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  مراد داودى على/  تحّول در محيط

خواهد به عنوان اين که ضرورت دارد و اقتضاى زمان است  ما حق نداريم در مقابل هر آنچه محيط مى

اختيار اوست، تشخيص داده و به ما گفته  چون آنچه را که اقتضاى زمان است، کسى که زمان در.  تسليم بشويم

داند که اقتضاى  شناسد؛ مى شخصى که صاحب زمان است و ما به ظهور او در اين زمان قائليم زمان را مى.  است

و  اگر به ميل خودمان نپذيريم ناگزير .  زمان چيست و آنچه بنا بود در زمان ما پذيرفته شود گفته است که بپذيريم

  ...اين که بپذيريمخواهيم شد از 

شود ما حق نداريم آن را اقتضاى زمان بدانيم، بلکه بايد مقاومت  هرچه از محيط خارجى به ما القا مى

شما در ... جز علم صحيح و ايمان صحيح راه ديگرى نيست.  کنيم و راه مقاومت راه علم و راه ايمان است

و چگونه به محيط خارجى سرايت  شود لبد شما جارى مىدر کا... فرماييد که چه نيرويى  خدمات امرى مالحظه مى

توانيد بکنيد، به  شما در عوض کردن محيط خارجى اعجاز مى.  سازد کند و اين محيط خارجى را منقلب مى مى

  .شرطى که از راه راست منحرف نشويد و الاقل سعى نکنيد که ديانت بهائى را منطبق با اوضاع و احوال بکنيد

گوييم براى اين که بهائى بمانيم، بهائيت را بايد با  زند، يعنى مى اين کوشش از ما سر مى گاهى متأّسفانه

آيد آن را سازش دهيم تا اين که بتوانيم بهائى بمانيم و حال  اوضاع و احوال منطبق سازيم؛ با وضعى که پيش مى

خواستيم بهائى بمانيم  اگر مى واالّ .  آن که قصد ما اين است که خودمان بتوانيم چنان که ميل داريم بشويم

بايست سعى کنيم اوضاع و احوال را عوض کنيم، ولو اين سعى به طور تدريجى از طريق تبليغ باشد و نتيجه  مى

همينقدر بايد توّجه ما .  عمل به آسانى معلوم نشود و نتوان به چشم خود ديد که در چه زمانى حاصل خواهد شد

  .به افق دوردست معطوف باشد

شود محيط را تغيير  ان دارند که مىمليغ يعنى سعى در عوض کردن محيط زندگى؛ از طرف کسانى که ايتب

شود که بسيار خطرناک است و  کنند و نشان از تسليم در آنان پيدا مى گاهى احبّاء از محيط شکايت مى.  داد

شده است که هيچ چيز در مقابلش نقدر فاسد آمحيط : هم تّکيه بر روى مفاسد محيط است دمعموًال در اين موار

زنند؛ رمانها را مثال  يابد؛ سينماها را مثال مى شوند، کم کم يأس به دلشان راه مى شود کرد؛ نگران مى نمى

زنند براى اين که نشان بدهند  اينها را مثال مى.  زنند ها را مثال مى زنند؛ رقص ها را مثال مى زنند؛ مهمانى مى

  .رود معنى ندارد و محيط فاسد شده است و روز به روز بيشتر به طرف فساد مىديگر هيچگونه مقاومتى 

به هيچ .  نگاه نکنيد ،تواند بشريت را تهديد بکند که مى ،اّما شما هرگز به اين امور به عنوان خطر جّدى

ائى بخواهد ان جّدى بشود که ايمان شما را نسبت به حقانيت تعاليم بهفقط وقتى مطلب برايت.  چنين نيست وجه

آن وقت است که شما بايد مضطرب شويد واّال تا وقتى که اين روح قوى وجود دارد، شما فائق بر .  متزلزل کند

  .محيط هستيد



حضرت ولى امرا در بعضى آثار مبارکه توّجه بليغى به تمّدن روم و سياست روم و وضع اجتماعى روم 

چنين قدرتى در مقابل محيط .  ملّت را از آن صورت در بياورد ديانت اين قدرت را داشت که آن...اند  فرموده

اينک اين قدرت به .  دهد شود و کارش را انجام مى تسليم شدنى نيست و تا موقعى که زنده باشد تسليم نمى

هّمت کنيم که شايستۀ .  دست ما افتاده است، زيرا ديانتى که در جهان کنونى ما زنده است ديانت بهائى است

قدرت باشيم و اين کار، يعنى دگرگون شدن جهان، به دست ما انجام بگيرد؛ واّال انجام خواهد گرفت، ولو به اين 

گوييم به دست ديگران از بهائيان باشد، براى اين که کالم خود حضرت بهاءا را  حتّى نمى.  دست ديگران باشد

مّرًة بأيادى الّظالمين يرفُع أمره و : "دست دشمنان باشد آوريم که فرمود اين امر انجام خواهد گرفت ولو به به ياد مى

  ."ُاخرى بأيادى أوليائه الّذين يرون الغافلون کَکّف تراب و ينطقون بما نطق القلم االٔعلى فى االفق االٔبهى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



قسمتى از توقيع حضرت ولى امرا  

يح قدسيۀ ايمان و ايقان و نفحات معّطرۀ حّب و وداد ا را در اين حديقۀ امکان روا ُگلهاى شکفتۀ معرفت

 
ّ
االلطاف همواره متلمس و خواهانم تا بلبالن عالم وجود که منتظر جلوۀ  و خلوص و انجذاب از درگاه حضرت خفى

مقصودند از ُحسن و جمال محبوب که در وجوه آن ياران پرتو انداخته مجذوب گردند و از بوى خوش تنزيه و 

  .اء چنان مشام معّطر نموده که مست و مدهوش شوندتقديس احبّ 

هدايت نوع بشر و استخالص هيأت اجتماعيه از ويالت و مضّرات عالم ناسوت متوّقف بر روش و سلوک 

هر قدر ياران بيشتر به .  احبّاءا است و مشروط به تقديس و انقطاعشان از متاع و شؤون اين دنياى فانى

ه که شرق و غرب عالم را در اين سنين متواليه احاطه نموده تمّسک نمايند و نصايح و عروةالوثقاى تعاليم الهيّ 

مواعظ قلم اعلى را که چندين سال در تعليم و تربيت نفوس متحّرک بوده، بيش از پيش در حيات شخصى خود 

ان از اين رنّۀ ملکوتيه بهتر بتمامها مجّسم نمايند، چشم عالم زودتر به نور ُمشرِق اين ظهور الهى فائز شود و سمع امک

  .تر متوّجه و ملتّذ گردد و سريع

  )۵۰، ص۱توقيعات مبارکه، ج(

  

  

ترجمه توقيع حضرت ولى امرا  

اگر ما .  رود انسان با تحّمل مصائب و ابتالئات، با کمال سرعت به سوى سرنوشت خود پيش مىعالم 

نيست از ديگران خواسته خواهد شد به فريادهاى متضّرعانۀ انگارى کنيم و به وظيفۀ خود عمل ننمائيم، شّکى  سهل

  .زده کمک و توّجه نمايند اين دنياى مصيبت

نه به اکثريت نفرات و نه با ارائۀ اصول و مبادى جديد و گرانقدر و نه از طريق يک جهاد تبليغى هر قدر 

توانيم اميدوار باشيم  و شّدت ايمان، نمىاالطراف و نه حتّى با تمّسک شديد و ظهور شوق و ذوق  گير و جامع عالم

چنين  که قادر خواهيم بود اّدعاى فخيم ظهور اعظم بهائى را در نظر مردمان چنين شّکاک و متعّصب در عصرى

  .مظلم به ثبوت برسانيم

تواند بالترديد و به تنهايى مظّفريت بى چون و چراى اين امر مقّدس را تأمين  فقط و فقط يک موضوع مى

و آن اين است که ببينيم حيات عاّدى و وضع و صفات و سجاياى خصوصى ما تا چه درجه َلَمعاِن اصول کند 

  .سازد هاى گوناگون آن منعکس مى جاودانى شريعت حضرت بهاءا را در جلوه

  

  )۱۹۷۳نوامبر  ۲۴نقل از پيام معهد اعلى موّرخ (

  



  

  سعادت چيست؟

  :فرمايند حضرت عبدالبهاء مى

لم است و علم در تقوى و تقوى در انقطاع و تنّفر از جميع زخارف دنيا؛ و انقطاع عشق الهى سعادت در ع

  :ت تهذيِب اخالق کند؛ يعنىاآَرد؛ عشق، تالوِت آيات و مناجات خواهد و جذبۀ آي

صدق در راه حق؛ و انصاف با خلق؛ و قهر با نفس؛ و صحبت با نيکان؛ و دورى از جاهالن؛ و حرمت مهتران؛ و 

با دوستان؛ و ِحلم با دشمنان؛ و بذل بر فقيران؛ و صحبت با اهل جهان؛ و هدايت  تشفقت با کهتران؛ و نصيح

  .گشتگان گم

  .فطوبى للعاملين.  ظمى و عطيّۀ کبرى و موهبت التفنىاين است سعادت عُ 

  

  )۳۶۸مقاالت و رسائل در مباحث متنّوعه، ص(

  

  

  

  

  کلمات مبارکۀ مکنونه

من   الزال هدايت به اقوال بوده و اين زمان به افعال گشته؛ يعنى بايد جميع افعال قدسى از هيکل اى فرزند کنيز 

پس به .  چه که در اقوال کّل شريکند ولکن افعال پاک و مقّدس مخصوص دوستان ما است.  انسانى ظاهر شود

  .وٍح قدٍس منيرکذلک نَصحناکم فى ل.  جان سعى نماييد تا به افعال از جميع ناس ممتاز شويد

  

َمَثل تو مثل سيف پرجوهرى است که در غالف تيره پنهان باشد و به اين سبب قدر آن بر جوهريان   اى بندۀ من

  .پس، از غالف نفس و هوى بيرون آى تا جوهر تو بر عالميان هويدا و روشن آيد.  مستور ماَند

  

پرده  حجاب غفلت را خرق کن تا بى.  ياالىتو شمس سماء قدس منى؛ خود را به کسوِف دنيا مَ   اى دوست من

  .از خلف سحاب به در آيى و جميع موجودات را به خلعت هستى بيارايى

  

  



  ابوالقاسم فيضى/  امروز روز ستايش است نه زمان آاليش

ه دالن دائمًا در پى آنند که در کمين جوانان ُپرتمکين بنشينند و ايشان را از ره راست ب توزان و سيه چرا کينه

تر سازند که نه خدايى بشناسند و نه دّقتى در جهان طبيعت نمايند؛ نه  در آرند و از گياهى کمتر و حيوانى پست

  ؟ستايشى، نه نيايشى، نه ُکرنشى در برابر خداوند بزرگ که سرچشمۀ جميع اين عجائب خلقت است به کار بندند

زنان جوانان نيکوکارند گوش دهيم و خيال کنيم نماز معنى جهالى ارض که راه هاى پوچ و سست و بى اگر به گفته

ولى اهل بهاء هر روز .  گرديم فقط خم و راست شدن است، البتّه به هيچ هدفى از هداف روحانيۀ الهيّه واصل نمى

وح نوشند و رفته رفته ر هاى مقّوى مى اى را چون جرعه شربت شتابند و هر آيه سابقه مى به سرچشمۀ آيات سماويّۀ بى

شوند و در صراط مستقيم  گيرند، تواناتر مى نمايند نيروى تازه مى و شيره و گرمى و روشنى کلمات را جذب مى

مانند رفته رفته در اثر تدريجى آيات الهيّه در طرز زندگانى و رفتار و کردار و حتّى گفتارشان  زندگانى مستمر مى

شعور است، لخت و  ن است که حيوان آزاد است، بىفرق  انسان و حيوان همي.  شود تغييرى شگرف حاصل مى

اش امر نمايد مطيع و مجبور  عور است، و بى نقشه و فکر است، ُصم ُبکٌم َفُهم اليشعرون است و به هر آنچه غريزه

ولى انسان است که بايد در تحت سنن و قوانين خالق يکتا زيست نمايد تا به مقام مقّدر خود که احسن و .  است

  .مخلوقات است فائز شوداعالى 

باسق   جمال حق گردد، شجرۀ وجودش نخلاگر به شرائط ايمان و اطاعت و بندگى مشّرف شود، البتّه آينۀ

هاى مقّدر هنر و علم و عرفان به بار آَرد و در موسم معيّن، خرمن خرمن در َطَبِق اخالص گذارد و تقديم  شود و ميوه

  .ِر دراز دارداين قّصه س.  ياران راستان فرمايد

  

نصوص مبارکۀ حضرت بهاءا  

.  ف است جوهر آن مستور و مکنونتا در غال.  به نام خداوند بينا  يا غالمرضا  انسان را به مثابۀ سيف مشاهده نما

جوهر انسانى اخالق و . انشاءا بايد به عنايت الهى از غالف ظلمانى فارغ شويد تا جوهرتان بر عالميان ظاهر گردد

  .نسأله تعالى بأن يوّفَقُکم عل يما ينبغى لکم فى يومه العزيز البديع.  اعمال اوست

به ذکر و بيان و نصيحت و تربيت جوهر آن ظاهر و هويدا .  ور استانسان به مثابۀ پوالدى است که جوهرش مست

  )۱۸۸، ص۲پيام آسمانى، ج. (گردد و اگر به حال خود باقى بماند زنگ مشتهيّات نفس و هوى او را معدوم سازد

غير اين است شأن انسان و آنچه معّلق به .  بايد به صيقل تربيت ظاهر شود.  جوهر انسانيت در شخص انسان مستور

  )۱۲۹، ص۷آثار قلم اعلى، ج. (شد دخلى به ذات انسانى نداشته و ندارد

  

  



لوح مبارک حضرت بهاءا  

ثمر قابل نار  واّال شجر بى.  اگر به اثمار مزيّن گشت اليق مدح و ثنا بوده و هست.  انسان به مثابۀ شجر است

ق مرضيه و اعمال حسنه و کلمۀ طيّبه از اثمار اين اثمار سدرۀ انسانى بسيار لطيف و پسنديده و محبوب؛ اخال.  است

.  ربيع اشجار ظاهره در هر سنه ظاهر و مشهود، ولکن ربيع اشجار انسانيّه ايّام ظهور حّق جّل جالله بوده.  شجره محسوب

رض را احاطه اال هاى وجود به اثمار مذکوره مزيّن شوند، البتّه انوار آفتاب عدل َمن على اگر در اين ربيع الهى سدره

آب اين اشجار کوثر بيان محبوب امکان .  نمايد و کّل خود را فارغ و مستريح در ظّل حضرت مقصود مشاهده کنند

شجرۀ يابسه .  گردد ار رحمت رحمانى فرعش در سمآء مشاهده مىطشود و در آِن ديگر از ام در يک آن غرس مى.  است

او به مقصود فائز و .  لى که به طراز هّمت مزيّن شد و بر خدمت امر قيام نمودقبطوبى از براى مُ .  قابل ذکر نبوده و نيست

الحقيقه ايشان به مثابۀاوراق يابسۀ  صدهزار افسوس از براى نفوس غافله؛ فى.  به آنچه از براى او خلق شده عارف

د و غافل زيستند و غافل به مقام غافل آمدن.  عنقريب باد اجل هر يک را به مقّر خود راجع نمايد.  مطروحۀ بر ارضند

از .  من فانَيم و ظهورات والوان من فانى: گويد نمايد و مى عاَلم در هر حين به أعَلى النّداء ندا مى.  خودرجوع نمودند

ذلک بصر موجود نه تا مالحظه کند و سمع مشهود نه تا  مع.  ثه در من پند گيريد و متنبّه شويدحدَ اختالفات و تغييرات مُ 

امروز روز من است چه که نداءا مرتفع است و کينونت . گويد هنيئًا لى نمايد و مى امروز ندا مى ىسمع حقيق.  شنودب

بايد اهل بهاء از مالک اسماء .  گويد مريئًا لى، روز روِز من است، چه که جمال قدم از افق اعلى ُمشرق و الئح بصر مى

  )۱۸۹، ص۲پيام آسمانى، ج.   (هل انشاء از فيوضات ايّامش محروم نماننددر کّل احيان سائل و آمل شوند که شايد ا

  

  

  لوح مبارک حضرت عبدالبهاء

هواالبهى   ايّام انسان و حيات هوشمندان عبارت از کتاب مسطور و رّق منشور و لوح محفوظ است که در جميع 

هر ورقى باز کنى سّرى .  سرائر مسطور صفحات و لوائحش وقايع مکتوب و در کّل صحائف و بدائعش حقايق وقوعات و

اگر وقايع مندرجه مطابق رضاى رحمن و سبب عّزت .  مشهود بينى و هر صحيفه بگشايى معنايى مشهود مالحظه فرمايى

  .قديمۀ عالم انسان باشد، روح و ريحان رخ بگشايد و قلوب مسرور و شادمان گردد

شود و هر  اى از صحائف شمرده مى کتاب دارد و صحيفهو همچنين، هر يومى از حيات انسان حکم ورقى از 

اطوار و گفتار و کردار و احوال و اخالق به منزلۀ نقوش و رسوم و  اى و هر سالى کتاب ُمبينى و اعمال و ماهى مجموعه

روشن و انيّۀ مجلّى طور باشد، جهان را ماگر مندرجات اين ِسفر جليل از اسرار يوم ظهور و شئون رح.  سطور و خطوط

پس به جان بکوش که از .  نورانى گرداَند و اگر معانَيش از حقايق مقتضيّۀ عالم بشريّت باشد، حزين و غمگين نمايد

کتب علّيّين باشى و از گروه َمن أوتى کتابه بيميِنِه، و از ُفّجار بيزار گردى که صحائف سّجين و از اهل َدَرِک 

  ) ۱۹۰ص ،۲پيام آسمانى، ج.  (الّسافلينند اسفل

  



 
ّ
  کالم حضرت اعلى به حروف حى

خداوند شما را مخزن اسرار خويش فرموده تا .  اى ياران عزيز من  شما در اين ايّام حامل پيام الهى هستيد

  .به وسيلۀ صداقت در گفتار و رفتار خود نمايندۀ قّوت و نورانيت خدا باشيد.  امر الهى را ابالغ نماييد

شما بايد بر بزرگى و بلندى مقامات شما شهادت دهد و به پاکى حيات و بزرگ تمام ارکان و اعضاى بدن 

بيانات .  زيرا اين روز همان روزى است که خداوند در قرآن به آن بشارت داده است.  مقصود شما ناطق باشد

مر الهى خواست آنها را به تبليغ ا موقعى که آن حضرت مى.  حضرت مسيح را خطاب به شاگردانش به خاطر آوريد

.  اعزام دارد، خطاب به آنها فرمود، شما مانند آتشى هستيد که در شب تيره و تار بر فراز کوه بلندى افروخته گردد

بايد مردم از روشنايى شما هدايت شوند؛ بايد پاکى ذات و ُحسن رفتار شما نوعى باشد که مردم اين جهان از 

مانى که منبع فيض جاودانى و سرچشمۀ فضل ابدى است متوّجه مشاهدۀ ُحسن گفتار و رفتار شما به سوى پدر آس

شما که فرزندان آن پدر روحانى هستيد، به واسطۀ اعمال خود بايد مظهر صفات الهيّه گرديد تامردم نور .  شوند

شما نمک جهان هستيد؛ اگر نمک فاسد باشد، جهان به چه چيز نمکين خواهد . الهى را در شما مشاهده کنند

  شد؟ 

  اى مؤمنين من يقين بدانيد که بزرگى اين روز نسبت به روزهاى گذشته قابل قياس 
ّ
اى حروف حى

کوشش کنيد و دلهاى خودتان را از آمال و آرزوهاى اين دنياى زودگذر پاک کنيد و خود را به اخالق الهى ... نيست

مبادا رفتار شما طورى باشد که .  ادت دهيدبا کردار نيک و گفتار پسنديده به حّقانيت کلمۀ الهى شه.  مزيّن سازيد

توانيد به اين مقام  در صورتى مى... بهره و نصيب مانيد   ديگران بيايند و ملکوت الهى را از شما بگيرند و شما بى

  .ارجمند نائل شويد که تمام آرزوها و مقاصد اين دنياى پست را زير پا گذاشته و فارغ و آزاد گرديد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   ين جناب سينانور جب

ا وارد سنگسر شدند، احباب سنگسر از ورود پدر و پسر آگاه شدند  موقعى که جناب سينا و آقا سيّد حبيب

 مخلص شتافتند
ِ

از گذشتند، مرد محترمى  هاى سنگسر مى هنگامى که از کوچه.  و به استقبال آن دو مبلّغ منقطع

ا عاستد"سينا و پسر افتاد، پيش آمد و سالم کرد و گفت،  مسلمانان دم در ايستاده بود و چون چشمش به جناب

  ."کنم ما را سرافراز فرماييد مى

يکى از احباب خطاب به آن شخص فرمود و گفت، .  جناب سينا تبّسمى کردند و ابراز تشّکر نمودند

  ."ايشان در جاى ديگر دعوت دارند"

آيى، جواب داد،  او پرسيدند کجا مى وقتى که از.  آن شخص مسلمان عقب جناب سينا به راه افتاد

  ."خواهم جدا شوم دانم که از اين سيّد محترم نمى اينقدر مى.  آيم آيم و کجا مى خودم متحيّرم که چرا مى"

خواهد  هر که مى"جواب داد، ."  آقا، اين شخص مسلمان نيست، بلکه بهائى است"احبّاء به او گفتند، 

  ."باشد

دوباره احباب به آن .  د تا دم منزلى که در وسط سنگسر بود پياده شدندخالصه، همگى به راه افتادن

  ."ها است و از مبلّغين بهائى است آقا، اين شخص از بهائى"شخص گفتند، 

خواهم اهل  اهل هر دينى هست من هم مى.  خواهد باشد هر کس مى"آن شخص مسلمان جواب داد، 

  ."همان دين باشم

نزل آمدند، جناب سينا با خلوص و محبّت بياناتى فرمودند و آن شخص احباب ساکت شدند و چون به م

  .هم ايمان آورد و از فدائيان امرا شد

  )۲، ج۳۳حکايات امرى، ص(

  

  مناجات شروع

هوا   اى پروردگار اين ياران را بزرگوار نما و در ملکوت عّزتت پايدار کن و از صهباى محبّتت سرشار نما تا  

ملکوت تقديس رسانند و سبب انتشار نفحات گردند و به گفتار و رفتار اثبات نمايند که بهائى آهنگ تسبيح به 

اند و روحانيان حقيقى؛ مظاهر انوار توحيدند و مطالع اسرار تجريد؛ از غير تو بيزارند و شب و روز مشتاق  صميمى

تويى مقتدر و توانا و تويى مربّى و معلّم  . پروردگارا عنايت فرما و بنواز و به اخالق روحانيان همراز کن.  ديدار

  ع ع. همتا بى

  )۴۰۰مجموعه مناجات طبع آلمان، ص(

  

  



  )ساله از خاطرات ُنه(هنوز من نبودم که تو در دلم نشستى 

ن عريضه آو در . سال بود به حضور مبارک رسيد ۱۰۸اى از يک نفر امريکايى که سنّش  روزى عريضه

به .  با رعشۀ دست و ضعف قّوۀ بينايى در حدود سى و چهل ورق نوشته بود.  وداظهار ايمان و تصديق نموده ب

اين .  مانند طفل خردسال به وجد و طرب آمده بود.  کرد قدرى بيانات او شورانگيز بود که خواننده را متأثّر مى

نقطۀ اولى و گروهى هستند که شب اظهار امر حضرت " ميل رايت"جمعيت .  بود" ميل رايت"شخص از جمعيت 

ها در انتظار نزول حضرت مسيح به سر برده و به قول خودشان طلوع  هاى خانه تولّد حضرت عبدالبهاء را در بام

  .کردند که حضرت مسيح در قالب بشرى دوباره ظاهر شوند ولى فکر نمى.  ستارۀ جديد را مشاهده کرده بودند

چشم  اند، هرچند که به از آسمان نازل شده اين شخص در آن شِب موعود معتقد بود که حضرت مسيح

ساله در نامۀ خود نوشته بود که من به طلوع شمس  ۱۰۸اين تازه تصديق .  اند ظاهر آن وجود مبارک را نديده

به ِقسمى که به محض شنيدن .  حقيقت در آن تاريخ مطمئن شدم و عواطف روحانى من آنى غفلت ننموده است

ء فورًا نظرم متوّجه عّکا شد و با چشم روح آنچه را که در گنجينۀ قلبم مستور بود مشاهده خبر ظهور از يکى از احبّا

در آن نامه رجا و تمنّا نموده بود که از همان روز که به درک حقيقت موّفق شده، يعنى از دوران جوانى، .  نمودم

  .مؤمن محسوب شود و جسم عليلش خّرم و خرسند گردد

جناب دکتر افروخته نامه را مطالعه فرمودند و رسم ايشان اين .  نمود ن را منقلب مىخواندِن اين نامه انسا

جواب نوشتند که در هنگام صدور  ن را به خّط قرمز در باالى صفحه مىآها، مختصر  بود که بعد از ترجمۀ نامه

دانستند که آن دو  مىساله، ايشان ن ۱۰۸در اين عريضۀ شخص .  مجّددًا به لحاظ انور حضرت عبدالبهاء برسد

  :نويسند رسد و در باالى صفحه به خّط قرمز مى کلمۀ مختصر را چه نويسند تا آن که غزلى به نظر ايشان مى

  که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستى    همۀ عمر بر ندارم سر از اين خمار و مستى

  )۳۷، ص۲حکايات امرى، ج(

  

  مناجات خاتمه

عطا کن از  گىبخش و از هر آلودگى پاکى و آزاد ها را در هر موردى تنزيه و تقديساى پروردگار اهل ب هوا

و آزاد باشند و طيّب و طاهر گردند سزاوار  هر مکروه نجات ده و از قيود هر عادت رهائى بخش تا پاک ارتکاب

  ع ع. حضرت احديّته آستان مقّدس شوند و اليق انتساب ب بندگى

  

  

  

  


