .١

                                                  ______________________________________________________ چه تاريخى متولّد شدند؟  در   .٢

                                                     ____________________________________________________________ درکجا بدنيا آمدند؟   .٣

  ___________________________________________________                                              ؟نام پدر حضرت بهاءاهلل چه بود   .۴
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  _________________________________________                                     پدر حضرت بهاءاهلل چه مقام و منصبى داشتند؟   .۵

  ______________________________________                                   ءاهلل نمايان بود؟در کودکى چه آثارى از حضرت بها   .۶
__________________________________________________________________________  

  ____________________________________________                                       حضرت بهاءاهلل چه نوع تعليمى فرا گرفتند؟   .٧
__________________________________________________________________________  

  ____________________                    اند را تعريف کنيد. شب بازى که حضرت بهاءاهلل در طفوليّت ديده نمايش خيمه   .٨
__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

اى گذاشته  تخت نمايش همگى در جعبه وقتى حضرت بهاءاهلل دانستند که شاه و وزيران و سربازان و تاج و   .٩
  ___________________________________________________________                                                          شده چه فکر کردند؟

__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  

اى  همه درون جعبه سربازان و تخت سلطنت   وزيران و  و آنروزى که ديدند شاه  حضرت بهاءاهلل اظهار داشتند از  .١٠
و        _______________                 مثل             ________________ بنظر                      ____________________  جميع " گذاشته شده،

 عنقريب____________        وقر نداشته و نخواهد داشت          _______________ بقدر   ابدًا
              و            _____________  و______________               و              __________  و __________            اين         _______________ 
بمثابه همان   تشريف خواهند برد         ______________  در جعبۀ _______________               و_______________ 
مثل                 _______________ در نظر اهل             و          _____________  و         _____________  جعبه و جميع اين

    بوده و خواهد بود.                     ___________
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                                     _________________________________________ بزرگ را نقل کنيد. با جمالت خود خواب ميرزا   .١١
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  

  ___________________________________________________                                            خواب معنى دريا چه بود؟  در آن   .١٢
__________________________________________________________________________  

  ___________________________________________________________                                                  معنى ماهى چه بود؟   .١٣
__________________________________________________________________________  

  ______________ کردند چه بود؟ آب شنا مي بدون هيچ مانعى در  معنى اينکه حضرت بهاءاهلل به راحتى و   .١۴
__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  

  م دوّ  بخش

ها به تحصيل علم پردازند  باشند و نيازى ندارند که در مدارس و دانشگاه مي  مند ى بهرهمظاهر الهى از علم لدنّ 
  فرمايند: حضرت بهاءاهلل مي اند نه متعلّم.  آنها معلّم

   ۶ "اين مظلوم مدارس نرفته مباحث نديده لعمرى انّى ما أظهرت نفسى بل اهّلل اظهرنى کيف اراد".
سازم بلکه  ظاهر نمى  کنم که نفس خويش را مى سوگند ياد  : استفارسى چنين ه (مضمون بيان مبارک ب

  سازد.) ظاهر مي  مرا   اراده کرده   که  آنطور  خداوند

   فرمايند: حضرت بهاءاهلل مي علم لدنّى حضرت عبدالبهاء در بارۀ

و علماء   "هيچکس به محضر مبارک وارد نشد مگر اينکه از عظمت آن حضرت مات و متحيّر گرديد.
در حالى که ايشان    گشتند شدند از علم و دانش آن حضرت مبهوت مي دانشمندان که بحضور مشرّف مي
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جميع دوستان و خويشاوندان مبارک بر اين امر   اى وارد نشده و از کسى علمى نياموختند. هرگز بمدرسه
  . با وجود اين تعاليم ايشان روح اين عصر است  دهند. شهادت مي

گيرد. مربّيان الهى داراى نور ذاتى  خود شمس ساطع است و از منبع ديگرى نور نمىنور شمس از  "
نمايد و بواسطۀ  عالم وجود نور خود را از آنان اقتباس مى  آنها بر همۀ اشياء عالم مطلع و آگاهند.  باشند. مي

  ۷ گردد." آنان علوم و فنون در هر دور و عصر تجديد و احياء مي

  : تمرين

  ت زير را کامل کنيد:جمال   .١
  . ساطع است__________________                       از نور شمس   الف.
  _ ._____________________________                               مربّيان الهى داراى    ب.
  _ ._____________               و             ______________  عالم  اشياء  ٴ همه مربّيان الهى بر  ج.
  از آنان اقتباس مى نمايد.                      _______________________  عالم وجود   د.
  _ ._____________________________________ بواسطۀ آنان علوم و فنون   ه.

  علم لدنّى و علم اکتسابى بحث کنيد.  بارۀ با گروه خود در   .٢

  را حفظ کنيد.  ت بهاءاهللنّص فوق از آثار حضر   .٣

  م سوّ  بخش

در نوجوانى هوش و  . شد تر مي شدند آثار عظمت از وجودشان نمايان تر مي چه بزرگ حضرت بهاءاهلل هر
و فصل  ترين مسائل را حلّ  سخاوت و عطوفت آن حضرت زبانزد خاّص و عام شده بود. سخت ذکاوت و خلق خوش و

العاده  دادند. حضرت بهاءاهلل با وجود قدرت خارق ترين سؤاالت جواب مي نمودند و به دشوارترين و پيچيده مي
پس از درگذشت پدر بزرگوارشان از حضرتش تقاضا شد که در دربار شاه بر مسند    هرگز در پى مقام و منصب نبودند.

شان حمايت از بينوايان و  عالقه بودند و عالقه پدر نشينند اّما ايشان قبول نفرمودند. به افتخارات و عناوين دنيوى بى
شان پناهگاه و ملجأ همگان شد و  سالگى با آسيه خانم ازدواج نمودند و خانه  دستگيرى از نيازمندان بود در هيجده

  نصيب نماند.  نوازى ايشان بى هيچکس از محبّت و مهمان

به    يرازدر ش ١٨۴۴ماه مى  ٢٣گذشت حضرت باب در روز  وقتيکه بيست وهفت سال از سن مبارک مي
مّالحسين اظهار امر کردند و هنوز سه ماه از آن رويداد تاريخى نگذشته بود که حضرت بهاءاهلل طومارى که حاوى 

در همان لحظه حقيقت ظهور حضرت باب را   قسمتى از آثار حضرت اعلى بود وصول نمودند. حضرت بهاءاهلل
  داستان چگونگى وصول آن طومار به شرح زير است.  تصديق فرمودند و قيام به ترويج تعاليم آن حضرت نمودند.



  حيات حضرت بهاءاهلل  - ۷۸

پس از انتصاب هيجده تن حروف حّى حضرت باب آنها را به حضور خواندند و امر فرمودند که متفّرق شوند 
اى مشّخص محّول فرمودند و مقّرر داشتند که بعضى از آنان به زادگاه خود  يک از آنها وظيفه به هر ،و به تبليغ پردازند

 در زيارت مّکه مالزم ايشان باشد حضرت اعلى قّدوس را انتخاب فرمودند که ،بليغ بروند. از بين حروف حىّ براى ت
اينکه در سفر حجاز و  از نظر داشتند که در آن شهر رسالت خود را اعالم کنند. به مّالحسين اّول من آمن فرمودند " و در

فرستم که حجاز و شيراز در شرافت با او برابرى  به شهرى مي حّج بيت با من همراه نيستى محزون مباش. عنقريب ترا
که عازم طهران شود و از خدا مسئلت کند که او را قادر   سپس طومارى به مّالحسين عنايت کرده و فرمودند  ۸نتواند"

  سازد سّر مکنون در آن شهر را بشناسد و به حضور محبوب راه يابد.

هاى  حجره  و پس از عبور از چند شهر به طهران رسيد و در يکى ازمّالحسين به سوى طهران عزيمت نمود 
آن شخص از روى تکبّر و غرور   اّما.  ّرس آن مدرسه ابالغ نمود مد   مدرسۀ مطالعات دينى منزل گرفت. نداى الهى را به

جذوب سخنان او شد و م شخص مزبور شنيد و آن را رّد کرد. يکى از شاگردان آن مدرسه مکالمۀ جناب مّالحسين را با
نيمه شب به حجره مّالحسين رفت مّالحسين در نهايت ادب و محبّت او را  .گرفت او را مالقات نمايد تصميم

انصافى  چه استاد شما بى ام اگر فهمم چرا در اينجا منزل کرده پذيرفت و با وى به گفتگو پرداخت و گفت حاال مى
  ۹ او به حقيقت امر آشنا شوند".کرد اّما "من اميدوارم شاگردانش برخالف 

.  است در طى گفتگو مّالحسين پرسيد موطن شما کجاست و او جواب داد موطنم نور در ايالت مازندران
"آيا امروزه از فاميل ميرزابزرگ نورى کسى هست که معروف باشد و در شهرت و اخالق و آداب   مّالحسين سئوال کرد

  ۱۰ محسوب شود؟"  علوم جانشين او و

همه ممتازتر و در رفتار شبيه پدر است" پرسيد به چه کار مشغول  "آرى در ميان پسران او يکى از  جواب دادوى 
" مّالحسين سؤال کرد چه مقام و .فرمايد پناه است و گرسنگان را اطعام مي جواب شنيد "بيچارگان را  است؟ و

" نامش چيست؟ "اسم مبارکش حسينعلى  ريبان استاى دارد و آن شاگرد جواب داد "ملجأ مستمندان و پناه غ رتبه
   ۱۱ است".

گفت گذراند"؟   اوقات خود را چگونه مي"پرسيد  . شد تر مي شنيد خوشحال جوابى که مى  مّالحسين با هر
" چند سال .هاى زيبا به گردش گذرانده و به مناظر دلپذير طبيعى عالقۀ تام دارد ميان جنگل اوقات خود را اغلب در"
کنم زياد به  درخشيد گفت "گمان مي صورت مّالحسين از رضايتمندى مي  ". سال است ٢٨رد؟ "سن مبارکش دا

توانى امانتى از من به ايشان برسانى؟  آيا مى  فرمود  روم". مي "بلى اغلب به منزل او شوى" گفت. مالقات او نائل مى
"فردا   گفت او داد وه ن قطعۀ پارچه پيچيده شده بود بکه ميا مّالحسين لوله کاغذي . گفت البته با نهايت اطمينان

شاگرد طومار را گرفت و سحر برخاست تا  ۱۲". چه فرمودند براى من نقل کن هر  صبح زود اين را به ايشان بده و
  خواهش مالحسين را انجام دهد.

ميرزاموسى برادر ايشان  . طرف خانه حضرت بهاءاهلل رفتمه صبح زود من برخاسته ب  شاگرد چنين نقل مى کند:
آميز   بزودى مراجعت کرد. پيام محبّت ميرزاموسى وارد منزل شده  ،را ديدم در آستانه در ايستاده مطلب را به او گفتم

من به حضور مبارک مشرف شده لولۀ کاغذ را به ميرزا موسى دادم که در مقابل   من ابالغ نمود وه بهاءاهلل را ب
حضرت بهاءاهلل اجازه جلوس دادند وخود لولۀ کاغذ را باز کردند و به مندرجات آن نظرى حضرت بهاءاهلل بنهاد. 
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قرائت چند فقره به برادر خود توّجه نموده گفتند  بعد از ،صداى بلند خواندنده جمالت آنرا ب افکنده بعضى از
لمات را از طرف خدا نداند از گويم هر کس که به حقيقت قرآن قائل باشد و اين ک ؟ براستى مي گوئى "موسى چه مي

و يک کله قند روسى و يک بسته چاى   حضور خود مرخص کردند  مرا از  ۱۳است".  کنار و بر  راه عدالت و انصاف دور
  مّالحسين بدهم.ه هاى ايشان ب بمن مرحمت فرمودند که با ابالغ محبّت و مهرباني

مّالحسين برگشتم و پيغام و هديه بهاءاهلل را به او دادم. من در حاليکه سراپا مشعوف و مسرور بودم برخاسته نزد 
 ،منتهائى ايستاد با خضوع تمام هديه را از من گرفت و بوسيد بعد مرا در آغوش گرفت مّالحسين با سرور بى

هاى مرا بوسه زد و گفت "رفيق عزيز و محبوب من همانطور که قلب مرا مسرور کردى خداوند قلب ترا با سرور  چشم
چه چيز سبب ارتباط اين دو قلب متعّجب شده و با خود گفتم  من از رفتار مّالحسين خيلى ۱۴ى مسرور نمايد"ابد

مسرور   اى چنين ناچيز آنقدر مّالحسين را تواند باشد؟ چرا وصول هديه علّت دوستى بين اين دو چه مي  شده است؟
  آن نبودم. ديدم که قادر به کشف نموده است؟ و خود را مواجه با رازى مي

ه رهسپار شد و در حين خداحافظى ب  اى در شمال شرقى ايران منطقه  ، طرف خراسانه چند روز بعد مّالحسين ب
من گفت "آنچه ديدى و شنيدى مبادا به کسى اظهار کنى آنها را در قلب خود مستور نگاهدار. اسم او را مبادا به 

او را حفظ کند   م خواهند نمود و در همه حال دعا کن که خداوندکسى بگوئى براى اينکه دشمنان او به اذيّتش اقدا
و بواسطه او بر مستضعفين منّت گذارد. و فقرا و بينوايان را در ظّل او عزيز فرمايد. حقيقت امر حاال از شما پوشيده 

عنقريب جمعى در  است. حال بايد نداى امر جديد را به مردم ابالغ نمائيم و خلق را به اين امر مبارک دعوت کنيم.
اين شهر جان خود را در راه اين امر فدا خواهند ساخت و شجرۀ امر الهى بخون آنان آبيارى خواهد شد و مردم در 

   ۱۵ خواهند آمد". ظّل آن شجره در

  تمرين:

                             ____________________________ پس از انتصاب هيجده نفر حروف حّى، حضرت باب چه کردند؟   .١
__________________________________________________________________________  

  ________________________                         براى همراهى به زيارت مّکه حضرت باب چه کسى را انتخاب نمودند؟   .٢

  _________________________________________________                                            کدام کشور است؟  منظور از "حجاز"   .٣

  حضرت باب خطاب به مّالحسين اّولين نفسى که به آن حضرت ايمان آوردند، چنين فرمودند:   .۴
عنقريب ترا به  ____________ با من همراه نيستى______________________________                            از اينکه در

        او  با ____________           در             ________________  و        _________________فرستم که  مي شهرى 
_____________. _  

  _________________________________________                                      حضرت باب به مّالحسين چه عنايت فرمودند؟   .۵
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العمل رئيس مدرسه به پيام  پس از ورود به طهران مّالحسين اطاقى در مدرسۀ مطالعات دينى گرفت. عکس   .۶
  _________________________________________________________                                                      حضرت اعلى چه بود؟
__________________________________________________________________________  

  __________________________________                                آن مدرسه هدايت نمود؟  چرا خداوند مّالحسين را به سوى   .٧
__________________________________________________________________________  

  __________________________________                                شاگردى که مجذوب پيام حضرت باب شد اهل کجا بود؟   .٨
__________________________________________________________________________  

  ____________________________________________                                        خانۀ اجدادى حضرت بهاءاهلل در کجا بود؟   .٩

  _____________________________________________                                        علّت شهرت پدر حضرت بهاءاهلل چه بود؟   .١٠
__________________________________________________________________________  

  _____________________________________________________                                              شغل حضرت بهاءاهلل چه بود؟   .١١
__________________________________________________________________________  

  _______________________________________________                                        آن حضرت چه مقام و منصبى داشتند؟   .١٢
__________________________________________________________________________  

  _________________________________________                                    گذراندند؟ آن حضرت اوقات خود را چگونه مي   .١٣
__________________________________________________________________________  

  _______________________________________________________                                               ساله بودند؟  در آنوقت چند   .١۴

  ___________________________________                              ه اهل نور بود چه تقاضائى نمود؟آن جوان ک مّالحسين از   .١۵
__________________________________________________________________________  

براستى  " د:فرمودن که حضرت باب فرستاده بودند حضرت بهاءاهلل   طومارى خواندن يک صفحه از از  پس   .١۶
نداند  _______________             و اين کلمات را  باشد __________________ هر کس که به حقيقت گويم مى

  .است                                  ________________________  از راه

  ____________________________________                                 مّالحسين هديۀ حضرت بهاءاهلل را چطور دريافت کرد؟   .١٧
__________________________________________________________________________  

  ______ وقت خداحافظى به آن جوان اهل نور گفت با جمالت خود بيان کنيد؟  که مالحسين در  مطالبى را   .١٨
__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  
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__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  

نمايش   کى را به صورت نمايش بر اساس داستان باالهر گروه قطعۀ کوچ گروهائى دو نفرى تشکيل دهيد و   .١٩
رود و  مالقات مّالحسين مي  هنگاميکه شاگرد جوان نيمه شب به .١ شامل دو صحنه باشد. دهند. نمايش بايد

رساند. مراقب باشيد که نمايش فقط  بهاءاهلل را به مّالحسين مي  وقتى که روز بعد پيغام و هديۀ حضرت .٢
ه مالقات آن شاگرد با حضرت بهاءاهلل نبايد ب  شوند. که مالحسين و شاگرد ظاهر مي  ه باشدشامل اين دو صحن

حرمتى به مظهر  روى صحنۀ نمايش آورد زيرا اين امر بى   صورت نمايش در آيد. هرگز نبايد مظهرالهى را به
  الهى است.

  چهارم بخش 

کتاب  از جملهآثار حضرت باب  يه مى فرمايند. درتسم  " اهلل من يظهره ، حضرت بهاءاهلل را به " حضرت باب
اينجا چند فقره از آثار حضرت اعلى نقل  " است. در اهلل يظهره   تمجيد و تکريم "من مستطاب بيان اشارات بسيار در

   الهى افکنيم. ظهور شود تا نظرى اجمالى به مقام حضرت بهاءاهلل و ارتباط بين اين دو مظهر مى

  ۱۶ يقين کن و طاعت او و نار را وجود من لم يسجد له و رضاى او". اهّلل يظهرهت من معرف   جنّت را  "و

شنوى و عين خود را که نبينى و فوأد خود را که شاهد نشوى و     کن از اينکه ذکر دون اهّلل سمع خود را طاهر   "
و قلب خود را که بر او  يد خود را که ننويسى و علم خود را که احاطه ندهى  لسان خود را که ناطق نگردى و

خطور ندهى و همچنين کّل شئون خود را تا آنکه در صرف جنّت حّب پرورش کنى لعّل درک کنى من 
    ۱۷  اهّلل را با طهارت محبوب نزد آن که طاهر باشى از دون من لم يؤمن به و من لم يکن له". يظهره

فارسى چنين ه (مضمون بيان مبارک ب  ۱۸  اهّلل". کره   اهّلل اهّلل رضآءاهّلل و کره من يظهره قل اّن رضآء من يظهره "
   باشد.) عدم رضايت حّق مي  اهلل رضايت حّق است و عدم رضايت او، بگو رضايت من يظهره  است:

  تمرين:

  ______________________________________________                                         اهلل" اشاره به چه کسى است؟ "من يظهره   .١
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ايشان چه    من يظهراهلل پذيرفته شوند.  آماده کنند تا بحضور  حضرت باب به پيروان خود فرمودند که خود را   .٢
  _________________________________________________________                                                   مطالبى به آنها فرمودند؟

__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  

  نصوص باال را انتخاب کرده حفظ کنيد. يکى از   .٣

  پنجم  بخش

ترويج آن قيام   اى که حضرت بهاءاهلل حّقانيّت ظهور حضرت باب را تصديق نمودند به اعالم و از لحظه
 نخستين سفر ايشان براى نشر آئين جديد به خطۀ نور در ايالت مازندران بود که در آنجا به سرزمين نياکانشان .کردند

  در قريه تاکر عزيمت نمودند.

رجال و بزرگان براى تهنيت   اى از منطقه انتشار يافت و عده  به سرعت در آن   خبر ورود آن حضرت به تاکر
اّما حضرت بهاءاهلل به  شاه و امور مملکتى مّطلع شوند.   مالقات ايشان شتافتند تا ضمنًا از اخبار دربار  ورودشان به

با فصاحت بيان در بارۀ امر   ن اهميّتى نشان ندادند و به سرعت موضوع صحبت را تغيير داده واينگونه سؤاالت چندا
ين بود که همه را کننده و دالئلشان چنان محکم و مت فرمودند. بياناتشان چنان قانع جديد حضرت باب صحبت مى

ند در امورى که مربوط به توا و درشگفت بودند چگونه شخصى با آن مقام و منصب واال مى دچار حيرت ساخت
علماى دين و پيشوايان روحانى است اين چنين صاحب نظر باشد. شور و اشتياق آن حضرت و وسعت دانش 

معلوماتشان موجب اقبال گروه کثيرى منجمله افراد سرشناس و اعضاء خاندان آن حضرت به آئين جديد شد. هرکس  و
کس جز عموى مبارک جرأت معارضه با ايشان را  شد و هيچ ىيافت مجذوب بياناتشان م که به حضورشان راه مى

  نداشت. 

دادند،  اين عمو سعى وافر داشت که فرمايشات حضرت بهاءاهلل و حقيقت پيامى را که ايشان ارائه مي
ک او تقاضاى کم  سازد. اّما وقتى متوّجه شد که قادر به انجام آن نيست نزد يکى از علماى مشهور رفت و از اعتبار بى

بارۀ مسائل دينى صحبت  گفت اين جوان با لباس دربارى به نور آمده و با اينکه در صف روحانيّون نيست در  نمود و
گردد و منجذب گفتار  شود به دام سحرش گرفتار مي "هر کس نزد اين جوان حاضر مي  کند و به آن عاِلم اظهار کرد مي

کند که چون کسى آنرا بياشامد  است يا دوائى به چاى مخلوط مي زدانم يا ساحر و شعبده با شود. نمي مي  فصيح او
   ۱۹  گردد". فريفته او مي



 

 ۸۳ -حيات حضرت بهاءاهلل  

اّما  ،دانست ياراى مقابله با حضرت بهاءاهلل را ندارد به تقاضاى عموى ايشان وقعى ننهاد آن مجتهد که مي
بودند   چار وحشت و هراس شدهور ساخت. پيروان آن عِالم که د پيام حضرت باب چون آتش سراسر آن منطقه را شعله

تا اقدامى کند. سرانجام تصميم گرفت دو نفر از شاگردان مشهور و مبّرز خود را به حضور مبارک   به او فشار آوردند
نمودند تحقيق کنند. اين است داستان آن دو نفر هنگامى که به  بفرستد تا دربارۀ آئينى که آن حضرت تبليغ مي

  هد به حضور حضرت بهاءاهلل رسيدند. آن مجت طرف نمايندگى از

 ،اند وصول شنيدند که حضرت بهاءاهلل به قشالق تشريف برده  پس از ،جانب تاکر روان شدنده آن دو نفر ب
بيانات  ،نشستند .فرمودند وقتى به حضور مبارک رسيدند ايشان سورۀ فاتحۀ قرآن مجيد را تفسير مي .هم رفتند آنها

شود به هيچوجه  دند آن عبارات فصيح و گفتار متين و دالئل محکم و براهين متقن را نميمبارک را گوش دادند دي
اختيار از جا برخاست و رفت دم در اطاق با کمال خضوع و عبوديّت ايستاد و با لرزه و  دو بى آن  يکى از .انکار کرد

بودم از محضر مبارک بپرسم   کردهچه حالى هستم هر سؤالى را که حاضر  بينى که من در گريه به رفيقش گفت "مى
  توانى سئوالى بکنى بکن تا جواب بشنوى آنوقت برو به معلّم ما دانى اگر مى تو خود مي ،نظرم محو شده   بکلّى از

ديگرى گفت   دارم و ديگر نزد تو نخواهم آمد". آن نمي اين بزرگوار دست بر   حال مرا خبر ده و به او بگو که من از
تا آخر عمر از مالزمت آستان اين بزرگوار   هستم مرا با مجتهد کارى نيست با خداى خود عهد کردم که "منهم مثل تو

   ۲۰ ". منصرف نشوم. يگانه موالى من حضرت بهاءاهلل است

مردم از هر صنف و گروه از  .داستان ايمان اين دو نمايندۀ مجتهد به سرعتى عجيب بين مردم نور منتشر شد
مبارک شتافتند و صدها نفر به آئين جديد اقبال نمودند   بازرگانان و دهقانان به حضور  روحانيّون و علماء و رجال و

دانست که بزودى تضييقاتى شديد آغاز خواهد شد و بسيارى از اين نونهاالن  لکن جز حضرت بهاءاهلل کسى نمي
  افکند.  بوستان الهى را از بن برخواهد

  تمرين: 

                             _____________________________ حضرت اعلى چه کردند؟ قبول حّقانيّت امر د ازحضرت بهاءاهلل بع   .١
__________________________________________________________________________  

  _____________________________________                                   ساکنين نور از حضرت بهاءاهلل چگونه استقبال کردند؟   .٢
__________________________________________________________________________  

  ________ بودند؟   داند متعّجب چرا بعضى مردم از طريقى که حضرت بهاءاهلل به سؤاالت ايشان جواب مي   .٣
__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

  _____________ وقتى حضرت بهاءاهلل به نشر امر حضرت باب پرداختند عموى مبارک چه اقدامى نمود؟   .۴
__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
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  ________________________________                               چرا عالم مذهبى به درخواست عموى مبارک اهميّتى نداد؟   .۵
__________________________________________________________________________  

  __________________________________                               عالم مذهبى در برابر فشار پيروانش چه تصميمى گرفت ؟   .۶
__________________________________________________________________________  

  داستان مالقات دو نمايندۀ عالم مذهبى که به حضور حضرت بهاءاهلل رسيدند را با جمالت خود بيان کنيد.   .٧
__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  

  _________________                  ايمان اين دو نماينده چه تاثيرى در پيشرفت امر حضرت باب در مازندران داشت ؟   .٨
__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  

  ششم  بخش

برخيزيم خواهند ما انجام دهيم يعنى  دادند همان است که مي اقدامى که حضرت بهاءاهلل در منطقۀ نور انجام
و به تبليغ امراهلل پردازيم بنابراين بجاست اين بيانات حضرت بهاءاهلل را مطالعه کرده و در آن تعّمق کنيم و بخاطر 

  تصديق حّقانيّت حضرت باب، قيام و تبليغ صدها نفوس بود.  از  داشته باشيم که اّولين اقدام آن حضرت پس
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البحر و التحرم نفسک عما قّدر فيه و کن من الفائزين و لو  هذا المسافر الى اهّلل خذ نصيبک من ان يا ايّها "
يرزقن کّل من فى الّسموات و االرض بقطرة منه ليغنيّن فى انفسهم بغناءاهّلل المقتدر العليم الحکيم خذ 

الحيوان ثّم رشح منها على الکائنات ليّطهرهم عن حدودات البشر و يقرّبهم  البحر بيداالنقطاع غرفة من هذا
اى زائر الى اهلل  : فارسى چنين استه (مضمون بيان مبارک ب  المقرّ المقّدس المنير. اهّلل االکبر هذا منظرب

اگر همۀ آنچه در زمين و    نصيبت را از دريا بگير و خودت را از آنچه خداوند برايت مقّدر کرده محروم مساز.
تو نيز با دست انقطاع کفى    غنى خواهند شد،اى از آن مرزوق شوند به غناى خداوندى  آسمان است به قطره

اين مقّر مقّدس    منظر اکبر،ه از آن بردار و به آنچه هست بپاش تا آنان را از حدودات بشرى پاک سازد و ب
   رهنمون شوند.)

"و ان وجدت نفسک وحيدًا التحزن فاکف برّبک ثّم استأنس به و کن من الّشاکرين بلّغ امر موالک الى 
اهّلل ربّک فيما القاک الرّوح و کن  ى الّسموات و أالرض ان وجدت مقبالً فاظهر عليه لئالى حکمةکّل من ف

(مضمون بيان    ۲۱  اهّلل ربّک و رّب العالمين". من المقبلين و ان وجدت معرضا فاعرض عنه فتوّکل على
گارت کفايت کن و به او را تنها يافتى محزون مباش به الطاف پرورد اگر خود  : فارسى چنين استه مبارک ب

اگر اقبال کردند    ، ها و زمين ابالغ کن مواليت را به جميع ساکنين آسمان  مؤانس شو و به شکرانه بپرداز امر
و اگر    کرد بر آنها عرضه دار و خود نيز از مقبلين باش   آنچنان که حضرت روح به تو القاء  ، الهى را  لئالى حکمة

   پروردگارت و پروردگار عالميان توّکل کن.)   ، و روى بگردان و به خداونداعراض نمود تو نيز از ا

  : تمرين

  ________________________________________                                  حضرت بهاءاهلل از ما مى خواهند که سهم خود را   .١
_________________________________________________________________________                                   .  

  . محروم سازيم____________________________________________                                         از  خود را  ما نبايد   .٢

  _________________________ اى از آن مرزوق گردند ها و زمين است به قطره جميع آنچه در آسمان  اگر   .٣
_________________________________________________________________________                                   .  

 و______________________________                             از آن                      _______________  خواهند که با از ما مي   .۴
  . بپاشيم                     _____________________ 

  .                                   _______________________________________________________ نبايستى محزون شويم اگر   .۵

  . ____________________________                        و   باشيم   موانس                    _____________________  ما بايد   .۶

  اعالم کنيم.                                  ____________________________________به  را                ________________بايد    .٧

  _______________________________ما   نفسى نداى ما را اجابت کرد فرمايند اگر حضرت بهاءاهلل مي   .٨
_________________________________________________________________________                                   .  
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  ___________________________________________________ اگر از قبولش امتناع کرد بايستى و   .٩
_________________________________________________________________________                                   .  

   هفتم بخش

اى به مرحلۀ ديگر خداوند مشيّت خود را متدرجًا  الهى تدريجى است. به موازات پيشرفت بشر از مرحله ظهور
ن آن آئين تعاليم مظهر و به موازات افزايش درک پيروا  مظهر الهى صادق است در ظهور هر نمايد. اين نکته آشکار مي

توانند به مفهوم کامل آن ظهور پى برند و  ترين پيروان آن آئين نمى ظهور حتّٰى نزديک شود. در ابتداى هر ظهور نازل مي
شوند بعضى از احکام و  بندند فقط با گذشت زمان است که متوّجه مي همچنان به تعاليم و قوانين دين گذشته پاى

   اى نوين از تحّول انسان است. ته است و هدف آئين جديد استقرار احکامى جديد براى مرحلهتعاليم گذشته تغيير ياف

. مسلمانان که حضرت باب در بين آنان ظهور نمودند معتقد  اين کيفيّت در ظهور حضرت باب نيز صادق بود
اين حضرت باب پيام خود را  کرد. بنابر بودند که تا آخر زمان حتّٰى يک حرف از تعاليم حضرت محّمد تغيير نخواهد

به تدريج آشکار نمودند. در ابتدا قرار نبود مقام شامخ آن حضرت به عنوان شخص موعود علنًا آشکار شود. آن 
حضرت باب   کم است. کم حضرت به پيروانشان دستور دادند که به مردم بشارت دهيد درى بسوى موعود باز شده

  قام واالى ايشان پى نبرده بودند.شناخته شدند اّما اکثر مردم هنوز به م

، اين عمل غيرقابل تصّورى حتّى براى  اصل اوايل دور بيان تغييراتى در احکام اسالم داده نشد. در
در قلعۀ ماکو  حضرت باب در اواخر دور بيان در حالى که   دانيد که مى ولى همان طور  ترين پيروان نيز بود. نزديک

کتاب بيان فارسى نازل فرمودند. حال موقع آن بود که پيروان ايشان کامًال خود را از  ا دراحکام جديد ر   محبوس بودند
  .  گذشته جدا کرده و مقام حقيقى ايشان را اعالن کنند. اين امر در کنفرانس بدشت انجام گرفت

الى سال کشور است. در اجتماع بدشت که در ماه جو شمال شرقى  طهران و در قريه بدشت در فاصله کمى از
پيروان مشهور حضرت باب گرد هم آمدند. شرکت کنندگان اصلى و مهّم  يک نفر از و انجام گرفت، هشتاد ١٨۴٨

  ، قّدوس و طاهره بودند. حضرت بهاءاهلل

رسيد که حضرت بهاءاهلل در جمع پيروان حضرت باب مقام مخصوص دارند اّما  نظر نمىه ابتدا ب با آنکه در
به مّدت بيست و دو روز براى اصحاب اجاره کردند و   تماع قاطع بود. ايشان چند باغ راآن اج نقش آن حضرت در

که در جمع اصحاب   فرمودند مند بودند. هر روز لوحى نازل مي اين مّدت همگى از خوان کرم آن حضرت بهره در
د که در تاريخ به اين اسم و قّدوس القابى دادن   به طاهره  يک نام جديدى عنايت فرمودند. خوانده شود و به هر
  مبارک از آن پس به نام بهاء خود هيکل.  مقّدس" " قدوس يعنى   و  " پاک " لقب طاهره يعنى  شناخته خواهند شد.

آنها را  کنندگان در آن اجتماع لوحى نازل فرمودند و شرکت يک از بعدًا حضرت باب خطاب به هر  معروف گرديدند.
  ند.به نام جديدشان خطاب نمود



 

 ۸۷ -حيات حضرت بهاءاهلل  

ناگهان   روزى حضرت بهاءاهلل به علّت کسالت بسترى بودند و ساير اصحاب در حضورشان مجتمع شدند.
دانستند بدون حجاب که به عقيدۀ مسلمانان ايران زنان بايستى در اماکن  مظهر پاکدامنى و عّفت مى  طاهره که او را

ن اين اقدام طاهره يعنى حجاب برداشتن را ننگ و آن پوشيده باشند، به ميان جمع آمد. بعضى از حاضري عمومى به
وقار و متانت و رخسارى   رسيد. اّما طاهره با آئين جديد تلّقى نمودند. قّدوس خشمگين بنظر مي رسوائى براى خود او و

ب رفقايش را مخاطب قرار داده به آنان گفت امروز روزى است که زنجيرهاى سنن و آدا  سرور، با فصاحت  تابان و با
  اى در دينى گذشته را بايد پاره کرد. هيجان و اضطراب بين طاهره و قّدوس توسط حضرت بهاءاهلل آرام گرفت. عده

ديانت بابى خارج شدند اّما اکثريّت ثابت ماندند و مملو از شوق و اشتياق جديد شدند. حضرت   اين اعالن از  اثر
گزارى جشن طلوع يوم جديد استفاده نمودند و اقدام متهّورانۀ طاهره بهاءاهلل با کاردانى و تدبير از اين فرصت براى بر

  همچون نفخۀ صور اعالم پايان ديانت سابق و آغاز آئين جديد بود.

ترين دوران آئين بابى بود چندى نگذشت که تضييقات عليه پيروان اين  اجتماع بدشت همچنين سرآغاز آشفته
گوئى اجتماع بدشت مجلس توديعى براى   ،نان شربت شهادت نوشيدندديانت شّدت بيشترى يافت و بسيارى از آ

  آفرينى انجام دهند و فقط بار ديگر در ملکوت ابهى گرد هم مجتمع شوند. رفتند اعمال حماسه آنان بود که مي

 اى که در مجتمعين در کنفرانس همگى به سوى مازندران به راه افتادند اّما در راه مورد حملۀ ساکنان قريه
بودند قرار گرفتند ناچار از آنجا گريخته در اطراف متفّرق شدند و حضرت  مجاورت آن براى استراحت توّقف نموده

  بهاءاهلل عازم نور در مازندران گرديدند.

خبر اجتماع بدشت به زودى به طهران رسيد و شاه و وزرائش از واقعه و نقشى که حضرت بهاءاهلل در آن 
بود به توصيۀ صدراعظم فرمانى    در اثر بيمارى که منجر به مرگ او شد ضعيف و ناتوان شده داشتند مّطلع شدند. شاه

، به  اين فرمان مبنى بر دستگيرى آن حضرت و اعزام ايشان به پايتخت .براى دستگيرى حضرت بهاءاهلل صادر نمود
وز قبل از تاريخى رسيد که آن يکى از مأموران دولتى در مازندران فرستاده شد. بر حسب تصادف اين حکم يک ر

مأمور مجلس ميهمانى به افتخار حضرت بهاءاهلل که ارادت خاّصى نسبت به ايشان داشت ترتيب داده بود. وصول 
اين فرمان او را درمانده و پريشان خاطر ساخت و به هيچکس در بارۀ وصول آن چيزى ابراز نکرد روز بعد از طهران 

  . اين فرمان شاه براى دستگيرى حضرت بهاءاهلل ديگر معتبر نبود ت. بنابرخبر رسيد که شاه درگذشته اس

  تمرين:

  ___________________________________________________                                               هدف کنفرانس بدشت چه بود؟   .١
__________________________________________________________________________  

  ____________________________________________                                         در چه تاريخى کنفرانس بدشت روى داد؟   .٢

  ___________________________________________________________                                                    طول کشيد؟ چند روز   .٣

  ______________________________                            چند نفر از پيروان حضرت باب در اين کنفرانس شرکت نمودند؟   .۴

  _____________________________________________                                         کنندگان اصلى چه کسانى بودند؟ شرکت   .۵
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  ___________________________________________________                                             در آن کنفرانس چه اعالنى شد؟   .۶

  _____________________________________________                                        بين حاضران که بود؟ ترين شخص در مهمّ    .٧

  ______________________________________________________                                                چيست؟ معنى لقب "طاهره"   .٨

  _____________________________________________________                                               چيست؟ "قّدوس"  معنى لقب   .٩

  شرح دهيد. رخ داد حجاب وارد شد که در کنفرانس بدشت، روزى که طاهره بى با جمالت خود وقايعى را   .١٠
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  

  _______________________________________                                   اقدام شجاعانۀ طاهره در آن مجمع نشانه چه بود؟   .١١
__________________________________________________________________________  

  ________________________________                               با وصول اخبار اجتماع بدشت، حکومت چه اقدامى نمود؟   .١٢
__________________________________________________________________________  

  _________________                توضيح دهيد؟ آن را هلل چه اتّفاقى روى دادپس از صدور فرمان توقيف حضرت بهاءا   .١٣
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
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  هشتم  بخش

آثار حضرت عبدالبهاء   که از  آغاز ديانت جديد بود. عبارت زير  اجتماع بدشت مرحله انفصال آئين سابق و
کند که چگونه در طى قرون و اعصار دين الهى بايستى تجديد شود. به معناى اين عبارت از لحاظ  است تشريح مي

  ايد تفّکر کنيد. آنچه در باره اجتماع بدشت آموخته

زيرا هر دين بمنزلۀ دانه بود انبات شد اغصان و اوراد پيدا کرد شکوفه و ثمر به بار آورد حال آن درخت  "
کهنه گرديده برگها ريخته شده آن شجر از ثمر باز مانده بلکه پوسيده شده ديگر تشبّث بآن فائده ندارد پس 

شر دست از تقاليد بردارد جميع ملل و بايد دانه را دوباره بکاريم زيرا اساس اديان الهى يکى است اگر ب
اديان متّحد شوند و جميع با يکديگر مهربان گردند و ابدًا نزاع و جدال نماند زيرا جميع بندۀ يک 
خداوندند خدا مهربان بّکل است خدا رازق کّل است خدا مِحى کّل است خدا معطى کّل است چنانچه 

تابد يعنى رحمت پروردگار عاّم  ار و نيکوکار هر دو ميک فرمايد که آفتاب الهى بر گنه حضرت مسيح مي
است جميع بشر در ظّل عنايت حّق بوده جميع خلق غرق درياى نعمت پروردگار فيض و موهبت الهى 

  ۲۲ "شامل کّل است پس امروز از براى کّل راه ترّقى مهيّا.

  نهم  بخش

از آغاز   درش بيرحم و سّفاک بود.به تخت سلطنت نشست بيش از پ ١٨۴٨ناصرالّدين شاه که در سال 
در تبريز شهيد شدند. پيروان  ١٨۵٠سلطنتش تضييقات عليه بابيان به شّدت افزايش يافت. حضرت باب در سال 

دست   مظلوم آن حضرت که شاهد کشته شدن هزاران تن از همکيشان خود بودند، اينک محبوب خويش را نيز از
دانستند. با  ها به آنها وارد آمده بود مي ستمى که در اين سال ول اينهمه ظلم ودادند. آنها به خيال خود شاه را مسئ

اين حال خيرخواه مردم و حکومت بودند. با اعمال نيک و ارائۀ دالئل محکم و متين نيروى خويش را در راه ترويج 
هاى خطرناک  بود نقشهبردند. اّما گروهى کوچک که خشم و غضب در آنان برانگيخته شده  کار مىه آئين جديد ب

توانند سرنوشت  کردند که با حمله به ريشۀ ظلم و ستم مى ر مي کردند. در حالت پريشانى و نااميدى تصوّ  طرح مي
  بار جامعه بابى را تغيير دهند. لذا نقشۀ سوءقصد به جان شاه را کشيدند.  محنت

اين کار منع  حضرت بهاءاهلل مؤّکدًا او را از  د.حضرت بهاءاهلل توسط يکى از رهبران گروه از اين نقشه آگاه شدن
اّما آتش انتقام   زده جامعه بابيان وارد خواهد آورد. نموده و انذار فرمودند که اين اقدام ضربه جديدى بر پيکر محنت

تاريخ  کشيد که نصايح حضرت بهاءاهلل اثرى نبخشيد و اقدام به عملى نمودند که کنندگان زبانه مي چنان در دل توطئه
  دار نمود. تا ابد لکه  امر بابى را که تا آن زمان مزيّن به اعمال پاک و شجاعانه و فداکارى مؤمنين آن آئين بود

  نزديک طهران بود براى اسب سوارى بيرون آمد.   کاخ ييالقى خود که  شاه از ١٨۵٢اوت  ١۵بامداد روز 
هوا صاف و آرام بود و شاه با آسايش خاطر به گردش   ند.چند قدم جلوتر از او در حرکت بود  نگهبانان شخصى او

ناگهان در مقابل چشمان حيرت زده همه، جوانى که در کنار جاده ايستاده بود در حاليکه وانمود داد.  ادامه مي
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سفاهت اين اى شاه را به قتل برساند.  با طپانچه کرد سعى ،دنماياى حضور شاه تقديم  خواهد عريضه کرد مى مى
 بهيچوجه براى منظورى که او داشت مناسب نبود.طپانچه را با ساچمه پر کرده بود که از آنجا معلوم است که  شخص

فرصت قصد به جان شاه برانگيخته شد  وءآتش خشم و غضبى که در نتيجۀ س  شاه مختصر جراحتى برداشت اّما 
  رقابل تصّورى عليه بابيان تحريک نمايند.مناسبى به دشمنان امر داد که عموم مردم را به اعمال ظالمانۀ غي

جسد او را بدنبال قاطرى بستند و تا طهران کشاندند در آنجا جسد او  ،همانجا کشته شدبخت  آن جوان نگون
بود  اوهمدست را تماشا کنند. در گلوى جوانى که  را دو قسمت کرده هر قسمت را به جائى آويختند که مردم آن

را برهنه همراه او  نفر يرحمانه شکنجه دادند با اين حال نام همدستان خود را افشا ننمود. ُسرب گداخته ريختند و ب
را لعن و نفرين  ها شمع افروختند و او را به ميان مردمى که وي کرده گوشت بدنش را سوراخ نموده در آن سوراخ

  نمودند بردند. مي

ون، حکومت و توده مردم جاهل به قلع و قمع بابيان توان بيان کرد. روحانيّ  آمد وحشتناک اين واقعه را نمى پى
هاى شهر بسته شد و بدون بازجوئى هيچکس اجازه خروج از شهر را نداشت. خانه به خانه به  برخاستند دروازه

پس از دستگيرى آنها را در نهايت شقاوت و بيرحمى به قتل رساندند. در اينجا قسمتى  جستجوى بابيان پرداختند و
گردد تا با خواندن آن نظرى به  خدمت شاه ايران بوده است ذکر مى يکى از افسران اطريشى که در آن زمان دراز نامۀ 

جهت در اينجا   سازد اّما آنرا از اين خوف و وحشت آن ايّام بيافکنيم. با آنکه خواندن اين نامه ما را متأثّر و مغموم مي
اين نفوس قهرمان در نهايت فداکارى و با ريختن خون خود درخت کنيم تا به خاطر داشته باشيم که چگونه  نقل مى

  امر الهى را آبيارى نمودند.

هاى دلخراش  مشاهدۀ اين صحنه من در اند بيايند و با عواطف رقيقه آنها که مّدعى احساسات و  "دوست عزيز،
قه بيرون آمده بايد عالنيًة مالحظه نمايند که چگونه نفوس بيگناه که چشمهايشان از حد شريک شوند و

قطعات گوش خود را که به تيغ ستم جّالدان بريده شده ببلعند و با هيکل آغشته به خون که از شّدت ضربات 
مجروح و متالشى گشته در معابر و اسواق حرکت نمايند. ابدان اين مظلومان که به آتش ظلم مشتعل گرديده 

با  شاهد وضع موحشى بودم که بعضى از بابيان راکوى و برزن را نورانى نموده است. من با چشم خود 
بودند با جماعتى  ها فتيلۀ سوزان قرار داده حالى که سينه و شانۀ آنها را شکافته و در شکاف سالسل و اغالل در

تماس با گوشت بمثابۀ شمعى که تازه خاموش شده  ها پس از دادند و فتيله از سرباز در کوچه و بازار عبور مي
بردند  کرد. اين ستمگران شرقى در اين قساوت و سنگدلى ابتکارى بکار مي درون زخم آنان دود مي باشد در

گذاشتند و آنها  کف پاى ملهوفين برداشته سپس در روغن داغ شده مي حيرت است. ابتدا پوست از  که عقل در
بابى صداى ضّجه و  کردند. با اين وصف از شخص را چون ُسّم ستوران نعل زده مجبور به طّى طريق مي

نمود تا آنجا که  مشّقت مي رسيد بلکه بکمال استقامت تحّمل هر زارى و يا شکِوه و بيقرارى به گوش نمى
شّدت  تقصير از ديگر جسم نحيف طاقت همقدمى با روح خفيف و لطيف نداشت در آن حين آن اسير بى

شد و آن  جّالدان به اين مقدار سيراب مي افتاد. حال شايد تصّور نمائيد که حرص و ولع عذاب بر زمين مي
يافت. نه چنين بود بلکه آن  حنجر از اين مصيبت عظيم نجات مى  بر  پناه با کشيدن خنجر بدبخت بى

لحظۀ واپسين که اندک رمقى از حيات در کالبد آنان   آوردند و تا مظلومان را بضرب تازيانه به حرکت مي
داشتند  نمى سپردند و تازه از جسد بيجان دست بر ساختند تا جان مى بتال ميموجود بود بانواع شکنجه و آزار م
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دادند که  بستند و هدف سهام مردم سنگدل قرار مي بلکه آن اجساد مجروح و مشبّک را واژگون به درخت مى
 تيراندازى خود را آزمايش نمايند و بيرحمى و شقاوت خويش را نمايش دهند و من خود اجسادى را مشاهده

افکنم پيش  من چون خود به صفحات اين اوراق نظر مي.      بود  صدها رصاص شرحه شرحه شده  کردم که با
گويم البد هموطنان عزيز من به سختى اين روايات را باور خواهند کرد و آنرا خالى از اغراق نخواهند  خود مي

نمودم ولى متأّسفانه  العين مشاهده نمى ىشمرد. اى کاش منهم در قيد حيات نبودم و اين حوادث ناگوار را برأ
الوصف براى اينکه  نمايد که غالبًا شاهد اينگونه مظالم و فجايع باشم. مع خدمت و وظيفۀ من ايجاب مى

زيرا روح و روانم از  ،کنم االمکان بر اين مناظر هولناک نيفتد اين ايّام بيشتر در زاويه حرکت مي چشمم حتّى
ن و وجدانم منزجر و متنّفر است و اميدوارم هرچه زودتر ارتباط خود را با عاملين اين اين اعمال بيزار و جا

   ۲۳ حرکات رزيله قطع نمايم و راه ديار خويش پيش گيرم".

اى نزديک طهران بودند. به  در روز سوء قصد به جان شاه حضرت بهاءاهلل ميهمان برادر صدراعظم در قريه
سيد. به آن حضرت توصيه شد که در جائى مخفى شوند تا اين طوفان بگذرد. مادر زودى خبر اين واقعه به ايشان ر

 خواست که ايشان دستگير شوند. دانست و مي قصد عليه پسرش مسئول مي اين سوء شاه حضرت بهاءاهلل را در
راه افتادند. شاه و سوى بارگاه شاه به   اسب به حضرت بهاءاهلل از پنهان شدن امتناع ورزيدند و روز بعد سوار بر اّما

درباريان از آمدن آن حضرت دچار حيرت شدند چگونه شخصى که متّهم به جرمى چنين وحشتناک است به جاى 
آيد. شاه بيدرنگ حکم دستگيرى آن حضرت  گريختن و پنهان شدن در نهايت اطمينان و آرامش به استقبال خطر مي

نتيجه ماند. در  خانه صدراعظم براى حضرت بهاءاهلل بيابند بىکوشيدند پناهگاهى در  را داد. مساعى دوستان که مى
  کيلومترى شهر طهران آن حضرت را دستگير کرده به غّل و زنجير بستند. قريه شميران در سى

سر و پا برهنه در آن گرماى سوزان آفتاب تابستان آن حضرت را از شميران به طهران آوردند. در طول راه توده 
 .را مورد لعن و سخريه و استهزاء قرار دادند فته شده بود که آن حضرت دشمن شاه هستند ايشانمردم که به آنها گ

تودۀ مردم را دچار   روز خواست سنگى به آن حضرت پرتاب کند بازگوى جنونى است که در آن داستان پيرزنى که مي
ن با مصيبت و بال نسبت به همان افراد نموده بود و نمايانگر قلب رئوف و مهربان حضرت بهاءاهلل در حين مواجه شد

  است.

شدند پيرزن نحيفى از ميان جمعيّت با سختى خود را به کنار راه  چال نزديک مي که آن حضرت به سياه وقتي
خواست آنرا به صورت حضرت بهاءاهلل پرتاب کند در نگاهش تصميم و  رساند و سنگى به دست گرفته بود که مي

لرزيد و همچنانکه به دنبال  شّدت خشم مي شد. بدنش از او کمتر وجود داشت ديده مي سن تعّصبى که در زنان هم
کرد" که آن  البه مي کشيد و عجز و مي  دويد و فرياد مي  بردند سربازانى که حضرت بهاءاهلل را به سوى سياه چال مى

او را ممانعت نکنيد  ن فرمودند "ديدند به سربازا  سنگ را به صورت آن حضرت اندازد. وقتى حضرت بهاءاهلل او را
  ۲۴ خواهد انجام دهد". زيرا بخيال خود کار ثوابى را مى



  حيات حضرت بهاءاهلل  - ۹۲

  تمرين:

  __________________________ به سلطنت رسيد چه نام داشت؟ ١٨۴٨پادشاهى که در ايران درسال    .١
__________________________________________________________________________  

  ________________________________________ از آغاز سلطنت ناصرالّدين شاه ايذاء و آزار بابيان   .٢

  ______________________________                            چه احساسى داشتند؟  عمومًا شهادت حضرت اعلى بابيان  پس از   .٣
__________________________________________________________________________  

  ____________________                    حالت روحى و فکرى گروهى که تصميم به کشتن شاه گرفته بودند چگونه بود؟   .۴
__________________________________________________________________________  

  ______________              وه اّطالع يافتند به سرکرده آنها چه فرمودند؟هنگاميکه حضرت بهاءاهلل از تصميم آن گر   .۵
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

  ________________________________________                                    چه تاريخى روى داد؟ قصد عليه شاه ايران در سوء   .۶

  _________________________________________________                                           چه شد؟  سرنوشت عاملين سوء قصد   .٧
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  

  ____________________________________                                 سوء قصد به شاه چه عواقبى براى جامعۀ بابى داشت؟   .٨
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
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  ______________________________                            قصد به شاه حضرت بهاءاهلل درکجا بودند؟ هنگام اّطالع از سوء   .٩
__________________________________________________________________________  

  _______________________________________                                   حضرت بهاءاهلل چه کردند؟ اين خبر اّطالع از  پس از   .١٠
__________________________________________________________________________  

  ______________________________________________                                        ر کدام قريه آن حضرت دستگير شدند؟د   .١١

کمين  چه خطراتى در  از آنجائى که حضرت بهاءاهلل در برابر دشمنان خود ناتوان نبودند و با آنکه ميدانستند   .١٢
  _________________________________                                 تند که دستگير شوند؟ايشان است، به عقيده شما چرا گذاش

__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  

                            _____________________________ ا تحت چه شرايطى از شميران به طهران آوردند؟حضرت بهاءاهلل ر   .١٣
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  

 خواست سنگى به چال طهران مي حين بردن حضرت بهاءاهلل به سياه زن را که در جمالت خود داستان آن پير با   .١۴
           ________________________________ چيست؟ اين داستان نمايانگر  آن حضرت پرتاب کند بنويسيد. 

__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  
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  دهم  بخش

آن   که پيوسته در صدد آزار ايشان بودند. اّما  تمام دوران ايّام حياتشان گرفتار دشمنانى بودند حضرت بهاءاهلل در
و   رحفظ جان خود بودند بلکه همواره در مقابل عموم ظاه انظار پنهان نمودند و نه هرگز به فکر  حضرت نه خود را از

آنان مصّمم بودند که انوار جالل او را    چه نمودند. گر نهايت آرامش ايستادگى مي  در برابر حمالت مخالفين در
  تر شد. روز پرتو نور ايشان فروزان  خاموش سازند اّما قادر به آن نشدند و هر

فرّرنا و لم نهرب بل  وجود انّا ماآنى خود را پنهان ننموده الزال امام وجوه قائم و م سبحان اهّلل اين مظلوم در "
امر اين مظلوم بمثابۀ آسمان مرتفع و مانند آفتاب مشرق و الئح ستر را در اين مقام      يهرب منّا عباد جاهلون

   ۲۵  ". راهى نه و خوف و صمت را مقامى نه

مفتاح است از  ستر و حجاب امام وجوه اهل عالم نطق فرمود. آنچه را که "مظلوم در جميع ايّام من غير
نداشت و  صرير باز غنا. ظلم ظالمين قلم اعلى را از براى ابواب علوم و فنون و دانش و آسايش و ثروت و

  ۲۶  شبهات مريبين و مفسدين او را از اظهار کلمۀ عليا منع ننمود".

  :  تمرين

                  کنيم؟ مشکالت چگونه بايد رفتار با جمالت خود بيان کنيد که ما احباء در برخورد با   .١
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  

  يازدهم  بخش

  .بار حضرت بهاءاهلل را به آنجا بردند و نام زندانى است که در آن روز مصيبت  "دخمۀ سياه"  چال به معنى سياه
  نمودند. آن شرورترين تبهکاران را زندانى مي خزينۀ حّمام عمومى بود که اينک در آنجا سابقًا

هيچ   راهروى تاريک و چند پلۀ سرازيرى تنها راه رسيدن به اين زندان بود. دخمه را تاريکى محض فرا گرفته و
کشان، راهزنان  آدم دزدان، پنجاه تن از و ريب صدق . ، نداشت منفذى به خارج جز راهروئى که وارد مى شديم  روزنه و يا

بيشتر   خزيدند بود. سرد زندانى بودند. زمين آن آلوده به کثافات و مملّو از حشرات موذى که مي  در اين محل تاريک و
  بوى تعّفن غير قابل تصّور بود.  آن بيارامند.  زندانيان نه لباس داشتند و نه فراشى که بر



 

 ۹۵ -حيات حضرت بهاءاهلل  

بابيان به دستور شاه زندانى شدند پاهاى آن حضرت را  احوال حضرت بهاءاهلل و تعدادى از چنين شرايط و در
سنگينى که وزن آن نزديک به پنجاه کيلو بود به گردنشان آويختند. سه روز و سه شب اّول ورود   و زنجير  در ُکند نهادند

نگهبانان تقاضا    غذا آماده کرده و اززندانيان را از خوردن و آشاميدن محروم نمودند خانواده حضرت بهاءاهلل
کم موافقت نمودند با  را به هيکل مبارک برسانند. ابتدا نگهبانان اين تقاضا را نپذيرفتند اّما کم نمودند که آن مي

اينحال کسى اطمينان نداشت که غذا به ايشان خواهد رسيد و يا هنگاميکه ساير زندانيان گرسنه بودند حضرت 
  شوند.  ى به صرف غذابهاءاهلل راض

حضرت بهاءاهلل و همراهان در غل و زنجير در دو صف رو به يکديگر همگى در يک محل قرار داشتند. 
خواندند صف اّول  ها در نهايت شوق و ذوق به صداى رسا مي حضرت بهاءاهلل ذکرى به آنها آموختند که شب

اهلل فليتوّکل المتوّکلون" اين ذکر دسته  على داند "واهلل يکفى عن کلّشىء" و صف ديگر جواب مي گفتند:  "ُقل مى
شاه که قصرش  شد. صداى آنان چنان رسا بود که به گوش ناصرالّدين جمعى تا سحرگاه در نهايت سرور شنيده مي

صداى ذکر بابيان است  " به او گفتند  ؟" اين صدا چيست " گويند پرسيد رسيد. مي چال نداشت مي فاصله زيادى با سياه
  .  شاه ساکت ماند و چيزى نگفت  ٢٧که در سياه چال محبوسند"

داد که به دنبالش به ميدان  کرد و دستور مي هر روز زندانبانان داخل زندان شده يکى از بابيان را صدا مى
بر زنجير را از دست و پاى او  گفت، هنگاميکه غل و شهادت برود. صاحب نام با شور و اشتياق نداى آنها را پاسخ مى

را در آغوش  شد و ايشان ناپذيرى به حضرت بهاءاهلل نزديک مي خاست و با اشتياق و سرور وصف داشتند برمي مي
شتافت.  نمود و با قلبى سرشار از مسّرت و اميد به مشهد فدا مى گرفت سپس با يکايک زندانيان معانقه مي مى

يک از اين   برانگيخته شده بود پس از شهادت هرميرغضب که در او حّس تکريم و احترام نسبت به حضرت بهاءاهلل
يک از آنان در تحّمل رنج و درد تا آخرين لحظات را به حضرت  شهامت و استقامت هر  و  جانبازان، داستان سرور

  . داشت بهاءاهلل عرضه مي

  تمرين:

  _________________________________                               آن زندانى شدند چه بود؟ نام زندانى که حضرت بهاءاهلل در   .١
__________________________________________________________________________  

  ____________________________________________________                                     چال" چيست؟ "سياه معنى کلمه   .٢

  ________________________________________                                    ل براى چه کارى مورد استفاده بود؟سياه چا سابقًا   .٣
__________________________________________________________________________  

                                                _____________________________________________________ شرح دهيد. وضع سياه چال را   .۴
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
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__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  

  ___________________________                           د؟دادن گردن حضرت بهاءاهلل قرار  هنگام ورود به سياه چال چه چيز بر   .۵
__________________________________________________________________________  

                                                   _________________________________________________________ به پاهايشان چه بستند؟   .۶

  ______________________________                              آن زندان قرار دادند؟ و همراهانشان را چگونه در   حضرت بهاءاهلل   .٧
__________________________________________________________________________  

  ________________________________________________                                           حضرت بهاءاهلل به آنان چه آموختند؟   .٨

  ____________________________________________                                        شبها يک صف از بابيان چه مى خواندند؟   .٩
__________________________________________________________________________  

  __________________________________________________                                            صف ديگر چه جواب مى دادند؟   .١٠
__________________________________________________________________________  

  ________________________________________________                                          ؟ داشت تالوت آنان چه اثرى در شاه   .١١
__________________________________________________________________________  

با جمالت  خواندند. را فرا مىو همراهانشان آمده نام يکى از بابيان    روز زندانبانان به سلول حضرت بهاءاهلل هر   .١٢
  _____________________________________________                                        آمد؟  خود توضيح دهيد بعدًا چه پيش مى

__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
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__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  

  _________ ، در شادى و سرور بسر مى بردند؟ کنيد که بابيان برغم وضع ناگوار و موحش زندان مى  چرا فکر   .١٣
__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

  دوازدهم  بخش

شرح    آن مسجون بودند را چال و شرايطى که ايشان و همراهانشان در حضرت بهاءاهلل اوضاع وحشتناک سياه
  حى چنين مى فرمايند:در لو  کنيد. اين مهّم است که در بيانات ايشان در بارۀ ايّام سجن سياه چال تفّکر بنابر   دهند. مي

چون وارد حبس شديم بعد از ورود ما را داخل داالنى ظلمانى نمودند از آنجا از سه پلّه سراشيب  و "
گذشتيم و به مقرّى که معيّن نموده بودند رسيديم. اّما محّل تاريک و معاشر قريب صدوپنجاه نفس از 

، محّل منفذ نداشت جز طريقى که وارد  جمعيّتسارقين اموال و قاتلين نفوس و قاطعين طرق بود. مع اين 
لباس و فراش. اهّلل يعلم  آن جمع اکثرى بى اش خارج از بيان و شديم. اقالم از وصفش عاجز و روائح منتنه
    ۲۸ ماورد علينا فى ذاک المقام االنتن االظلم".

زا   در بارۀ آن ايّام محنتفم اطهر حضرت بهاءاهلل نبيل موّرخ مشهور ديانت بهائى کلماتى را که شخصًا از
   کند: شنيده است چنين بيان مي

 هواى آن زندان  "نفوسيکه در آن سال در آن سامان بشهادت رسيدند با من در سياه چال محبوس بودند
اندازه متعّفن و سنگين و زمينش مرطوب و کثيف و مملّو از حشرات موذيّه و فضايش تاريک و نور آفتاب  بى  

در زنجير و گردن ما در  وجه در آن راهى نبود جميع ما را در يک محّل محبوس نمودند پاى مارا به هيچ 
گفتيم که  اغالل بود ما در دو صف روبروى هم نشسته بوديم نزديک طلوع فجر در هر شب ذکرى بآنها مي

دادند و على  گفتند قل اهّلل يکفى من کّل شئى صف ديگر جواب مي صف اّول مي   خواندند بصداى بلند مي
چال طنين  اين ذکر دستجمعى هر شب تا طلوع فجر با صداى رسا در فضاى سياه      اهّلل فليتوکّل المتوّکلون

    الف ۲۹ .     افکند مي

داد که بدنبالش به ميدان  دستور مي زد و "هر روز زندانبان به سلول آمده نام يکى از اصحاب را صدا مي
داد. چون زنجير از  چه شور و اشتياقى به آن نداى سهمگين پاسخ ميشهادت برود. صاحب آن نام با 

گرفت ما  ناپذير بما نزديک شده ما را در آغوش مي جست و با اشتياق وصف شد بپا مي گردنش برداشته مي
اش  و فرح ساخته روانه   اميد  ساختيم و قلبش را مملّو از او را به نعماى الهى در عوالم ملکوت مستبشر مي

بگذارد. آنگاه با ساير اصحاب نيز معانقه و وداع نموده به ميدان فدا  کرديم تا تاج عزّت سرمدى بر سر مي
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شتافت تا با همان شجاعتى که زيسته بود مرگ را نيز دليرانه بپذيرد. سپس ميرغضب که تقريبًا با ما  مى
نفس از خود نشان داده بود دوست شده بود داستان شهادت و شرح استقامتى را که آن محکوم تا آخرين 

  ب ۲۹ کرد". براى ما تعريف مي

  تمرين:

  اين جمالت را کامل کنيد:   .١
  _____________________                        ما را  و چون وارد حبس شديم بعد از ورود  فرمايند: حضرت بهاءاهلل مي   الف.

__________________________________________________________________________  
  _ .______________________________________گذشتيم و به    از آنجا سه پله سراشيب   ب.
  _ ._____________________________                            اّما محّل    ج.
____________          و____________                     اموال و                    ____________________ پنجاه  و معاشر قريب صد   د.

  بود.             
  . شديم________________                             نداشت جز               ______________________ مع اين جمعيّت    ه.
  . از بيان                                      ____________ ________________ و                 __________________  اقالم از   و.
  _ .__________________                  و                   ______________________ و آن جمع اکثرى     ز.

  جمالت زير را کامل کنيد:   .٢
________________                    هادت رسيدندنفوسيکه در آن سال در آن سامان بش فرمايند: حضرت بهاءاهلل مي   الف.

  بودند.                   
         و گردن                    ___________________  پاى ما  نمودند                 _________________  جميع ما را در   ب.

  بود.                _____________ 
  _ .______________________________________                                    زندان  هواى آن   ج.
  _____________                   از              ________________  و_____________                و             ____________ زمينش    د.
  نبود. راهى__________                        آفتاب را_______________               و             ___________  فضايش   ه.
  . بوديم                                       ________________________________ ما در دو صف   و.
                                   _____________________________ که  گفتيم نزديک طلوع فجر در هر شب ذکرى بآنها مي   ز.

  __________________________________________________                                                    صف اّول مى گفتند   ح.
  _____________________________________________                                                دادند صف ديگر جواب مى   ط.
        در________________                   با                          _________________________ اين ذکر دستجمعى   ى.

_________________________________________. _  
را صدا ميزد و                     _________________  به سلول آمده هر روز زندانبان حضرت بهاءاهلل ميفرمايند:   ک.

                                                          _ .___________________________________________________ داد که مي دستور
  داد. به آن نداى سهمگين پاسخ مي_____________________________  صاحب آن نام   ل.
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 ______________ و با______________                      شد مي________________________                       چون زنجير    م.
  . گرفت مي                    _______________ ما را در                      - ______________بما 

قلبش را مملو از اميد و فرح  و  ساختيم مي                           ______ ___________در _______ _________                      ما او را    ن.
                                              ___________________ . ساخته

__ ____________             به    نموده              _________________  معانقه و______________  آنگاه با ساير   س.
  . شتافت مى

                  و             _________________________ غضب که تقريبًا با ما دوست شده بود داستان سپس مير   ع.
  کرد. تعريف مي ما براى                                                             _________________________________ 

  سيزدهم  بخش

اين مسئلۀ عميق را متّوجه شود و درک کند که   دانشجويى که تاريخ امر بهائى را مطالعه مى کند بايد هر
جامعۀ بهائى را بطور مداوم تعّصب   بيعدالتى، ظلم و ، . قواى جهالت موفقيّت است  الهى تؤام با بحران و پيشرفت امر

ا هر بار به ارادۀ الهى قواى ظلمت مغلوب شده و در نتيجۀ آن شوند. امّ  ها مي مورد حمله قرار داده و سبب بروز بحران
مرتبًا از بحران به پيروزى در حرکت است و هيچ قدرتى در روزى زمين قادر نيست اين   گردد. امر پيروزى عايد مى

  حرکت را متوقف سازد.

نين تصّور نمايد که دورۀ کوتاه ديانت بابى چنين روالى را طى نموده بود. يک ناظر عادى ممکن است چ
: حضرت باب شهيد شده بودند و هزاران پيروان ايشان در وقايع ناگفتنى  بحران اخير پيروزى در پى نداشته است

بودند و تنها ملجأ اميد تحت غل و زنجير در   اغلب حواريّون برجستۀ ايشان نيز به شهادت رسيده  هولناک کشته شده و
  در حقيقت عميق بود، اّما موفقيّتى عظيم و جليل در پى داشت.  سياه چال مسجون بود. اين بحران

واقف ساخت. در آن فضاى مقامشان  علوبه عظمت و چال بود که خداوند حضرت بهاءاهلل را  در سياه
زنجير و گردن خميده از سنگينى زنجيرى که به آن آويخته شده  درانگيز و هواى آلوده در حاليکه پاى مبارک  حزن
 و در چنين وضع دهشتناک "روح اعظم" خود را . ندلين بار وحى الهى را دريافت فرمودبهاءاهلل براى اوّ  حضرتبود 

  اهلل تکلّم نمايند. به آن حضرت مکشوف ساخت و امر فرمود که قيام کنند و به کلمة 

که از فراز  روى سينه جارى است و همچون رودخانۀ عظيمى که چيزى از باالى سر بر  نمودند گاه احساس مي
را مخاطب قرار  نمودند که ايشان ريزد و حوريۀ بقا را در برابرشان معلّق در هوا مشاهده مي کوه مرتفع بر زمين فرو مي

يافتند که  کند و اطمينان مى جمال الهى و نيروى غالبۀ الهى خطاب مي داده و هيکل مبارک را محبوب عالميان و
  خواهند شد. را قائم خواهد ساخت بر جميع پيروز که خداوند آنان نيبالنفسه و با قدرت قلم خود و کسا

آئين بهائى و چال شمس حقيقت طلوع نمود و وعدۀ حضرت باب تحّقق يافت  ظلمت سياه درونبدينسان از 
 کس را از آنچه روى داده بود مّطلع نساختند و در انتظار ساعت معهود بوجود آمد. با اين حال حضرت بهاءاهلل هيچ

  تا رسالت خود را اعالم دارند.  مقّدر شده از جانب خدا بودند و
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  تمرين:

  ____________ هنگام مسجونيّت حضرت بهاءاهلل بيان کنيد. جامعۀ بابى را در شديدبا جمالت خود بحران    .١
__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  

  _________________________________________________                                           پيروزى که به دنبال داشت چه بود؟   .٢
__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  

   چهاردهم بخش

ديان به قلم خود ثبت خطيرى را در تاريخ ا براى بشريت موهبتى است که حضرت بهاءاهلل وقوع چنين امر
  فرمايند: چنين مى  کرد مى ايشان در بارۀ لحظاتى که وحى الهى روح ايشان را سرشار  اند. فرموده

انّا ننصرک بک و بقلمک 'شبى از شبها در عالم رؤيا از جميع جهات اين کلمۀ عليا اصغاء شد   "در
اهّلل کنوز أالرض و هم رجال ينصرونک  التحزن عّما ورد عليک و ال تخف انّک من االٓمنين سوف يبعث

ما تو را به خودت و با قلمت   عربى: عبارت(مضمون   ۳۰ ".'بک و باسمک الّذى به احياءاهّلل افئدة العارفين
بزودى  که تو در أمان هستى. چه ، شده غمگين مباش و بيم بخود راه مده گردانيم از آنچه به تو وارد پيروز مي

اسم خودت که قلوب عارفين به ه سازد تا ترا به خودت و ب هاى زمينند مبعوث مي نجخداوند مردمانى را که گ
   يارى دهند.) ، دبآن حيات مى يا

  فرمايند: و در مقامى ديگر در بارۀ تأثير وحى الهى در وجودشان چنين بيان مي

 لکن بعضى از و   ود"در ايّام توّقف در سجن ارض طاء اگر چه نوم از زحمت سالسل و روائح منتنّه قليل ب
ريخت بمثابه رودخانۀ  صدر مي شد از جهت اعالى رأس چيزى بر داد احساس مي اوقات که دست مي 
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قلّۀ جبل باذخ رفيعى بر ارض بريزد و به آن جهت از جميع اعضاء آثار نار ظاهر و در آن حين  عظيمى که از
  ۳۱ ه".اصغاء آن احدى قادر ن نمود آنچه را که بر لسان قرائت مي

  "روح اعظم" است به ايشان ظاهر شده: کنند که چگونه حوريۀ بقا که رمزى از مقامى ديگر بيان مى باز در  و

"فلّما رأيت نفسى على قطب البالء سمعت الّصوت االبدع االبهى من فوق رأسى فلّما توّجهت شاهدت 
الرّضوان   ا مستبشرة فى نفسها کاّن طرازمحاذى الرّأس و رايت انّه  حورية ذکر اسم ربّى معلّقة فى الهواء

االرض بنداء تنجذب منه  يظهر من وجهها و نضرة الرّحمن تعلن من خّدها و کانت تنطق بين الّسموات و
 العقول و تبّشرکّل الجوارح من ظاهرى و باطنى ببشارة استبشرت بها نفسى و استفرحت منها عباد االفئدة و

لمحبوب العالمين و  االرض تاهّلل هذا الّسموات و رأسى و خاطبت من فىمکرمون و اشارت باصبعها الى  
عزّه  امراهّلل و لسرّاهّلل و کنزه و اهّلل بينکم و سلطانه فيکم ان انتم تعرفون و هذا لجمال لکن انتم التفقهون هذا
زمانى که  : تفارسى چنين اسه مضمون بيان مبارک ب (  ۳۲ الخلق ان انتم تعقلون".  و  لمن فى ملکوت االمر

اى را که نام  صداى بديع شيرينى را از باالى سر شنيدم و چون نگاه کردم حوريّه   خود را در شدت و بال ديدم
کرد در هوا معلّق ديدم و مشاهده کردم در نفس خود چنان مسرور بود بمثل اينکه زينت  مي  پروردگار را ذکر

نمود که بين آسمان و زمين ندا  هويدا گشته و چنان مي اش بهشت از وجهش ظاهر و سرسبزى رحمانى از گونه
بشارتى که  ، داد جميع اعضاء ظاهر و باطن من بشارت مي  شد. ها و افکار مجذوب آن مي نمود که دل مي

ها و زمين  من اشاره کرده و ساکنين آسمان او با انگشت خودش به سر  شد. نفس من و نفس بندگان مستبشر مي
شناسيد. اين زيبائى و سلطنت  گفت قسم به خدا که اينست محبوب عالميان ولى شما نمى را خطاب نموده و

امر الهى و بزرگوارى او براى جميع  پروردگار است در بين شما اگر بشناسيد و اين است رمز الهى و گنج او،
  آنان که در عالم امر و خلقند اگر بهوش آيند.)

  تمرين:

  جمالت ذيل را کامل کنيد:   .١
  فرمايند که يک شب در عالم رؤيا اين کلمات از جميع جهات بگوش رسيد: حضرت بهاءاهلل مي  لف.ا

            وال___________          ورد         ______________التحزن ___________            و__________                 "انّا
 __________        االرض     _______________ سوف           _____________انّک __________ 

  "افئدة العارفين.     __________ الّذى_____________            و  _______________       ينصرونک 

  جمالت زير را کامل کنيد:   .٢
__________         و          _______حمت ز  از     _______________          طاء  ____________               توقف در   ايّام در  الف.

  قليل بود.
 بر___________                          شد مى احساس _______________               لکن بعضى اوقات که  و   ب.

_________________. _  
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                          _ .________________________________________                 ع اعضاء ايشان به آن جهت از جمي  ج.
        _ .______________________________           نمود آن لحظات حضرت بهاءاهلل قرائت مى در  د.

  جمالت زير را کامل کنيد:   .٣
  وق رأسى. من ف             _________سمعت  فرمايند"فلّما رايت نفسى على قطب البالء مي   حضرت بهاءاهلل   الف.
  _ ._____________________________________                                           فلّما توّجهت شاهدت حوريه معلّقه    ب.
                                           _ .________________________________________ يظهر من وجهها و نضرة الّرحمن   ج.
  _ .________                          منها             _____________               بها استبشرت______________                                  الجوارح من کلّ  شرّ تب و   د.
            هذا تاهلل                         _________________________ اشارت باصبعها الى رأسى و خاطبت من و   ه.

ان انتم  فيکم                     _____________  بينکم______________                تفقهون  لکن انتم ال و              ____________
لمن فى                و_________ _____                 و              _______________  و                       __________________  تعرفون و هذا

        . والخلق ان انتم تعقلون__________________                 ملکوت 

  پانزدهم  بخش

که بر هر  اينجا تأّمل کنيد و به قدرت امر است که بجاست در  مفهوم بحران و پيروزى از چنان اهّميّتى برخوردار
شود که براى کمک به اين کار عبارات زير را که اّولى از  ائيد پيشنهاد مييابد تفّکر نم مانع و رادعى تسلّط مى

هاى مربوطه را  امراهلل است مطالعه نمائيد سپس تمرين نصوص حضرت بهاءاهلل و دومى از توقيعات حضرت ولىّ 
  انجام دهيد.

نفى احبّاى الهى از اند که بقتل و غارت و  گمان نموده چنانچه در اين کور مالحظه شد که اين همج رعاع "
سراج قدرت ربّانى را بيفسرند و شمس صمدانى را از نور باز دارند غافل از اينکه جميع اين   توانند  بالد

  ۳۳ ." يشاء و انّه على کّل شىء قدير... ل اهّلل ما کذلک يبدّ  باليا بمنزلۀ دهن است براى اشتعال اين مصباح 

نميتواند بنحوى مؤثّر استقرار يابد مگر آنکه با قواى مخالف و مهاجم امراهّلل مانند هر يک از اديان الهى  "
 . مبارک فى نفسه دليل کافى بر اين مطلب است تاريخ امر  آيد.  مقابله و مبارزه نمايد و به فتح و ظفر نائل

باليا را  امتحانات و تضييقات و باليا همواره نصيب برگزيدگان حّق بوده و خواهد بود. ولى ايشان بايد اين 
حضرت بهاءاهّلل اين   . مواهب الهيّه دانند زيرا موجب تقويت ايمان و استحکام و تطهير آنان خواهد گشت

  ) (ترجمه ۳۴ ، تشبيه مى فرمايند." دارد باليا و مصائب را به دهنى که سراج امر الهى را روشن نگاه مى

  : تمرين

تقاضا نمائيد که بعضى   او   داند مشورت کنيد و از را خوب مي احباى جامعۀ خودتان که تاريخ امر يکى از  با   .١
  داده برايتان بگويد.   هائى که در طى چند دهۀ اخير در امر روى ها و پيروزى بحران
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بپرسيد چه نوع    داند صحبت کنيد و از او ريخ امر را خوب مي با يکى از احباى جامعۀ خودتان که تا   .٢
  ؟ است  بوده در کشورتان مالحظه نموده و نتيجه آن چه  هائى با امر را مخالفت

عکس العمل شما در  در کند، ها پيشرفت مى ها و پيروزي امر الهى با گذراندن بحران چگونه آگاهى به اين که،   .٣
آيا در مسير اهداف   هنگام برخورد به مشکالت و سختى هاى زندگى شخصى به شما کمک خواهد کرد؟

                                         _____________________________ از کوشش خوددارى نمائيد؟ به اولين مانع بايد شخصيه با برخورد
__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  

  شانزدهم  بخش

کوشيدند که از شاه فرمان  چال مسجون بودند دشمنان مى ر سياهزمانيکه حضرت بهاءاهلل در زير کند و زنجير د
بايستى  قتل آن حضرت را بگيرند. اّما اعدام حضرت بهاءاهلل که محبوب خاّص و عام بودند کار آسانى نبود. مى

چه در اين راه کاوش نمودند  مدارک کافى حاکى از دخالت ايشان در سوءقصد عليه شاه بدست آيد. اّما هر
اند. و چون نقشۀ دشمنان عقيم ماند  گناه بوده تر شد که آن حضرت دخالتى در اين توطئه نداشتند و کامًال بىآشکار

الفور اثراتش در وجود مبارک ظاهر شد و دست از  اثر سّم آنقدر قوى بود که فى.  به فکر مسموم کردن ايشان افتادند
  نمودن آن حضرت به شرط آنکه نفى بلد شوند نيافتد.اى جز آزاد  طعام کشيدند. سرانجام اولياى امور چاره

چال بسر بردند بيمار و فرسوده شده بودند. شرايط غير انسانى  حضرت بهاءاهلل چهار ماه در آن شرائط در سياه
طعامشان ريخته شده بود چنان آن  زندان و زنجير پنجاه کيلوئى که برگردنشان آويخته شده بود و سپس سّمى که در

هاى عميق برگردنشان  هاى زنجير زخم حلقه .رنجور ساخت که بسترى شده و تحت مراقبت قرار گرفتند حضرت را
ت زمانى التيام يافت اّما اثرات آن تا آخر عمر در گردنشان باقى ماند. در اين احوال  مدّ  ايجاد کرده بود و گرچه پس از

کردند. مّدت يک ماه به آن حضرت مهلت  ده ميعائله مبارک خود را براى سفر دشوارى که در پيش داشتند آما
داده شده بود که از ايران خارج شوند و به هر کشورى که مايلند بروند حضرت بهاءاهلل بغداد را که در آنزمان يکى از 

  شهرهاى امپراطورى عثمانى بود و اکنون پايتخت کشور عراق است انتخاب فرمودند.

   در اواسط  حضرت بهاءاهلل با خانواده بايد   انجاميد. يل همان سال بطول اپر   تا ١٨۵٣ژانويه  ١٢از  اين سفر
نمودند آذوقۀ کافى براى سفر نداشتند و بايد به  عبور مى  سخت دارد  هاى بسيار ايران که زمستان طريق غرب  زمستان از
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دت او همه به سالمت به مقصد به مساع  و  متعال بود  اّما حافظ اين مسافرين خداوند . شدند اقل قانع مى حدّ 
  رسيدند.

را وادار به ترک وطن نمود که ديگر به  ايران خود را از موهبت حضور حضرت بهاءاهلل محروم ساخت و ايشان
خان برجستۀ بهائى در  ترين موجود کرۀ زمين بود. يکى از مورّ  س آنجا باز نگردند اّما اکنون کشور عراق پذيراى مقدّ 

  نويسد: ت بهاءاهلل از ايران چنين مىبارۀ تبعيد حضر

شد. آيا  مملکت يک دوره از تاريخ نيز به انتهاى خود نزديک مي  "با نزديک شدن حضرت بهاءاهّلل به مرز
دادند آگاهى داشتند؟ مردمى که مستغرق در گرداب جهالت و  مردم ايران بر اهميّت آنچه که از دست مي

مردمى که تعّصب چشمانشان را کور کرده و زمام اختيار خود را بدست ور در درياى تزوير و ريا بودند  غوطه
طلب و سودجو سپرده و با خدعه و نيرنگ آنان اغفال شده بودند نصيبى از ديدن و فهميدن  گروهى نفع

نداشتند به اين صورت منجى عالم از ميان آنان رفت. کسيکه زمانى مورد عالقه و احترام همه کس از غنى 
جفاى کسانى واقع شده بود که همواره از بذل  دانى، شاهزاده و رعيّت بود اکنون مورد طرد و لى وو فقير، عا
دست   ايران وجود ظاهرى حضرت بهاءاهّلل را از  ها برده بودند. اعانت و محبّت او بهره ، عدالت و و بخشش

  ۳۵ يگر عالم منقطع خواهد شد؟"داد. ولى آيا هرگز تأثير روحانى آن مطلع نور از اين کشور و يا هر نقطۀ د

  تمرين:

  _______________________                      چرا دشمنان حضرت بهاءاهلل موّفق به کسب فرمان قتل آن حضرت نشدند؟   .١
__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  

سوءقصد عليه شاه دخيل   در   کوشيدند آن حضرت را که مي پس از آنکه دشمنان حضرت بهاءاهلل در توطئه خود   .٢
  _______________________________________________                                             دانند موّفق نشدند چه اقدامى نمودند؟

__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  

                                        ___________________________________________ چال بودند؟  چند ماه در سياهحضرت بهاءاهلل   .٣

  __________________________________________________                                            با چه شرائطى ايشانرا آزاد کردند؟   .۴
__________________________________________________________________________  

  _______________________________                             حضرت بهاءاهلل محل تبعيد خود را کدام شهر انتخاب نمودند؟   .۵

  . است             _______________ پايتخت  مروزا  و       ________________              از   شهرى بود زمان بغداد  آن در   .۶
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        _________________           تاريخ سه ماه بعد در  و____________                  سفر حضرت بهاءاهلل و خانواده به بغداد روز   .٧
   به پايان رسيد.

  ___________________________________________________                                           شرح دهيد.   چگونگى اين سفر را   .٨
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

  هفدهم  بخش

کند که نظرى به مصائب و مشّقاتى که آن  مناجات ذيل نازله از قلم حضرت بهاءاهلل شما را کمک مي
  اند بيافکنيد. هاى بعد از آن تحّمل نموده ماه  چال و حضرت در سياه

يادى باسطۀ خود کاملۀ خود و پروريدى با فرمودى اين ذّرۀ دّکا را بقدرتخلق  ... الهى و سيّدى و رجائى "يا
حيثيّتى که وصف آن ببيان نيايد و در صفحات الواح نگنجد" و  و بعد مقرّر داشتى بر او باليا و محن را به

فرمايند:" گردنى را که در ميان پرند و پرنيان تربيت فرمودى آخر در ُغلهاى محکم بستى و بدنى را  نيز مي
ت حبس مقرّر داشتى قلّدتنى قضائک قالئد التحّل و که بلباس حرير و ديبا راحت بخشيدى عاقبت بر ذلّ 

گذرد که ابتال بمثل باران رحمت تو در جريان است و باليا از افق  " چند سنه مي طوّقتنى اطواقًا التفکّ 
ها که از گرانى ُغل و زنجير آسوده نبودم و چه روزها که از صدمات ايدى  قضا ظاهر و تابان ... بسا شب

تم چندى آب و نان که برحمت واسعه بحيوانات صحرا حالل فرمودى بدين بنده حرام السن آرام نگرف و
خوارج جائز نبود بر اين عبد جائز داشتند تا آنکه عاقبت حکم قضا نازل شد و امر امضاء  بر  نمودند و آنچه را
م که از شّدت برودت جمعى از عباد ضعيف و اطفال صغير در اين هنگا  رسيد با   ايران در  بخروج اين بنده از

    ۳۶ امکان تکلّم ندارد و از کثرت يخ و برف قدرت بر حرکت نيست".

  تمرين:

را بخوانيد بعضى از بيانات  شايد مايل باشيد مناجات فوق را از حفظ کنيد. اّما حتّٰى اگر فقط چند بار آن  .١
چه  آن بيانات بندد.  تان نقش مىذهن  اند در مودهآالمى که تحّمل ن  ها و بارۀ رنج  حضرت بهاءاهلل در

   باشند؟ مي
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
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__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  

  هم هجد بخش

زيادى از   اى در محلّۀ قديمى شهر بغداد اجاره کردند. چند ماه پس از ورودشان تعداد حضرت بهاءاهلل خانه
انگيز بود پريشانحال و سرگردان بودند و مرتکب  ها به بغداد آمدند. متأسفانه کيفيّت روحى بعضى از آنها رّقت بابى

ذيرفتند پ ر نهايت رأفت و محبّت آنها را مىد. حضرت بهاءاهلل دشدند که شايستۀ پيروان حضرت اعلى نبو اعمالى مي
چندى نگذشت که در اثر نفوذ کالم و بيانات آن حضرت  پرداختند و و به تهذيب اخالق و تصفيۀ قلوبشان مي
ر منشأ آن اّما بحران ديگرى در ُشُرف وقوع بود و اين با  اميد شکوفا شد.  سرنوشت جامعۀ بابى تغيير يافت و بار ديگر
  حضرت بهاءاهلل بود که اّدعاى جانشينى حضرت باب را داشت. ناتنىدر داخل جامعه و شخص ميرزايحيى برادر 

جميع امم   دانستند که بزودى موعود بودند زيرا مي   حقيقت حضرت اعلى لزومى براى تعيين جانشين نديده در
جامعۀ   پيروانشان ميرزايحيى را اسمًا به عنوان رهبر  يگر ازفقط به صوابديد حضرت بهاءاهلل و يکى د ،خواهد کرد ظهور

  از  ميرزايحيى که همۀ عمر  پردازند.  خاطر به ترويج امر  بابى تعيين فرموده بودند تا حضرت بهاءاهلل بتوانند با آسايش
ى او را چنان دچار شهادت حضرت اعل طلب بود.  جاه  حمايت و محبّت حضرت بهاءاهلل برخوردار بود فردى جبون و

مّدتى ملبّس به لباس درويشى در  وحشت و اضطراب نمود که چيزى نمانده بود ايمان خود را از دست دهد. 
آور داشت که بعضى از بابيان آن منطقه را متزلزل  هاى مازندران متوارى و آواره بود و سلوک و رفتارى چنان شرم کوه

 گرفت که با آن به تجارت ه بغداد رساند و مبلغى وجه از حضرت بهاءاهللل خود را ب ساخت. سرانجام با لباس مبدّ 
  کرد. هاى شهر بغداد زندگى مى با نام جديد در يکى از محلّه  و پردازد

بين  احترام و محبّت روزافزون پيروان حضرت باب به حضرت بهاءاهلل و همچنين اعتبار و نفوذ آن حضرت در
ور ساخت که هرگونه اثرى  وجودش شعلهآتش حسادت را چنان در   رزايحيى داشت واولياى امور اثرى دردناک در مي

  همدستى شخصى شريرتر از خود شروع به افشاندن بذر  ميرزايحيى با کمک و  سوزاند.  کمال را در او  از نجابت و
ددًا ابرهاى تيرۀ ترديد و مج   ها و القاء شبهات نسبت به منظور و مقصود حضرت بهاءاهلل نمود. جمع بابى اختالف در
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اندوه   بروز بر شّدت آالم و حزن و  نفاق برجامعۀ بابيان سايه افکند. دوران کوتاه آسايش و آرامش به پايان رسيد و روز
  شد. حضرت بهاءاهلل افزوده مى

ن تشريف که عائلۀ حضرت بهاءاهلل از خواب برخاستند متوّجه شدند که ايشا هنگامي ١٨۵۴بامداد دهم اپريل 
آن حضرت که به   ايشان شهر را ترک کرده بودند بدون اينکه از مقصد و هدف خود احدى را مّطلع سازند.  اند. برده

هاى سليمانيه  که به کوه دانستند که به کجا خواهد انجاميد مصّمم شدند رفتار و سلوک ميرزا يحيى آگاه بودند و مي
"... اين مهاجرتم را مقصود جز   فرمايند: بارۀ عزيمتشان چنين مي شان درواقع در شمال شرقى بغداد عزيمت کنند. اي

انقالب اصحاب نگردم و سبب ضرّ احدى نشوم و علّت حزن   اين نبود که محّل اختالف احباب نشوم و مصدر
   ۳۷ قلبى نگردم".

سر بردند و با ه در عزلت بهاى کردستان تنها و فريد  سليمانيه در بيابان  اى از شهر حضرت بهاءاهلل به فاصله
گاه از شبانان آن حوالى شير دريافت  ،نمودند خداى خود به راز و نياز مشغول بودند به مختصر طعامى اکتفا مي

هاى کوتاه مّدت با مردم  نمودند. اّما حتى اين تماس کردند و زمانى به شهر رفته حوائج ضرورى زندگى را تهيّه مي مي
بهاءاهلل را از چشم مردمان مخفى ننمود. ساکنان سليمانيه مجذوب دانائى و شفقت و آنجا عظمت وجود حضرت 

خبر حضور شخصى  مهربانى آن وجود مقّدس شدند. طولى نکشيد که شهرتشان در مناطق مجاور گسترش يافت و
نستند که اين کرد سرانجام به بغداد رسيد. عائله مبارکه دا هاى کردستان زندگى مى عالم و فصيح که در بيابان

تواند شخص ديگرى جز حضرت بهاءاهلل باشد. از اين رو يکى از مؤمنين مورد اعتماد را به آنجا  شخصيّت ممتاز نمى
و پس از فرمودند که از حضورشان تقاضاى مراجعت به بغداد را نمايد. حضرت بهاءاهلل اين تقاضا را قبول   فرستادند

  دوسال هجرت به بغداد بازگشتند.

  :تمرين

  __________           بود؟   آمدند چگونه  پس از ورود حضرت بهاءاهلل به بغداد اوضاع و احوال بابيانى که به آن شهر   .١
__________________________________________________________________________  

  __________________________________________________                                            چرا به اين وضع دچار شده بودند؟   .٢
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  

  ____________________________                         ابى چه تغييرى بوجود آورد؟نفوذ و تأثير حضرت بهاءاهلل در جامعۀ ب   .٣
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  

                                    _____________________________________ نه؟ يين کرده بودند؟ چراآيا حضرت باب جانشينى تع   .۴
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
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  ___________________________________                                ى را ظاهرًا به عنوان رهبر تعيين نموده بودند؟چه شخص   .۵

  ________________________________________                                     ميرزايحيٰى با حضرت بهاءاهلل چه نسبتى داشت؟   .۶

                                               ___________________________________________________ شرح دهيد.  رااخالق ميرزايحيى    .٧
__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

  _______________________________________                                    پس از شهادت حضرت اعلى ميرزايحيى چه کرد؟   .٨
__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

  __________________________                         نفوذ حضرت بهاءاهلل در جامعۀ بابى چه اثرى در ميرزايحيٰى گذاشت؟   .٩
__________________________________________________________________________  

              _____________ کردند؟ به چه خواهد شد چه ميرزايحيٰى منجر  کردار  ورفتار تى حضرت بهاءاهلل ديدند کهوق   .١٠
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  

  ______                                    ___________________________________ دام منطقه هجرت نمودند؟حضرت بهاءاهلل به ک   .١١

 و___________________                    که  ايشان از اين هجرت اين بود" فرمايند که تنها مقصود حضرت بهاءاهلل مي   .١٢
  نگردم.                        __________         نشوم و علّت  ______________ سبب نگردم و      ________________              مصدر 

  ________________________________________                                    حضرت بهاءاهلل در بيابانهاى کردستان چه کردند؟   .١٣
__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  

                                 ___________________________________ هجرت حضرت بهاءاهلل از بغداد چقدر به طول انجاميد؟   .١۴
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                                  ______________________________________ وضعى که منتج به بازگشت آن حضرت شد چه بود؟   .١۵
__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

  نوزدهم  بخش

پيمان حضرت اعلى با پيروانشان آن بود که به  بندد.  هر يک از مظاهر الهى با پيروان خود عهد و پيمانى مى
با آنکه هنوز   ى کنند.اهلل" پردازند و سپس احکام و اوامرش را اطاعت نموده بر طبق آن زندگ يظهره   جستجوى "من

حضرت بهاءاهلل به هيچکس ابراز ننموده بودند که همان موعود حضرت باب هستند اّما جالل و عظمت ايشان روز 
حتى بعضى به مقام رفيع ايشان پى برده بودند. بزرگى آن حضرت از چشم ميرزايحيٰى پنهان  شد و بروز بارزتر مي

لبى او را برآن داشت که به فساد و شرارت پردازد که سرانجام منجر به نقض ط نمانده بود اّما حّس حسادت و جاه
  فرمايند. ميثاق حضرت اعلى شد حضرت بهاءاهلل با اين بيانات احبّاء را از محن و آالمى که در پيش بود آگاه مي

وشه و کنار گ آالم بموج آمده و رايات شبهات در هر "ايّام امتحان و افتتان رخ گشوده و بحور اختالف و
مرتفع و به ايجاد فتنه و شقاق و ضالل و نفاق مألوف است ... مراقب باشيد جنود نفى در بين شما رخنه 

مطلع احديّت ممنوع شويد چه   جوهر حقيقت محروم مانيد و از ننمايد و بذر ظنون و اوهام نيفشاند مبادا از
عاندت مفتوح گرديده حق جّل جالله امرش را که در هر دور و عصر اعالم مخالفت افراشته شده و ابواب م

اهّلل ان يتّم نوره ولو کره الکافرون. در ايّام و ليالى بساحت قدس  ظاهر و نورش را باهر خواهد نمود و يابى
يا  الهى سهل و آسان و رحمانى ناظر باشيد کّل در قبضۀ قدرتش اسيرند و احدى را مفرّى نه، گمان مبريد امر

اى از جهات  ت که هر نفسى باهواء خويش در آن رخنه نمايد. اکنون هياکلى چند در پارهملعبۀ صبيان اس
به همسات نفسانيّه و القاآت افکيّه مشغول عنقريب کّل مقهور و منکوب و چون تراب معدوم و 

   ۳۸ خواهند گرديد". مفقود

  تمرين:

  ________________________________________________________                                                 کلمه افتتان چيست؟ معنى   .١
__________________________________________________________________________  

  اين جمالت را کامل کنيد:   .٢
 و بين _____________ ننمايد ____________ در                  حضرت بهاءاهلل به احبّاء فرمودند مراقب باشيد   الف.

   نيفشاند.                           _______________________ 
   شويد. _______________             و ________________ که مبادا  فرمايند مي انذار  ايشان احباء را   ب.
خواهد ______________          و ظاهر را            _______________که حّق جّل جالله  به آنها اطمينان دادند   ج.

  و لو کره الکافرون.  نمود....
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 است             ____________  يا  و                          _________________________ احبّاء نبايد گمان کنند که امر الهى   د.
  نمايد.                                  ____________________که هر نفسى 

 چون تراب و   _________________           و           _____________کل  عنقريب معاندين امر  ه.
  خواهند گرديد.                    ___________    و                  ______________ 

  ___________________________________________________                                              "جنود نفى" چه نفوسى هستند؟   .٣
__________________________________________________________________________  

  ________________________________________                                     آيا در دنياى امروز هم "جنود نفى" وجود دارند؟   .۴

  ________________________________________________                                         اگر با آنها روبرو شويم چه بايد بکنيم؟   .۵
__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  

  بيستم  بخش

رفت ميرزايحيى  مي  که انتظار  همانطور  ود.بابى به انحطاط کامل گرائيده ب  دوران غيبت حضرت بهاءاهلل امر در
در بعضى نقاط تعدادى از بابيان اعمالى مرتکب   که حتى لياقت رهبرى جامعۀ کوچک بغداد را ندارد.  نشان داد

حضرت بهاءاهلل وظيفۀ بازسازى   ديگر  بنابراين بار  نفيس حضرت باب بود. شرمسارى امر شدند که موجب ننگ و مي
به مؤمنين اعالم و باب رحمت به روى  ١٨۵۶ماه مارس  بازگشت ايشان به بغداد در  خبر  ه عهده گرفتند.جامعه را ب

کردند مرکز اجتماع طالبين  آن زندگى مي مبارک در  کوچکى که با عائلۀ   خانۀ  آرزومندان حقيقت گشوده شد.
ميز و پر شد از قدرت بيان محبت آ مي حضورشان مشّرفه نفسى که ب هر  مختلف شد.  حقيقت، زائرين و افراد
عالئق  وارسته ازمجاورت آن حضرت برخوردار بودند،  موهبت زندگى در و نفوسى که از يافت، حالوتشان تقليب مى
بهائى   ل امر اوّ   برند نبيل موّرخ بزرگ دور مى  بهشت برين بسر  کردند که در احساس مي  و شدند مىدنيوى خلقى جديد 

  دهد: را اينگونه شرح مي وضع آن نفوس

شبها را ده نفر به يک قمرى خرماى زاهدى ميگذرانيدند و معلوم نبود که کفش و عبا و قبائى که در آن   "اکثر
کس به حضور  هر منازل است صاحبش کيست. هرکس که در بازار کار داشت کفش به او تعلّق داشت و

ٰى اسماى خود را فراموش کرده بودند و جز هواى جانان مبارک مشّرف ميشد عبا و قبا به او تعلّق داشت. حتّ 
    ۳۹ جانشان باقى نمانده بود... چه خوش ايّامى بود". چيزى در دل و

پس از باز گشت از سليمانيّه حضرت بهاءاهلل مّدت هفت سال در بغداد بسر بردند در اين دوران همچنان مقام 
حّب الهى چنان از   حال انوار  يوم از ديگران پنهان داشتند با اينالهى در اين  امر عنوان مظهره رفيع خويش را ب
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داد. ارشادات روحانى، بيانات و الواح و آثارشان  وجودشان پرتوافشان بود که قلوب مقبلين را تحت تأثير قرار مي
که کتاب مستطاب  در اين دوران بود .  ها محروم از قائد و رهبر بودند دگرگون ساخت خوى بابيانى را که سال خلق و

در اين کتاب ماهيّت ظهور الهى با چنان وضوح و صراحتى بيان شده که شالودۀ   ايقان از قلم آن حضرت نازل شد.
در طى همين دوران بود که جمال مبارک هنگام  . آميز گذشته و ساخته شدۀ دست بشر فرو ريخت عقايد تعّصب

که برايمان عزيز و  اين اثر نفيس  تفّکر کلمات مکنونه را نازل فرمودند. مشى در کنار رودخانۀ دجله، مستغرق در درياى
در اشاره به  انگيز بود. سرعت آيات منزله از قلم اعلى براستى شگفت   باشد. گرامى است راهنماى نمّو روحانى ما مي

  فرمايند: العاده چنين مي اين دوران مشحون از قدرت خارق

جميع عباد  و  ربّانى آيات بمثل غيث هاطل نازل و باطراف ارض ارسال شدرحمت   فضل و "باعانت الهى و
نزاع و جدال و  فساد و نصايح مشفقانه نصيحت نموديم و از مخصوص اين حزب را بمواعظ حکيمانه و 

    ۴۰  دانائى بدل گشت و سالح باصالح".   و  نادانى ببرّ  محاربه منع کرديم تا آنکه از فضل الهى غفلت و

رفت که دير يا زود  هاى پر شکوه بود و انتظار مي ل اقامت حضرت بهاءاهلل در بغداد دوران پيروزيهفت سا
محبوبيّت فزايندۀ حضرت بهاءاهلل از چشم   شهرت و ترى را بدنبال آورد.  بحرانى به وجود آيد که پيروزى عظيم

شد که اولياى امور را چه آنها که در  بّث ميترين آنان مجتهدى بود که به هر وسيله متش دشمنان پنهان نماند فّعال
اّما مساعى   دستگاه حکومت عثمانى بودند و چه ايرانيان و همچنين علماء را به مخالفت با آن حضرت برانگيزاند.

  نتيجه ماند. رفتارشان بى  ها به علّت حکمت و تدبير حضرت بهاءاهلل و علّو افکار و گفتار و او سال

آورد که متّفقًا رأى به محکوميّت  زبور علماى بزرگ آن منطقه را در مجلسى گرد هممثًال يک بار شخص م
حضرت بهاءاهلل بدهند و آنها را آماده ساخت که همگى عليه گروه تبعيدشدگان حمله کرده ريشۀ امر را در آن مرکز از 

صدور   تقوى مشهور بود از  کمت وُبن براندازند. برخالف انتظار آنها يکى از علماى عظام که به عدل و انصاف و ح
داند اين طايفه عملى که صدور چنين  چنين حکمى عليه بابيان خوددارى نمود و اظهار داشت تا آنجا که او مي

  اند و سپس آن مجلس را ترک کرد. حکمى را توجيه کند مرتکب نشده

بهاءاهلل بفرستند و به وقتى اين نقشه عملى نشد دشمنان امر مصّمم شدند شخص عالمى را حضور حضرت 
هاى قانع  منظور امتحان ميزان علم و حکمت آن حضرت سؤاالتى را حضورشان ارائه دهند. او پس از شنيدن جواب

براى جلب اطمينان همگى در اثبات   کنندۀ جمال مبارک به مراتب علم و حکمت آن حضرت اعتراف نمود اّما
حّق بايد  چند حّق ندارند زيرا "هر حضرت بهاءاهلل فرمودند .ظاهر فرمايند اى حّقانيّت رسالتشان پيشنهاد کرد که معجزه
و به آن شخص فرمودند علما   ۴۱" ...... ولى حال اين قول مقبول و مرغوب  خلق را امتحان نمايد نه خلق حّق را

ماند و کّل اقرار و  نمىاى  اى را انتخاب کنند و بنويسند که به ظهور اين معجزه از براى ما شبهه باالتّفاق معجزه
  نمائيم اين ورقه را مهر کنند و بياورند. اعتراف به حقيقت امر مى

جواب صريح و قاطع حضرت بهاءاهلل آن شخص را عميقًا متأثّر نمود فورًا از جا برخاست زانوى مبارک را 
تبادل نظر کردند ولى  آن بارۀرفت. پيام حضرت بهاءاهلل را به گروه علماء رساند. آنها مّدت سه روز در   بوسيد و

  آن منصرف شوند.  اى جز اين نديدند که از نتوانستند تصميمى بگيرند و چاره
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به انحراف حقيقت   اّما دشمنان همچنان به دسايس و تحريکات خود عليه حضرت بهاءاهلل ادامه دادند و
ساعى آنان به نتيجه رسيد و در بهار سال م   دادند تا باالخره به حکومت اطالع مي  مقاصد آن حضرت پرداخته و و

  بحران ديگرى آغاز شد. ١٨۶٣

  تمرين:

                         ________________________ جامعه بابى چگونه بود؟  هنگام بازگشت حضرت بهاءاهلل به بغداد اوضاع   .١
__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

  ____________________________                         دارد؟  آيا ميرزايحيٰى ثابت کرده بود که لياقت رهبرى جامعه بابى را   .٢

  _____________________________________                                 جامعه بابى چه بود؟ تأثير مراجعت حضرت بهاءاهلل در   .٣
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  

                                                                   کنيد.   بيان  کردند مي   مجاورت حضرت بهاءاهلل زندگى که در  وضع نفوسى  که نبيل از شرحى را خود   جمالت  با   .۴
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  

  _______________ بغداد به طول انجاميد؟  اقامت حضرت بهاءاهلل در  سليمانيه چند سال مراجعت از پس از   .۵
__________________________________________________________________________  

  __________            حضرت بهاءاهلل که در طى هفت سال اقامت در بغداد نازل فرمودند را ذکر کنيد.  آثار  از  دو اثر   .۶
               __________________________________________________________________________  

                                             _________________________________________________ اصلى کتاب ايقان چيست؟موضوع    .٧
__________________________________________________________________________  
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  _______________                 دو مثال بزنيد؟ آيا مى توانيد يکى  ؟ چيست  ساخته شده بشرى" "عقايد  معنى اصطالح   .٨
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  

                                _________________________________ است؟  کلمات مکنونه" عنوان شده "  چه مواضيعى در کتاب   .٩
               __________________________________________________________________________  
               __________________________________________________________________________  

  اين جمالت را کامل کنيد:   .١٠
              و_______________               و الهى                ______________  که  فرمايند مي  حضرت بهاءاهلل   الف.

  نازل فرمودند.                     ________________ آيات________________ 
  ارسال فرمودند.      _____________________                اين آيات را   ب.
  فرمودند.____________________                        و____________                       را اين آيات جميع عباد در   ج.
  منع نمودند._______               و_____________          و  ______________          و____________            آنان را از   د.
_________           و             _____________ به               ____________  و             ____________ در نتيجه از فضل الهى   ه.

  تبديل شد.                  ______________ به                   __________  بدل گشت و

                        __________________________ نمود؟ دشمنان امر افزون حضرت بهاءاهلل چه تأثيرى در روز اعتبار شهرت و   .١١
__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

  ___________________________________                               ؟ چيست " متفقًا رأى به محکوميّت دادن " معنى اصطالح   .١٢
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  

  _________ داستان علماء و فرستاده آنان به حضور حضرت بهاءاهلل در بغداد را شرح دهيد.  با جمالت خود   .١٣
__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  
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__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

  ________ چرا گروه تصميم گرفتند که تقاضاى خود را از حضرت بهاءاهلل در خواستن معجزه تعقيب نکنند؟  .١۴
               __________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  

  بيست و يکم  بخش

مواضيع آن انديشه   خواهيد خواند و در بارۀ معانى عميق بسيارى از ضمن مطالعات امرى خود کتاب ايقان را
ايد. اين کتاب در تمام عمر مونس دائمى شما خواهد بود و  آشنا شده  مکنونه""کلمات   کنون با خواهيد نمود. البته تا

اينک ضمن آنکه به دوران اقامت  الهى موجود در آن تأثير عظيم در نمّو روحانى شما خواهد داشت.  هدايات
د نخستين جمله هر يک کنيد شايد مايل باشي اند تفّکر مى حضرت بهاءاهلل در بغداد که اين دو اثر مهّم را نازل فرموده

  شود: کتاب مستطاب ايقان اينگونه آغاز مي  حفظ کنيد. اين دو اثر را از از

"اّن العباد لن يصلوا الى شاطى بحرالعرفان اّال باالنقطاع الّصرف عن کّل من فى الّسموات واالرض قّدسوا 
اهّلل فى سمآء  ّن فى سرادق جعلهانفسکم يا اهل االرض لعّل تصلّن الى المقام الّذى قّدراهّلل لکم و تدخل

ساحل درياى عرفان و ه بندگان خدا ب  : فارسى چنين استه (مضمون بيان مبارک ب  ۴۲ البيان مرفوعًا".
اى ساکنين زمين نفوس   . ها و زمين است آنچه در آسمان  شناسائى او هرگز نرسند مگر به انقطاع کامل از کل

اى که در  قامى که خداوند برايتان مقّدر ساخته واصل شويد و به سراپردهمه خود را پاک و منّزه گردانيد تا ب
   آسمان بيان بر پا ساخته وارد گرديد.)

  شود: و کلمات مکنونه چنين آغاز مى

اقمصناه  القّوة على النّبيّين من قبل و انّا اخذنا جواهره و  هذا ما نزّل من جبروت العزّة بلسان القدرة و "
التّقٰى فى  ضالً على االحبار ليوفوا بعهداهّلل و يوّدوا اماناته فى انفسهم و ليکونّن بجوهرقميص االختصار ف

اين است آنچه از جبروت عّزت    : فارسى چنين استه مضمون بيان مبارک ب (  ۴۳ ارض الرّوح من الفائزين".
آن را گرفتيم و لباس اختصار بر آن  . ما جواهر است   زبان قدرت و توانائى بر پيغمبران الهى از قبل نازل شدهه ب
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پوشانديم تا نيکان به عهد خداوند وفا کنند و امانت الهى را در زندگى خود ادا نمايند و به گوهر پرهيزکارى 
   در عالم روح فائز شوند.)

  بيست و دوم  بخش

پيش بود اشاراتى نزديک به پايان اقامتشان در بغداد، حضرت بهاءاهلل گاه به مصيبات و امتحاناتى که در 
اين باره در  خوابى را که ديده بودند براى احبّا نقل کردند و موجب اضطراب شديد آنان شد. در  نمودند. يک بار مي

جلسوا فى اطرافى و کلّهم ينوحون  هم قد المرسلون و "رأيت بان اجتمعت فى حولى النّبّيون و   دارند. لوحى مرقوم مي
و انّى تحيّرت فى نفسى فسئلت عنهم اذًا اشتّد بکائهم و صريخهم و قالوا لنفسک يصرخون و يضّجون  و يبکون و

فى تلک  االعلى و االعظم و يا هيکل القدم و بکوا على شأن بکيت ببکائهم و اذًا سمعت بکاء اهل مالٔ يا سرّ 
رًا يا سرّاهّلل المکنون و رمز الحالة خاطبونى و قالوا ... سوف ترى بعينک ما رأه احد من معشر النّبييّن ... فصبرًا صب

ه (مضمون بيان مبارک ب  ۴۴ اللّيلة خاطبتهم و خاطبونى الى ان قرب الفجر".  المخزون ... و کنت معهم فى تلک
همۀ آنها به نوحه و  اند و در اطراف من جلوس نموده  و  اند ديدم که انبياء و رسوالن جمع شده  : فارسى چنين است
سّر اعظم و   گفتند اى متحيّر شدم و از آنان سئوال کردم ناگهان گريه و زارى آنان شّدت يافت و  اند. هگريه و فرياد پرداخت

در اين وقت مرا    اهل عالم باال  . طورى گريستند که من نيز با آنها گريستم  . هيکل قدم اين گريۀ ما براى تو است
 صابر  ، باش  پس صابر  ، آنچه را که احدى از انبياء نديده  دمشاهده خواهى کرد با چشم خو    گفتند  مخاطب ساخته و

  آنها تا سحر مرا مخاطب قرار دادند.)  ، خدا  رمز مخزون باش اى سّر پوشيده و 

حضرت بهاءاهلل لوح  که آغاز سال نو ايرانى است،نوروز  وارۀجشندوازده روز ، در طى ۱۸۶۳سال  در اوائل
د که در آن به زبان عرفانى وقايع آينده را پيشگوئى و از خيانت و فراق صحبت القدس" را نازل فرمودن "مّالح
مارس اين لوح براى اصحابى که در حضور بودند تالوت شد و قلوب آنها را غرق غم و اندوه نمود  ٢۶روز  . فرمودند

حضرت بهاءاهلل رسيد و  را از آنجا خواهند برد. همانروز مأمورى به حضور آن وجود مقّدسزيرا دانستند که بزودى 
  اى را که صدراعظم عثمانى به او بعد فرماندار نامه  روز  تقاضاى مالقات آن حضرت را با فرماندار بغداد ابالغ نمود.

در آن نامه صدراعظم با لحنى مؤّدبانه هيکل مبارک را به قسطنطنيه . فرستاده بود به حضرت بهاءاهلل تقديم نمود
را همراهى کنند.  اى سوار ايشان ده و دستور داده بود که براى محافظت آن حضرت عدهپايتخت عثمانى دعوت کر

پذيرفتن وجهى که حکومت براى مخارج سفر ايشان   فورًا قبول نمودند اّما از  حضرت بهاءاهلل درخواست حکومت را
قبول آن ممکن است موجب تقديم کرده بود امتناع ورزيدند. بعدًا به علّت اصرار نماينده که اظهار داشت عدم 

  کدورت اولياى امور گردد آنرا پذيرفته و بين فقراى شهر توزيع نمودند. 

خبر عزيمت حضرت بهاءاهلل از بغداد جامعۀ بابى را دچار اضطراب و هيجان نمود. غم و اندوه دورى از آن 
نه هيکل مبارک آرام گرفتند و اّما به تدريج در اثر نصايح مشفقا،  حضرت خواب و خوراک را از آنان سلب کرد

  محروميّت از موهبت همراهى در مرحلۀ جديد سرگونى آن حضرت را قبول کردند. حضرت بهاءاهلل به نشانۀ لطف و
  مرد و کودک لوح مخصوصى نازل فرمودند.  و يک از اصحاب مقيم آن شهر، از زن مرحمتشان به نام هر
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پر از که  زيبائى در حومه بغداد باغبه  فرموده بغداد را ترک حضرت بهاءاهللسى و يک روز بعد از نوروز، 
مؤمنين و جمع کثيرى از مردم بغداد از عزيمت آن حضرت  د شدند.بود وار ،، گل مورد عالقه مبارکهاى رز گل

ون بحران مراقبت مشفقانه حضرت بهاءاهلل احيا شده بود اکن  غمزده بودند. جامعۀ بابى که در اثر توّجه و اندوهگين و
  خود  بودند از جديدى در پيش داشت. بابيان محزون و دلشکسته که براى توديع با آن حضرت مجتمع شده

پرسيدند که آينده اين ديانت جوان که تنها اميدش را اکنون به مکانى دور دست دور از جميع پيروانش تبعيد  مى
هائى که مقام  در آنجا حضرت بهاءاهلل حجاب آور بود زيرا کنند، چه خواهد شد؟ جواب آن براستى شگفت مى

داشت، خرق نمودند و علنًا اعالم فرمودند که موعود جميع  حقيقى آن حضرت را از چشم مردمان مستور مي
  اعصارند. 

روز در آن باغ که امروز به نام باغ رضوان معروف است  ١٢ت  حضرت بهاءاهلل قبل از عزيمت به قسطنطنيه مدّ 
اى مهلک به امر  دشمنان امر کوشيده بودند که با جدا ساختن آن حضرت از جميع پيروانشان ضربه توّقف نمودند. 

الهى وارد آورند. اّما خداوند اين وداع را تبديل به فرح و سرور نمود. اظهار امر حضرت بهاءاهلل روح جديدى به 
دۀ ظهورش نموده بودند. حضرت بهاءاهلل در مؤمنين بخشيد. اين همان يومى از ايّام بود که حضرت اعلى آنها را آما

ه (مضمون بيان مبارک ب  ۴۵ الّطهارة فى اّول الرضوان". "قد انغمست االشياء فى بحر   فرمايند: بارۀ آن يوم مى
  همۀ اشياء در اّول رضوان در بحر طهارت و پاکيزگى فرو رفت.)   فارسى چنين است:

آمدند در دست   با مردمى که دسته دسته به باغ رضوان مىمتأسفانه جزئيات مکالمات حضرت بهاءاهلل
شکوه و جالل آن ايّام را نشان  اى از نيست. در اينجا شرحى را که نبيل موّرخ بهائى در کتاب خود آورده و فقط گوشه

  کنيم. دهد ذکر مى مي

نمودند  خيمۀ مبارک خرمن مي ميان چيدند و در خيابان باغ مى  چهار  هاى زيادى از ها گل روز صبح باغبان  "هر
نشستند آن خرمن گل مانع از آن بود که  مبارک مى  محضر  چنان خرمنى که اصحاب چون براى چاى صبح در

گل عنايت شده   شدند صرف چاى مرخص مي بينند و بدست مبارک به جميع نفوسى که بعد از  يکديگر را به
فرستادند. شب نهم بنده در رضوان توقف نموده از  يبراى اهل حرم و ساير احباب عرب و عجم نيز گل م

کشيدم. قرب سحر جمال ابهى از خيمه بيرون تشريف آوردند و  نفوسى بودم که حول خيمۀ مبارک کشيک مي
مهتاب    ، شب هاى پرگل خيابان  محّالتى که بعضى احباب استراحت نموده بودند عبور فرمودند و بعد در  از

وسط يک خيابان   بلبالن گلستان نيز مانند سرو روان در تغنّى بودند در غان بوستان وفرمودند و مر مشى مي
سر شب تا صبح از عشق   ها دارند از ها که محبّت به اين گل توّقف نمودند و فرمودند مالحظه کنيد اين بلبل

ائيان ُگل روى محبوب شيد شود که عاشقان معنوى و گدازند پس چگونه مي  خوابند دائم در تغنّى و سوز و نمى
حقيقى در خواب باشند. سه شب که بنده در حول خيمۀ مبارک بودم هر وقت نزديک سرير مبارک عبور 

کثرت آمد و شد نفوس از بغداد آنى   هر روز از صبح تا شام هم از  ديدم و الينام مي  نمودم هيکل قيّوم را مي
  ۴۶  و حجابى نه".لسان قدم ساکت و صامت نبود و در اظهار امر پرده 

ترين  اپريل تا دّوم ماه مى را به عنوان عيد اعظم رضوان مقّدس ٢١امروز بهائيان در سراسر عالم دوازده روز از 
  گيرند. ، جشن مى ترين اعياد بهائى و مهم
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  تمرين:

  __________________ .       بنويسد   تشان در بغداد رااواخر ايّام اقام با جمالت خود خواب حضرت بهاءاهلل در   .١
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  

  _______________________________________________________                                                 اهميّت آن خواب چه بود؟   .٢
               __________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

  _____________________________                            القدس را نازل فرمودند؟ چه تاريخى لوح مّالح حضرت بهاءاهلل در   .٣
__________________________________________________________________________  

                                          ________________________________________________ القدس خبر از چه مى داد؟ لوح مّالح   .۴
__________________________________________________________________________  

  آورد؟ حکومت چه پيغامى براى حضرت بهاءاهلل   مأمور  حضور اصحاب خوانده شد، اين لوح در   که  روزى   .۵
__________________________________________________________________________  

                                     ________________________________________ به حضرت بهاءاهلل تقديم شد؟روز بعد چه چيزى    .۶
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  

  _______________________________                    کجا بفرستد؟  حکومت تصميم گرفته بود حضرت بهاءاهلل را به   .٧
__________________________________________________________________________  

  _________________________________                               سازد؟  را از بغداد دور چرا حکومت تصميم گرفته بود ايشان   .٨
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  

  ___________ يم کرده بود چه کردند؟حضرت بهاءاهلل با وجهى که حکومت جهت مخارج سفر ايشان تقد  .٩
__________________________________________________________________________  

                               _______________________________ العمل احبّاء نسبت به عزيمت حضرت بهاءاهلل چه بود؟ عکس   .١٠
__________________________________________________________________________  
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__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  

  ________________________________                             حضرت بهاءاهلل به نشانۀ محبت نسبت به دوستان چه کردند؟   .١١
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  

  _____________________                  مودند امروز به چه نام مشهوراست؟امر فر آن اظهار باغى که حضرت بهاءاهلل در   .١٢

  ______________________________________________                                        مّدت چند روز در آن باغ توّقف فرمودند؟   .١٣

  گويد: ان گذراندند، نبيل مىبارۀ روزهاى پرشکوهى که حضرت بهاءاهلل در باغ رضو در   .١۴
  _ .______________________ و                                              ______________________  هر روز هنگام سحر باغبانان  الف.
______________ _________________                                         که وقتى اصحاب ها آنقدر زياد بود خرمن گل   ب.

  .                                       ________________________________آن خرمن              ______________ حضورشان در
 به  تا  فرمودند عنايت مي  شدند ها را بدست مبارک به جميع نفوسى که از حضورشان مرخص مي گل   ج.

_______________________________________________________________ .              
  . __________________________________________                                            يکشب نبيل جزو کسانى بود که    د.
        حالتىخارج شده از م_________                نزديک سحر نبيل مشاهده نمود که حضرت بهاءاهلل از    ه.

  .                                          ______________________________________                      و بعد  عبور فرمودند                                  ___________ 
  بودند.____________________                       در_____________                  و______________              مرغان    و.
___________                  اين  کنيدمالحظه   نمودند و فرمودند                      ______________________  حضرت بهاءاهلل   ز.

_______________  از                 _____________  تا__ ____________                از________________                  به اين            
 و              __________________  که  آنها  چگونه  پس____________                  و              _____________ دائم                        

  ؟_____________                 در                                  ___________________
                                                    . _______________________________________________ سه شب متوالى نبيل   ح.
  از   هر روز   و   ديد مي                            __________________________ نمود هر وقت نزديک سرير مبارک عبور مي   ط.

                                                          . __________________________________________________________صبح تا شام 
  . _________________________________                                    حتى يکبار هم نبيل نديد که حضرت بهاءاهلل    ى.

 ؟ انجام گرفت ساختن آن حضرت از جمع پيروانشان به چه منظور کوشش دشمنان حضرت بهاءاهلل براى جدا   .١۵
  ________________________________________________________                                                      اّما مشيّت الهى چه بود؟ 

__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
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  ________________________________                             گيريم؟ ميحضرت بهاءاهلل چه جشنى   امر  اظهار  براى سالگرد   .١۶

  ________________________                    ؟ گيريم کشد و چه روزهائى از آنرا جشن مى عيد رضوان چند روز طول مي   .١٧
__________________________________________________________________________  

ايد سخنرانى کوتاهى در بارۀ اين  کرده  ايران به عراق مطالعه  اکنون که بخش سرگونى حضرت بهاءاهلل را از   .١٨
  دوره از زندگى آن حضرت آماده و ايراد کنيد.

  م بيست و سوّ  بخش

ذوق  شوق ورا با صداى رسا و با  در اينجا قطعاتى از يکى از الواح منزله از حضرت بهاءاهلل آمده است. آن
حين تالوت روز اظهار امر حضرت بهاءاهلل در باغ رضوان را در نظر مجّسم نمائيد و اجازه دهيد  تالوت کنيد و در

  از شادى و سرور نمايد.  کلمات آن حضرت قلبتان را مملوّ 

کِر و"يا َقلََم االعلى َقد اَتى َربيُع البياِن بما َتَقرََّب عيُد الرّحمن قُم بيَن المالِٔ االنش الثّناء َعلى َشأِن  آء بالذِّ
االبِتهاج ِمن اُفِق َسمآء اسِمَنا الَبّهاج ِبما َتَزيََّن  َُتُکن ِمَن الّصامتيَن َقد َطلََع َنيّر يَُجّدد ِبه قميُص االمکاِن و ال

  ِمَن الّصابرين.... ال َتُکن ملکوُت االسماء ِباسم َربَِّک فاِطِر الّسمآء قُم َبيَن اُالَمم بهذاَ االسم االعَظم و
چه که عيد پروردگار نزديک است بين مردمان   رسيد بهار الهى فرا  : فارسى چنين استه مضمون بيان مبارک ب (

ستارۀ شادمانى از آسمان نام  . خاموش نمان  خيز به شأنى که عالم امکان تازه شود بگو و به ذکر و ثناى الهى بر
ما بين مردمان به اين اسم اعظم   ماء به نام پروردگار آسمان مزيّن گرديد.که ملکوت اس  بّهاج من طالع شد،

    .)مباشالهى قيام کن و از صبر کنندگان 

الّظواِهرُ و  البواِطن و اَسراُرها و "يا َقلَُم َهل َترَى اليوَم َغيرى اَيَن االشياء و ظهوراتُها و اَيَن االسمآء و َملَکوتها و
فارسى ه (مضمون بيان مبارک ب  االنشاء و هذا َوجهَى الباقى الُمشرُق المنير. اُء َمن فىالَفن آثاُرها َقد اخذ
ها و  است اسم  کجا است اشياء و ظهور آنها و کجا اى قلم آيا جز من امروز مشاهده توانى کرد،  : چنين است

گرفته و فقط اين وجه روشن  است درون اشياء و رمز و راز آنها نيستى همه هستى را در بر  کجا  ملکوت آنها،
  .) است باقى و برقرار

"هذا يوم اليُِرى فيه اّال االنواُر الّتى اَشرَقت و الَحت ِمن اُفِق َوجه َربَِّک العزيز الکريم َقد َقَبضناَ االرواح 
مضمون بيان  (  ....َخلق َبديع فضالً ِمن ِعندنا و اََنا الفّضاُل القديم االقتدار و َشَرعنا فى ِبُسلطاِن الُقدرِة و

امروز روزى است که جز انوار مشرق الئح از افق روى پروردگار عزيز و کريم تو در  : فارسى چنين استه مبارک ب
ها را با دستان قدرت و سلطنت اخذ کرديم و خلق بديعى را به فضل و احسان خود  شود جان آن ديده نمى

  .) ايم گر پاينده بوجود آورديم چه ما بخشش
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ل ِتلَک َجنَُّة ُرِقَم َعلى اَوراِق ما ُغِرَس فيها ِمن َرحيِق البيان َقد َظَهَر المکنوَن ِبُقدَرِة و ُسلطاِن ِانّها لََجنَّة "قُ 
ال َظَهَر ِمن َقبل و اَتى َمن کاَن َغيبًا َمستورًا فى  الّسماء َقد َظَهَر ما َتسَمُع ِمن َحفيِف اَشجارها يا َمالء االرض و

الملُک هّلل و ِمن خريِر مائها َقد َقرَِّت العيون ِبما َکَشَف الَغيُب  اََتى الماِلُک و  زال و ِمن َهزيِز ارياِحها َقداََزِل االٓ 
بگو اين بهشتى است  : فارسى چنين استه (مضمون بيان مبارک ب  " المکنوُن َعن َوجِه الِجماِل ِستَرالجالل

آن   ر آن غرس کرديم پوشيده بود به قدرت و سلطان ظاهر شد،که بر روى هر برگى از آنچه از رحيق بيان د
شود اى اهل عالم آنکه تا اين زمان ظاهر  هاى درختان آن شنيده مي بهشتى است که صداى بهم خوردن برگ

که   گردد آن استماع مي و آنکه از اول ال اول غيب پنهان بود آشکار گرديد و از زمزمه جويبار  نشده ظهور کرد
  روشن گرديد.)  ، با کشف غيب مکنون از روى زيباى پردۀ جالل ها چشم

الجناِن بما َتُدّق اناِمُل الِقَدم النّاقوَس اَالعَظم  ناَدت فيها الحوريّات ِمن اَعلَى الغرفاِت اَِن ابِشروا يا اهل "و
مآء َباسِم االبِهٰى َو اَداَرت ايادى الَعطاء بوا ثُمَّ اشَربوا َهنيئًا لَُکم يا َمطاِلَع الّشوِق کوَثَر الَبقاء َتَقرَّ  فى قُطَب السَّ

و فرشتگان از غرفات بلند ندا دادند   : فارسى چنين استه مضمون بيان مبارک ب (  ۴۷  ..." و َمشاِرق االشتياق
که بشارت باد اى ساکنان بهشت چه که ناقوس اعظم به سر انگشت جمال قدم در قطب آفاق باسم 

پيش آئيد و بياشاميد نوشتان باد اى مطالع شوق و   -و کوثر بقا با دستان عطا بدور آمد "بصدا در آمد "ابهى
  .) مشارق اشتياق

  بيست و چهارم  بخش

عائلۀ مبارکه و همراهان در شهر قسطنطنيه بيش از چهارماه طول نکشيد. دولت  ت اقامت حضرت بهاءاهلل و مدّ 
سفير   داد. جامعه بابى است، ادامه مي  اکنون مسلّم شده بود رهبرايران کماکان به تحريکات خود عليه نفسى که 

منّظم به مبارزه عليه حضرت بهاءاهلل پرداخت. سلطان عثمانى و وزراء و   ايران در دربار عثمانى با روشى معيّن و
معاشرت با  کردند و حضرت بهاءاهلل از همکارانشان در محيطى آلوده از دسيسه و ريا و خدعه و خيانت زندگى مي

چنين نفوسى ابا داشتند. امتناع ايشان از مصاحبت و معاشرت با اين جمع موجب سهولت اجراى نقشۀ سفير ايران 
ناپذير او نتيجه بخشيد و  شد تا با دروغ و تهمت و افترا افکار اولياى امور را مشوب کند. باالخره مساعى خستگى

آن حضرت و همراهان را به دورترين نقطه از مرز ايران؛ به شهر ادرنه منجر به صدور فرمان از سلطان عثمانى شد که 
  تبعيد کند.

العاده فرمان سلطان را جواب دادند. در لوحى طوالنى که فورًا نازل فرمودند  حضرت بهاءاهلل با شهامتى فوق
را گوشزد فرمودند. اين  کفايتى آنها ، خامى و بى ، او و وزرايش را مورد مالمت قرار داده سلطان را مخاطب ساخته
گويند وقتى صدر اعظم پاکت را گشود و شروع به خواندن آن  اى به صدراعظم تسليم شد مي لوح در پاکت مهر شده

قّهار خطابى به   "لحن اين نامه بمثابه آنست که پادشاهى مقتدر و لوح نمود رنگ از رخسارش پريد و اظهار داشت:
  ۴۸ صادر نموده رفتار و کردار او را مورد انتقاد قرار داده باشد".چاکران و زيردستان خويش   يکى از
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قسطنطنيه به ادرنه که سّومين مرحلۀ سرگونى آن حضرت   مبارکه از  عائلۀ  حضرت بهاءاهلل و  روزه   دوازده  سفر
 آنان  ب لباس کافى کهاغلب اصحا  العاده سرد. هوا فوق  و  ماه دسامبر بود  دشوار انجام گرفت. بود در شرائط سخت و

افروختن آتش   دست آوردن آب ناگزير بودند باه طول راه براى ب حتّٰى در محافظت نمايد نداشتند و  را از سرماى شديد
  آب کنند.  ها را يخ

به ادرنه وارد شدند و مّدت چهارسال و نيم در آن شهر  ١٨۶٣دسامبر سال  ١٢و همراهان روز    حضرت بهاءاهلل
چه شهرت و  هر ند اين دوره نيز يکى از دوران دردناک بحرانى بود که پيروزى شکوهمندى در پى داشت. اقامت کرد

او در مخالفت با   کشيد. شد آتش حقد و حسد در دل ميرزايحيى بيشتر زبانه مى تر مي نفوذ حضرت بهاءاهلل افزون
هر الهى در اين يوم باز دارد. فتنه و فسادى را که کوشيد که بابيان را از اقبال به مظ شد و مي هيکل مبارک جسورتر مي

داد تا با آن به حضرت بهاءاهلل و   بابى اثر گذاشت بلکه سالحى به دست دشمنان امر  برانگيخت نه تنها در جامعه
حّد و حصر بود حتّٰى تصميم گرفت حضرت بهاءاهلل را مسموم نمايد. و  پيروانشان حمله کنند. خيانت ميرزايحيى بى

کار برد تا سرانجام به مقصود رسيد. اثرات سّم در وجود حضرت بهاءاهلل بسيار شديد بود و با آنکه پس از ه مهيدى بت
  چندى بهبود يافتند اّما تا آخر عمر ارتعاش دست باقى ماند.

هاى  مناسبت حصول پيروزيه البتّه ايّام ادرنه را نبايستى بجهت اعمال ننگين ميرزايحيى بخاطر سپرد بلکه ب
را به ياد آورد. از اين شهر بود که آن حضرت الواح متعّددى به سالطين و فرمانروايان  بزرگ حضرت بهاءاهلل بايد آن
  به دور و نزديک ابالغ فرمودند.   عالم ارسال داشتند و امر خود را

 رسالت خود را به   اين اظهار امر عمومى سّومين مرحله از روندى تدريجى بود که به آن وسيله حضرت بهاءاهلل
چال طهران بود که روح قدسى بر وجودشان حلول نمود و اعالم  جامعۀ انسانى ابالغ داشتند. نخستين مرحله در سياه

باشند. گر چه تولد ظهور جديد براى ده سال در خفى ماند اما  داشت که آن حضرت حامل پيام الهى در اين يوم مى
نفوس مستعّده را بيدار و آمادۀ عرفان حضرت بهاءاهلل کرد. مرحله دّوم در باغ مانند سحر ارواح خفته را مشّوش و 

رضوان آغاز شد که در آنجا حضرت بهاءاهلل به جمعى از اصحاب که براى توديع مجتمع شده بودند اظهار امر 
عمومى رسالتشان بود  علّو مقامشان آگاه شدند. مرحله سّوم که اظهار امر از نفوس برگزيده ازکوچکى  جمعو  فرمودند

آن   عّکا به شهرى که منفاى بعدى و آخر دست آورد و دره در قسطنطنيه آغاز شد و در ادرنه قدرت و نيروئى بيشتر ب
  حضرت بود به اوج اعلى رسيد.

  تمرين:

  ____________________________________                                 حضرت بهاءاهلل چه مّدت در قسطنطنيه توّقف فرمودند؟   .١

  _____________________________________________________                                              چرا مّدت توّقفشان کوتاه بود؟   .٢
__________________________________________________________________________  

  ______________________________________________________                                                چيست؟ کنار" "در  معنى لغت   .٣
__________________________________________________________________________  
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  __________________________________                                 چرا حضرت بهاءاهلل با درباريان سلطان معاشرت ننمودند؟   .۴
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  

  __________________________________________                                      از آنجا آن حضرت را به کجا سرگون نمودند؟   .۵

  _______________________                       سرحّدات کشور دور کند؟ خواست حضرت بهاءاهلل را از چرا دولت ايران مي   .۶
__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

                                 ___________________________________ به محض وصول فرمان تبعيد حضرت بهاءاهلل چه کردند؟   .٧
__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

                       _______________________ صدر اعظم عثمانى وقتى توقيع حضرت بهاءاهلل را خواند چه اظهار نمود؟   .٨
__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  

  ______________________________________                                  حضرت بهاءاهلل در چه تاريخى به ادرنه وارد شدند؟   .٩

  ________________________________________________                                          چه مّدت در آن شهر اقامت نمودند؟   .١٠

                                            __________________________________________________ ترين رويداد در ادرنه چه بود؟ ممه   .١١
__________________________________________________________________________  

  ___________________________                         اعالم رسالت حضرت بهاءاهلل به عموم مردم از چند مرحله گذشت؟   .١٢

                                                  __________________________________________________________ بود؟لين مرحله کدام اوّ    .١٣
__________________________________________________________________________  

  __________________________________________________________                                                 دّومين مرحله چه بود؟   .١۴
__________________________________________________________________________  

                                                _________________________________________________________ سّومين مرحله کدام بود؟   .١۵
__________________________________________________________________________  
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  بيست و پنجم  بخش

بردند  مى پىحضرت بهاءاهلل بين اصحاب که به تدريج به مقام منيع آن حضرت   مخالفت علنى ميرزايحيٰى با
مند از حمايت و  که همواره مترصد فرصت بودند و بهره موجب شد که دشمنان امر  و   ناراحتى و آشفتگى ايجاد کرد

ناگهان يک روز سربازان بيت حضرت   جوان الهى زنند.   اى به امر مجددًا ضربه  پشتيبانى حکومت ايران و عثمانى،
 دانست که چه زودتر آن خانه تخليه شود ابتدا کسى نمي بهاءاهلل را محاصره کرده به اّطالع رساندند که بايد هر

اکثر اصحاب بيم آن داشتند که از محبوب خود جدا شوند. زيرا شايع شده بود که   سرنوشت آنها چه خواهد بود.
و سايرين را مجبور خواهند کرد که در نقاط مختلف متفّرق شوند.    اى خواهند فرستاد حضرت بهاءاهلل را به نقطه

اکثر تبعيد شدگان که حدودًا   کنند. مى  ايحيٰى را به قبرس تبعيدميرز  و  باالخره معلوم شد که حضرت بهاءاهلل را به عّکا
از طرفى چهار نفر از همراهان   تن از شريرترين حاميان ميرزايحيٰى به عکا فرستاده شده و منجمله دو  بودند نفر  هفتاد

  حضرت بهاءاهلل را با گروه ميرزا يحيى به قبرس فرستادند.

از ادرنه عزيمت کردند و پس از سفرى سخت از راه دريا  ١٨۶٨اگوست  ١٢روز عائله مبارکه  حضرت بهاءاهلل و
وارد شدند ورود زندانيان براى مردم عّکا امرى عادى بود زيرا حکومت عثمانى از   اگوست به عّکا ٣١و خشکى روز 

  که زندانيان دشمن خدا و بود  کرد. اين بار به مردم گفته شده کاران استفاده مي اين شهر براى تبعيد آشوبگران و تبه
اند. سلطان فرمان داده بود که در نهايت شّدت با زندانيان رفتار شود. او و وزيرانش اميداور بودند که  دين و حکومت

شرائط سخت و ناگوار عّکا سرانجام منجر به فنا و نابودى آن جمع خواهد شد. فرمان سلطان در مسجد شهر براى 
گونه مراوده و معاشرت با آنان  اند و هر دند که اين جمع ايرانيان به حبس ابد محکوممردم قرائت شد و همه فهمي

  اکيدًا ممنوع است.

شدگان در عّکا مأمورين آنها را به قشلۀ عسکريه که قسمتى از آن براى سکونت اين  پس از پياده نمودن تبيعد
يک سه  محروم ماندند و از روز بعد براى هر ل همگى از آب و خوراک جمع منظور شده بود منتقل نمودند. شب اوّ 

قرص نان نامرغوب جيره معيّن داشتند. شرائط سخت زندان همگى را جز دوتن در همان اوائل ورود بيمار نمود و سه 
نفر از آنان در اثر بيمارى جان سپردند. نگهبانان قشله تا وصول مبلغى وجه از تدفين آنان امتناع کردند ناچار 

نگهبانان صرف کفن و دفن متصاعدين کنند. بعدها   را پاى مبارک بود بفروش رسيد که وجه آن که زيراى  سّجاده
برابر مبلغى را که مطالبه نموده بودند دريافت داشتند  معلوم شد که آن ظالمان به قول خود وفا نکرده و با آنکه دو

  بودند.  ، به خاک سپردهآنکه در صندوق گذارند معهذا اجساد را بدون تغسيل و تکفين و بى

هاى اّوليه عّکا براى حضرت بهاءاهلل دورانى از  با آنکه وضع و شرائط زندان به تدريج بهبود يافت معهذا سال
چال تحّمل کرده بودند از جانب دشمنان خارجى امر بود اّما در ادرنه اين  فرسا بود. مشّقاتى را که در سياه آالم طاقت

هاى اّوليه در عّکا حاصل اعمال دشمنان داخلى و  آمد. بحران سال آن حضرت وارد مى مصائب از داخل جامعه بر
  فرمايند: خارجى امر بود. حضرت بهاءاهلل در بارۀ اين دوره مي

المقام سميّناه بالّسجن االعظم و من قبل کنّا فى ارض اخرى تحت سالسل و  "اعلم اّن فى ورودنا هذا
 : فارسى چنين استه (مضمون بيان مبارک ب  ۴۹ .فّکروا فيه يا اولى االلباب"سّمى بذالک قل ت االغالل و ما
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بدان زمانى که به اين مقام وارد شديم آن را به سجن اعظم نام گذارديم قبل از آن که در ارض ديگر در کند و  
   زنجير بوديم آن زندان را به اين اسم نخوانديم بگو اى دانايان در اين باره تفّکر کنيد.)

عائله مبارکه تعدادى از احباى  برغم فرمان سلطان مبنى بر منع اکيد معاشرت و مراودت با حضرت بهاءاهلل و
ايران مبادرت به سفرى طوالنى نموده و اغلب اوقات پاى پياده به اميد تشّرف به حضور آن حضرت خود را به عّکا 

اى دور رو به  ف به حضورشان را نداشتند از فاصلهرساندند. اين مؤمنين مخلص به محض ورود چون اجازۀ تشرّ  مي
هاى پنجرۀ زندان هيکل مبارک را زيارت  سجن ايستاده و دلخوش و راضى بودند که حتّٰى يک لحظه از ميان ميله

ار از موهبتى که النى آنها بود آنوقت شاد و سپاسگزها سفر طو کنند يک تکان دست مبارک اجر کافى براى ماه
  گشتند. هاى خود باز مى بود به خانهنصيبشان شده 

"غصن اطهر" پسر حضرت بهاءاهلل بود. شبى بر فراز   مهدى انگيزترين حادثۀ اين دوران صعود ناگهانى ميرزا غم
اى که در بام بود به طبقۀ پائين سقوط کرد و با صندوق چوبى که  حال تفّکر و دعا و مناجات از روزنه بام سربازخانه در

ار داشت تصادم نمود و سينه مبارکش شکافته شد با آنکه پزشکى را به بالينش فراخواندند اّما متأّسفانه در آنجا قر
ساعت صعود نمود. قبل از صعود حضرت بهاءاهلل از غصن اطهر  دست او ساخته نبود و پس از بيست و دو کارى از

که اهل بهاء موّفق به ورود در محضر شما پرسيدند؛ "آقا چه آرزوئى دارى؟ بمن بگو" او جواب داد "آرزو دارم 
  ۵۰  خواهد فرمود".   بشوند" هيکل مبارک فرمودند" خداوند آرزويت را برآورده

ت بود، بايد بخاطر داشت که سرگونى آن حضرت  با آنکه آالم حضرت بهاءاهلل در سجن اعظم به نهايت شدّ 
 چهار  مس حقيقت در نهايت شکوه و جالل مّدت بيست وبه عّکا نبّوات گذشته را تحّقق بخشيد و در عّکا بود که ش

فرمائى به کوه کرمل که در مجاورت حيفا  سال پرتوافشانى نمود در اين دوران بود که حضرت بهاءاهلل هنگام تشريف 
بايستى مقام اعلى ساخته شود نشان دادند. آرامگاه خود آن حضرت که  است به حضرت عبدالبهاء محلّى را که مى

ترين نقطۀ روى زمين است. در مجاورت مقام اعلى مقّر بيت العدل  اورت عّکا است قبلۀ اهل بهاء و مقّدسدر مج
اشاره    شهر عّکا و حيفا مرکز روحانى و ادارى ديانت بهائى خواهد بود. حضرت بهاءاهلل با  اعظم قرار گرفته است. دو

کان بايديهم اعالم  و وجدنا قومًا استقبلونا بوجوه عزّ دريًّا..."   فرمايند: به سرگونى خود به عّکا در لوحى چنين مي
ه (مضمون بيان مبارک ب  ۵۱ االعالم". النّصر ... اذن نادى المناد فسوف يبعث اهّلل من يدخل النّاس فى ظّل هذه

هاى  نان پرچمدر آن محّل مردمانى را يافتيم که با روى روشن از ما استقبال کردند و در دست آ : فارسى چنين است
را در ظّل اين  فرمايد که مردمان ظفر در اهتزاز بود ناگاه منادى ندا داد که بزودى خداوند نفوسى را مبعوث مي

  ها جمع خواهند کرد.) پرچم

  تمرين:

  ______________              پا کرده بود به نفع خود استفاده نمودند؟ هائى که ميرزايحيٰى بر از فتنه چگونه دشمنان امر   .١
__________________________________________________________________________  

  ___________________________________________                                      ادرنه به کجا تبعيد شدند؟  حضرت بهاءاهلل از   .٢
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  ____________________________________________________                                             کجا فرستاده شد؟  ميرزايحيٰى به   .٣

  ______________________________________________                                        با حضرت بهاءاهلل به عّکا رفتند؟ چند نفر   .۴

هواخواهان ميرزا يحيٰى به عّکا   از   پيروان حضرت بهاءاهلل به قبرس و دو تنبه نظر شما به چه علّت چند نفر از    .۵
  ________________________________________________________________                                                           اعزام شدند؟

__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  

  ____________________________________                                   ادرنه عزيمت فرمودند؟  چه تاريخ حضرت بهاءاهلل از در   .۶

  __________________________________________________                                              شدند؟ چه تاريخى به عکا وارد در   .٧

  ______ سلطان عثمانى چه فرمانى در بارۀ زندانى بودن حضرت بهاءاهلل و همراهان ايشان صادر نموده بود؟   .٨
__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

  _____________________________________________                                       شدند؟ اين فرمان باخبر مردم عّکا چگونه از   .٩
__________________________________________________________________________  

                           ______________________________ ورود به عّکا حضرت بهاءاهلل و همراهان را به کجا بردند؟ پس از   .١٠

                             _____________________. __________با جمالت خود اوضاع روزهاى اّوليه سجن عّکا را شرح دهيد   .١١
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  

                                    _________________________________________ حضرت بهاءاهلل شهر عّکا را چه تسميه فرمودند؟   .١٢

  ____________________________                          چه بود؟ هاى اّوليه عّکا روى داد اى که در سال جانگدازترين حادثه   .١٣
__________________________________________________________________________  

                         ___________. ______________د غصن اطهر شد شرح دهيداى که منجر به صعو با جمالت خود واقعه   .١۴
               __________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  
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__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  

  ___________________________________                              حضرت بهاءاهلل در عّکا و حومۀ آن چند سال بسر بردند؟   .١۵

  _______________________________________________________                                               معنى کلمۀ "قبله" چيست؟   .١۶

  ____________________________________________                                      قبلۀ اهل بهاء چيست و در کجا واقع شده؟   .١٧
__________________________________________________________________________  

  هنگام تشريف فرمائى به کوه کرمل در حيفا حضرت بهاءاهلل چه چيزى به حضرت عبدالبهاء نشان دادند؟   .١٨
__________________________________________________________________________  

  ___________________________________________________                                             مقّر بيت العدل اعظم کجاست؟   .١٩

  _______________________________________                                   مرکز جهانى ادارى و روحانى امر بهائى کجاست؟   .٢٠

  _________________________________                               رساندند؟ زائرين اّوليه تحت چه شرايطى خود را به عکا مي   .٢١
__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  

از احباى جامعۀ کنند؟ شايد مايل باشيد از يکى  روند چه مى عّکا مي دانيد زائرينى که امروز به حيفا و آيا مي   .٢٢
  خودتان که به زيارت ارض اقدس رفته است اين سؤال را بپرسيد.

  بيست و ششم  بخش

الواحى که از ادرنه   هائى چند از اعالن عمومى خود ادامه دادند. در اينجا قسمت  حضرت بهاءاهلل در عّکا به
  کنيد: عّکا خطاب به سالطين و فرمانروايان عالم نازل شده مالحظه مى و
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  ناپلئون سّوم :  به امپراطور فرانسه ،

النّاقوس االفخم على هيکل  تاهّلل الّحق قد ظهر  . يّدق النّواقيس القّسيس بان ال "قل يا ملک الباريس نبّأ
پاريس کشيشان را آگاه ساز   اى پادشاه  : فارسى چنين استه مضمون بيان مبارک ب (  ۵۲ االسم االعظم...."

  .)    ا در نياورند قسم بخداى حّق که ناقوس افخم در هيکل اسم اعظم ظاهر شدهها را به صد که ناقوس

  :  ، تزار روسيه به نيکالى الکساندر دّوم

فارسى ه (مضمون بيان مبارک ب  ۵۳ ." االمر المبرم ثّم ادع االمم الى اهّلل العلّى العظيم "قم بين النّاس بهذا
سوى خداوند علّى عظيم دعوت ه ها را ب در بين مردمان سپس اّمتبرخيز به اين امر اثبات شده   : چنين است

  کن.)

  : ، ملکۀ انگلستان به ويکتوريا

"دعى هويک ثّم اقبلى بقلبک الى موليک القديم انّا نذّکرک لوجه اهّلل و نحّب ان يعلو اسمک بذکر 
وى و هوس خود را واگذار ه  : فارسى چنين استه (مضمون بيان مبارک ب  ۵۴ ربّک خالق االرض و الّسماء."

دهيم چه مايليم که نام تو به ذکر پروردگار که خالق  و به موالى قديمت اقبال کن ما بخاطر خدا بتو تذّکر مى
  زمين و آسمان است بلند شود.)

  پادشاه پروس: به ويليام اوّل ،

(مضمون   ۵۵ رى.""ايّاک ان يمنعک الغرور عن مطلع الّظهور او يحجبک الهوى عن مالک العرش و الثّ 
ترا از مطلع ظهور منع نمايد و يا اينکه هوى و هوس ترا از   مبادا غرور  : فارسى چنين استه بيان مبارک ب

  مالک زمين و آسمان محجوب سازد.)

  امپراطور اطريش:  ژوزف ، به فرانسوا

و ترى النّور المشرق من هذا االفق االيّام  المنظر الکريم و تعرف من تدعوه فى اللّيالى و هذا  لتنظر "افتح البصر
چشم خود را باز کن تا اين منظر کريم را مشاهده  : فارسى چنين استه (مضمون بيان مبارک ب  ۵۶ اللّميع."

  خوانى بشناسى و نورى را که از اين افق تابنده اشراق نموده ببينى.) کنى و آنکه در شبانه روز او را مي

  : عثمانى امپراطور  به سلطان عبدالعزيز،

الّذين تجد منهم روائح االيمان و العدل ثّم شاورهم فى  "اتّق اهّلل و کن من المتّقين فاجتمع من الوکالء
بترس از خدا و   : فارسى چنين استه مضمون بيان مبارک ب (  ۵۷  ." االمور و خذ احسنها و کن من المحسنين

مشام مى رسد جمع کن و با ه ان رائحۀ ايمان و عدالت باى از وکالء را که از آن کاران باش عده از زمره پرهيز
  آنان در امور مشاوره کن و بهترين آراء را اخذ کن و از نيکوکاران باش.)
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  پادشاه ايران:  ، شاه به ناصرالّدين

خالصة لوجهه   االطناب و يجعل الوجوه الحبس يعتق الرّقاب من الّسالسل و من کرمه تعالى بهذا "و نرجوا
رجا  : فارسى چنين استه مضمون بيان مبارک ب ( ۵۸  ." الوّهاب انّه مجيب لمن دعاه و قريب لمن ناجاه العزيز

مى کنيم که از بخشش و کرم او در اثر اين مسجونيت گردن انسان را از کند و زنجير رها سازد و سبب شود که 
فرمايد و به آنان  اى مردمان را اجابت مياو دعکه  چه  با وجوه خالص به وجه پروردگار عزيز وّهاب توّجه کنند.

   .) که بسوى او مناجات مى کنند نزديک است

  به رؤساى جمهور آمريکا:

مضمون  (  ۵۹ "اجبروا الکسير بايادى العدل و کّسروا الّصحيح الّظالم بسياط اوامر ربّکم االمر الحکيم."
هم ببند و دست ظالم را با سياط اوامر و شکستگان را با دست عدالت ب : فارسى چنين استه بيان مبارک ب

   احکام پرودگار بشکن.)

  به پاپ پى نهم:

. تبارک الرّّب الّذى  "قد ظهرت الکلمة الّتى سترها االبن انّها قد نزّلت على هيکل االنسان فى هذا الزّمان
اى را که پسر مستور  کلمه  : فارسى چنين استه مضمون بيان مبارک ب (  ۶۰ هو االب قد اتى بمجده االعظم."

باشد  مبارک است پروردگارى که پدر مي  داشت ظاهر شده و در اين يوم به شکل هيکل انسانى فرستاده شده.
   .) است  و بدرستيکه او با شکوه و عظمت آمده

  به جميع رهبانان کليساى مسيحى:

ّم اشتغلوا بما تنتفع به انفسکم و الکنائس و المعابد ان اخرجوا باذنى ث تعتکفوا فى الرّهبان ال "قل يا مالٔ
بگو اى رهبانان در کنائس و معابد اعتکاف  : فارسى چنين استه بيان مبارک ب (مضمون  ۶۱ انفس العباد."

   رساند مشغول گرديد.) نکنيد به اجازۀ من خارج شويد و به آنچه به شما و ساير مردمان منفعت مي

  بيست و هفتم  بخش

و همراهان بايد قشله را ترک مى کردند زيرا     اگهانى غصن اطهر، حضرت بهاءاهللچهار ماه پس از صعود ن
اى که مشهور به  به خانه هاى مختلف  مورد احتياج سربازان بود. هيکل مبارک و عائلۀ مبارکه پس از اقامت در محلّ 

فرمان سلطان رفتار خصومت بيت عبود بود منتقل شدند. آنها تحت مراقبت و کنترل در بين نفوسى که تحت تأثير 
  آميز و غير دوستانه داشتند باقى ماندند.

بردند و رفتار بهترى با آنان در  زمان ساکنان عّکا به بيگناهى اين گروه کوچک تبعيدشدگان از ايران پى  به مرور
بودند و موّفق شده مرهون وجود حضرت عبدالبهاء بود که با مردم شهر در تماس   پيش گرفتند. اين تغيير رفتار بيشتر
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پدر بزرگوارشان را به آنان تفهيم کنند. سرانجام هيکل مبارک توانستند   جوهر تعاليم امر بودند انگيزۀ حقيقى بهائيان و
ها درون حصار شهر مسجون بودند اکنون  از شهر عّکا خارج شده و از نواحى مجاور ديدن نمايند آن حضرت که سال

  شان بود لّذت ببرند. عالقه نهايت مورد فته از مشاهدۀ گياه و سبزه و زيبائى طبيعت که بيتوانستند به خارج شهر ر مى

  اين قصر در  بهجى که بيرون شهر عّکا بود گذشت.  هاى حيات عنصرى حضرت بهاءاهلل در قصر آخرين سال
که در آن نواحى شيوع يافته  شده بود اّما در آن ايّام به علّت بروز بيمارى مسرى  زمان مسجونيّت آن حضرت ساخته

براى پدر   آن خانه را در ابتداء بودند حضرت عبدالبهاء موّفق شدند  اش آنجا را ترک کرده بود صاحب قصر و خانواده
  بزرگوارشان اجاره کرده چندى بعد آنجا را خريدارى نمايند.

  ارشان نسبت به حضرت بهاءاهلل ونواحى سوريه و لبنان رفت اکنون نه تنها مردم عّکا بلکه ساکنان اطراف و
اّما   به قّوت خود باقى بود و اسمًا آن حضرت مسجون بودند  تغيير يافته بود گر چه فرمان سلطان هنوز پيروانشان کامالً 

آمدند. چنين  همچون تاجدارى مورد تکريم و احترام مردم بودند. حتّى رؤساى ناحيه براى مشورت خدمتشان مى
  کند.  که قلوب انسانى را تقليب مى  رت بهاءاهللاست قوۀ ظهور حض

قادر   که او را  بسيارى از قلم آن حضرت براى هدايت نوع بشر   د متعدّ   بهجى آثار   و   عّکا  هاى اقامت در سال  طىّ 
قدس است که ترين اثر ايشان کتاب مستطاب ا بزرگ  ترين و مهمّ   نهد، نازل شد. جهانى بنيان  شکوه و مدنيّتى پر  سازد

اقدس چنين    ارض  اعلى در   قلم  نازله از   بارۀ آثار  امراهلل در حضرت ولىّ   نزول يافت. ١٨٧٣حوالى سال   عبود   در بيت
  فرمايند: مي

اعظم مورد مطالعه و دّقت  مقّدسه و بيانات مبارکۀ منزله از قلم حضرت بهاءاهّلل در ايّام سجن "چنانچه آثار
شود: اّول  شود که آن صحف قيّمه و زبر لميعۀ ربّانيّه به سه دستۀ مشّخصه تقسيم مي م ميگيرد معلو قرار

اهّلل باهل  ابالغ کلمة  الواحى که متّمم الواح و خطابات صادره در ارض سرّ محسوب و ٔالجل اعالن امراهّلل و 
حدود الهيّه  واح متضّمن احکام وال   يراعۀ سلطان قدم نازل گشته. دّوم   عالم و رؤساء و زمامداران امم از

اّم الکتاب دور امنع ابدع ابهى،  ، مخصوص اين ظهور اکرم که قسمت اعظم آن در کتاب مقّدس اقدس
مدّون و مسطور است. سّوم الواحى که قسمتى از آن بوضع اصول و مبادى اين امر افخم اختصاص يافته و 

  ۶۲ است." اساسيّه تخصيص داده شده قسمت ديگر به تشريح و تبيين همان اصول و تعاليم

توسعۀ عظيم امراهلل در دنياى غرب در زمان حيات عنصرى حضرت بهاءاهلل شروع نشد و بايد تا دورۀ حضرت 
تعاليم مبارکه به مغرب زمين راه يافته بود و بعضى اشخاص از زندانى عّکا و از  با اين حال  بود. عبدالبهاء منتظر مي
، اواخر  ١٨٩٠سال   خبر بودند. در بهار با گذاشت مى آمدند بجا ى که در نفوسى که به مالقاتشان مينفوذ و تأثير عجيب

  ادوارد گرانويل براون مستشرق مشهور از کمبريج انگلستان به مالقات هيکل مبارک آمد. ،يّام حيات حضرت بهاءاهلل ا
  باشد: آن مالقات تاريخى مى قسمت ذيل از خاطرات او از

هايم را از پا خارج کردم سپس با يک حرکت فورى دست پرده  اهنماى من قدرى تأّمل کرد تا من کفش"... ر
اطاق بزرگى يافتم که سرتاسر  را در شدم پرده را انداخت من خود  وارد   را عقب زده و پس از آنکه من از در

دلى قرار داشت. با آنکه قبًال در دو يا سه صن را نيمکت کوتاهى فرا گرفته بود. در قسمت روبروِى  صدر آن
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روم و به زيارت چه کسى نائل خواهم شد. (اّطالع مشّخصى در اين باره  دانستم که به کجا مي بطور مبهم مي
من داده نشده بود) ولى مهابت و عظمت آن محيط قلبم را به طپش درآورد و يکى دو ثانيه گذشت تا ه ب

اطاق تنها نيستم در آن گوشه جائى که نيمکت به ديوار چسبيده بود توانستم بخود آيم و متوّجه شوم که در آن 
هيکلى جليل در نهايت طمأنينه و وقار در حاليکه تاجى برسم درويشان (اّما بلندتر و با شکل متفاوت) و بدور 

پوشانيد جلوس فرموده بود. دو چشمانم به سيمائى افتاد که  کوچک رأس مبارکش را مى اى سفيد و آن عمامه
آن  کرد و از هرگز فراموش نخواهم کرد و از وصف آن عاجزم آن چشمان نافذ تا اعماق روح انسان نفوذ مي

ولى انبوه گيسوان و محاسن   خطوط عميق پيشانى حاکى از کبر سّن بود  جبين قدرت و عظمت نمودار بود.
نمود. مپرس در حضور چه  ميرسيد خالف آنرا  پشت که به يکديگر آميخته و تقريبًا تا کمر مي سياه و پر

امپراطورهاى  عشقى سر فرود آوردم که پادشاهان عالم غبطه ورزند و شخصى ايستادم و به چه منبع تقديس و
  امم حسرت برند!

... شما بديدار يک  ايد الحمداهّلل که فائز شده'  "صدائى ماليم و مهيمن امر به جلوس نموده و آنگاه فرمود:
.. ما جز اصالح عالم و سعادت امم مقصدى نداريم معذلک ما را اهل نزاع و . ايد مسجون منفى آمده

آيند و  آيا اگر تمام اقوام و ملل در ظّل يک ديانت در  ... دانند فساد شمرده مستحّق سجن و نفى ببالد مي
مذهبى جميع مردمان مانند برادر شوند روابط محبّت و يگانگى ميان ابناء بشر استحکام يابد و اختالفات 

بلى البتّه چنين خواهد شد. اين   ...  زائل شود چه عيب و ضررى دارد؟ از ميان برود و تباين نژادى محو و
آيا شما در اروپا نيز بهمين   ...  ثمر و منازعات خانمانسوز منتهى شود و "صلح اکبر" تحّقق يابد جنگهاى بى

کنيم که  اين مشاهده مى   وجود  ... با  داده ... و آيا همين نيست که حضرت مسيح خبر  محتاج نيستيد؟
پادشاهان و زمامداران شما خزائن خود را بعوض آنکه در سبيل سعادت و آسايش عالم انسان صرف کنند 

کشتارها و اختالفات بايد   و   اين جنگها  ... برند مى  خودسرانه در تهيّه وسائل دمار و انهدام نوع بشر بکار
ليس الفخر لمن يحّب الوطن بل لمن يحّب        گردند  ر مانند يک قوم و يک عائلهبش قطع شود و ابناء

  ۶۳' "     العالم

  تمرين:

                           ____________________________ عوامل انتقال حضرت بهاءاهلل و اصحاب از قشله عسکريه چه بود؟   .١
__________________________________________________________________________  

                    _____________________ يافتند چيست؟ عائلۀ مبارکه درآن استقرار نام بيتى که عاقبت حضرت بهاءاهلل و   .٢
__________________________________________________________________________  

  ______________________________________                                  ّکا چگونه تغيير يافت؟شرائط زندگى مسجونين در ع   .٣
__________________________________________________________________________  
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  _________________________________________________________                                                 علّت اين تغيير چه بود؟   .۴
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  

  __________________                    ذراندند چيست؟آن گ هاى زندگى را در نام قصرى که حضرت بهاءاهلل آخرين سال   .۵
__________________________________________________________________________  

  ___________________________________                                 چگونه حضرت عبدالبهاء قصر بهجى را بدست آوردند؟   .۶
__________________________________________________________________________  

  ___________________________________                                نازله از حضرت بهاءاهلل در عّکا کدام است؟  مهمترين اثر  .٧
__________________________________________________________________________  

                                       ___________________________________________ اين اثر در کجا و در چه تاريخى نزول يافت؟   .٨

 آن سه دسته  کنند، اين دوران را حضرت ولّى امراهلل به سه دسته تقسيم مى منزلۀ حضرت بهاءاهلل در آثار   .٩
  کدامند؟ 

                                                              _____________________________________________________________________  الف.
_____________________________________________________________________  

  _____________________________________________________________________  ب.
_____________________________________________________________________  

  _____________________________________________________________________  ج.
_____________________________________________________________________  

  ________________________________________                                     ءاهلل چيست؟احکام ديانت حضرت بها بعضى از   .١٠
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  

  ___________________________________________                                     بعضى از اصول و مبادى امر بهائى چيست؟   .١١
__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  
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  ______________________________________________________                                              ادوارد گرانويل براون که بود؟   .١٢
__________________________________________________________________________  

مجمعى در انگلستان حضور داريد. داستان مالقات خودتان را با   در  فرض کنيد شما ادوارد براون هستيد و   .١٣
  حضرت بهاءاهلل با هيجان شرح دهيد.

  بيست و هشتم  بخش

حال حاوى احکام اساسى   باشد. اّما بهر مي   بند ١٩٠و فقط شامل    کتاب مستطاب اقدس کتاب بزرگى نيست
حضرت بهاءاهلل و منشور   الکتاب دور را امّ  حضرت شوقى افندى آن  باشد. نى مدنيّت جهانى آينده ميو قوانين بنيا

طول عمر خود مکّرر عبارات آنرا مطالعه خواهيد کرد ضمن آنکه سعى  شما در  . نامند نظم نوين جهانى ايشان مى
شود که پنج بند اّول  اينجا پيشنهاد مي  حال در  هيد.اعمال خود را با موازين امراهلل توافق د  و  خواهيد نمود که افکار

  آن را ازحفظ کنيد.

الخلق  اهّللُ علَى العباِد عرفان َمشرق وحيه و مطلَِع اَمره الّذى کاَن مقاَم نفسه فى عالم االمر و "اّن اّول ما کتَب 
المقام  تى بکّل االعمال. اذا فُزتُم ِبهذايأ لو الّذى ُمِنَع انّه من اهل الّضالل و فاَز بکّل الخير و   من فاِز به قد

االسنٰى واالفِق االعلٰى ينبغى ِلُکّل نفس ان ِيتَِّبَع ما اُِمَر به من لدى المقصود ِالنّهما معًا اليُقَبُل اََحُدهما دون 
دگان لين چيزى که بر بناوّ  : فارسى چنين استه (مضمون بيان مبارک ب  االخر هذا ما َحَکم به مطلع االلهام.

کسى که به   باشد. خلق مي  و  اوست که قائم مقام او در عالم امر  واجب شده شناسائى مشرق وحى و مطلع امر
و آنکه از عرفان او ممنوع شود از اهل ضالل محسوب    چنين شناسائى برسد به جميع خيرات واصل شده

  ام فائز شديد شايسته است که همۀ اوامرهنگامى که به اين مق  و لو اينکه جميع اعمال را انجام دهد.   است
با هم است و يکى بدون ديگرى مقبول درگاه   ) عمل  و   اين دو (شناسائى ، حضرت مقصود را پيروى کنيد

   احديت نيست اين است آنچه که حکم کرد مطلع الهام.)

الّذى َغَفل انّه ِمن  َحِفَظ االمم و لم و"اّن الّذين اوتوا بصائَر ِمن اهّلل َيرَون حدوداهّلل الّسبب االعظم ِلنظم العا
ُرِقَم ِمن القلم االعلٰى انّه لروح الحيوان لمن  َهَمِج رعاع. انّا اََمرناکم ِبَکسِر حدوداِت النّفس والهوٰى الما

ذين االلباب. اّن الّ  االمکان. قد ماَجت بحُوُرالِحکمِة والبيان بما هاَجت َنَسَمة الرّحمن اغَتِنموا يا اولى فى
(مضمون بيان    َنَکصوا علٰى اعقاِبِهم اولئک من اهل الّضالل لَدِى الغنىِّ المتعال. َنَکَثوا عهداهّلل فى اواِمرِه و

آنان که چشم بصيرت دارند احکام و حدود الهى را سبب اعظم براى نظم  : فارسى چنين استه مبارک ب
ما شما را   محسوبند.  ( پشۀ کور)  ت کنند از همج رعاعبينند و آنان که از اين امر غفل عالم و حفظ مردمان مى

روح حيات براى عالم امکان  به نقض هوى و هوس امر کرديم نه آنچه که از قلم اعلى نازل شده چه اين اوامر
نفوسى که    آمد اى دانايان آن را غنيمت دانيد. درياهاى حکمت و بيان از وزش نسائم رحمن به موج   . است

   نزد پروردگار از اهل ضاللت و گمراهى محسوبند.)   را شکستند و اوامر او را پشت سر انداختند عهد الهى



 

 ۱۳۳ -حيات حضرت بهاءاهلل  

َِّل اَالمرُ ِمن  "يا مالٔ االرض ِاعلَموا اّن اواِمرِى ُسرُُج عناَيتى َبيَن عبادى و َمفاتيُح َرحَمتى ِلَبريَّتى َکذِلَک نُز
البيان الّذى َظَهَر ِمن َفِم َمِشيَِّة الرّحمن ليُنِفُق ما ِعنَدُه َولَو  َحالَوةَ  اََحد . لو َيِجدُ  َسماء َمشيّة َربُّکم ماِلِک االديان

ه مضمون بيان مبارک ب (  . َيکوُن َخزائَن االرض کلّها ِليُثِبَت اَمرًا ِمن اَوامره الُمشِرَقِة من اُفُق العناَيِة واَاللطاف
هاى عنايت و مفاتيح رحمت من است در بين  من چراغاى اهل ارض بدانيد که اوامر  : فارسى چنين است

شده حتى اگر جميع   آنچه را دارا  اگر کسى حالوت بيانى که از فم مشية پروردگار نازل شده را بيابد،  . مردمان
   هاى دنيا باشد براى اثبات يک امر از اوامر خداوند انفاق خواهد نمود.) گنج

َتَکلَّم ِلساُن قُدَرتى فى   َقد  َعلَى الُقَنن واالتالل. ى َو ِبها تُنَصب اعالُم النّصرِ َعرُف َقميص  "قُل ِمن حدودى َيُمرّ 
َجَبروِت َعَظَمتى ُمخاِطبًا ِلَبريَّتى اَِن اعَملوا ُحدودى حبًّا ِلَجمالى طوبٰى ِلَحبيب َوَجَد َعرَف الَمحبوِب ِمن هِذِه 

ى َشأن ال توَصُف ِباَالذکار. لَعمرى َمن َشِرَب َرحيَق اِالنصاف ِمن الَکِلَمِة الّتى فاحت ِمنها َنَفحاُت الَفضل عل
فارسى چنين ه (مضمون بيان مبارک ب  . ايادى اَاللطاِف ِانَُّه َيطوُف َحوَل اواِمِرَى الُمشِرَقِة ِمن اُفُِق اِالبداع

گردد  اتالل نصب مي  قلل و هاى پيروزى بر و به آن پرچم  رسد مشام ميه احکام من بوى پيراهن من ب  از : است
گويد احکام و اوامر مرا  و مي  سازد مخاطب مي  جبروت عظمت خداوندى بندگان را لسان قدرت الهى در

خوشا بحال دوستى که عرف محبوب را از اين کالمى که نفحات فضل از   بخاطر حّب جمال من اجرا کنيد.
حول اوامرى که در افق ابداع  ت لطف حّق آشاميد درکسى که شراب انصاف را از دس  آن متضّوع است بيابد.
   نمايد.)اشراق کرده طواف مي

ا "ال َتَحسبنَّ ِانّا َنزّلنا لَُکم اَالحکاَم َبل َفَتحنا َختَم الرّحيق الَمختوَم ِباَصاَبع الُقدرِة واالقتدار َيشَهُد ِبذِلک م
َِّل ِمن َقلَِم الَوحى َتَفّکروا يا اولى االفکار." تصّور نکنيد   : فارسى چنين استه مضون بيان مبارک ب (  ۶۴  نُز

انگشتان قدرت و اقتدار برداشتيم قلم وحى به ه احکام را براى شما نازل فرموديم بلکه مهر رحيق مختوم را ب
  دهد.) اين امر گواهى مى

  بيست و نهم  بخش

حقيقت  اى دنيوى انجام گرفت اّما دره صورت ظاهر بوسيلۀ قدرته سرگونى متوالى حضرت بهاءاهلل با آنکه ب
اى به نقطۀ ديگر و باالخره ورودشان  نقطه  نمود. قواى روحانى ساطعه از حرکت مظهر امر از يد غيبى آن را هدايت مي

باشد. در نقشۀ ذيل  شمار مي ارض اقدس که مرکز روحانى و ادارى امر بهائى مى بايست در آنجا تأسيس يابد بى به  
کنيد بايد جزئيات اين نقشه را بخاطر بسپاريد و تصوير مسيرى که آن  نى جمال مبارک را مالحظه مىمسير سرگو

  ذهن شما نقش ببندد. حضرت از ايران به ارض اقدس طى نمودند در
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   ام سى بخش

د و ياب عالم گسترش مى  سراسر  نيروى عظيمى در   برد مى  هائى که مظهر الهى در بين مردم بسر در طول سال
آورد در اين دور نورانى قريب به چهل سال حضرت بهاءاهلل  مى  درحقيقت جميع اشياء تغييرات عميقى بوجود

حّد و حصر به عالم وجود اعطاء نمودند که با ظهورش مدنيّتى غير  اهلل را به بشريّت نازل فرمودند و قدرتى بى کلمة
  پايان يافت. ١٨٩٢ماه مى  ٢٩وحى الهى به مّدت چهل سال در قابل تصّور و زيبا بر پا خواهد شد. اين نزول مداوم 

حضرت بهاءاهلل عالقه خود را به ترک اين عالم اظهار داشته بودند. از آن پس لحن  ،ُنه ماه قبل از صعود
ماه ِمى تب خفيفى عارض  ٨روز  شود.  داد که پايان حيات عنصرى آن حضرت نزديک مي بياناتشان نشان مي

ه روز بعد شّدت يافت و سپس بنظر رسيد که قطع شده است و اجازه فرمودند که بعضى از زائرين و وجودشان شد ک
اصحاب به حضورشان مشرف شوند لکن بزودى آثار نقاهت در وجودشان ظاهر شد و مجددًا تب با شّدتى بيش از 

پنج سال از سن   و  ه هفتادک ١٨٩٢ِمى  ٢٩تر گرديد تا در ساعات سحر روز  پيش عارض و حالشان به تدريج وخيم
  .گذشت روح مقّدسشان از اين عالم صعود نمود مبارکشان مي

شش روز قبل از صعود، جميع مؤمنين را در قصر بهجى به حضور خواندند که آخرين بار تشّرف آنها به حضور 
فرمودند: "از جميع اغصان تکيه نموده بودند خطاب به جميع احبّا  مبارک بود و در حاليکه در بستر به يکى از

موّفق باشيد بر   همگى مؤيّد و   زحمت کشيديد هر صبح آمديد و هر شام آمديد  خدمت کرديد و شماها راضيم بسيار
  اين بيانات سرشک غم را از چشمان حاضران سرازير کرد. ۶۵ارتفاع امر مالک ايجاد" اتّحاد و
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مخابره شد و شروع آن اين کلمات بود "قد افلت خبر صعود آن حضرت فورًا طّى تلگرافى به سلطان عثمانى 
را در جوار قصر    شمس البهاء" (شمس بها غروب نمود) و ضمنًا به اّطالع او رساندند که در نظر است رمس مطّهر

بود. پس از غروب  اى در غرب قصر به اين منظور در نظر گرفته شده بهجى استقرار دهند. اطاق کوچکى در خانه
  وز رمس مطّهر در آن مکان استقرار داده شد. مکان مقّدسى که قبلۀ اهل بهاست. نبيل آن ايّامر  آفتاب همان

ديگر لسان     "انقالب عالم تراب جميع عوالم رب االرباب را به اضطراب آورد دهد. بار را اينگونه شرح مي  مصيبت
قراى حول آن در صحراهاى حول قصر   عّکا ودر شورش آن محشر اکبر جميع اهالى      حال و قال از بيان حال عاجز
  ۶۶ ."     گويان  وامصيبتا  مبارک گريان و بر سر زنان و

آمدند تا مراتب غم و اندوه خود را به عائلۀ  اغنيا و فقرا به بيت مبارک مي  مدت يک هفته جمع کثيرى از
همچنين از سفراء و ادباء و علماء و  ، کليمى ومذاهب مختلفه مسلمان، مسيحى افراد عاليقدرى از  مبارکه ابراز دارند.

بزرگوارى آن حضرت گشودند.  ثناى عظمت و اولياى امور، محزون و مغموم از فقدان آن وجود مقّدس زبان به حمد و
احى داشتند و متشابهًا ابراز تأثّرات کتبى از شهرهاى مجاور در آن نو بسيارى از آنها تأثّرات قلبى خود را کتبًا ابراز مي

رسيد که همه به حضور حضرت عبدالبهاء که اينک نمايندۀ امر پدر جليلشان بودند تقديم شد. معذلک به فرمودۀ 
الوصف چون با بحور احزان و حرمان  "مع چند بنفسه عظيم و خطير بود امراهلل اين ابراز تأثّرات عميق هر حضرت ولىّ 

مقّدسش در اشطار   ان هزار از محبّين و مقبلين و رافعين امرپايانى که حدوث اين مصيبت عظمى در قلوب هزار بى
عثمانى و روسيّه و فلسطين و مصر و شام ايجاد نموده مقايسه نمائيم  شاسعه و اقطار وسيعۀ هندوستان و ايران و عراق و

  ۶۷ " معلوم خواهد شد که چون قطره نسبت به دريا و ذّره در مقابل آفتاب است.

  تمرين:

  ٠ت خود واقعه صعود حضرت بهاءاهلل را براى گروهتان شرح دهيدبا جمال  .١

  سى و يکم  بخش

آورى و تنظيم  جمع  آيات را   تى از پس از صعود حضرت بهاءاهلل به دستور حضرت عبدالبهاء نبيل منتخبا
شهادت آن دو ذات مقام اعلى و اغلب اوقات در سالروز صعود و  اى است که در روضۀ مبارکه و که متن زيارتنامه نمود

مسلمًا شما که از   مى برگزار مى شود. ٢٩لين ساعات روز  جلسۀ صعود حضرت بهاءاهلل در اوّ   شود. مقّدس تالوت مي
اين بايد با متن و مضمون اين لوح که در  بنابر   باشيد اعضاء فّعال و حامى تشکيل چنين جلساتى در جامعۀ خود مى

  نهايت زيبائى است آشنا باشيد.

"اَلثّناُء الّذى َظَهَر ِمن َنفِسَک اَالعلٰى َو الَبهاُء الّذى َطلََع ِمن َجماِلِک اَالبهٰى َعلَيَک يا َمظَهَر الِکبرياء َو 
اهّللِ َو  اهّلِل َو اقِتداُرُه و َعَظَمة الّسَماِء اَشَهُد اَن ِبَک َظَهَرت َسلَطَنة ُسلطاَن الَبقاِء َو َمليَک َمن ِفى اَالرِض وَ 

الِقَدِم فِى سماِء الَقضاِء َو َطلََع َجماُل الَغيِب َعن اُفُِق الَبداِء َو اَشَهُد اَّن َبَحَرَکة  بريأُُه َو ِبَک اَشرَقت ُشموُس کِ 
  ِمن َقلَِمَک َظَهَر ُحکُم الکاِف والنّوِن ِو َبرََز ِسراهّللُ الَمکنون َو بُِدَٔت الممکناَت َو بُِعَثِت الّظُهوراَت.



  حيات حضرت بهاءاهلل  - ۱۳۶

َل َبيَن "َو اَشهَ  د اَّن ِبَجماِلَک َظَهَر َجماُل الَمعبوِد َو ِبَوجِهک الَح وجُه المقصوِد َو ِبکلَمِة ِمن ِعنِدَک فُصِّ
  الُمشِرکوَن ِالى الّدرکاِت الّسفلٰى. الممِکناِت َو َصَعَد الُمخِلصوَن ِالى الّذروَة العليا و

َبآياِتَک َو  َمن فاَز ِبِلقأَِک َفقد فاَز بلقاءاهّللِ َفطوبٰى ِلَمن آَمَن ِبَک و "َو اَشَهُد ِباَّن َمن َعَرَفَک َفَقد َعَرَف اهّلل وَ 
َحَضَر ِتلقاِء َعرِشَک َفَويل ِلَمن  َخَضَع ِبُسلطاِنَک َو ُشرَّف ِبِلقائَک َو َبلََغ ِبرضأَِک و طاَف ِفى َحوِلَک و

َک و حاَرَب ِبَنفِسَک َو اسَتکَبَر لَدى َوجِهک َو جاَدَل َظلََمَک َو اَنَکرََک و َکَفَر بآياِتَک َو جاَحَد ِبُسلطانِ 
  الُمشرکيَن فى الواِح الُقدس ِمن ِاصَبِع اَالمِر َمکتوبًا. َببرهاِنَک و َفرّ ِمن حکوَمِتَک و اقِتداِرَک و کاَن ِمن

 َرحَمتَک َو ِعناَيِتَک َنَفحاِت قُد
ِ
ِس الطاِفَک ِلَتجِذَبنى َعن َنفسى "َفيا ِالهى َو َمحبوبى َفاَرِسل ِالّى َعن َيمين

 الّدنيا ِالى َشطر قُرِبَک و ِلقأَِک ِانَِّک اَنت المقَتدُر علَى ما َتشاء و ِانَّک ُکنَت َعلى ُکلِّ َشِيى و
ِ
  ء ُمحيطًا. َعن

ُن اِالبداِع َمظلومًا ِشبَهَک ُکنَت فِى نوُرُه اَشَهُد ِباَنَّ ما راَت َعي اهّللِ َو ِذکرُُه و بهاُءاهّللِ و "َعلَيَک يا َجماَل اهّللِ َثناءُ 
اَالغالِل َو َمرّة ُکنَت َتحَت ُسيُوِف االعداء َو َمَع ُکِل  اَيّاِمک فى َغَمراَت الَباليا َمرّة ُکنَت َتحَت الّسالِسِل وَ 

  ذِلَک اََمرَت النّاس ِبما اُِمرَت ِبه ِمن لَُدن َعليم حکيم. 

اَنواِر َوجِهَک  ُوجوُهُهم ِمن بالّذيَن استضأَت   ِى ِلبالَِٔک الفداُء اَسأُل اهّللَ ِبَک وَ َو َنفس  "روحِى ِلُضرَِّک الِفداء
بُحاِت الّتِى  اتَّبعوا ما اُِمروا    وَ  الّدنيا َو  و َيرُزقنى َخيرَ  َخلِقَک   و َبينَ  حاَلت َبيَنَک   ِبِه ُحبًا ِلَنفِسَک َان َيکِشَف السُّ

  لُمقَتِدُر الُمَتعالِى الَعزيزُ الَغفوُر الرّحيُم.االِٓخَرِة ِانَّک اَنَت ا

ى "َصلِّ الّلهمَّ يا ِالهِى َعلَى الّسدرِة و اَوراِقها و اَغصاِنها َو اَفناِنها و اُصوِلها و فُروِعها ِبَدواِم اَسمأَِک الُحسن
ِّ الُمعَتديَن و ُجنوِد الّظالميَن ِانّ  و َصلِّ اللُّهَم يا ِالهى  َک اَنت المقَتِدُر الَقديرُ.صفاِتَک الُعليا ثُمَّ احَفظها ِمن َشر

َعلى ِعباِدَک الفائزيَن َو ِامأَِک الفائزاَت. ِاَنَک اَنَت الَکريُم ذو الَفضِل العظيم ال ِاله ِاّال اَنَت الغفوُر 
  ۶۸ ."الَکريمُ 

وند نموده ستايش و درود و (در اين زيارتنامه تالوت کننده بزبان مناجات توّجه به مظهر عظمت و اقتدار خدا
اند.  مبعوث گشته  نمايد که بحرکت قلم تو جميع موجودات خلق شده و مظاهر ظهور فرستد و عرض مى ثنا مي

کس بلقاى تو فائز شد مانند آنست که بشرف لقاى پروردگار نائل  کسى که ترا شناخت خداوند را شناخته و هر
سپس از خدا   ق گشت و واى بحال کسى که با تو مخالفت نمود.خوشا بحال آنکه برضاى تو موفّ   . شده است

مظهر   عنايت او را بخود نزديک فرمايد و از خويشتن و جهان فارغ گرداند. بعد بر لطف وه خواهد که ب مي
مظلومى که گاهى اسير ،  مظهرى که چشم عالم تا بحال مظلومى چون او نديده ، فرستد الهى درود مي امر

ه آنچه که از نزد خداوند به بوده و گهى در زير شمشير بقتل تهديد شده و معذلک مردمان را ب زنجير دشمنان
کند که جانم فداى بالياى تو باد از خدا  سپس تالوت کننده عرض مى   . است  آن مأمور بوده داللت فرموده

م آنانکه از شناسائى تو حرمت کسانى که اوامرت را اطاعت نمودند پرده از پيش چش  طلبم که بحّق تو و مى
اصل شجرۀ  و قسمت آخر با درود و ثنا بر  . من ارزان فرمائىه اند بردارى و خير دنيا و آخرت را ب ممنوع شده

الهى از شّر دشمنان و ظالمين و همچنين درود و  ظهور و طلب حفظ و حمايت شجرۀ امر مبارکه و منتسبان مظهر



 

 ۱۳۷ -حيات حضرت بهاءاهلل  

فارسى نقل از ه شود.)(توضيحات مضمون ب اند ختم مي ايمان فائز شدهرحمن که به  ثنا بر بندگان و اماء
  چاپ مؤسّسۀ معارف بهائى)  ٢نفحات فضل شمارۀ 

  م سى و دوّ بخش 

هاى بسيارى خواهيد داشت که شرح حيات حضرت  آينده فرصت دانيد که در ايد مي تجربياتى که داشته  اثر  در
  باشد که در آن مي  تر از مفّصل   مطالعه کرديد  که در اينجا رح حيات ايشان راش  بهاءاهلل را براى ديگران بيان کنيد.

هاى  مراحل مختلفى در فّعاليّت  معلومات جديد خود را در  خواهيد بود حال قادر  خوانديد. ٢کتاب روحى شمارۀ 
که ارائۀ شرح حيات زندگى حضرت پيش خواهد بود   هاى بسيارى در موقعيت   بريد.  کاره شويد ب تبليغى که متعّهد مي

اين   صفحات بعد شما را در    خواهد بود.   نياز  قين جديد مورد معلومات مصدّ   تزئيد جهت    بهاءاهلل بطور ساده خصوصًا
  وظيفه کمک خواهد کرد.

 





 

 

 

جالل و روشنى خدا
 

  
 





 

١  

حضرت بهاءاهلل روز 
١٢ 

نوامبر 
١٨١٧
 

در طهران، پايتخ
ت ايران ب

ه 
دنيا آمدند. از کودکى عالئم بزرگى و عظمت از وجودشان ظاهر بود. در خانه نزد معلّم 

تحصيالت مقّدماتى نمودند. اّما نيازى به مدرسه رفتن و تحصيل علم نداشتند زيرا خداوند علم لّدنى به آن حضرت موهبت فرموده بود
.





 

٢  
ک شب پدرشان در خواب ديد

ي
 

که آن حضرت در دريا
 

شنا مى
 

کنند و نورى که از وجودشان مى
 

تابيد
   

 آب
ها را روشن کرده است
 .  

ک در 
موهاى سياه بلند مبار

اطراف پريشان بود و ماهيان بي
 

از ماهيان گرفته بود با اين حال آسيبى به وجود آن  شمارى به دنبال ايشان در حرکت بودند و هر تارى از موى ايشان را يکى 
حضرت نمى
 

رسيد و آز
ادانه به هر طرف حرکت مى
 

نمودند.
  

اين خواب از جمله 
نشانه
 

هاى
 

متعّددى بود که خبر از عظمت سرنوشت حضرت بهاءاهلل مي
 

داد.





 

٣  
 سال

ک آنرا قبول نفرمودند. زيرا مى
ا هيکل مبار ها بعد هنگام جوانى به آن حضرت پيشنهاد احراز مقام واالئى در دربار شاه شد اّم

 
خواستند اوقات خود 

را 
ک به ستمديدگان و بينوايان و بي

صرف کم
اران کنند و مرّوج عدل و انصاف شوند.





 

۴  
در بيست و هفت سالگى طومارى از آثار حضرت اعلى
، 

مظهر جديد الهى
، 

س را
که نفو

  
آمادۀ ظهور موعود جميع اعصار
  

 مى
نمود دريافت داشتند. حضرت 

بهاء
اهلل حّقانيّت آن را تصديق فرمودند

 
و يکى از
 

حاميان آن حضرت شدند.
 





 

۵  
اولياى امور که حاضر نبودند
   

حقيقت امر حضرت باب را قبول نمايند به ايذاء
  

و آزار مؤمنان آن حضرت پرداختند
 

. و بدينسان آالم حضرت بهاءاهلل آغاز شد. در 
سال 

١٨٥٢
 

ک
ک را دستگير و در يکى از وحشتنا

هيکل مبار
 

ترين زندان
 

هاى طهران مسجون و به غلّ 
 

و زنجير کشيدند.





 

۶  
 در

اينجا بود که روح اعظم به حضرت بهاءاهلل تجلّى نمود و اعالم فرمود که آن حضرت موعود حضرت باب و
  

جميع پيامبران 
گذشته
 

س حقيقت از
اند. شم

 
ک طلوع نمود و 

اين زندان تاري
عالم
 

را منّور ساخت و عصر
  

جديدى در زندگى بشر آغاز شد.





 

۷ 

حضرت بهاءاهلل مّدت 
چهار
 

ماه در سياه
 

س حکومت آن حضرت را از موطنشان تبعيد نمود و در
چال زندانى بودند. سپ

  
زمستانى سرد و سخت حضرت بهاءاهلل و 

عائلۀ مبارکه سفر طوالنى و دشوار طهران به بغداد را انجام دادند.
 





 

۸    
در بغداد شهرت حضرت بهاءاهلل در
 

س بسيارى از
همه جهات منتشر شد نفو

 
طبقات م

ک روى 
ختلف به بيت مبار

 
آوردند و
 

جوياى نصايح و
  

مساعى آن حضرت 
شدند. حکومت که از نفوذ حضرت بهاءاهلل هراسان شده
   

ک را به نقطه
بود، تصميم گرفت هيکل مبار

 
اى دورتر از موطنشان تبعبد کند.

 





 

قبل از عزيمت از بغداد حضرت بهاءاهلل مّدت دوازده روز در باغى که در حومۀ ش   ۹
هر بود توّقف نمودند و سيل مردم براى توديع با آن حضرت بسوى آن باغ روان 

بود. در اين باغ حضرت بهاءاهلل مظهريّت خود را براى اين يوم اعالن فرمودند. در طول قرن
 

هاى آينده ايّام 
٢١ 

آپريل تا دّوم ماه ِمى که عيد رضوان و سال
 

روز 
اظهار
 

امر جهانى حضرت بهاءاهلل است جشن 
گرفته خواهد شد.

٢١
۱۸۶۳

 





 

۱۰
س به ادرنه که هر دو در کشور  

حضرت بهاءاهلل بعدًا به قسطنطنيه و سپ
  

ترکيه امر
وز قرار دارند تبعيد شدند در حالى
 

که مسجون و در منفا بسر 
 مى

بردند از
 

ادرنه الواحى خطاب به سالطين و فرمانروايان عالم ارسال داشتند و به آنان امر فرمودند که عدا
کرده و  لت و انصاف را مراعات 

گ و بدبختى بکار برند.
قدرت خود را براى خاتمه دادن به جن

سلطان عبدالعزيز،
  

امپراطور عثمانى
   

نيکالى الکساندر دّوم
، تزار روسيه

 
سوا فران

ژوزف ،
  

ش
امپراطور اطري

  
ناپلئون سّوم، امپراطور فرانسه

 

اصرالّدين ن
 

 شاه
،  

پادشاه ايران
 

پاپ پى نهم
 

ويکتوريا
، ملکۀ انگلستان

  
ويليام اوّل ،

س
پادشاه پرو

  





 

۱۱
  

بار ديگر شهرت روزافزون حضرت بهاءاهلل در بين مردم
 

، حکومت عثمانى را برآن داشت که مجددًا آن حضرت را به نقطه
 

اى دورتر تبعيد نمايد و اين بار شهر 
عّکا در نظر گرفته شد. حکومت خط

ک
رنا

 
ترين جنايتکاران و اشرار و آشوبگران را به اين شهر اعزام مي
 

داشت تا ديگر نام و نشانى از آنان باقى نماند.
 





 

۱۲
  

اوضاع زندان بى
 

نهايت سخت و طاقت فرسا بود
 .

بعضى از پيروان حضرت بهاءاهلل از راه
 

هاى دور به عّکا مي
 

ا اجازه تشرف به حضورشان را نداشتند.  آمدند اّم
فقط
 

ک را تکان مي
از فاصلۀ دور آن حضرت را که از پنجرۀ زندان دست مبار

 
دادند زيارت مي
 

کردند.
 





 

۱۳
 

به تدريج اوضاع زندان در اثر گفتار و کردار حضرت بهاءاهلل که قلوب مردم را از شريف و وضيع يکسان تسخير مي
 

نمود،
   

بهبود يافت
 

. آخرين سال
 

هاى عمر را در 
قصر بهجى که در
 

حومه
 

شهر عکا است بسر بردند. در
 

را براى هدايت نوع بشر نازل فرمودند. س 
عّکا حضرت بهاءاهلل آثار متعّدد از جمله کتاب مستطاب اقد

 





 

 
١۴

  

درماه ِمى 
١٨٩٢
 

حضرت بهاءاهلل صعود فرمودند. آرامگاه آن حضرت در بهجى که باغ
 

هاى زيبا آن
 

را احاطه کرده و
  

س
مقّد

 
ترين مکان روى زمين است
ق ، 

رار 
ک آن حيفا مرکز روحانى و ادارى جامعۀ بهائى 

دارد. شهر عّکا و شهر نزدي
است
 

که براى فراهم کردن نظم جهان
  

آراى حضرت بهاءاهلل و 
رفاه و سعادت نوع بشر 

کوشا مي
 

باش
د.
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