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 همراهان روحانی یاران و

 الله ابهی

در ساعات ولحظات پیش رو قصد داریم تا به یادآوریم عظمت ومحبت موالی مهربانی را که ایام حیاتش را وقف رسالتش 
نمود.رسالتی که صلح ،محبت،دوستی وعشق را برای تمامی موجودات عالم به ارمغان خواهد آورد.نفس مقدسی که درراه تحقق آنچه 

ه چیز گذشت زیرا باورداشت که"آنچه را فنا اخذ نماید وتغییرپذیرد الیق اعتنا نبوده برانجامش ازسوی خداوند،مأمورشده بود ازهم
ونیست".او برعهدش با عالمیان وفادارماند وبرای آنکه "آفاق افئدۀ اهل عالم به نور اتفاق منور گردد وبه آسایش حقیقی فائز گردد." 

بی مهریهای بسیارقرار گرفت هرگز عالمیان را به حال خویش  رها ننمود  "حمل شدائد و بالیا" فرمود.وبا وجودیکه درایام حیاتش مورد
حیاتش از آن آکنده بود حتی لحظه ای از دعوت که .وبا وجود حبس و تبعید وایشان را از فیض تعالیم ونصایحش محروم نساخت 

 .فرزندان آدم به شریعت واحدۀ الهیه ، دریغ نورزید

 داز است که فرمود:صوت مبارکش هنوز در عالم طنین ان

 ." فدا کردم تا نفوس مقدسه ظاهر شوند،سر و سامانم را ،ام را خانواده،ایمانم را  ،احترامم را ،ام رازندگی،آسایشم را ،ام را راحتی "

حال در این لحظات روحانی قلبهایمان را به درگاهش می سپاریم و از  بارگاهش تمنا میکنیم که شاید قابل آن گردیم تا پیامش  را به 
 گوش جان بشنویم وآن را چون هدیه ای گرانبهاء به دیگران نیزهدیه نمائیم تا شاید ما نیز برعهدمان با او استوار مانیم.

 پیشنهاد:

 ارت دعا ومناجات اختصاص یابداوقاتی به زی-1

 نظامت هربخش توسط یکی ازافراد جمع صورت پذیرد-2

 تأمل و تفکر بر بخشهائی از برنامه واستفاده از مطلعین  به درک بهتری از آن کمک می نماید.-3

                                     

                    

 جذبۀ معنوی برایتان آرزو مندیم اوقاتی مملو از سرور روحانی و                                   

        



 مناجات شروع-1

 بسم الله الفرد بال مثال

وا َعَلْیهِ  لٌّ قام  ْطراِف َوک 
َ
لِّ األ حاَطِت اْلَبالیا ِعباَدَك ِفيْ ک 

َ
مَّ یا ِإلِهيْ َتری َکْیَف أ ْبحاَنَك الّله  ْشِقیاء  س 

َ
ِتَك َلْو َیْجَتِمع  َعَلْینا أ ْم ِباالْعِتساِف, َفَوِعزَّ

ِق ا ف 
 
َظِر ِإلی أ ْبصاَرنا َعِن النَّ

َ
ل  أ َحوِّ ْمِکن  ِفيْ اإِلْبداِع الی  َشدِّ ما ی 

َ
ْوَننا ِبأ ْحِرق  ْم َوی  ه  لُّ ْرِض ک 

َ
ْوَبنا َعِن التَّ األ ل  ب  ق  َقلِّ ْعلی َوال ی 

َ
ِه ِإلی ْسِمَك اْلَعِليِّ األ َوجُّ

 
َ
َك َحِرْیٌر أل بِّ ماَح ِفيْ ح  هاَم ِفيْ َسِبْیِلَك ِدْیباٌج ِلَهْیَکِلنا َوالرِّ ِتَك ِإنَّ السِّ ْبهی, َفَوِعزَّ

َ
ِطَر ِمْن َمْنَظِرَك األ ِحّباِئَك ِإالَّ ما س 

َ
ِتَك ال َیْنَبِغيْ أل ْبداِننا، َفَوِعزَّ

ْوِح اْلَع  .َقَلِم َتْقِدْیِرَك ِفيْ هذا اللَّ ْنَت اْلَعِلْیم  اْلَحِکْیم 
َ
َك أ ِإنَّ ْحواِل َو

َ
لِّ األ  ِزْیِز اْلَعِظْیِم، َواْلَحْمد  ِلَنْفِسَك ِفيْ ک 
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 لوح مبارک حضرت بهاءالله-3

 ،اوست شنوا و بینا

ظلم احاطه نموده و به ظلمی قیام نموده اند که شبه و مثل نداشته و ندارد .نفوسی که از برای حیات اهل عالم آمده عالم را غبار تیره 
بین . م فی َض ه  دون انفَس ِج عنایت الهی اشراق فرماید. اذًا یَ  ءاند فتوی بر قتلشان داده اند. زود است که نّیر عدل از افق سما الل م 

دازنده از برای خود مهّیا نموده اند.اّنک اولیای حق که محض اصالح ظا هر شده اند ایشان را از اهل فساد دانسته اند . آتشی گ 
      لله رب العالمین.ن الّشاکرین و قل الحمد  ن مِ و ک   َک ذکری ایاّ ح بِ ن ان افَر التحزَ 

 حدیقه عرفان  34ص

 

 

 

 



 

 لوح مبارک حضرت عبدالبهاء-4

 شوید مقبول احدیت درگاه در تا  ت برجمیع نوع بشر گردیدمحبت و موّد  ، مظهربه مدد ملکوت ابهی

 هوالله       
بیضائی از صلح وصفا در بین اهل عالم ظاهر گشت جمیع را به صالح دعوت نمود واز نزاع  ِد ای یاران الهی جمال قدم واسم اعظم با یَ 

داد وروح بنهاد ظلمت جنگ وجدال را مکروه داشت ونور وِ ب والفت گشود واساس یگانگی ومحبت ابواب ح   .وجدال منع فرمود
پنجاه سال در تربیت نفوس به صبر وبردباری واصالح وبی آزاری کوشید تا آن که این جهان تنگ وتاریک را .مدوح شمرد وریحان رامَ 

ت برجمیع نوع بشر و موّد  محبت ، مظهرترک فرمود وبه جهان روشن و وسیع صعود نمود. از خدا بخواهید که به مدد ملکوت ابهی
 ع ع احباءالله یا علیکم والبهاء آئید محبوب و شوید مقبول احدیت درگاه در تا  گردید
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  نمونه ای از بلیات مبارک پس از ایمان به حضرت باب -5

اعلی را شنیدند و در سن بیست و هفت به عان جوانی بودند که ندای حضرت یَ حضرت بهاءالله در بهار دوره زندگانی یعنی در َر 
خدمت امر پرداختند. از جمیع شئون ظاهره و  ثروت و مقام گذشتند. وقتی که در طهران به مساعدت اسرای قزوین اقدام فرمودند 

و فریاد ای از قدرت خود را آشکار ساختند. در بدشت داد نمونه نگرفتار حبس شدند. در قضیه نجات دادن حضرت طاهره از قزوی
ل ساختند. در نیاال حضرت قدوس را از مرگ نجات دادند. به اصحاب قلعه طبرسی نصایح مشفقانه یاصحاب را در نهایت تدبیر زاِ 

ساختند. چانچه در آمل کوشیدند که به اصحاب مساعدت فرمایند و خود را در همه حال فدای اصحاب میفرمودند و پیوسته می
تیر انداختن بابیان به شاه  ۀمورد ضرب قرار بگیرند و خود بنفسه تحمل آن مصیبت فرمودند. در واقعنگذاشتند هیچ یک از اصحاب 

قرار گرفتند. چه بلیاتی که تا اردوگاه پادشاه و از آنجا تا پایتخت به هیکل مبارک رسید. در سیاه چال طهران  ءمورد رنج و آسیب اعدا،
ای از بلیاتی و در تاریکی آن سجن به زحمت فراوان گذراندند. این جمله که ذکر شد نمونه غالل تحمل فرمودندقل اَ مشقت فراوانی از ثِ 

بود که تحمل فرمودند و این امور بزرگترین برهانست بر آن که آن بزرگوار یگانه شخصی بودند که جمیع قوایی را که در ایران مورد اثر 
-انداخت و امورشان را منظم مید که قوای مؤثره را با نهایت دقت به کار میانداختند. قدرت و قوت آن بزرگوار بوبودند به کار می

ساخت و باالخره آن قوای مؤثره را در دوره شریعت بیان به چنان مقام بلندی رسانید؛ زیرا بعد از شریعت بیان مقدر بود که زمام امور 
 حضرت پروردگار گردد.موکول به آن بزرگوار شود و پس از دوره بیان آن نفس جلیل مظهر وحی 
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 بخشی از دست آوردهای دوران رسالت جمال اقدس ابهی که طلیعه ظهور یک مدنیت الهی است-6

حّتی در دوران رسالت چهل ساله خود آن حضرت نه نیروی روحانی برای پیشرفت عالم انسانی چنان شدید بود که قدرت خاّلقه آن 
تنها در جامعه بهائی بلکه در خارج آن نفوذش را آغاز نمود. در طوفانی ترین سالهای رسالت آن جمال مبین می توان یک رشته 

غییرات سریع و توفیقات مهم و معجزه آسا را که همه ناشی از نیروی آن ظهور عظیم بود با احساس حیرت و هیبت مشاهده نمود.ت
تقلیب کننده که در دوران اقامت حضرت بهاالله در عراق در روش و رفتار جامعه بابیان روی داد، نزول کتاب ایقان، اعالن عمومی 
امرالله به شاهان و پیشوایان جهان، تقلیل تدریجی و پیوسته نفوذ میرزا یحیی، تبعید حضرت بهاالله به اراضی مقّدسه که تحقق 

ای ادیان گذشته بود، فدا شدن فرزند محبوب آن حضرت، غصن اطهر به عنوان فدیه برای احیای عباد و اتحاد من فی پیشگوئی ه
البالد، رهائی معجزه آسای آن حضرت از سربازخانه عّکا، شناسائی تدریجی سجایای الهی و قدرت مافوق انسانی آن حضرت از طرف 

شهدای بی شمار که جلوه عظیمی به تاریخ امر بخشیده است، خروج حضرت بهاالله  ۀاناناهالی عّکا، نزول کتاب اقدس، فداکاری قهرم
از شهر و زندان عّکا و انتقال مسکن به قصر بهجی که در عمل، فرمان سلطان را مبنی بر زندان ابد سندی بی اثر می ساخت، عّزت و 

و ارباب فرهنگ و ادب صمیمانه و به طیب خاطر  احترامی که امرای حکومت فلسطین، افسران عالی رتبه دولت و رجال برجسته
بهائی در ایران، اقبال بسیاری از ارباب علم به امر مبارک، وارد  ۀنسبت به حضرت بهاالله نشان می دادند، گسترش قابل توّجه جامع

آسیا و افریقا، اقبال بودائیان امر در خارج از ایران به بیش از ده مملکت در ۀبهائی، گسترش دائر ۀشدن یهودیان و زردشتیان در جامع
به امر مبارک در هند و برمه، تأسیس یک جامعه بهائی فّعال در عشق آباد و ترتیب مقّدمات بنای مشرق االذکار در آن سامان، انتقال 

مال آثار ج ۀمحل اقامت حضرت بهاالله به قصر بهجی که از لسان مبارک به عنوان منظر اعلی توصیف شده، گسترش عظیم دامن
اقدس ابهی و نزول اصول و تعالیم امر که با احکام و اوامر کتاب اقدس تار و پود ترکیب ساختمان نظم جهانی آینده را تشکیل می 

یکی از ارکان نظم اداری بهائی، حرکت پیوسته مبّلغین سّیار در طول و عرض کشور ایران و ممالک ۀ دهند، انتصاب ایادی امرالله، طلیع
ول لوح مبارک کرمل منشور تأسیس مرکز روحانی و اداری امر الهی بر فراز کوه مقّدس خدا، و باالخره یکی از کارهای آن، نز ۀهمسای

عظیم دوران رسالت آن حضرت تأسیس عهد و میثاق محکم و متین با پیروانشان و اهدای ارمغان" روزی که شب در پی نخواهد 
های دوران رسالت جمال اقدس ابهی بوده و طلیعه ظهور یک مدنیت الهی است، داشت" به آیندگان، این ها قسمتی از دست آورد

 مدنّیتی که به آهستگی به مرحله رشد و بلوغ خواهد رسید و با گذشت زمان تمام عالم انسانی را فرا خواهد گرفت.
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 لوح مبارک حضرت عبدالبهاء-7

 هواالبهی 

م لَ تک حجاب فرمود. پرده برانداخت و عَ کشف نقاب و هَ  ،سلطان وجود ،ملیک مقصود،ای دلسوخته هجران الهی، آن جمال موعود 
جهانتاب. چون گل در چمن رخ برافروخت و  ۀتجلی آفتاب کرد و جلو.دلبری برافراخت. عرض جمال کرد و رایت اجالل برافراشت 

در کامل، نابینایان محروم شدند نورانی روشن کرد. با وجود این فیض شامل و طلوع بَ  ۀابهی شعلۀ چون نار سینا و آتش موسی در سدر
 ۀجاجراج در ز  ِس خردان ممنوع شدند و افسردگان مأیوس. حال آن آفتاب به افق عزت صعود نمود و آن هجوران، بیحتجبان، مَ و م  

مالء اعلی برافروخت و ابواب مشاهده مسدود شد؛ ولکن تو که ایام لقا را ادراک نمودی و به موهبت رب ابهی فائز شدی، به عروه 
قی متشبث شو و به حبل متین اخالق علیین متمسک گرد تا شکرانه این نعمت نمائی. والبهاء علیک ع ع  وثقای ت 
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 مناجات حضرت بهاءالله-9
 
 بسمه المهیمن علی االسماء  

قل إلهی إلهی فّرج هّمی بجودك و عطائك و أزل کربتی بسلطنتك و اقتدارك *ترانی یا إلهی مقباًل إلیك حین اذ أحاطت بی االحزان من 
المهیمن علی الغیب و الّشهود باسمك اّلذی به سّخرت األفئدة والقلوب و بأمواج بحر رحمتك و یا مالك الوجود و  کّل الجهات * أسئلك

إلیك یا مولی األسماء و فاطر الّسماء*  أي رّب  ما منعهم شیء من االشیاء عن الّتوّجه اشراقات أنوار نّیر عطائك أن تجعلنی من اّلذین
و مطلع صفاتك أن تقّدر لی ما یجعلني قائمًا علی خدمتك و ناطقًا بثنائك * اّنك أنت  تری ما ورد عليّ فی أّیامك أسألك بمشرق أسمائك

المقتدر القدیر و باالجابة جدیر * ثّم أسألك فی آخر عرضی بأنوار وجهك أن تصلح أموری و تقضي دیني و حوائجی * اّنك أنت اّلذی 
 * ال إله ااّل أنت الّسامع المجیب* شهد کّل ذی لسان بقدرتك و قّوتك و ذی درایة بعظمتك و سلطانك

 196ادعیه محبوب ص        

 
 



 شعرجناب نعیم-8

 کیست آن مظهری که خوار نشد

 به هزاران بال دچار نشد 

 اشعیای نبی دو نیمه نگشت

 یا که عیسی فراز دار نشد 

 یا که دندان مصطفی نشکست

 یا که آواره دیار نشد

 اهل دنیا نجست راه هدی 

 صاحب اعتبار نشد ،دین طلب

 امتحان وال شود به بال

 بی بال دینی استوار نشد 

 لس  با وجودی که هیچیک از ر  

 از بلیات رستگار نشد

 دین حق هیچ پایمال نگشت 

 اب پایدار نشد هیچ کّذ 

 ّفار با همه قدرت سعی ک  

  نشد کردگار دین مانع 

 ن ذکره اّنکم غافلون عَ 

 و هو غالٌب علی امره 



 مبارک حضرت بهاءاللهلوح -10

لی بقائی و ما نفعنی حیاتی و  ما لذَّ الله ِ  البالیا فی سبیِل و اَل عشر امناء گواه که این مظلوم الزال تحت خطر عظیم بوده و لَ حق آگاه و مَ 
و ال یدری واحد  خیط  بِ  ّلَق ع   یفَس  تحَت  جالس   بد  َع کَ  نت  ایامی ک   اّنی فی اکثرِ البصر و الناظرین الی المنظر االکبر بِ  ال یخفی علی اهِل 

 الله رّب العالمین. ر  متی ینزل أ ینزل فی الحین او بعد حین و فی کل ذلک نشک  

 382ص  4نفحات ظهور ج                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تأثیر نفوس مقّدسه روحانّیه بعد از خلع قالب عنصری-11

 حضرت عبدالبهاء می فرمایند:

بهائیانست بلکه  ۀو اّما مسئله تأثیر نفوس مقّدسه روحانّیه و امداد و فیوضات بخلق بعد از خلع قالب عنصری این مسئله مسّلم"
بین بعد از صعود از این عالم است حضرت مسیح را اعالء کلمه و ظهور قّوت الهّیه و تقلیب مظاهر مقّدسه الهّیه را فیض عظیم و نور م  

فیوضات بیشتر و  ،بعد از شهادت عظیمتر و بیشتر بود و همچنین جمال مبارک را بعد از صعود،طاء حیات ابدّیه نفوس زکّیه و اع
شدیدتر است و چندی نگذرد که شمس حقیقتش حرکت و حرارت و ،عظیمتر و نفوذ کلمه ،ظهور قّوت الهّیه و  طوع انوار زیادترس  

                            "  .جمیع آفاق را احاطه نماید  ،نورانّیت و موهبتش

 61 ص 1ج عبدالبها حضرت مکاتیب منتخبات   



 شرق استهمواره در نقطهء احتراق م  -12

 حضرت عبدالبهاء می فرمایند:

 هو الله                     

 را وعاشقان کرد  آفاق اشراق دلبر  رحمانی مبذول داشت پرتو جمال آفاق عالم را نورانی نمود و فیض،  ای ناظر به ملکوت جالل 
دارد و فیض ابدی بر آفاق مبذول داشته  اشراق پنهان  حال هر چند آن شمس افول نمود ولی از ملکوت . نمود  خویش  جمال مفتون

ویند گردیدند روز را گ  محروم نور مشاهدهء از نابینایان ولی بینند روشن حقیقت  به پرتو شمس صاحبان بصیرت جهان را . و میدارد
افول و    ت.و آن نّیر مأل اعلی را غروبی نیسبگو ای بینوا آن آفتاب را افولی نه  . شب است و صبح را فریاد بر آرند که شام است

شرق است و در اعلی ذروهء فیض همواره در نقطهء احتراق م   ؟اهل ارض است اّما در آفتاب چه طلوعی چه غروبی غروب بالّنسبه به
 .  علیک البهآء االبهی  ساطع و المع و،

 78ص 4منتخبات مکاتیب ج

 

 

 

 آفت انشقاق مشهود در دوره های گذشته مصون ماندن جامعه بهایی از-13

سالگی درگذشتند. در آن هنگام امری که چهل سال قبل از آن در ظلمت سیاه  75در سن  1892ماه مه  29حضرت بهاالله در تاریخ 
 ،های اسالمی که در آن تکوین یافته بودسرزمین ۀای رسیده بود که بتواند از محدودبود به مرحلهچال طهران به ایشان تفویض شده 

زمین انتشار یابد و استقرار جوید. بدین ترتیب  ۀهای دیگر کرنخست در امریکا و سپس در اروپا و قاره ،آزاد شود و در ممالک غرب
ادیان مستقل جهان تنها امر بهایی و  ۀنی وجود دارد تحقق یافت. زیرا در بین کلیای که در بطن پیمان بین خداوند و عالم انساوعده
پیروانش موفق شدند که از مراحل بحرانی اولین قرن موجودیت خویش با حفظ یگانگی کامل بگذرند بی آنکه از آفت انشقاق  ۀجامع

است متین بر اثبات بیانات اطمینان بخش حضرت بهائیان شاهدی  ۀجامعۀمشهود در دوره های گذشته آسیبی ببینند. این تجرب
زیست ،در وطنی جهانی و مشترک  ،بهاءالله مبنی بر آن که نوع انسان با وجود کلیه تنوعاتش قادر است بیاموزد که چون ملتی واحد

 نماید و با همنوع خویش همکاری کند.

 71لله ص حضرت بهاءا                                                     

 



 تأثیرات هجرت هیکل مبارک به سلیمانیه برحضرت عبدالبهاء -14

رقت جمال قدیم را چنین توضیح می دهند:  حضرت ورقۀ علیا رنج عظیم ناشی از ف 

اوبی ،می یافت.پس از مهاجرت پدرم  "برادرم بی اندازه عالقمند به جمال مبارک بود وهرچقدربزرگتر میشد عالقه ومحبتش ازدیاد
فارقت پدرمان می گریست.به قدری مهموم ومغموم اندازه متأسف و رنجورگشت.غالبا برادرم تنها به طرفی رفته وچون ابر بهاری درم  

حضرت ورقۀ علیاء مراجعت طلعت ابهی وصحنۀ مالقات پدر و پسر را اینگونه  .رایارای آن نبود تا اورا تسلیت دهد "بود که هیچکس 
مالقاتش با برادرم بسیار عجیب بود.چنانچه این مالقات از مؤثرترین و مهیج ترین حوادثی است ،شند:" درحین ورود کبه تصویر می 

مقابل جمال مبارک روی خاک انداخته پاهای مبارک رادربغل گرفته میگریست ومی بوسید که در عمر خود دیده ام.عباس خودرا در
ور بود که با آومی گفت:"چرا مارا ترک کردید؟ چرا مارا تنها گذاردید؟ .پدربه حال او اشک می ریخت. به حدی این منظره تأسف 

 قیام کرد وزحمات جمال مبارک را مرتفع نمود." کلمات و اصطالحات معمولی شرح وبیان آن نتوان نمود...برادرم عاشقانه

 13حضرت عبدالبهاء ص      

 

 

 

 حکایت لوح مبارک احمد-15

برای مردی چون احمد که تمام اّیام حیاتش را در جستجوی این سرچشمه ی عظیم روحانی بوده تشّرف به حضور جمال مبارک تجربه 
ای خطیر و سراسر مهّیج به شمار می رفت. وقتی که برای اّولین بار به وجه منیر حضرت بهاءالله سیمایی آکنده از جّذابیت، طراوت و 

حیران و از خود بی خود شد و تنها پس از استماع ندای بهجت افزای جمال قدم بود که به خود آمد. قدرت نفوذ، نظر افکند، 
حضرت بهاءالله به وی اجازه فرمودند در بغداد بماند و محّل اقامتش را در جوار بیت مبارک قرار دهد. احمد هم بالفاصله به کار ...

روی زمین مبّدل می گردد. انسان بیش از این مگر چه می خواهد؟ در زمان دوزندگی مشغول می شود و به سعادتمندترین انسان 
مظهر کّلی الهی زندگی کند، او را بپرستد، مورد محّبت و تفّقد حضرتش واقع شود و این چنین از لحاظ قلب و روح و حّتی مسکن و مأوا 

 به معبودش نزدیک باشد.

در جوار بیت مبارک حضرت بهاءالله از او سؤال کردند، در حالی که اشک در  یک بار هنگامی که درباره ی وقایع سال های اقامتش
وقایع آن اّیام به راستی وصف ناپذیر و عظیم و مهیمن بود و اّیام و لیالی ما مشحون از حوادث و » چشمانش حلقه زده بود گفت: 

المثل، یومی از اّیام، هنگامی که جمال مبارک  تجارب تلخ و شیرین؛ خاطرات و تجاربی که توصیفشان در توان هیچ کس نیست. فی
مشی می فرمودند یک مأمور دولت به ایشان نزدیک شده اّطالع داد که یکی از پیروانشان کشته شده و جسدش در ساحل رودخانه 

ابره خویش را کسی او را نکشته است؛ در پس هفتاد هزار حجاب نور، به مقدار سّم » پیدا شده است. لسان عظمت جواب فرمودند: 
 «به او نمودیم، لهذا تاب نیاورده خود را فدا نمود.



وقتی که حکم سلطان دائر بر ترک بغداد و عزیمت به اسالمبول واصل شد، حضرت بهاءالله شهر را در یوم سی و دوم نوروز به سمت 
ه عائله ی مبارکه توانستند در باغ مزبور به باغ نجیب پاشا پشت سر گذاشتند. در همان یوم رودخانه طغیان نمود و در روز نهم بود ک

ایشان بپیوندند. پس از این مجّددًا رود طغیان کرد و روز دوازدهم فروکش کرد و همه به سوی حضرتش شتافتند. احمد ملتمسانه از 
موافقت نفرمودند. رگونی، از همراهان هیکل اطهر باشد، لکن حضرت بهاءالله با این تقاضا حضرت بهاءالله مستدعی شد که در س  

پس از  ...معدودی را به منظور همراهی انتخاب کردند و بقّیه را امر به اقامت در همانجا فرمودند تا امر را تبلیغ و حراست کنندۀ عّد 
چند سال، دیگر بار احمد خانه و کارش را ترک کرده پای پیاده به سوی ادرنه، شهر عشق و آمالش، حرکت کرد. وقتی به اسالمبول 
رسید، لوح مبارکی را که به افتخارش نازل شده بود )و اکنون به لوح احمد اشتهار دارد( دریافت کرد. احمد وصول این لوح را چنین 

لوح مبارِک "هذه ورقة الفردوس" که عنایتًا جهت این عبد نازل شده بود، در اسالمبول واصل شد؛ آن را بارها و بارها » می دهد:    شرح
از آن جهت که در این لوح به تبلیغ و تبشیر امر الهی مأمور شده بودم، اطاعت از امرش را بر تشّرف به حضورش زیارت کردم و 

 «ترجیح دادم.

او به طور اخص مأمورّیت داشت در سراسر ایران سفر کند، خانواده های بابی را بیابد و پیام جدید پروردگار و اشارات مهیمن آن به 
بالغ کند. عمل به وظیفه ی مزبور به نحوی وصف ناپذیر مشکل و محتاج قّوت و قدرتی عظیم می نمود. حضرت باب را به ایشان ا

راهی را که می « مترین.ن من الم  شعلة الّنار العدائی و کوثر البقاء الحّبائی و التک  ن کَ ک  » لذا، با چنین تشویق و ترغیبی همراه بود: 
ّسک َم إن یَ »   بایستی طی کند مملو از مصائب و آالمی بود که باید آنها را تاب می آورد. لکن این راه با وعده ی فتح و ظفری چون 

 ادامه می یافت.« برِ ضَط جل اسمی التَ أِل  زن فی سبیلی أِو الذّلة  الح  

لم حضرت بهائالله با قدرت و کاغذی کوچک که از ق ۀداشت، یعنی لوحی در قطع ک خویشرز معنوی رّبانی که در تملُّ احمد با این ِح 
خاص و بی نظیری صادر شده بود، در کسوت درویشان از طریق آذربایجان، منطقه ای که حضرت باب در آن مسجون و شهید  ۀهیمن

بابیان، بر اثر اقدام وی قادر به رؤیت شمس شده بودند، به ایران وارد شد و چون نسیم حیات بر آن ناحیه عبور کرد. بسیاری از 
 حقیقت، که در آن زمان از افق ادرنه طالع شده بود، گشتند و حّتی بسیاری از مسلمانان نیز از صمیم قلب به آغوش امر وارد شدند.

 258اتح دلها صفحۀف        

 

 

 

 

 

 



 مناجات حضرت عبدالبهاء -18

 هوالله          

نود ملکوت داری و مالئکهء روحانی  مرغ بال و پر شکسته ایم ولی در فضای ملکوت پرواز آرزو کنیم  ما بیچارگان .ای پدر آسمانی ج 
ولی خود ،در نهایت ضعف و بی قّوتیم .الهوت داریم  راجآرزوی ِس  ،پروانه عالم ناسوتیم.دریای آب حیات طلبیم ،تشنه لبیم  ماهیان.

ما را به خدمت ملکوت  .شکست خورد پس ای رّب الجنود تأیید فرما تا سپاه انوار ظفر یابد و لشکر ظلمات. میزنیمرا به صف عالم 
زبان را گویا کن و دیده ها  .دی بشارت ده و از حیات ابدّیه بهره و نصیب بخشرمَ و به سلطنت َس  موّفق دار و بر اسرار الهی مّطلع نما

    ئیم توئی بخشنده و مهربان .فصیح ستایش جمال و کمال تو نما ملکوت کنیم و به نطقتا مشاهدهء عالم  .را بینا نما

 عبد البهاء عّباس 

 308مجموعه مناجاتهای چاپ آلمان ص       

 

 

 

 

 لوح مبارک حضرت بهاءالله-19

داشته بقسمی که مالحظه ایشان را از داد احباب الهی را این عبد منظور و ملحوظ َس  و صالح و خیر همیشه که است معلوم این...  
ن که بر این عبد ریخته لَ ر و عَ بیشتر نموده و کفی بالله شهیدًا و بر شما واضح است که چه مقدار از بالیای ِس ،س ایشان به خودشان انف  

بوب اریاح الله زنده شوند و از نسیم صبح الهی از نوم  سر بردارند . نه چنان شود که و همه را تحّمل نموده که شاید هیاکل مرده از ه 
و در این ایام که کل ملل از عرب و .چنانچه در این اّیام معمول گشته ،از مجالست بالمّره احتراز نمائیم و خفا را بر ظهور ترجیح دهیم

خماد نارالله ه و اِ م و ترک و فارس و نصاری و یهود و عالم و جاهل به معارضه با این عبد قیام نمودند و امری جز اطفای نوراللَج عَ 
نجویند و این عبد در مقابل همه ایستاده با آنکه مّطلع است بر آنچه در قلوب مستور نموده اند . حال باید اقاّلً احباب دیگر سبب 

مور بالیا و رزایا و قضایا نشوند. دیگر تا انصاف چه کند و امرالله چه جاری شود علیه فی کل اال ۀکدورت و حزن چنین عبد با احاط
 عم الوکیل. توکلی و حسبنا الله و نِ 

 عرفان حدیقه 76ص                                                                          



 لوح مبارک حضرت عبدالبهاء – 20

واألبهی                         ه 

اش محروم نفرمود و از از عنایات جلیله،عود به ملکوت عّزتش جمال مبارک را که بعد از ص ۀشکر الطاف خفیّ  ،طر الهیَش ه ای ناظر ب
مأیوس ننمود. ابواب فیض رحمانیش را از ملکوت غیب گشود و اسرار غیبت جمال کبریائیش را در هوّیت ،اش احسانات عمیمه

ّر از انوار جمال احدّیتش روشن است و اگر سمع ِس  ۀدید ،روی دلجویش باز ماند ۀر از مشاهداگر چشم َس .بصیرت مشهود فرمود 
 من له  حمداً  ثّم  له شکرًا .الی هوشیاری متلّذذ گوش جان از ملکوت ابهایش به َص ،ظاهر از استماع کلمات مبارکش محروم گردید 

                ع  ملکوته الکریم عبدالبهاء توّجه الی   منقطع کّل  علی و علیک البهاء و العظیم الفضل هذا

 35ص6مکاتیب عبدالبها ج 

 

 

 

 
 تبعید به عکا -21

حضرت بهاءالله با اعضای خانواده و جمعی از پیروانشان که به همراهی ایشان تبعید شده بودند به عکا وارد  1868در ماه آگست 
دینی ایشان و بر اثر اعمال نفوذ شدند... هر چند انتخاب اراضی مقدسه برای تبعید حضرت بهاءالله به منظور زائل کردن تأثیر و نفوذ 

شویم، های تاریخ ادیان را به خاطر آریم از این انتخاب غرق در حیرت میروحانیون و عوامل حکومتی صورت گرفته بود اما اگر گذشته
شود. می زیرا بسیاری از بشارات کتب مقدسه مربوط به ظهور آخرالزمان به همین اراضی مقدسه و خصوصًا عکا و جبل کرمل مربوط

گانه بزرگ عالم که معتقد به وحدانیت الهی هستند فلسطین را برای آن که محل تالقی عالم الهی و عالم بشری است ادیان سه
-فقط چند هفته   شمارند. در آن زمان فلسطین مثل هزاران سال قبل از آن، مقام خاصی در عرصه انتظارات بشری داشت.محترم می

ای از رهبران نهضت هیکلیون از پروتستانهای آلمان از اروپا با کشتی به طرف ارض هاءالله به زندان عکا عدهای قبل از ورود حضرت ب
ف وقوع است ر  اقدس حرکت نمودند تا در دامنه کوه کرمل مستقر شوند و در آنجا از رجعت حضرت مسیح که معتقد بودند در ش  

ر ساحل خلیج در طرف مقابل زندان حضرت بهاءالله بنا نموده بودند بر روی های کوچک چندی که دکنند. بر سر در خانه الاستقب
 شده بود که تا این زمان نیز باقی و قابل رؤیت است. شسنگ عباراتی مانند "ظهور رب نزدیک است" به زبان آلمانی نق
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  شدائد سجن عکا-22

زندگی در سجن عکا در ایام اولیه بسیار سخت و دردناک بود. اولیای امور سه ماه تمام اجازه ندادند که حضرت بهاالله به حمام 
احدی آن عمومی که در آن روزها تنها محل برای حمام کردن بود بروند. به نگهبانان زندان هم دستور اکید داده شده بود که نگذارند 

حضرت را مالقات کند. حّتی وقتی که یک سلمانی برای اصالح موی سر هیکل مبارک به حضور رسیده بود یک نگهبان همراه داشت 
و اجازه صحبت با آن حضرت را نداشت. حضرت عبدالبهاء در اطاقی که در طبقه همکف قرار داشت و قباًل برای نگهداری موّقت 

زندگی می کردند. هوای مرطوب آن اطاق تا آخر حیات سالمتی وجود مبارک را تحت تأثیر قرار داده  اجساد مردگان استفاده می شد
بود.در میان اصحاب، محیط آلوده و ناپاک زندگی، فقدان خوراک مناسب و کافی، نبودن وسایل بهداشتی و محدودّیت های شدید و 

همه زندانیان به استثنای دو نفر به حال بیماری افتادند. از ده نفر ،قلعه  تلفاتی ببار آورد. در زمان کوتاهی پس از ورود به ،ناگوار
نگهبان هم نه نفرشان مریض شدند. بیماری ماالریا و اسهال هم بر مشکالت قبل اضافه می شد.تنها دو نفری که در آن وقت از 

 بیماری شدند. بیماری در امان ماندند،حضرت عبدالبها و آقا رضای قناد بودند که آن ها هم بعدا دچار 
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 جهانخطابات و پیامهای رسمی به زمامداران -23
بعد از ورود به عکا حضرت بهاءالله به دنبال آنچه در ادرنه آغاز فرموده بودند به تقریر خطابات و پیامهای رسمی خود به زمامداران 

مخاطبان را به جزای الهی که به علت غفلت و سوء رفتار خود در حکمرانی بدان مبتال جهان ادامه دادند. در تعدادی از این نامه ها 
دهند، تذکراتی که اندکی بعد عماًل تحقق یافت و موجب حیرت و گفتگوی بسیار در سراسر خاور میانه گردید. هشدار می ،خواهند شد

اساسش به تسریع بی      زیر خارجه عثمانی که اظهارات غیر واقعی وفؤادپاشا و،مثاًل کمتر از دو ماه بعد از ورود تبعیدشدگان به عکا 
قلبی در فرانسه درگذشت. این واقعه نظیر موضوع معزول شدن  ۀتکناگهان معزول شد و بر اثر س،تبعید آن مظلومان کمک کرده بود 

ی عثمانی در اروپا و یک سلسله وقایع پاشای صدراعظم و همچنین سقوط و مرگ خود سلطان و از دست رفتن سرزمینهاهمکارش عالی
 بینی شده بود.دیگری که متعاقب یکدیگر به وقوع پیوست همه در آثار حضرت بهاءالله پیش
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 مناجات حضرت ولی محبوب امرالله-25

بر این بندگان بینوا در عالم ادنی کن و قّوه و استطاعتی بر اجرای وصایایت و تحقق نوایایت عطا  ای موالی بیهمتا نظری از رفرف اسنی
نما. تو واقف بر حال پر مالل این مستمندانی و توئی یگانه مجیر و دستگیر این درماندگان. آشفتگان آن روی دالرائیم این غمزدگان را 

کل ،لک ادنی نرسد دگان را تو توانائی بخش. اگر مددی از عالم باال به این ضعفا در م  هجر و فراقیم این ماتم ز ۀتو تّسلی ده . خست
مفقودیم و معدوم و از ثمره حیات ،کل ممنوعیم و محروم. پس دست اقتدار از جیب مشّیت برون آر و این جمع پریشان را عزیز دو 

عروق این منجمدان روح حیات را به جریان و سریان آور . دست د بیضایت متشّتت نما و در موم را به یَ موم و غ  یوم ه  جهان کن غ  
               توئی بیننده وتوئی شنوا ،توئی دستگیر ،برًه للناظرین فرما. ...توئی مجیرتطاول اولوالبغضا را کوتاه کن و دشمنان دینت را عِ 

  شوقی آستانش بنده
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 روضۀ مبارکه --32

حجره ای که در جوارقصربهجی درحیاط کوچکی محل استقرار عرش مبارک قرار گرفت بعداز چندی اطراف آن به دستورمبارک 
وحسب االمر آن حضرت سقف حضرت عبدالبهاء گلکاری شده وخود آن حضرت غالبا شخصا به غرس اشجار وآبیاری آن پرداخته 

شیشه  ای به وسیلۀ استاد غالم علی نجارکاشانی که از مهاجرین ارض اقدس بود ساخته وبرروی محوطۀ حیات مانند گلخانه نصب 
شده است. واینک آن مقام مقدس با نهایت طراوت و زیبایی قسمت داخل وخارج آن تزئین یافته وبه وسیلۀ نصب چراغها ی 

حول روضۀ مبارکه که درایام حضرت ولی امرالله توسعه یافته وطبق دستورات واوامر مبارکه آن حضرت خیابان  الکتریک دراراضی
 بندی وگلکاری گشته وزیارتگاه وقبلۀ اهل بهاء می باشد.
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 وصیتنامه مبارک)کتاب  عهدی( قسمت اول-26

ّراثاگر افق اعلی از  میراِث مرغوِب ال ِعْدَل له گذاشتیم گنج  زخرف دنیا خالی است ولکن در خزائِن توّکل و تفویض از برای و 
وا ما نگذاشتیم و بر رنج نیفزودیم  َاْیم   ر  مَّ اْذک  وا ث  ر  ْنظ  لِّ  الّلِه در ثروت خوف مستور و خطر مکنون  ا  ْرقاِن َوْیٌل ِلک  حمن  ِفی اْلف   َاْنَزَله  الرَّ

َمَزة   َمَزة  ل  َده   ثروت عالم را وفائی نه آنچه را فنا اخذ ه  ذْي َجَمَع مااًل َو َعدَّ نماید و تغییر پذیرد الیق اعتنا نبوده و نیست مگر َعلی َقَدر   الَّ
وم  مقصوداین مظلوم از حمل شدائد و بالیا عالم  شاید آفاق افئده اهل و انزال آیات و اظهار بّینات اخماد نار ضغینه و بغضا بوده که َمْعل 

شرق  باید کل بآن ناظر باشند ای اهل عالم شما را  بنور اّتفاق منّور گردد و بآسایش حقیقی فائز و از افق لوح الهی نّیِر این بیان الئح و م 
ی میگویم لسان از کنید براست بآنچه سبب ارتفاع مقامات شماست بتقوی الّله تمّسک نمائید و بذیل معروف تشّبث وصّیت مینمایم

ر  ِبه  برای ذکر خیر است او را بگفتار زشت میاالئید َعَفی الّله  َعّما َسَلَف از بعد باید کل بما ینبغی تکّلم نمایند از لعن و طعن وما َیَتَکدَّ
ْنسان اجتناب نمایند مقام انسان بزرگ است چندی قبل یست بزرگ و مبارک آنچه این کلمه علیا از مخزن قلم ابهی ظاهر امروز روز اأْلِ

نماید و بر امر ثابت و راسخ باشد  مستور بوده امروز ظاهر شده و میشود مقام انسان بزرگست اگر بحّق و راستی تمّسک در انسان
حمِن  رش مشهود  شمس و قمر سمع و بصر و انجم او اخالق منیره مضیئه مقامش اعلی المقام وآثا انسان حقیقی بمثابه آسمان َلَدی الرَّ

قبلی الیوم َعرف قمیص را یافت و بقلب طاهر بافق اعلی توّجه ْذ َقَدَح  مرّبی امکان هر م  نمود او از اهل بها در صحیفه حمراء مذکور خ 
مَّ اْشَرْب ِمْنه  ِبِذْکِرَي اْلَعزْیِز اْلَبدْیِع ای اهل عالم مذهب ِعناَیتی ِبِاْسمی سبب عداوت و الهی از برای محّبت و اّتحاد است او را  ث 

است از قلم اعلی نازل شده ولکن عباد منمائید نزد صاحبان بصر و اهل منظر اکبر آنچه سبب حفظ و عّلت راحت و آسایش  اختالف
َرّبای نفس و هوسند از حکمتهای ّهال ارض چون م  َمنا بالغه حکیم حقیقی غافلند و بظنون و اوهام ناطق و عامل  یا َاْوِلیاَء الّلِه  ج  َئه  َو ا 

کنید حکومت ارض بآن نفوس عنایت شد و قلوب را از برای خود  ملوک مظاهر قدرت و مطالع عّزت و ثروت حّقند در باره ایشان  دعا
ْعَظِم َو َعَصَمه  ِمْن  مقّرر داشت نزاع و جدال

َ
وِر اأْل ه  َنه  را نهی فرمود  َنْهَیًا َعظْیمًا ِفی اْلِکتاِب هذا َاْمر  الّلِه فی هَذا الظُّ ْکِم اْلَمْحِو َو َزیَّ  ح 

َو اْلَعلْیم  اْلَحکیم   مظاهر حکم  وب ه  ه  ْثباِت ِانَّ وبی ِطراِز اأْلِ  مطالع امر که بطراز عدل و انصاف مزّینند بر کل اعانت آن نفوس الزم ط 
َمنائی َبْیَن ِعبادْي َو َمشاِرق  اَ  لئَک ا  َلماِء ِفی اْلَبهآِء او  َمراِء َو اْلع  وَد  در ِلأْل  ج  ذْي َاحاَط اْلو  ْحکاميْ َبْیَن َخْلقی َعَلْیِهْم َبهائی َوَرْحَمتيْ َو َفْضليَ الَّ

شِرق است  کتاب اقدس در این مقام  ... نازلشده آنچه که از آفاق کلماتش انوار بخشش الهی المع و ساطع و م 

 

 

 

 

 

 

 



 دوم وصیتنامه مبارک)کتاب  عهدی( قسمت -27

باشید نه باختالفات ظاهره از او  وصّیت الّله  قّوت عظیمه و قدرت کامله مکنون و مستور باو و جهت اّتحاد او ناظریااغصانی در وجود 
ْقَدِس  " اذا غیض بح

َ
وا ما َاْنَزْلناه  فی ِکتاِبيَ اأْل ر  ْنظ  رالوصال و قضی آنکه باید اغصان و افنان و منتسبین طّرًا بغصن اعظم ناظر باشند ا 

صل القدیم " مقصود از این آیه مبارکه غصن اعظم بوده ِء ِفی اْلمأل توّجهوا الی من اراده الّله اّلذیکتاب المبد
َ
 اْنشعب مْن هذا اأْل

نا کیم  قد اْصطفیکذلک اْظهرنا اأْلْمر فضاًل مْن عْندنا و اَنا اْلفّضال اْلکریم  قد قّدر الّله مقام اْلغْصن اأْلکبر بعد مقامه اّنه هو األمر الح
ْم َحّقًا فی َاْمواِل  محّبت اغصان بر کل الزم اأْلکبر بعد اأْلعظم امرًا من لدن علیم خبیر محّبت اغصان بر کل الزم ر الّله  َله  َولِکْن ما َقدَّ

ْم ِبَتْقَوی الّلِه  وصیک  وف  َو ِبما َیْنَبغی َو بِ  الّناِس یا َاْغصانی َو َاْفنانی َو َذوی  َقراَبتی ن  ْم و ِبَمْعر  ک  براستی میگویم تقوی  ما َیْرَتِفع  ِبه َمقامات 
سردار است اخالق و اعمال طّیبه طاهره مرضّیه بوده و هست بگو ای  سردار اعظم است از برای نصرت امر الهی  و جنودیکه الیق این

لٌّ ِمْن ِعْنِد  بهاءرا سبب پریشانی منمائید و عّلت اّتحاد را عّلت اختالف مسازید امید آنکه اهل  عباد اسباب نظم ْل ک  بکلمه مبارکه ق 
بمثابه آبست از برای اطفاء نار ضغینه و بغضا که در قلوب و صدورمکنون و مخزونست احزاب  الّلِه ناظر باشند و این کلمه علیا

بْیَل اِ مختلفه از این کلمه واحده بنور اّتحاد حقیقی فائز میشوند ول  اْلَحقَّ َو َیْهِدی السَّ ه  َیق  اْلَعزیز  اْلَجمْیل  احترام و مالحظه نَّ ْقَتِدر  َو اْلم   َو ه 
ْن  اغصان بر کّل الزم ألعزاز امر و ارتفاع ِمَر ِبه ِمْن َلد  وبی ِلَمْن فاَزبما ا  کلمه و این حکم از قبل و بعد در کتب الهی مذکور و مسطور  ط 

َمِم َو ِاْصالِح اْلعاَلِم و افنان و منت اِمر  َقدْیم   و همچنین احترام حرم و آل الّله
 
ْم ِبِخْدَمِة اأْل وصْیک  از ملکوت بیان مقصود عالمیان  سبین و ن 

ْرِض  نازلشد آنچه که سبب حیات عالم و نجات امم است نصایح
َ
ْم َعّما َعَلی اأْل ها َخْیٌر َلک  قلم اعلی را بگوش حقیقی اصغا نمائید ِانَّ

 ْلَبدْیع  َیْشَهد  ِبذِلَک ِکتاِبيَ اْلَعزْیز  ا

 

 

 

 

 

 لوح مبارک حضرت عبدالبهاء- 33

"الیوم باید جمیع در ظل کلمۀ توحید جمع شویم ودرهرانجمنی چون شمع برافروزیم ودرآتش عشق بسوزیم .بعدازصعودجمال محمود 
وغروب آفتاب ملکوت به چه عالمی دل بندیم وبه چه راحتی چشم داریم؟وچگونه بیاساییم؟وبه چه امید محفل قلب 

 بیارائیم؟صدهزارافسوس اگردقیقه ای آسوده نشینیم وصدهزار افسوس اگربه جز بالیا ومحن و آالم سبیلش راحت ونعمتب بجوئیم.
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 نمونه ای از عشق حضرت عبدالبهاء به پدر بزرگوارشان -28

ودند که من نه سال است یک زمین سبز ندیدم .میل مبارک به سبزه وصحراء بود میفرمایند:"یک وقتی جمال مبارک فرم
میفرمودند"عالم صحراء عالم ارواح است.عالم شهر عالم اجسام"ازاین فرمایش مبارک فهمیدم اشاره است .یک پاشائی بود درعکا 

اف باغستان بود.بسیار جای باصفایی بود محمدپاشا صفوت نام.خیلی با ما ضّد بود دریک فرسخی عکا قصرداشت )مزرعه( دراطر
وآب جاری داشت.رفتم خانۀ آن پاشا گفتم پاشا آن قصررا تو انداختی آمدی توی عکا نشسته ای ؟گفت من علیلم نمیتوانم در خارج 

رون شهر بنشینم و آنجا محل خالی است کسی نیست که با او معاشرت کنم.من از اشارۀ مبارک فهمیدم که میل مبارک است بی
بروند.فهمیدم هرکاری بکنم پیش می رود.گفتم مادام که تو نمی نشینی آنجا خالیست بده به ما .تعجب کرد...از پاشا اجاره گرفتم به 
قیمت خیلی ارزان درسالی پنج لیره خیلی غریب است،پنجساله پولش را دادم .بعدبنا فرستادم تعمیرکند.حمام ساختم آنجا بعد آمدم 

کردم بزرگ یک روز خودم گفتم اول بروم.من همچه تنها از دروازه بیرون آمدم قراول ایستاده بود هیچ حرفی یک کالسکه درست 
نزد.همینطوررفتم هیچ نگفت.فردا عصررفتم به بهجی هیچکس حرفی نزد ابدا...بعد یک روزی آمدم حضورمبارک عرض کردم 

.فرمودند من نمی روم من محبوسم.یک دفعه عرض کردم قصرحاضراست.عرابه هم حاضر است.آنوقت درعکا هیچ گروسه نبود
همان جواب را دادند دفعۀ ثالث عرض کردم فرمودند نه .دیگرجسارت نتوانستم بکنم یک شخصی از اسالم بود آنجا خیلی شهرت و 

تو جسوری  نفوذ داشت.اوذاخواستم گفتم کیفیت اینست لکن حضرت بهاءالله از ما قبول نمیکنند .آن شخص محبت داشت.گفتم
برو حضور مبارک مشرف شو ودست مدارتا وعدقوی بگیری .این عرب بود رفت وآمد مقابل دو زانوی مبارک نشست ،دست مبارک را 
گرفت،بوسید. عرض کرد چرا بیرون تشریف نمی برید ؟فرمودند من مسجونم گفت استغفرالله کیست که بتواند شمارا محبوس 

ۀ خودشما چنین است .حاال من خواهش دارم بیرون تشریف ببرید .سبزاست، خّرم است، درختها کند؟شماخودرا حبس کرده اید.اراد
خیلی باصفاست، برگها سبزاست، پرتقالها قرمز است، هرچه فرمودند  من مسجونم ،نمی شود بازدست مبارک را بوسید .به قدر یک 

شدند من هم حضور مبارک بودم.ازشهر بیرون آمدیم ساعت متمادیا رجا می کرد.بعدفرمودند خیلی خوب .فردا سوارکالسکه 
 ،هیچکس هیچ نگفت ،رفتیم مزرعه من برگشتم دیگر یا مزرعه تشریف داشتند یا در عکا تشریف داشتند یا در حیفا یا در صحراء
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 تپید.نمی قلبی که محبت و مهربانیش بر همه انسانها ارزانی شده بود اینک دیگر -30

در سال هزار و هشتصد و نود و دو حضرت بهاءالله برای بازپسین بار چشم از جهان فرو بست. مصیبت کبری و زندگی سراسر رنج و 
محنت به سر آمده بود. رخساره شاهانه اما نیرومند آن حضرت را که با خطوط تفکر و احساس منفش شده بود، در حلقه گیسوان 

رحلت نیز چون ایام شباب مشکی و شکوهمند بود در بر گرفته بود؛ دستهای قوی، ظریف و حاکی از عمق نبوغ ایشان که در زمان 
ای را رقم زده بود از حرکت افتاد و آرامش گرفت. آن قلب عظیم، قلبی که ایشان که حقایق بیشماری را رقم زده و احکام تهذیب کننده

تپید. آن پیکر فرو رفته و مهربانیش بر همه انسانها ارزانی شده بود اینک دیگر نمییافت، قلبی که محبت ژرفایش را حدی در نمی
درخواب یادآور تصویرهای بیشماری از گذشته بود و انسان را به یاد هیئت مهیمن حضرت بهاءالله می انداخت که سوار بر اسب 

می که جهت مشورت یا مقابله در حمالت دشمنان گرد هم شان، هنگاپیمود و در میان بابیان یعنی اصحاب اولیهصحنه حوادث را می
پایان شاه بعد از سوء قصد نافرجام به او؛ یا هنگام خروج از آمدند؛ یا در مسیر حرکت به سوی طهران جهت روبرو شدن با خشم بیمی

رسید که اسب روی تن و ه به نظر میبغداد هنگامی که دریایی از دوستان سوگوار ناالن به دور اسب ایشان حلقه زده بودند آن چنان ک
شد بر فراز کوهستانهای دارد و راکبش گویی برفراز رئوس انسانها شناور بود؛ در مسیری که به قسطنطنیه ختم میبدن آنها گام بر می

انی و محبتی که به انگیز ایشان در آنجا نیز خودنمایی نمود؛ مهربشد. مهربانی شگفتآناتولی تا دریای سیاه؛ همه اینها تداعی می
های متبرک ایشان بوسه زند زیرا آن پیرزن قامت هنگامی تجلی نمود که حضرت بهاءالله خم شدند تا اجازه دهند پیرزنی بر گونه

کوتاهی داشت. اما مصیبتهای ایشان کماکان ادامه داشت. در ایام بغداد هنگامی که ایشان فقط یک پیراهن داشتند که آن را مکرر 
پس از خشک کردن میپوشیدند؛ یا در آن روزگار با عنوان درویش محمد در ایام زندگی در مغارهای کوهستانی یا کلبه چوپانی شسته و 

پرداختند تا آن را با اندکی دلمه شیر و نان خشک میل نمایند؛ همه اینها سابقه مصیبات متروکی به پخت و پز آرد برنج برای خود می
-د. فی الواقع هنگامی که آن پیکر نازنین در بستر احتضار آرمیده بود چه چیزها که برای انسان تداعی نمیزندگی ایشان را نشان میدا

شد؛ حضور ذهنی که در روزی خودنمایی نمود که قاتلی مزدور به شد. آرامش و حضور ذهن ایشان در برخورد با اشخاص تداعی می
فرمودند هدف قرار داد اما ادرانشان در خیابان متروکی در بغداد مشی میروی ایشان اسلحه کشید و ایشان را که با یکی از بر

مغناطیس شخصیت حضرت بهاءالله او را از چکاندن ماشه بازداشت و اسلحه از دستش فرو افتاد و حضرت بهاءالله برادر خویش را 
تر از آن است که به که به نظر میرسید آشفته اش همراهی کند" چهموظف فرمودند تا اسلحه را بردارد و آن "مرد محترم را تا خانه

ای یا عباراتی استادانه، جلوه می های بسیار جدی، ضمن کنایهتنهایی راهش را بازیابد. روحیه مّزاح ایشان که حتی در شرح و بسط
ند و شوخی می کردند، نمود اما اغلب در محفل خانواده ایشان که حضرتش با افراد خانواده حین صرف صبحانه یا عصرانه میخندید

آزادانه ظهور و بروز مینمود. شمس جالل و شکوه رسالت و مظهریت که طی چهل سال از وجود ایشان بر جهان تجلی کرده بود، اینک 
-افول کرده بود. اگر چه پیام حضرتش آثار ایشان و روش زندگانی ایشان کماکان در اذهان باقی بود، اما چشم انسانها دیگر نمی

 آن وجه تابناک را که آئینه به جهت خداوندی بود ببیند. توانست
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 هر کس به هر کس می رسید می گفت که حضرت مولی به عالم باال شتافت -31

. عاشقان جانفشانی که دهها سال ملجاء و پناهشان مظهر صعود حضرت بهاالله به ملکوت ابهی آتش بر جان یاران مظلوم ایران زد
حضرت یزدان بود. اندوه فرقت محبوب جان کم نبود. در هر گوشه از ایران زمین آن یاران دل خونین به سوگواری نشستند. چه آنان 

ار محبوب نداشتند و چه آنان که که ده ها سال آرزوی دیدار روی آن مه تابان می نمودند و به عّلت مشکالت موجود یارای سفر به دی
با زجر فراوان به سرزمین کنعان شتاقتند و افتخار دیدار یوسف جاودان داشتند، آنان که روزها و ماه ها در ارض مقّدس عکا در جوار 

هالی عکا و توابع بخشش و عطا اذن دیدار یافتند، همه و همه گریان و ناالن، پدر مقّدس ملکوتی آنان از این جهان رخت بربسته بود. ا
آن از خرد و کالن، زنان، مردان، مأموران از حکومت عثمانیان همه در اندوه بی پایان. نفس مقّدسی از جهان رفته بود که به هر یک از 
آنان به گونه ای محّبت و عنایت فرموده بود. هر کس به هر کس می رسید می گفت که حضرت مولی به عالم باال شتافت. فقرای 

ه هر روز مورد مرحمت حضرت بهاالله بودند در غم جانگداز درگذشت آن حضرت دست ها بر سر و سینه می زدند. مردمی که عکا ک
بیست و چهار سال پیش با نگاه آکنده از بغض و کین خویش در ساحل دریا به حضرت بهاالله و یاران باوفا نظر می نمودند، در روز 

و دل هایشان سوزان بود. گوئی همگی در درون خویش زمزمه می نمودند که کجاست آن صعود حضرت بهاالله چشمانشان گریان 
نفس مقّدسی که بر ما رحم می آورد و کودکان گرسنه ما را اطعام می فرمود. به دستور حضرت عبدالبها تا یک هفته پس از آن حادثه 

ام شدند. سیل تلگرام از همه نقاط سرزمین فلسطین و شام به شهر جانگداز به ویژه مردم فقیر،یتیمان و بیوه زنان شهر و توابع آن، اطع
عکا سرازیر گشت. هر کس در هر مقام بود به حضرت عبدالبها و عائله مبارک عرض تسلیت نمود. تاریخ روحانی عالم به یاد ندارد 

ندوهگین مالحظه شوند. زیرا مخالفان که پس از درگذشت مظهر الهی، مربی آسمانی، نفوس غیر مومن به آن وجود رّبانی این چنین ا
مظاهر الهیه، مخالفان پیامبران آسمانی، در هر دور آنان را نفوسی مجنون و پریشان خوانده اند و در این دور مبارک اهل دیگر ادیان بر 

 عظمت و درایت حضرت بهاالله شهادت داده اند.
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 زیارتنامه مبارک-34

ْبهی  َعَلْیَک یا َمْظَهَر الْ 
َ
ذی َطَلَع ِمْن َجماِلَک اأْل ْعلی  َو اْلَبهآء  الَّ

َ
نآء  الَّذی َظَهَر ِمْن َنْفِسَک اأْل ْلطاَن اْلَبقاء َو َملْیَک َمْن ِفی َالثَّ ِکْبِریاء َو س 

مآء َاْشَهد  َانَّ ِبَک َظَهَرْت  ْرِض َو السَّ
َ
وس  اْلِقَدِم فی َسمآء اْلَقضآء َو َطلَ َسْلَط  اأْل م  ه  َو ِبَک َاْشَرَقْت ش  ه  َو َعَظَمة  الّلِه َو ِکْبِریائ  َع َنة  الّلِه َو ِاْقِتدار 

وِن َو َبَرَز ِس  َجمال   ْکم  اْلکاِف َو النُّ ِق اْلَبداء َو َاْشَهد  َانَّ ِبَحَرَکة  ِمْن َقَلِمَک َظَهَر ح  ف  ون  اْلَغْیِب َعْن ا  ِعَثِت  رُّ الّلِه اْلَمْکن  ْمِکنات  َو ب  ِدَئِت اْلم  َو ب 
وِد  َو ِبَوْجِهَک الَح َوْجه   ورات  َو َاْشَهد  َانَّ ِبَجماِلَک َظَهَر َجمال  اْلَمْعب  ه  ْمِکناِت َو َصَعَد  اْلظُّ َل َبْیَن اْلم  صِّ وِد َو ِبَکِلَمة  ِمْن ِعْنِدَک ف  اْلَمْقص 

وَن اِ  ْخِلص  وَن اْلم  ْشرِک  ْلیا َو اْلم  ْرَوِة اْلع  ْفلی  َو َاْشَهد  ِبَانَّ َمْن َعَرَفَک َفَقْد َعَرَف الّلَه َو َمْن فاَز ِبِلقاِئَک َفَقْد فاَز ِبِلقآءا َلی الذِّ َرکاِت السُّ الّله  َلی الدَّ
َف ِبِلقآ رِّ ْلطاِنَک َو ش  وبی ِلَمْن اَمَن ِبَک َو ِبایاِتَک َو َخَضَع ِبس  ِئَک َو َبَلَغ ِبِرضاِئَک َو طاَف فی َحْوِلَک َو َحَضَر ِتْلقاَءَعْرِشَک َفَوْیٌل ِلَمْن َفط 

ْلطاِنَک َو حاَرَب ِبَنْفِسَک َو اْسَتْکَبَر َلَدی وَمِتَک وَ  َظَلَمَک َو َاْنَکَرَک َو َکَفَر ِبایاِتَک َو جاَحَد ِبس  ک  ْرهاِنَک َو َفرَّ ِمْن ح   َوْجِهَک َو جاَدَل ِبب 
ْدِس ِمْن ِاْصَبِع  ْشرکْیَن فی َاْلواِح اْلق  وبی َفَاْرِسْل ِاَليَّ َعْن َیمیِن َرْحَمِتَک َو ِعناَیِتَک  اْقِتدارَِک َو کاَن ِمَن اْلم  وبًا  َفیا ِالهی َو َمْحب  ْمِر َمْکت 

َ
اأْل

ْدِس َاْلطاِفَک  ْنیا ِالی َش  َنَفحاِت ق  ْنَت ِلَتْجِذَبنی َعْن َنْفسی َو َعِن الدُّ َک ک  ْقَتِدر  َعلی ما َتشاء  َو ِانَّ َک َاْنَت اْلم  ْرِبَک َو ِلقائَک ِانَّ َشئ   ْطِر ق  لِّ َعلی ک 
نَّ ما َرَاْت 

َ
ه   َاْشَهد  ِبأ ور  ه  َو َبهاء  الّلِه َو ن  حیطًا  َعَلْیَک یا َجماَل الّلِه َثناء  الّلِه َو ِذْکر  ومًا ِشْبَهَک  م  ْنَت فی َاّیاِمَک فی  َعْین  اأِلْبداِع َمْظل  ک 

ةً  الِسِل َو اأْلْغالِل َو َمرَّ ْنَت َتْحَت السَّ ًة ک  ْن  َغَمراِت اْلَبالیا َمرَّ ِمْرَت ِمْن َلد  لِّ ذِلَک َاَمْرَت الّناَس ِبما ا  ْعداء َو َمَع ک 
َ
وِف اأْل ی  ْنَت َتْحَت س  ک 

رَِّک اْلِفداء  وَ  وحيْ ِلض  وا بِ َنْفسی ِلَبال َعلیم  َحکیم   ر  ِمر  وا ما ا  َبع  ْم ِمْن َاْنواِر َوْجِهَک َو اتَّ ه  وه  ج  ذیَن اْسَتضاَئْت و  ه ِئَک اْلِفداء  َاْسَئل  الّلَه ِبَک َو ِبالَّ
ْنیا َو اأْلِخ  َقنی َخْیَر الدُّ تی حاَلْت َبْیَنَک َو َبْیَن َخْلِقَک َو َیْرز  حاِت الَّ ب  ّبًا ِلَنْفِسَک َاْن َیْکِشَف السُّ ْقَتِدر  َرةِ ح  َک َاْنَت اْلم  ور    ِانَّ َتعاِلی اْلَعزیز  اْلَغف  اْلم 

دَرِة َو َاْوراِقها َو َاْغصاِنها َو َاْفناِنها مَّ یا ِالهی  َعَلی السِّ حیم   َصلِّ اّلله  ّم  الرَّ ْلیا ث  ْسنی َو ِصفاِتَک اْلع  وِعها ِبَدواِم َاْسماِئَک اْلح  ر  وِلها َو ف  ص  َو ا 
وِد اْحَفْظها مِ  ن  ْعَتدیَن َو ج  مَّ یا ِالهی َعلی ِعباِدَک اْلفاِئزین َو ِاماِئَک اْلفاِئزاِت  ْن َشرِّ اْلم  ْقَتِدر  اْلَقدیر   َصلِّ اّلله  َک َاْنَت اْلم  َک َاْنَت ا الّظاِلمیَن ِانَّ نَّ

ور  اْلَکریم   و اْلَفْضِل اْلَعظیِم ال ِالَه ِااّل َاْنَت اْلَغف   اْلَکریم  ذ 

  88ادعیه محبوب ص       

 

 

 مناجات خاتمه

و الّله  ه 

ای پروردگار عالمیان در این جهان به آتش عشقت بسوز و در آن جهان به مشاهده روی مه رویت کامران فرما. در این عالم چون شمع 
 ع ع  . پرواز ده توئی خجسته دلبر من و توئی فرخنده یار جان پرور من جمالت بگداز و در آن عالم چون پروانه گرد شعله 

 15مجموعه مناجاتهای حضرت عبدالبها ص            


